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O kilku ciekawych motywach ikonograficznych
w Opłakiwaniu z Chomranic
O kilku ciekawych motywach ikonograficznych w „Opłakiwaniu” z Chomranic

Wśród dzieł gotyckiego malarstwa małopolskiego wyjątkowym zabytkiem jest tablica
zwana Opłakiwaniem z Chomranic [il. ], przechowywana w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Jej autor najwyraźniej był artystą otwartym na nowe inspiracje: obserwował, ale
nie kopiował, lecz opierając się na rozmaitych wzorcach, tworzył całkiem nową jakość.
Obraz łączy elementy stylistyczne o genezie
italobizantyńskiej z bardzo czytelnymi wpływami niderlandzkimi, które w dodatku w tym
właśnie dziele pojawiają się po raz pierwszy
w tak wyraźnej formie w malarstwie małopolskim. Jakkolwiek analiza stylu obrazu jest tematem interesującym, w niniejszym artykule
postanowiłam przyjrzeć się bliżej zagadnieniu
ikonografii chomranickiego Opłakiwania.
Obraz namalowano techniką temperową
na desce o wymiarach  ×  cm, prawdopodobnie z dodatkiem spoiwa olejnego w laserunkach¹; w tle znajduje się folia srebrna
laserowana. Dzieło najprawdopodobniej było
częścią tryptyku (być może z dwiema parami
kwater o tematyce pasyjnej na skrzydłach)
z jednego z krakowskich kościołów, zaś w początkach  wieku przekazano je do kościoła parafialnego w Chomranicach, po odebraniu tej świątyni protestantom².
Opłakiwanie z Chomranic powszechnie
uznawane jest za dzieło powstałe w środowisku krakowskim w latach czterdziestych  wieku³, choć wydaje się, że można datować je nieco wcześniej, około drugiej połowy lat trzydziestych tegoż stulecia⁴. Obraz ten,
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jak zauważył Jerzy Gadomski, zawiera liczne
elementy o genezie niderladzkiej – ikonograficzne, stylistyczne, a nawet technologiczne:
olejne laserunki wskazują na znajomość najnowszych niderlandzkich technik malarskich⁵.
Wydaje się, że Mistrz Opłakiwania z Chomranic znał malarstwo niderlandzkie z autopsji,
nie zaś za pośrednictwem wrocławskiego ołtarza św. Barbary, jak twierdzili niektórzy badacze⁶; niemniej jednak nie można uznać, że
 Nykiel , s. ; Gadomski , s. .
 Malarstwo gotyckie , t. , s. – (T. Łozińska, Chomranice).
Zob. także niżej, przyp. .
 W ciągu  w. różni badacze proponowali rozmaite datowanie tego
obrazu. Od lat trzydziestych  w. (Gadomski , s. ; Gadomski
, s. ), poprzez lata czterdzieste (Walicki –; Walicki ,
nr kat. , s. ; Walicki , s. , ; Gadomski b) oraz ok. r. 
(Walicki , s. ; Dobrowolski , s. ; Dobrowolski , s. –),
aż do lat – (Strzałkowski , s. ), a nawet  w. (Lepszy
, s. ). Katalog Malarstwo gotyckie w Polsce podaje datowanie
ok. –, zgodnie z propozycją, jaką wysunął Jerzy Gadomski
(Gadomski b). Ponadto w literaturze liczne były propozycje dotyczące
miejsca powstania obrazu i pochodzenia jego autora. Dzieło to łączono
z tzw. szkołą sądecką (zob. Walicki –; Walicki ; Dobrowolski
; Dutkiewicz ) czy też krakowsko-sądecką (Kopffowa , s. ),
a także z malarstwem spiskim z kręgu Mistrza Maciejowickiego (Stange
). Pojawiła się również teza o węgierskim pochodzeniu i włoskim
wykształceniu Mistrza Opłakiwania z Chomranic (Otto-Michałowska,
Pezzi-Ascani ), zresztą włoskie wpływy w tym dziele dostrzegło kilku
badaczy (Walicki , s. ; Dutkiewicz , s. ; Otto , s. ; Kopffowa , s. ; Dobrowolski , s. , przyp. a).
 Propozycja owego wcześniejszego datowania została przeze mnie
omówiona w artykule pt. The Lamentation of Chomranice: A Fifteenth-Century Masterpiece in which South Meets North (zob. Łanuszka ).
 Nykiel , s. , ryc. , tab. na s. ; Gadomski , s. .
 Dobrowolski , s. ; Walicki , s. ; Dobrowolski , s. ;
Walicki , s. ; inni badacze także nie wykluczali związków z kręgiem Mistrza Ołtarza św. Barbary (zob. Kopffowa , s. ; Strzałkowski , s. ; Chrzanowski, Kornecki , s. ). Powiązanie
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 Opłakiwanie
z Chomranic, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie,
nr inw.  (fot. Muzeum Diecezjalne
w Tarnowie)



obraz ten namalowany został przez Flamanda,
poza niderlandzkimi dzieło zawiera bowiem
także elementy o genezie włoskiej połączone
z tradycjami środkowoeuropejskimi, takimi
jak linearyzm czy ograniczone poczucie przestrzeni⁷. Italianizujący charakter mają przede wszystkim twarze postaci na Opłakiwaniu
z Chomranic – karnacje są modelowane poprzez nakładanie rozjaśnienia na ciemniejszą,
miejscami zielonkawą podmalówkę, modelunek jest twardy, występują kontrasty światłocieniowe. Ponadto rysy postaci ukształtowano wyraźnym, ciemnym konturem; oczy
są małe, o migdałowatym kształcie, nosy zaś
wąskie i długie. Twarze postaci są pozbawione ekspresji, jedynie starzec (zapewne Nikodem) ma lekko zmarszczone brwi. Wydaje się,
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że taki sposób malowania fizjonomii, nasuwający skojarzenia z malarstwem bizantyńskim, małopolski malarz mógł poznać w Sienie, w dziełach tamtejszych artystów aktywnych w końcu  i w początkach  wieku
(Niccolò di Ser Sozzo, Andrea Vanni, Andrea
di Bartolo, Taddeo di Bartolo)⁸. Najprawdopodobniej wszystkie te wpływy są wynikiem inspiracji i doświadczeń zdobytych przez artystę w czasie wędrówki czeladniczej – zapewne odwiedził on Italię, a później udał się do
Niderlandów⁹.
Sam temat Opłakiwania wywodzi się
z tekstu Meditationes, a najstarsze bizantyńskie przedstawienia pochodzą z  wieku
(Tetraewangeliarz, Biblioteka Laurenziana we
Florencji, Plut.., k. v, , )¹⁰, jednym

