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Magdalena Łanuszka
KraKów

Wpływy niderlandzkie w kwaterach 
krakowskiego tryptyku 
dominikańskiego*

Z wielKiej nastawy z krakowskiego kościoła Dominikanów zachowało się je-
denaście dwustronnie malowanych kwater, z czego pięć przechowywanych 
jest w dominikańskim klasztorze, sześć zaś w Muzeum Narodowym w Kra-
kowie (Dzp 3870 nr 1–6). Kwatery o wymiarach ok. 142 x 102 cm malowane 
są temperą, z użyciem folii złotej, na drewnie lipowym obleczonym płótnem1. 
Część przedstawień ma bardzo liczne ubytki, albo wręcz niemal całkowite 
zniszczenia warstwy malarskiej, jak również przemalowania –  do niedaw-
na w najgorszym stanie były kwatery przechowywane u dominikanów, ale 
w  2009  r. zostały poddane konserwacji. Awersy (o  złotych tłach i  maswer-
kowych zwieńczeniach) zawierają cykl pasyjny, rewersy zaś – cykl maryjny 
ze scenami z dzieciństwa Chrystusa2.

*  Ninejszy referat powstał na podstawie rozdziału mojej pracy doktorskiej Wpływy niderlandzkie w go-
tyckim malarstwie tablicowym w  Małopolsce, napisanej pod kierunkiem dra hab. Marka Walczaka, 
obronionej w Instytucie Historii Sztuki UJ w listopadzie 2010 r.

1 Malarstwo gotyckie w Polsce, t. II: Katalog, red. A. S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 206 (ha-
sło kat. oprac. K. Secomska).

2 Niedawno ukazała się publikacja A. Madej-Anderson, Repräsentation in einer Bettelordenskirche: die 
spätmittelalterlichen Bildtafeln der Dominikaner in Krakau, Ostfildern 2007, której autorka omówiła 
ikonografię i znaczenia przedstawień w krakowskim kościele dominikanów w kontekście średnio-
wiecznej pobożności, w tym również kolejne kwatery krakowskiego ołtarza.  
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Tryptyk dominikański jest dla małopolskiego malarstwa tablicowego 
dziełem przełomowym. Twórca nastawy jako pierwszy w  małopolskim śro-
dowisku odważył się na nowy, programowy realizm. Mistrz stworzył dzieło 
wybitne, zarówno pod względem stylistycznym jak i technologicznym, a po-
nadto o  wielkich rozmiarach. Najprawdopodobniej ołtarz powstał przed 
śmiercią Katarzyny z Melsztyna Białuszyny (1465 r.), a po pożarze kościoła, 
który miał miejsce w 1462 r.3; styl kwater pozwala zresztą dość pewnie osadzić 
dzieło w latach 60. XV w. Autor nastawy pozostaje anonimowy, a określa się 
go jako krakowskiego Mistrza Tryptyku Dominikańskiego4. 

Wielu badaczy podkreślało, że kwatery dominikańskie zawierają rozwiąza-
nia przejęte ze sztuki obcej5. Część z owych elementów wywodzi się z Nider-
landów, choć zapewne krakowski malarz poznał je za pośrednictwem innych 
środowisk. Na wstępie należy wymienić twardo łamane szaty, które choć po-

3 Obecnie przyjęte jest datowanie ołtarza na lata ok. 1465 r. (F. Franckowiak, Krakowski ołtarz Domi-
nikanów, jego treści i wygląd, FHA, 13 (1977), s. 53–86; T. Dobrowolski, Rodowód stylistyczny krakow-
skiego ołtarza Dominikanów, FHA, 13  (1977), s.  87–96; J.  Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe 
Małopolski 1460–1500, Warszawa 1988, s. 127–128). 