z najsłynniejszych bizantyńskich przykładów
jest jednak fresk w kościele St. Panteleimon
w Nerezi (datowany na r. ok. ). Temat
Opłakiwania występował następnie w sztuce włoskiej; wybrane z wielu przykłady mogą
stanowić: Opłakiwanie wśród mozaik baptysterium we Florencji ( w.), Opłakiwanie
Giotta z Capella della Arena w Padwie (–
–)¹¹ czy też obrazy Pacina di Bonaguidy
(–, prywatna kolekcja)¹², Mistrza
Kodeksu św. Jerzego (–, The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku,
The Cloisters)¹³ i Giottina (ok. –, Muzeum Uffizi we Florencji)¹⁴. Z Italii w  wieku motyw ten przedostał się do sztuki franko-flamandzkiej – początkowo gesty Opłakiwania często były wiązane ze sceną Złożenia do grobu, czego przykładem może być
miniatura Jeana Pucelle’a w Godzinkach Joanny z Évreux (ok. –, Metropolitan
Museum of Art w Nowym Jorku, The Cloisters, Ms. .., k. v)¹⁵, Parament z Narbonne (ok. , Musée du Louvre w Paryżu)¹⁶ czy też miniatura Jeana Le Noir w Małych godzinkach księcia de Berry (ok. –,
Bibliothèque nationale de France w Paryżu,
Ms. lat. , k. v)¹⁷. W  wieku w rękopisach francuskich zaczynają przeważać samodzielne Opłakiwania, czego przykładem
są miniatury Jacquemarta de Hesdin w Wielkich godzinkach księcia de Berry (ok. –,
Bibliothèque nationale de France w Paryżu,
Ms. lat. , k. )¹⁸, braci Limbourg w Pięknych godzinkach księcia de Berry (ok. , The
Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, The Cloisters, Acc. o..., k. v)¹⁹ czy
wreszcie słynna miniatura z Wielkich godzinek
de Rohan (–, Bibliothèque nationale de France w Paryżu, Ms. lat. , k. )²⁰.
W Europie Środkowej w  wieku Opłakiwanie pojawia się przykładowo wśród kwater
ołtarza z Wyższego Brodu (ok. , Národní
muzeum w Pradze)²¹, na poliptyku toruńskim
(–, Muzeum Diecezjalne w Pelplinie)²², a w pierwszej tercji  wieku chociażby na rysunku z lat około – w British Museum w Londynie²³. Wydaje się, że
był to wówczas temat popularny szczególnie
w sztuce kręgu czesko-austriackiego; przykłady czternasto- i piętnastostowieczne odnaleźć można zarówno w malarstwie tablicowym, jak i ściennym²⁴.
Opłakiwanie występowało w różnych wariantach – zarówno jeśli chodzi o układ postaci,
jak i kontekst przestrzenny²⁵. Chronologicznie
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samo Opłakiwanie sytuuje się pośrodku między scenami Zdjęcia z krzyża i Złożenia do
grobu, ale bardzo często przedstawienie lamentu nad ciałem Chrystusa zawiera elementy wskazujące, że artysta osadza je bardziej w kontekście jednej lub drugiej z tych
scen. W Opłakiwaniu z Chomranic znajdujący się w tle sceny krzyż nawiązuje do wcześniejszego momentu zdjęcia z krzyża. Zdarzało się, że jeden artysta podejmował ten temat w obu kontekstach – przykładem może
być Fra Angelico, na którego tablicy z Opłakiwaniem (–, Museo di San Marco
we Florencji)²⁶ znajduje się przedstawienie


























Opłakiwania z Chomranic z ołtarzem św. Barbary odrzucili Józef E.
Dutkiewicz (Dutkiewicz , s. ), Maria Otto (Otto , s. , –
–) oraz Zbigniew Strzałkowski (Strzałkowski , s. ). Rzeczywiście wydaje się, że dzieła wrocławskie i krakowskie są przykładami
twórczości zupełnie niepowiązanych ze sobą warsztatów, a co za tym
idzie – niezależnej inspiracji malarstwem niderlandzkim. Wyraźne
są różnice stylistyczne między nimi: autor Opłakiwania z Chomranic
stosował zdecydowanie twardszy, a zarazem silniejszy modelunek
światłocieniowy. Inna wydaje się też struktura kątowych załamań szat
w obu dziełach – malarz małopolski kształtował fałdy graficznie i dość
płasko, a zarazem bardziej „sztywno” i „metalicznie”, podczas gdy na
wrocławskim ołtarzu draperie są nieco bardziej mięsiste, jakby z lekka
„ciastowate”. Zupełnie inne w obu realizacjach są także głowy postaci:
Wilhelm z Akwizgranu malował twarze owalne, lekko pucułowate,
o okrągłych oczach i wydatnych nosach, zaś malarz krakowski – twarze o wąskich oczach i wydłużonych nosach, z twardym modelunkiem
światłocieniowym podkreślającym kości policzkowe.
Gadomski , s. .
Dini, Angelini, Sani , s. –. Najbardziej zbliżone formy znajdują się w dziełach stworzonych przez Taddea di Bartola (zm. ),
np. w ołtarzu z katedry w Montepulciano () lub w ołtarzu przechowywanym w Szépművészeti Múzeum w Budapeszcie (). Niewykluczone, że krakowski artysta w młodości przebywał (uczył się?)
w owym sieneńskim warsztacie.
Gadomski , s. . Wpływy Taddea di Bartola, a następnie dzieł
z grupy Flémalle, datowanych na r. ok. , pozwalają założyć, że
małopolski malarz przebywał w Sienie nie później niż ok. r. ,
zaś Niderlandy odwiedził zapewne mniej więcej  lat później.
Kliś , s. .
Polak-Trajdos , s. , –; Giotto , s.  (il. Giotta).
Kat. wyst. Los Angeles , ....
Ibidem, ....
Otto-Michałowska, Pezzi-Ascani , s. .
Mund, Stroo, Goetghebeur , fig. .
Sterling , s. , il. .
Husband , s. .
Ibidem, s. .
Ibidem, s. .
Meiss, Thomas , pl. .
Pešina , tab. .
Michnowska .
Oettinger , il. a (jako dzieło Hansa z Tybingi). Rysunek
ten określany jest ostatnio jako dzieło Mistrza Tablicy Wotywnej
St. Lambrecht (zob. Gotik , nr kat. , s. – [F. Koreny]).
Kalina . Zob. także Kliś , s. –.
W sztuce bizantyńskiej trzy typy opisał Gabriel Millet (Millet ,
s. ): z Marią siedzącą na ziemi i podtrzymującą Chrystusa, z Marią
stojącą nad Chrystusem i z Marią siedzącą obok ciała Syna. Zob. także
Kalinowski L. , s. .
Beissel , s. , il. .
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 Fresk z kościoła
św. Elżbiety w Koszycach, druga ćwierć
 w. (wg Kliś ,
il. b)
 Mistrz z Flémalle, tryptyk ze Złożeniem do grobu (tryptyk Seilern), ok. ,
Courtauld Institute
Galleries w Londynie
(fot. dostępna online:
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Triptych-withthe-entombment-ofchrist-.jpg> [stan
na:   ])