4 W  literaturze pojawiały się hipotezy wiążące Mistrza Tryptyku Dominikańskiego z  konkretnymi 
postaciami lub warsztatami; jedna z  nich mówiła, że  ołtarz namalował Jan Polak, krakowski ma-
larz czynny w Bawarii (J. Mycielski, Jan Polak malarz polski w Bawarii (1475–1519) oraz utwory jego 
młodości w Krakowie (1465–1475), „Prace Komisji Historii Sztuki”, 4 (1927–1930), z. 1, s. 26–66); inna 
zaś przypisywała dzieło dwóm różnym malarzom (S. Dettloff, [rec.] Jerzy Mycielski. Jan Polak, malarz 
polski, w Bawarii, RK, 22 (1929), s. 145–154; M. Walicki, Stilstufen der gotischen Tafelmalerei in Polen 
im XV. Jahrhundert. Geschichtliche Grundlagen und formale Systematik, „Sprawozdania z Posiedzeń 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział II”, 26 (1933), z. 3/4, s. 24; tenże, La Peinture d’au-
tels et de retables en Pologne au temps des Jagiellons (wstęp P. Francastel), Paris 1937 (Bibliothèque 
de  l’Institut Français de Varsovie, 4), s.  8–9; tenże, Malarstwo polskie w  XV wieku, Warszawa 1938, 
s. 83); jeszcze inna – Mistrzowi Ołtarza św. Barbary (E. Behrens, Deutsche Malerei in Polen, „Die Burg”, 
2 (1941), s. 33–39; tenże, Altdeutsche Kunst aus Krakau und dem Karpathenland. Ausstellung, Institut 
für Deutsche Ostarbeit Krakau, Juli 1942, Krakau 1942, s. 31–32; tenże, Malerei des 15 Jahrhunderts 
im Karpathengebiet, „Jomsburg”, 6 (1942), s. 269–272). Jeszcze niedawno opcję podziału rewersów 
i  awersów między dwóch twórców brał pod uwagę P.  Skubiszewski, „Złożenie do  grobu” w  domi-
nikańskim tryptyku w  Krakowie i  zagadnienie przedstawień Chrystusa Umęczonego, BHS, 60  (1998), 
nr 3–4, s. 315, przyp. 2. W literaturze pojawiło się także określenie Mistrza Tryptyku Dominikańskie-
go jako naśladowcy wiedeńskiego Mistrza Ołtarza Albrechta (A. Stange, Deutsche Malarei der Gotik, 
Bd. XI: Österreich und der ostdeutsche Siedlungsraum von Danzig bis Siebenbürgen in der Zeit von 1400 
bis 1500, München–Berlin 1961, s. 142). 

5 M. Walicki, Stilstufen, s. 24; tenże, La Peinture, s. 9; tenże, Malarstwo polskie, s. 90–91; tenże, Malarstwo 
polskie. Gotyk, renesans, wczesny manieryzm, Warszawa 1961, s.  22; T.  Dobrowolski, Rodowód styli-
styczny krakowskiego ołtarza Dominikanów, FHA 13 (1977), s. 91–95; J. Gadomski, dz. cyt., s. 126.
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Il. 2. Ecce Homo,  
kwatera tryptyku dominikańskiego, 

MNKr, wg J. Gadomski,  
Gotyckie malarstwo tablicowe 

Małopolski 1460–1500,  
Warszawa 1988, il. 18

Il. 3. Niesienie krzyża,  
kwatera tryptyku dominikańskiego, 

MNKr, wg J. Gadomski,  
Gotyckie malarstwo tablicowe 

Małopolski 1460–1500,  
Warszawa 1988, il. 19
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jawiały się w malarstwie małopolskim od lat 40. XV w., to dopiero w omawia-
nym dziele osiągnęły postać dojrzałą, szczególnie na kilku ujęciach szat białych. 
Nie rozwiewają się one, lecz układają w sztywne, gdzieniegdzie pogniecione, 
plastyczne draperie, a w kilku przypadkach załamania wachlarzowo rozłożone 
są na ziemi. Przypomina to najwcześniejsze przykłady twardo łamanych szat, 
które występowały w malarstwie braci van Eycków (np. w Ołtarzu Gandaw-
skim, 1432  r., katedra św.  Bawona w  Gandawie, il. 66) oraz w  dziełach wią-
zanych z warsztatem Mistrza z Flémalle (np. Zwiastowanie ok. 1425–1430 r., 
Bruksela, Musées Royaux des Beaux-Arts7). Kolejnym charakterystycznym 
dla kwater dominikańskich elementem są  malowane obramienia architekto-
niczne, w które ujęte są sceny – owa malowana architektura zdobiona jest ilu-
zjonistycznie ujętymi detalami, takimi jak maswerki i  rzeźby. W malarstwie 
małopolskim kwatery ujęte w arkadę pojawiały się już przed połową XV w.; 
rozwiązania takie występują na  skrzydłach z  Ptaszkowej (ok. 1440, Tarnów, 
Muzeum Diecezjalne)8, tryptyku św. Mikołaja z Zarzecza (po 1440 r., Bytom, 
Muzeum Górnośląskie)9, skrzydłach z Puńcowa (ok. 1450 r., Cieszyn, Muzeum 
Miejskie)10, tryptyku św. Bartłomieja w Niedzicy (lata ok. 1450–1455, Niedzi-
ca, kościół parafialny)11, oraz tryptyku świętych Stefana i Emeryka (ok. 1455 r., 
kościół w Maciejowcach)12. Tym niemniej wymienione przykłady nie zawierają 
iluzjonistycznie malowanych maswerków czy figurek, jakie odnaleźć można 
w kwaterach dominikańskich (np. w Zwiastowaniu, il. 1), które nawet jeśli nie 
bezpośrednio, to  jednak prowadzą do niderlandzkich pierwowzorów. Zaska-
kująco wczesnym przykładem iluzjonistycznie malowanej architektury jako 
obramienia ukazanych scen jest bowiem niderlandzki tryptyk z Norfolk, da-
towany ok. 1400 r., przechowywany w Rotterdamie (Museum Boijmans Van 

6 M. J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, t. I, Leyden 1967, tabl. 1, 6. 
7 Tamże, t. II, tabl. 80. Jest to obraz wiązany z Mistrzem z Flémalle (zob. J. Sander, Master of Flémalle: 

Annunciation of the Virgin [w:] The Master of Flémalle and Rogier van der Weyden, (katalog wystawy), 
red. s. Kemperdick, J. Sander, Ostfildern 2009, s. 188–191, kat. nr 3), pomimo, że niektórzy badacze 
uznawali go za dzieło naśladowcy tegoż mistrza – na przykład Minott 1969, s. 269, albo E. Callmann, 
Campin’s Maiolica Pitcher, „The Art Bulletin”, 64 (1982), nr 4, s. 629–631.

8 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420–1470, Warszawa 1981, il. 6.
9 Tamże, il. 16.
10 Malarstwo Gotyckie, t. III, il. 670.
11 Malarstwo Gotyckie, t. III, il 436.
12 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420–1470, il. 48.



Beuningen)13. Otwarty ołtarz zawiera przedstawienia scen i postaci świętych 
ujęte w podwójne i potrójne arkady zdobione malowanym en grisaille detalem 
architektonicznym i rzeźbami. Figurki w niszach baldachimowych ponad ka-
pitelami kolumienek odnaleźć można także w Zwiastowaniu na ołtarzu w Di-
jon Melchiora Broederlama14 (1393–1399, Dijon, Musée des Beaux-Arts)15,  
jednakże naprawdę iluzjonistyczne przedstawienie dekoracji kamiennych 
na  obrazach pojawiło się dopiero w  twórczości Jana van Eycka i  Mistrza 
z Flémalle (trudno rozstrzygnąć, czy któryś z tych warsztatów miał w tym wy-
padku pierwszeństwo16), zaś o popularności sytuowania scen w iluzjonistycz-
nie malowanym, bogato zdobionym obramieniu architektonicznym świadczą 
takie dzieła jak ołtarz Miraflores Rogiera van der Weydena (ok. 1440–1445, 
Berlin, Staatlichen Museen)17, lub tryptyk Madonny Dirka Boutsa (ok. 1445 r., 
Madryt, Prado, il. 7)18. W  malarstwie niderlandzkim XV  w. technika en  gri-
saille pojawiła się w kilku formach: malowanej architektury, drobnych rzeźb 
dekorujących wnętrza, oraz w przedstawieniach dużych samodzielnych figur 
w niszach (tak jak w przypadku Trójcy Świętej z tzw. „tablic z Flémalle”, prze-
chowywanej w Städelsches Kunstinstitut we Frankfurcie nad Menem19). Ter-
min grisailles użyty został po raz pierwszy przez André Felibiéna dla opisania 
XIII-wiecznych witraży cysterskich20, jednak zjawisko to wiązane jest głównie 
z  XV-wiecznym malarstwem tablicowym oraz XIV- i  XV-wiecznym malar-

13 Rogier van der Weyden (1400–1464): Master of Passions, (katalog wystawy), red. L. Campbell, J. Van der 
Stock, Leuwen–Zwolle 2009, s. 88, il. 32.