krzyża wraz z przystawioną do niego drabiną, zaś Opłakiwanie na fresku w jednej z cel
klasztoru San Marco (–, Florencja,
określane jako dzieło asystenta artysty)²⁷ odbywa się na tle groty z sarkofagiem. Co interesujące, bardzo trudno znaleźć Opłakiwanie,
które zawierałoby przedstawienia ukrzyżowanych łotrów – jeśli już występują oni w scenie
innej niż Ukrzyżowanie, to najczęściej jest to
Zdjęcie z krzyża. Tym bardziej zatem wydaje
się, że małopolskie dzieło stanowi przykład
przedstawienia lamentacji nad ciałem Chrystusa po zdjęciu go chwilę wcześniej z krzyża.
Przykłady Opłakiwania z łotrami, poza tablicą
z Chomranic, stanowią dwa piętnastowieczne
obrazy przechowywane w zbiorach The Frick
Collection w Nowym Jorku²⁸ oraz fresk w kościele św. Elżbiety w Koszycach, datowany na
drugą ćwierć  wieku²⁹ [il. ]. Dwa nowojorskie obrazy można omawiać niemal jako jeden
przykład: starszy z nich to Opłakiwanie powstałe w kręgu Konrada Witza i datowane na
rok około , drugi zaś stanowi jego piętnastowieczną kopię, powstałą prawdopodobnie
w południowej Francji, z domalowanym nieobecnym w oryginale fundatorem. Wzorzec,
czyli obraz z kręgu czy też warsztatu Witza,
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na pierwszym planie zawiera przedstawienie
Marii opłakującej leżące na jej kolanach ciało
Chrystusa, za nią zaś płaczą dwie kolejne postacie – jedna z nich to zapewne Maria Magdalena, zaś drugą, ciasno zawiniętą w płaszcz,
trudno identyfikować, chociaż logiczne wydaje się założenie, że jest to Jan Ewangelista.
W tle widoczna jest panorama Kolonii (w roli
Jerozolimy), a przede wszystkim omawiany
motyw: dwóch łotrów zawieszonych na krzyżach poprzez założenie ramion za belki. Krzyże łotrów sprawiają raczej wrażenie drzew niż
konstrukcji prosto zbitych z desek; przywiązane do nich (a nie przybite!) ciała są poranione, wyglądają, jakby odpadały z nich płaty
skóry. Kątowo łamane draperie mają bardzo
niderlandyzujący charakter – pojawia się pytanie, czy Opłakiwanie to mogło powstać na
wzór jakiegoś niezachowanego do dziś dzieła z Niderlandów?
Jeszcze bardziej interesującym przedstawieniem w kontekście Opłakiwania z Chomranic
jest fresk w kościele św. Elżbiety w Koszycach
[zob. il. ]. Kompozycje chomranickiej tablicy
i koszyckiego fresku są bardzo zbliżone – w obu
przypadkach podobnie zgrupowane zostały
postacie. Sztywne ciało Chrystusa utrzymywane jest na tkaninie przez dwóch mężczyzn
(Józefa z Arymatei i Nikodema), jeden podtrzymuje je od strony głowy, drugi zaś u stóp; na
pierwszym planie obok głowy Chrystusa klęczy kobieta, ukazana tyłem. Za ciałem Zbawiciela przedstawione są cztery osoby: w środku
Maria, dwie niewiasty po jej bokach, a św. Jan
Ewangelista za nią. W tle widoczny jest duży,
pusty krzyż, po bokach zaś dwa mniejsze, na
których wiją się zawieszeni za ramiona łotrzy;
ponad krzyżami łotrów na fresku widoczne
są ślady po przedstawieniach aniołów, nieobecnych w tym miejscu na obrazie z Chomranic. Co ciekawe, koszycki fresk flankowany
jest czterema „kwaterami”, ma zatem niespotykaną w malarstwie ściennym formę tryptyku.
Ponieważ wszystko wskazuje na to, że tablica
z Chomranic była pierwotnie środkową częścią
nastawy³⁰, nasuwa się myśl, że koszyckie malowidło po prostu powiela całość, mimo pewnych
odstępstw od wzorca. Takie założenie pozwalałoby potraktować dzieło z Koszyc jako źródło
rekonstrukcji ołtarza krakowskiego. Jeżeli bowiem w przypadku Opłakiwania z Chomranic
i fresku w Koszycach zachodzi relacja wzorzec-kopia, to należy przyjąć, że wzorcem była nastawa krakowska. Istnieje też możliwość, iż oba
dzieła miały wspólny, niezachowany do dziś