14 D. R. Täube, Monochrome Gemalte Plastik. Entwicklung – Verbreitung und Bedeutung eines Phänomens 
niederländischer Malerei der Gotik, Essen 1991, s. 73.

15  The Master of Flémalle, il. 22, 24.
16 O malowanych rzeźbach na niderlandzkich nastawach ostatnio pisał s. Kemperdick, The Workshop 

and its Working Materials, [w:] The Mater of  Flémalle, s.  120–124, skłaniając się ku  teorii, że  gene-
zę tego typu przedstawień należy wiązać z warsztatem van Eycków. Na temat iluzji w malarstwie 
niderlandzkim zob. także: A. Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500, t. II: Niderlandzkie 
malarstwo tablicowe 1430–1500, Warszawa 2011, s. 157–162.

17 M. J. Friedländer, dz. cyt., t. II, tabl. I A, B, C.
18 M. J. Friedländer, dz. cyt., t. III, tabl. 1–2.
19 M. J. Friedländer, dz. cyt., t. II, tabl. 88.
20  Na temat malarstwa en grisaille zob. M. T. Smith, The Use of Grisaille as Lenten Observance, „Marsyas”, 

8 (1957–1959), s. 43–54. O iluzjonistycznym sposobie obrazowania: P. Philippot, La grisaille et les „de-
grés de réalité” de l’image dans la peinture flamande des XV e et XVIe siècles, „Bulletin des Musées royaux 
des Beaux-Arts”, 15 (1966), s. 225–242. Ponadto zob. M. Krieger, Zum Problem des Illusionismus im 14. 
und 15. Jahrhundert – ein Deutungsversuch, „Pantheon”, 54 (1996), s. 4–18.
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stwem książkowym21. Uważa się, że malarstwo „w skali szarości” ma genezę 
włoską (pojawia się we freskach Giotta22), z Italii zaś przeszło do francuskiego 
malarstwa miniaturowego23. Popularność malowanych rzeźb w malarstwie ni-
derlandzkim wynikała z  kilku czynników. Stanowiły one element dekoracyj-

21  Na temat miniatur en grisaille zob. katalog wystawy Miniatures en grisaille, Bruxelles 1987. O techni-
ce en grisaille w niderlandzkim malarstwie książkowym XV w. zob. K. Płonka-Bałus, „Vita Christi” [et] 

„La Vengeance de nostre Seigneur Jhesu Christ”. Zagadnienia treści, stylu i funkcji miniatur rękopisu 2919 
w Bibliotece Czartoryskich, Kraków 2004, s. 122–137.

22  Zob. r. Steiner, Paradoxien der Nachamung bei Giotto: die Grisaillen der Arena Kapelle zu Padua [w:] Die Trau-
ben der Zeuksis. Formen kunstlerischer Wirklichkeitsaneingung, red. H.  Korner, Hildesheim–Zürich–New 
York 1990, s. 62–86. 

23  Wielka popularność miniatur en  grisaille bądź z  elementami en  grisaille pojawia się, począwszy 
od Jeana Pucelle’a, w miniatorstwie paryskim w XIV wieku; zob. M. Krieger, Grisaille als Metapher: 
zum Entstehen der Peinture en Camaieu im frühen 14. Jahrhundert, Wien 1995. Autorka ta określa tech-
nikę en  grisaille jako nośnik symbolicznych treści; podobnie jak wcześniej M.  Osterstrom-Renger,  

Il. 5. Złożenie do grobu, kwatera tryptyku dominikańskiego, MNKr,  
wg J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460–1500,  

Warszawa 1988, il. 21.



ny (na przykład bogate maswerki w ukazywanych przez malarzy wnętrzach), 
pozwalały także artystom popisać się umiejętnością iluzjonistycznego ukazy-
wania ich wolumenu i faktury24. Przede wszystkim jednak malowane figurki 
i  scenki niosły symboliczne zanaczenie, uzupełniały lub rozszerzały przekaz 
przedstawienia. Bardzo popularne były zestawienia typologiczne postaci oraz 
scen ze Starego i Nowego Testamentu – w malarstwie niderlandzkim najczę-
ściej starotestamentowe prefiguracje ukazane są w formie malowanych rzeźb 
na tronach, lub kapitelach. W krakowskich kwaterach dominikańskich wystę-
puje zatem niderlandzki w genezie realizm symboliczny, który charakteryzu-
je się tym, że z jednej strony rzeczywistość przedstawiana jest z realistycznie 
ujętymi szczegółami, a z drugiej nadawane są tym szczegółom ukryte, symbo-
liczne znaczenia w odniesieniu do przedstawianych na kwaterach scen. Szcze-
gólnie ciekawym przykładem tego zjawiska jest właśnie owo iluzjonistyczne 
przedstawianie figurek zdobiących namalowane struktury architektoniczne25. 
Arkadę, w  którą ujęte jest  dominikańskie Zwiastowanie (il. 1), zdobią figur-
ki Sybill, co podkreśla znaczenie momentu Wcielenia jako chwili wypełnienia 
się proroctw26. Tron Piłata zdobią przedstawienia nagich mężczyzny i kobiety, 
najprawdopodobniej Adama i  Ewy27. W  scenie Ecce Homo (il. 2) Chrystusa 
otaczają rzeźby dwóch rycerzy, oraz dwóch nagich mężczyzn, będących być 
może personifikacjami bezsilnej złości, na co wskazywałby gest szarpania bro-
dy, gest wyrywania sobie serca, może też nawiązanie do  gestu rozdzierania 
szat28. Pod stopami Chrystusa wiją się dwa jaszczury – zapewne uosabiające 

The Netherlandish grisaille miniatures: some unexplored aspects, „Wallraf-Richartz Jahrbuch”, 44 (1983), 
s. 145–173.

24 D. R. Täube, dz. cyt., s. 191. 
25 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460–1500, s. 125–126.
26 A. Madej-Anderson, dz. cyt.,  s. 55.
27 F. Franckowiak, dz. cyt., s. 67; Malarstwo gotyckie, t. II, s. 208 (hasło kat., oprac K. Secomska); A. Madej-

-Anderson, dz. cyt., s. 61. Badacze określali figurki mianem Adama i Ewy, nie interpretując ich zna-
czenia jako elemenu tronu Piłata. Figurki te zostały ukazane po prawej stronie tornu, podczas gdy 
po lewej najprawdopodobniej namalowane były kolejne dwie postacie. Niestety uszkodzenie war-
stwy malarskiej w tym miejscu kwatery nie pozwala ich zidentyfikować; można jedynie stwierdzić, 
że w odróżnieniu od Adama i Ewy, postacie ukazane po drugiej stronie tronu były odziane w długie 
szaty.

28 Tę bardzo prawdopodobną interpretację zaproponował dr hab. Marek Walczak na jednym ze swych 
wykładów w  Instytucie Historii Sztuki UJ. Franciszek Franckowiak twierdził, że  nadzy mężczyźni 
to bożki, gdyż Piłat był poganinem, żołnierze zaś mieliby odnosić się do jego godności namiestnika; 
A. Madej-Anderson (dz. cyt., s. 61) określiła natomiast nagich mężczyzn mianem atlantów i powią-
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pokonane przez Zbawiciela zło. W  scenie Niesienia Krzyża (il. 3) występu-
ją trudne do interpretacji postacie, stojąca i siedząca29. Wreszcie sześć figurek 
mężczyzn na grobie Chrystusa w scenie Zmartwychwstania to najprawdopo-
dobniej prorocy, jako że wydarzenie ukazane na kwaterze jest wypełnieniem 
ich zapowiedzi30. Niestety nie da  się wskazać niderlandzkich pierwowzorów 
dla doboru większości figurek do  poszczególnych kwater i  interpretacji ich 
znaczeń. Jedynym wyjątkiem zdają się być wspomniani rycerze w scenie Ecce 
Homo, bowiem figurki podobnych zbrojnych „wartowników” odnaleźć moż-
na w kwaterze z Ofiarowaniem Dzieciątka z ołtarza Madonny Jaquesa Dareta 
(1433–1435, Paryż, Musée du Petit Palais, il. 8)31. 