wzór – być może niderlandzki, z kręgu warsztatu Mistrza z Flémalle. Pod względem ikonografii wiele elementów Opłakiwania z Chomranic
wydaje się bowiem wywodzić właśnie ze sztuki
Mistrza z Flémalle i jego warsztatu³¹.
Jak już zostało wspomniane, w centrum
kompozycji chomranickiej widoczne są wyciągnięte na całunie ciało Chrystusa i klęcząca za nim Maria – postacie te, namalowane jasnymi barwami, stanowią dominantę w otoczeniu pozostałych uczestników sceny, odzianych
w ciemne szaty. Ciało Chrystusa przypomina
realizację z tryptyku ze Złożeniem do grobu
przechowywanego w Londynie (ok. , Courtauld Institute Galleries)³² [il. ]. Sprawia ono
wrażenie sztywnego, ręce luźno zwisają wzdłuż
tułowia, biodra oplata przezroczyste perisonium, a nogi są skrzyżowane na wysokości kostek. Podobnie jak na obrazie niderlandzkim
w małopolskim dziele na pierwszym planie klęczą dwie postacie ukazane tyłem, zaś złote tło
pokryte jest ornamentem w formie owocującej
winnej latorośli³³. Na lewym skrzydle tryptyku w Londynie pośród pejzażu widoczny jest
pusty krzyż Chrystusa i dwa mniejsze krzyże z łotrami – wszystkie mają kształt litery ,
krzyż pusty na szczycie ma tablicę z inskrypcją,
a ciała ukrzyżowanych łotrów są konwulsyjnie
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powyginane – wszystkie te elementy wystąpiły następnie na Opłakiwaniu z Chomranic.
Inskrypcja w titulusie krzyża na obrazie Mistrza z Flémalle jest poprawna (), natomiast napis nad krzyżem w krakowskim dziele jest raczej „pseudonapisem” (przypomina
litery )³⁴. Zauważyć jednak należy, że
Mistrz z Flémalle często stosował, szczególnie
 Ibidem, s. , il. .
 Ryskamp et al. , s. –.
 Dvořáková, Krása, Stejskal , s. . Por. Kliś , s. –. Jerzy
Gadomski (Gadomski , s. ) nawiązał do koszyckiego fresku w kontekście rekonstrukcji tryptyku zawierającego Opłakiwanie z Chomranic
w środku i po dwie pasyjne kwatery na skrzydłach, koszycką lamentację
otaczają bowiem mniejsze sceny. Nie wysunął jednak hipotezy odnośnie do wzajemnych relacji czy wpływów między chomranicką tablicą
a koszyckim malowidłem.
 Wizytacja z r.  mówi, że w ołtarzu głównym w kościele w Chomranicach umieszczona była stara struktura ze Zdjęciem z krzyża i historią Męki Pańskiej (zob. Gadomski , s. ).
 Jako pierwszy wpływy niderlandzkie w Opłakiwaniu z Chomranic zauważył Jerzy Gadomski (Gadomski ; Gadomski ,
s. –).
 Friedländer , tabl. . Ostatnio na temat tryptyku zob. Jacobs
, s. –. Kompleksowa monografia autorstwa Susie Nash, zawierająca wyniki najnowszych badań, zapowiedziana na r. , pod tytułem The Seilern Triptych, the Master of Flémalle and Robert Campin jeszcze
się nie ukazała.
 Józef E. Dutkiewicz (Dutkiewicz , s. ) mylnie uważał tło z tłoczoną winoroślą za dodatek z  lub  w.
 Jerzy Gadomski (Gadomski , s. ) stwierdził, że litery titulusu
na krakowskim obrazie przypominają cyrylicę.
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 Mistrz z Flémalle, Boże Narodzenie,
ok. , Musée des
beaux-arts w Dijon
(fot. dostępna online:
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Robert_Campin_.jpg> [stan
na:   ])



na szatach postaci, ornamenty stylizowane
na napisy hebrajskie – przykłady takich rozwiązań można odnaleźć na wspomnianym już
tryptyku ze Złożeniem do grobu (na szacie żołnierza ukazanego na pierwszym planie sceny Zmartwychwstania, na prawym skrzydle tryptyku), w Bożym Narodzeniu (ok. ,
Musée des beaux-arts w Dijon), gdzie ornament występuje na sukni kobiety ukazanej
na pierwszym planie³⁵ [il. ], a także w Zaślubinach Marii (ok. , Museo del Prado w Madrycie), gdzie „pseudonapisy” występują na
szatach i nakryciach głów wielu postaci³⁶.
Wymienione obrazy Mistrza z Flémalle
zawierają jeszcze inny element, który wykorzystał Mistrz Opłakiwania z Chomranic, a mianowicie brokatowe suknie zdobione malowanym złocistym wzorem. Kolejnym
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interesującym motywem na krakowskim
obrazie jest zawój na głowie jednej z kobiet –
turbany z białych chust często pojawiają się
w malarstwie niderlandzkim, jednak najczęściej upięte są z tkaniny załamującej się kątowo, podczas gdy ten namalowany przez małopolskiego malarza jest ciasnym zawojem
złożonym z chusty o gładkich, cieniutkich,
prostych fałdkach. Tak upinane nakrycia głowy odnaleźć można w malarstwie burgundzkim początków  wieku, należącym do nurtu gotyku międzynarodowego (w twórczości
braci Limbourg, np. na miniaturze z Pokłonem Trzech Króli w Bardzo bogatych godzinkach księcia de Berry, –, Musée Condé
w Chantilly)³⁷. Motyw ten pojawiał się jeszcze
w niektórych obrazach wiązanych z warsztatem Mistrza z Flémalle – obok wspomnianych