Wśród kwater dominikańskich pojawiają się sceny osadzone na  tle pej-
zażu, czego najlepszym przykładem jest przedstawienie Ucieczki do  Egiptu 
(il. 4), ze  strzelistym, najeżonym wieżami zamkiem w  tle i  statkami płyną-
cymi po krętej rzece. Trzeba podkreślić, że to właśnie dla sztuki niderlandz-
kiej charakterystyczny był specyficzny pejzaż z podwyższonym horyzontem, 
perspektywą powietrzną oraz dużą ilością precyzyjnie oddanych szczegó-

zała ich wizerunki z symboliką eschatologiczną, przywołując werset z księgi Hioba (Hiob 9,13: Deus 
cuius resistere irae nemo potest et  sub quo curvantur qui portant orbem). Podstawą do  takiej inter-
pretacji były dla badaczki publikacje na temat postaci atlantów w dekoracji rzeźbiarskiej gotyckich 
katedr (zob. M. Büchsel, Die Geburt der Gotik. Abt Sugers Konzept für die Abteikirche St.-Denis, Freiburg 
1997, s. 146). Do eschatologicznej interpretacji pasuje fakt, że w omawianej scenie Chrystus dep-
cze zło pod postacią jaszczurów; tym niemniej trzeba podkreślić, że nadzy mężczyźni namalowani 
na kwaterze dominikańskiej nie podtrzymują niczego na swych ramionach, zatem chyba jednak nie 
można nazwać ich atlantami. Dwaj rycerze po bokach Chrystusa mogą mieć natomiast funkcję tak 
zwanych Schreinwächter (jak zaproponowała A.  Madej-Anderson), których figury flankowały cza-
sem późnogotyckie ołtarze, na przykład ołtarz Michaela Pachera.

29 F. Franckowiak (dz. cyt., s.  72) uznał, że  w  Niesieniu krzyża rycerz wskazujący na  Chrystusa miałby 
oznaczać Longinusa, zaś „zakwefiona siedząca kobieta” – obojętność kultu mahometańskiego wo-
bec śmierci Jezusa, przy czym razem stanowić by mieli obraz Jerozolimy jako miasta wielu religii. 
Te  interpretacje nie wydają się przekonywające, zwłaszcza, że nie ma podstaw, aby postać siedzą-
cą interpretować jako kobietę. A. Madej-Anderson (dz. cyt., s. 62) proponuje interpretację w duchu 
liturgii Wielkiego Tygodnia; wskazujący na Chrystusa rycerz i postać siedząca miałyby odnosić się 
do Psalmu 68/69, 13: Adversum me loquebantur qui sedebant in porta et in me psalebant qui bibevant 
vinum. 

30 A. Madej-Anderson (dz. cyt., s. 64) określiła wyrzeźbione postacie jako proroków lub apostołów, wy-
daje się jednak, że bardziej prawdopodobni są prorocy, niejako w analogii do Sybill ukazanych w do-
minikańskim Zwiastowaniu. Ponadto gdyby artysta zdecydował się pokazać sześciu z  apostołów, 
zapewne ukazałby ich z atrybutami. 

31 M. J. Friedländer, dz. cyt., t. II, 79–81, tabl. 104, 105.



łów – nazwany przez Millarda Meissa „plateau composition”; jego genezy na-
leży szukać w malarstwie Jana van Eycka32. W Italii wysoko ceniono mistrzów 
niderlandzkich już przed połową XV w., zachwycano się przy tym ich tech-
niką oraz właśnie umiejętnością budowania pejzaży33. Pejzaże z perspektywą 
powietrzną pojawiały się w  malarstwie przed Janem van Eyckiem, głównie 
w miniatorstwie, tym niemniej to właśnie van Eyck rozwinął ten aspekt ma-
larstwa. Ważne miejsce zajmował też krajobraz w twórczości Rogiera van der 
Weydena. Mimo rozwoju tego aspektu sztuki w Italii uważano, że umiejętność 
precyzyjnego oddawania detali pejzażu i zarazem wrażenia odległości między 
nimi cechuje malarzy niderlandzkich34. 