już tryptyku ze Złożeniem do grobu (postać
żołnierza w Zmartwychwstaniu na prawym
skrzydle) i obrazu Zaślubiny Marii (liczne postacie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni) można wymienić św. Weronikę z „tablic z Flémalle” (ok. , Städelsches Kunstinstitut we
Frankfurcie nad Menem)³⁸. Turbany zwinięte
z białej tkaniny, złożonej w drobne, gładkie
fałdki malował także Jacques Daret (kwatery
z ołtarza Madonny³⁹, lata –: Adoracja Dzieciątka w Museo Thyssen-Bornemisza
w Madrycie, Pokłon Trzech Króli w Staatliche
Museen w Berlinie oraz Ofiarowanie w Musée
du Petit Palais w Paryżu).
Niespotykana w Opłakiwaniach jest poza
chomranickiej Marii, klęczącej nad ciałem
Chrystusa w geście adoracji, charakterystycznym raczej dla przedstawień Bożego Narodzenia. Wydaje się, że wzorcem w tym wypadku mógł być wspomniany już obraz Mistrza z Flémalle przechowywany w Dijon⁴⁰
[zob. il. ]. W obu dziełach oprócz zbliżonej
pozy Marii powtarza się kolorystyka i krój
jej stroju: ubrana jest w luźną, białą suknię
z długimi rękawami, o prostym wycięciu przy
szyi, bez wcięcia w talii i bez paska, kryjącą
kształty sylwetki; na wierzchu zaś ma biały
płaszcz obszyty złotą taśmą. Strój ten w obydwu przypadkach układa się w proste pionowe fałdy, rozpościerające się na ziemi w wachlarz kątowych załamań. Istnieją jednak
i różnice – na obrazie krakowskim Maria ma
dodatkowo chustę na głowie, zaś biel jej stroju złamana została metalicznym błękitnym
cieniem, podczas gdy na obrazie w Dijon biel
jest nieco jaśniejsza, a ciepło złocistych dekoracji na płaszczu równoważy chłód niebieskawych cieni. Kolejnym zbliżonym elementem na obu obrazach, choć ujętym w nieco
inny sposób, jest motyw pikowanej tkaniny
na sukni jednej z niewiast. Chomranicka Maria Magdalena ma na sobie szatę ciemną, wyraźnie pikowaną w kratkę, natomiast kobieta
na pierwszym planie na obrazie w Dijon ubrana jest w spódnicę, której pikowana faktura
ujęta jest znacznie delikatniej, tak jakby pikowanie było płytsze, a dodatkowo zamaskowane przez skomplikowane upięcie spódnicy,
tworzące głębokie fałdy. Ostatecznie jednak
obraz z Chomranic stanowi bardziej przedstawienie Adoracji Ciała Chrystusa niż typowe Opłakiwanie. W połączeniu z motywem
owocującej winorośli w tle ujęcie z krakowskiego obrazu ma wymowę przede wszystkim eucharystyczną⁴¹.
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Wydaje się jednak, że najbardziej interesującym chomranickim motywem ikonograficznym, dość nietypowym w przypadku przedstawienia Opłakiwania, są widoczni w tle dwaj
ukrzyżowani łotrzy. Ich ciała są wychudzone, a twardy modelunek wyraźnym cieniem
w turpistyczny niemal sposób podkreśla elementy takie jak wyraziste żebra, wystające
stawy i wzdęte brzuchy. Ukazany przy lewej
krawędzi obrazu Dismas jest starszym mężczyzną (na co wskazują łysina i siwa broda).
Jego ramiona zawieszone są za łokcie na poziomej belce krzyża, głowa jest opuszczona,
a ciało zwisa bezwładnie. Po przeciwnej stronie tablicy ukazany został młodszy Gestas
(mężczyzna bez zarostu, o bujnej, ciemnej czuprynie) – ten zaś wije się wokół krzyża, do
którego jest przywiązany liną. Ekspresyjna
poza, poruszenie ramion i oplatających krzyż
nóg sprawiają wrażenie, że łotrem wstrząsają
konwulsje, choć twarz jego jest spokojna, oczy
zamknięte, a głowa opuszczona. Nie ma wątpliwości, że artysta ukazał w ten sposób losy
dusz obu łotrów – Dismas, otrzymawszy przyrzeczenie zbawienia, zmarł w spokoju, zaś poskręcanie ciała Gestasa wskazuje, że jego duszę zabrał diabeł.
Przedstawienie łotrów zawieszonych na
krzyżach w kształcie litery , z ramionami
założonymi za ich poziome belki, ma długą
tradycję w sztuce średniowiecznej – pojawia
się w  wieku na ikonie z góry Synaj⁴². W Europie Zachodniej takie realizacje odnaleźć
można na miniaturach ottońskich, na przykład w Kodeksie Egberta (ok. –, Stadtbibliothek w Trewirze, Ms. , k. v, v)⁴³
albo w Ewangeliarzu z Akwizgranu (Ewangeliarz Liuthara, ok. , Skarbiec Katedralny
w Akwizgranie, k. )⁴⁴, a także w rękopisach
romańskich (np. w Hortus deliciarum Herrady
z Landsbergu)⁴⁵. W tych kompozycjach łotrzy













Friedländer , tabl. .
Ibidem, tabl. .
Meiss , il. . Faksymile rękopisu zob. Les Très .
Friedländer , tabl. .
Ibidem, tabl. –.
Gadomski , s. ; Gadomski , s. .
Przypuszczam w związku z tym, że Opłakiwanie z Chomranic mogło
być pierwotnie częścią nastawy przeznaczonej do ołtarza pod wezwaniem Bożego Ciała; niewykluczone, że mógł to być ołtarz do kaplicy
Bożego Ciała w krakowskim kościele Franciszkanów () – wątek ten
analizuję osobno w publikacji przywołanej wyżej, w przyp. .
Corrigan .
Ronig , s. –.
Mayr-Harting , s. , il. .
Hortus deliciarum [], il. . Dwunastowieczny rękopis nie
zachował się, badacze dysponują przerysem wykonanym w r. 
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 Hans z Tybingi, Ukrzyżowanie,
ok. , Österreichische Galerie w Wiedniu (fot. dostępna online: <https://
commons.wikimedia.
org/wiki/File:Hans_
von_bingen
_.jpg> [stan na:
  ])
 Ukrzyżowanie, górna część tympanonu
w bazylice Narodzenia Marii w Mariazell,
fragment, przed 
(fot. dostępna online:
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:allfahrtskirche_
Mariazell_-_Portal
_.?uselang =de>
[stan na:   ])

wiszą na krzyżach prosto, a ich ciała nie są powyginane. Tego typu ujęcie występowało powszechnie w  wieku we Włoszech, na przykład na fresku Pietra Lorenzettiego w dolnym
kościele San Francesco w Asyżu (ok. –
–)⁴⁶ albo na obrazie Mistrza Città di Castello (ok. , Manchester City Art Gallery;
warto zauważyć, że na tym ostatnim obrazie
łotrzy dodatkowo skrępowani są sznurami)⁴⁷,
zaś nieco późniejszym przykładem jest Ukrzyżowanie Altichiera w Oratorio di San Giorgio
w Padwie (–)⁴⁸. Pod wpływem sztuki
włoskiej pozostawał Jean Pucelle – omawiane
upozowanie łotrów odnaleźć można w wykonanych przez niego dekoracjach wspominanych już Godzinek Joanny z Évreux (k. v)⁴⁹.
W połowie  stulecia omawiany element



I. M 

pojawił się na przykład na tablicy w kościele Dominikanów w Erfurcie (w tym przypadku ramiona łotrów założone są za belki
krzyża, a ich dłonie splecione na klatkach
piersiowych)⁵⁰, później zaś również na Paramencie z Narbonne⁵¹, w Bardzo pięknych godzinkach księcia de Berry (miniatura wiązana
z Mistrzem Paramentu z Narbonne, ok. ,
Bibliothèque nationale de France w Paryżu,
Ms. Nouv. acq. lat. , k. )⁵², jak również
w Bardzo bogatych godzinkach księcia de Berry
(bracia Limbourg, –, Musée Condé
w Chantilly, Ms. , k. , v; warto zauważyć, że w tym przypadku jeden z łotrów
na krzyżu ukazany jest od tyłu)⁵³. Wyjątkowo
popularne stało się takie ujęcie łotrów w sztuce niemieckiej około roku  i w pierwszej
połowie  wieku; jako przykłady wymienić
można: Ukrzyżowanie Mistrza z Netze (ołtarz
z Netze, ok. ⁵⁴, oraz ołtarz z Osnabrücku,
ok. –, oba w Wallraf-Richartz-Museum w Kolonii⁵⁵), Ukrzyżowanie na dortmundzkim ołtarzu Berswordtów (przed r. ,
być może dzieło Konrada von Soest, kościół
Mariacki w Dortmundzie)⁵⁶, środkową część
ołtarza z Niederwildungen Konrada von Soest
(, kościół protestancki w Bad Wildungen)⁵⁷, Małą Kalwarię Mistrza Świętej Weroniki (ok. , Wallraf-Richartz-Museum w Kolonii)⁵⁸, Kalwarię z Sankt-Andreas (ok. ,
Wallraf-Richartz-Museum w Kolonii)⁵⁹, Kalwarię Rodziny Wasservass (ok. , Wallraf-Richartz-Museum w Kolonii)⁶⁰, Ukrzyżowanie w ołtarzu franciszkańskim w Getyndze
(tzw. Barfüsseraltar, , Landesmuseum
w Hanowerze)⁶¹ oraz na ołtarzu z Warendorfu (ok. –, kościół św. Wawrzyńca w Warendorfie)⁶² czy wreszcie Ukrzyżowanie Hansa z Tybingi (ok. , Österreichische Galerie w Wiedniu)⁶³ [il. ] i w Linzu
(zbiory prywatne)⁶⁴. Warto także przywołać
przykład rzeźbiarski, jaki stanowi tympanon w bazylice Narodzenia Marii w Mariazell (przed r. )⁶⁵ [il. ]. Było zatem wiele przedstawień łotrów wiszących na krzyżu
w kształcie litery , z ramionami założonymi
za jego poziomą belkę, które mógł obejrzeć
Mistrz Opłakiwania z Chomranic. Najbliższe tego typu realizacje występowały w malarstwie śląskim – jako przykład można przywołać miniaturę Mszału   (Biblioteka
Narodowa we Wrocławiu), datowanego na
lata około –⁶⁶. Ponadto warto wspomnieć, że tego typu kompozycję można odnaleźć w środkowoeuropejskim malarstwie

ściennym – przykładami są freski w Kojeticach (pierwsza połowa  w.)⁶⁷ oraz w Starým
Plzenecu (po r. )⁶⁸.
O ile chomranicki Dismas wpisuje się
w omówioną wyżej tradycję ikonograficzną,
to powykręcana postać Gestasa – nie do końca.
Wizerunki łotrów „wijących się” wokół krzyża stanowią bowiem odrębną grupę przedstawień (szczególnie w malarstwie austriackim
i niemieckim od pierwszej połowy  w.)⁶⁹.
Wzorce dla niej można odnaleźć przynajmniej
z  wieku – takie jak Ukrzyżowanie Kaufmanna (ok. , Staatliche Museen w Berlinie, Gemäldegalerie)⁷⁰ oraz nastawa prawdopodobnie z opactwa St. Lambrecht (malarz
styryjski, być może Wölfel von Neumarkt,
ok. , Landesgalerie w Grazu)⁷¹. W  stuleciu powykręcane ciała łotrów na krzyżach
były popularnym motywem w malarstwie
ściennym na Górnych Węgrzech (przykłady
stanowią freski w Švábovcach, Kocel’ovcach
czy też w Ochtynie⁷² oraz wspomniane wcześniej malowidło w Koszycach). Tego typu realizacje z roku około  odnaleźć można
w rękopisach, na przykład w Mszale z Sherborne (John Siferwas, ok. –, British Library w Londynie, MS  p. )⁷³, na
miniaturze z warsztatu Mistrza Godzinek
Księcia Bedford (ok. , British Museum
w Londynie, Add. , k. )⁷⁴ oraz na
miniaturze rękopisu Godzinek Walters 
(początek  w., Walters Art Gallery w Baltimore, Ms. , k. )⁷⁵, a w wersji wyjątkowo „powykręcanej” w Mszale praskiego arcybiskupa Zbynka z Hazmburka (ok. –
–, Österreichische Nationalbibliothek
w Wiedniu, Cod. )⁷⁶, a także w Mszale z kolegiaty w Głogowie (Jan z Żytawy,
ok. , Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,  )⁷⁷. Znakomitym przykładem jest
Ukrzyżowanie z dominikaninem, atrybuowane Hermannowi Schadebergowi (ok. –
–, Musée Unterlinden w Kolmarze)⁷⁸; jednakże najwięcej takich realizacji można odnaleźć w sztuce austriackiej pierwszej połowy  wieku. W początkach stulecia powstał ołtarz Ukrzyżowania Mistrza Tablicy
Wotywnej St. Lambrecht (ok. , Universalmuseum Joanneum w Grazu)⁷⁹; mocno
wygięci w tył ponad poziomą belką krzyża są łotrzy na Ukrzyżowaniu z Wilten (malarz tyrolski, ok. –, Dolny Belweder
w Wiedniu)⁸⁰; jeszcze dalej poszedł autor ołtarza z Obervellach (ok. , Dolny Belweder w Wiedniu)⁸¹, na którym ramiona i nogi
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łotrów niemal spiralnie oplatają belki krzyży.
Realizacje tego typu występowały powszechnie w latach czterdziestych  wieku⁸², te jednak są zbyt późne, by stanowić źródło inspiracji dla krakowskiego malarza.
Co ciekawe, w przeciwieństwie do realizacji małopolskiej w większości wyżej










































przez Christiana Maurice’a Engelhardta, opublikowanym w latach
– przez Alexandre’a Strauba i Gustave’a Kellera. Część
miniatur, w tym interesujące nas Ukrzyżowanie, została skopiowana także w formie fresków w opactwie Sainte-Odile w Alzacji.
Poeschke , il. .
Verdi , s. .
Köllermann , s. , il. .
Avril , s. .
Kammel , s. –, il. .
Sterling , s. , il. , .
Boespflug, König , s. .
Meiss , il. , .
Corley , s. , il. .
Ibidem, s. , il. .
Der Berswordt-Meister .
Corley , s. , il. , s. , il. . Tadeusz Dobrowolski (Dobrowolski
, s. ) zauważył ponadto na ołtarzu w Niederwildungen skrzyżowanie nóg Chrystusa, powtórzone w Opłakiwaniu z Chomranic, a także na
Złotej Tablicy w Lüneburgu.
Zehnder , nr kat. , s. –; Corley , s. , il. .
Corley , s. , il. .
Zehnder , nr kat. , s. –; Corley , s. , il. .
Zob. Breuer .
Pieper , s. .
Oettinger , il. .
Ibidem, il. .
Gotik , nr kat. , s.  (L. Schultes), il. .
Kloss , il. .
Kliś , il. a.
Ibidem, il. g.
Kemperdick , s. . Mitchell Merback (Merback , s. –)
podkreśla, że łukowate wygięcie pleców łotrów (arched-back pose) mogło
nieść skojarzenia z łamaniem kołem, czyli formą egzekucji dobrze znaną
średniowiecznemu odbiorcy.
Dzieło określane jest jako czeskie z r. ok.  (Kat. wyst. Praha ,
nr kat. , s. – [J. Fajt, R. Suckale]), pojawiła się też w literaturze propozycja uznania go za austriackie (ok. –, Wiedeń lub Salzburg,
zob. Gotik , nr kat. , s. – [I. Trattner]).
Trattner , s. .
Kliś , il. , , .
Corley , s. , il. .
Meiss , il. .
Ibidem, il. .
Kat. wyst. Praha , nr kat. , s. – (G. Schmidt).
Kat. wyst. Praha–Legnica , nr kat. . ., s.  (J. Gromadzki).
Lorentz .
Gotik , nr kat. , s.  (G. Schmidt).
Ibidem, nr kat. , s.  (G. Schmidt, I. Trattner).
Baum , il. .
Jako przykłady można wymienić dzieło Mistrza Ukrzyżowania z Linzu
(zbiory prywatne [zob. Oettinger , il. ]), a także Ukrzyżowanie
z warsztatu z Friesach (Universalmuseum Joanneum w Grazu [zob.
ibidem, il. b]), Ukrzyżowanie w kościele parafialnym św. Marcina
w Hermannstadt (Sibiu) Johannesa von Rosenau (ok.  [zob. Köllermann , s. , il. ]), Ukrzyżowanie Mistrza Salzburskiego
(ok. , Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze [zob.
ibidem, s. , il. ]) czy wreszcie salzburskie Ukrzyżowanie Konrada
Laiba (, Dolny Belweder w Wiedniu [zob. ibidem, tabl. ]).
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 Naśladowca Mistrza z Flémalle,
Ukrzyżowanie, druga
połowa  w., Muzeum Narodowe w Poznaniu (fot. dostępna
online: <https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Campin_
Crucifixion.jpg>
[stan na:   ])



wymienionych przypadków nie są widoczne
bardzo wyraźne różnice póz łotrów; nawet
jeśli Dismas ujęty jest nieco mniej konwulsyjnie, to nadal jest to rozróżnienie niezwykle subtelne⁸³. Jednoznacznie o zamiarze
takiego zróżnicowania można zawyrokować jedynie w kilku z wyżej wymienionych
przypadków: na tablicy z opactwa St. Lambrecht, w tympanonie w Mariazell, w Mszale z Sherborne czy w rękopisie Walters .
W tym miejscu trzeba także przywołać niewątpliwie kluczowe w kontekście Opłakiwania z Chomranic dzieła Mistrza z Flémalle – wspomniany już tryptyk Złożenia do
grobu, a przede wszystkim tryptyk Zdjęcia z krzyża (z którego zachował się jedynie
fragment ze złym łotrem; ok. , Städelsches Kunstinstitut we Frankfurcie nad Menem)⁸⁴ oraz rysunek przechowywany w Fogg
Art Museum w Cambridge⁸⁵, o czym pisał
Jerzy Gadomski⁸⁶. Niewątpliwie zły łotr na
krakowskim obrazie kompozycyjnie najbardziej przypomina zachowany we Frankfurcie fragment tryptyku Zdjęcia z krzyża. Tym
niemniej drugi łotr, przedstawiony na lewym skrzydle tej nastawy, najprawdopodobniej również ukazany był w powyginanej pozie, na co wskazuje kopia niezachowanego

I. M 

do dziś w całości dzieła Mistrza z Flémalle, przechowywana w Walkers Art Gallery
w Liverpoolu (dzieło z kręgu Mistrza Legendy św. Urszuli)⁸⁷. Na flémallowskim tryptyku Złożenia do grobu w Londynie również obydwaj łotrzy „wiją się” wokół krzyży, choć znacznie wydatniejsze jest wygięcie
w tył łotra po prawej stronie. Niewykluczone jednak, że z warsztatu Mistrza z Flémalle wyszło dzieło wyraźniej różnicujące
pozy powyginanych łotrów. Istnieje bowiem
Ukrzyżowanie przechowywane w Muzeum
Narodowym w Poznaniu, które jest określane jako dzieło niderlandzkie z drugiej połowy  wieku⁸⁸ [il. ]. Uważa się przy tym, że
poznańska tablica została stworzona przez
naśladowcę Mistrza z Flémalle, a zawiera
ona motywy, które odnaleźć można także
w Opłakiwaniu z Chomranic. Do elementów
tych należą: turbany (męski i damski, ciasno zawinięte, ułożone w drobne linearne
fałdki), biały płaszcz Marii i modlitewny
gest jej złożonych dłoni, postacie na pierwszym planie ukazane tyłem (w tym postać
klęczącej kobiety) i wreszcze przedstawienia łotrów z ramionami i rękami oplecionymi wokół krzyży. Na poznańskiej tablicy widoczna jest wyraźna dysproporcja w stopniu
wykręcenia ciał łotrów – Dismas wisi zdecydowanie spokojniej, podczas gdy Gestasem
wstrząsają konwulsje. Można zatem przyjąć, że omawiane elementy, które wspólne są
dla obrazów w Tarnowie i w Poznaniu, wywodzą się w rzeczywistości właśnie z warsztatu Mistrza z Flémalle. Być może zatem
istniało niezachowane Ukrzyżowanie (lub
Opłakiwanie) z warsztatu Mistrza z Flémalle, które znali autorzy obrazów w Poznaniu
i w Tarnowie, a także autor koszyckich fresków. Może było to Opłakiwanie z łotrami
w tle, które znał również Konrad Witz?
Podsumowując, należy powtórzyć za
Jerzym Gadomskim: autor Opłakiwania
z Chom ranic znał malarstwo niderlandzkie, ale podszedł do wzorców bardzo twórczo, łącząc niderlandyzmy z wpływami włoskimi i tradycjami środkowoeuropejskimi.
W swej wędrówce czeladniczej krakowski
malarz zapewne za młodu odwiedził Italię, a w późniejszych latach udał się także
do Niderlandów⁸⁹. Nie zachowały się inne
małopolskie dzieła, które można by uznać
za namalowane przez Mistrza Opłakiwania z Chomranic. Pod wpływem twórczości
tego artysty powstały Opłakiwania z Żywca

i Czarnego Potoku (wpływ w zakresie iko- tryptyku z Nowego Sącza (wpływ w zakresie
nografii), a także prawdopodobnie postać sposobu kształtowania szat) – to już jednak
Matki Boskiej Bolesnej na rewersie skrzydła materiał na osobną analizę.


The article discusses a unique panel called
Lamentation of Chomranice, now in the Diocesan Museum in Tarnów. It is generally believed to have been created in Cracow and
has been dated by most scholars at the s,
although it seems that in fact it could have
been completed as early as the second half
of the s. The painting was most likely
a central part of a winged altarpiece (probably with two pairs of panels dedicated to the
subject of Christ’s Passion in the wings). Having been built possibly for one of the churches in Cracow, it was removed to the parish
church in Chomranice at the beginning of
the th century.
The Lamentation of Chomranice is an exceptional piece of art, surprisingly combining the stylistic elements of Italo-Byzantine
tradition with clearly visible Netherlandish
influences, which actually appear in such explicit form for the first time in the late Gothic
painting in Lesser Poland. As a result of further research, it may be proposed that the
Cracow artist spent some time in Siena (perhaps in the circle of Taddeo di Bartolo?). Later
he took a trip to the Netherlands, where he
learned about the painting of the so-called
Master of Flémalle. There are no other preserved works that may be attributed to the
Master of the Lamentation of Chomranice.
However, this article focuses not on the stylistic aspects of the Lamentation of Chomranice,
but rather on its iconography, in particular it
examines an interesting motif of two crucified Thieves. Other examples of the Lamentations with the Thieves include two th-century
paintings in The Frick Collection in New York
(one created in the circle of Conrad Witz, and
the other being its copy), and a fresco in the
Saint Elisabeth Cathedral in Košice (second
quarter of the th century). The images of
the Thieves on the -shaped crosses were in
general popular in mediaeval art, however
there is a separate group of Crucifixions depicting Thieves twined around their crosses,
which was especially popular in German and
Austrian painting of the first half of the th
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century. In case of the Lamentation of Chomranice there is quite an evident distinction in
the Thieves’ poses, which is rather a rare motif. Nevertheless, altogether the iconography
of the Lamentation of Chomranice seems to
be based mostly on the artworks attributed to Master of Flémalle: Seilern Triptych
(c. , Courtauld Institute Galleries, London), Bad Thief of the Deposition Triptych
(c. , Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main) and Nativity (c. , Musée
des beaux-arts, Dijon). It should also be noted
that the Lamentation of Chomranice seems to
be mainly the image of the adoration of the
Body of Christ, presented to the viewer on
a white cloth. Together with the painting’s
background, decorated with the pattern of
the grapevine, this may point to the Eucharistic meaning as the main subject of this
work of art.
 Rozróżnienie to ma niewątpliwie podkreślać charaktery łotrów: zły
łotr umiera w męczarniach, podczas gdy dobry odchodzi ze spokojem
(zob. Merback , s. –).
 Friedländer , tabl. .
 Rosenberg , s. ; por. także Gadomski , s. .
 Gadomski , s. –. Nie wszyscy podzielali pogląd o niderlandzkim pochodzeniu chomranickich form; bardzo wcześnie
pojawiło się twierdzenie, iż twarde załamania szat postaci
przedstawionych na obrazie są wynikiem inspiracji wrocławskim
ołtarzem św. Barbary, na którym widnieje data  (por. wyżej,
przyp. ). Z tezami Jerzego Gadomskiego polemizował szczególnie
Tadeusz Dobrowolski (Dobrowolski , s. ) – nie zgadzał się on
z twierdzeniem, że Mistrz Opłakiwania z Chomranic miał bezpośredni kontakt z dziełami Mistrza z Flémalle. Ewentualne wpływy
niderlandzkie miałyby, wg Dobrowolskiego, znaleźć się w twórczości małopolskiego malarza nie tylko za pośrednictwem ołtarza
św. Barbary, ale także twórczości Stefana Lochnera i Konrada Witza.
Ikonograficzne rozwiązania, takie jak skrzyżowanie nóg Chrystusa,
dostrzegł np. na ołtarzu autorstwa Konrada von Soest w Niederwildungen czy na Złotej Tablicy w Lüneburgu. Tło w dziele z Chomranic
wydało się Dobrowolskiemu bardziej wyraziste niż tła Mistrza
z Flémalle, nie zgadzał się także z datowaniem małopolskiego Opłakiwania wcześniej niż na połowę  w. Ponadto należy wspomnieć
badaczy, którzy zupełnie odcinali się od opisanych wyżej koncepcji:
Maria Otto-Michałowska i Maria Luisa Pezzi-Ascani (Otto-Michałowska, Pezzi-Ascani , s. , –) twierdziły, że Opłakiwanie
z Chomranic pozbawione jest jakichkolwiek wpływów niderlandzkich
(jako stworzone przez Węgra kształconego we Włoszech).
 Kat. wyst. Frankfurt am Main–Berlin , nr kat. , s.  (J. Sander), il. .
 Arcydzieła malarstwa , il. .
 Gadomski , s. –.
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