Trzeba jednak podkreślić, że  wymienione powyżej elementy o  genezie 
niderlandzkiej występowały już w  sztuce Europy Środkowej około połowy 
XV w. Jako wczesny przykład malowanych rzeźb przywołać można Trzy Marie 
u grobu z ołtarza zestawionego z dzieła Mikołaja z Verdun (malowane partie 
dołączone do nastawy w XIV w., powstałe ok. r. 1330, Stiftsmuseum, Kloster-
neuburg)35, gdzie ukazany został sarkofag ozdobiony rzeźbionymi arkadka-
mi, rozetami, oraz niewielką figurką w niszy na krótszym boku tumby. Duża 
ilość malowanych rzeźb zdobi tron w  scenie Koronacji Marii zwanej Grussi-
tafel (Tyrol, ok. 1390–1400 r., być może Konrad vom Tiergarten von Meran, 
Kunstsammlungen Stift Stams)36, a także elementy architektury na tablicy za-
wierającej Zwiastowanie i Mistyczne Zaślubiny św. Katarzyny (ok. 1415–1420 r., 
Wiedeń, Kunsthistorisches Museum)37. Figurki zdobiące architekturę, do któ-

32 M. Meiss, Jan van Eyck and the Italian Renaissance, [w:] Venezia e l’Europa. Atti del XVIII Congresso Inter-
nazionale di Storia dell’Arte, 1955, Venezia 1956, s. 64–68, a także M. Meiss, Highlands in the Lowlands: 
Jan van Eyck, Master of Flémalle and the Franco-Italian Tradition, „Gazette des Beaux-Arts”, 57 (1961), 
s. 281–309. 

33 M. Sellink, A New Look on the World. The Invention of Landscape [w:] The Age of Van Eyck. The Medite-
ranean World and Early Netherlandish Painting 1430-1530, Ghent-Amsterdam 2002, s. 213. Na temat 
pejzażu w sztuce średniowiecznej pisał G. Pochat, Figur und Landschaft: eine historische Interpreta-
tion der Landschaftsmalerei von der Antike bis zur Renaissance, Berlin–New York 1973, s. 81–192; zob. 
także P. F. Ainsworth, T. Scott, Regions and Landscapes: Reality and Imagination in Late Medieval and 
Early Modern Europe, Oxford–New York 2000, oraz N. Büttner, Die Erfindung der Landschaft: Kosmo-
graphie und Landschaftskunst im Zeitalter Bruegels, Göttingen 2000, s. 72 –74.

34 M. Sellink, dz. cyt., s. 215.
35 Gotik (Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich, Band 2), red. G. Brucher, München–London– New 

York 2000, nr kat. 274 (hasło oprac. I. Trattner), il. na s. 162.
36 Tamże, nr kat. 291 (hasło oprac. I. Trattner), il. s. 179.
37 Tamże, nr kat. 280 (hasło oprac. I. Trattner), il. s. 168.
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rych podobne są te w nastawie dominikańskiej, odnaleźć można na kwaterach 
ołtarza św. Piotra Konrada Witza (1444 r., Genewa, Musée de l‘Art et l’Histo-
ire) – w scenie Uwolnienia św. Piotra i Pokłonu Trzech Króli (il. 10)38. Niemiecki 
malarz ukazuje postacie starotestamentowe siedzące, w długich szatach i chu-
stach na  głowach (Dawid na  stajence w  scenie Epifanii), co  niesie skojarze-
nie z problematyczną postacią ukazaną w krakowskiej scenie Niesienia krzyża. 
Sam pomysł ujęcia kwatery nastawy ołtarza w  architektoniczną arkadę rów-
nież znany był już przed połową XV w. w malarstwie środkowoeuropejskim; 
pośród wczesnych przykładów wymienić można kilka dzieł z trzeciej i czwar-
tej dekady tegoż stulecia. Kwatera z  Ofiarowaniem w  świątyni (ok. 1420  r., 
Wiedeń, Dolny Belweder)39 ujęta jest w  podwójną arkadę, z  kwiatonowym 
zwornikiem zamiast podpory na  środku. Pojedynczą arkadą bez ozdób za-
mknięta jest inna kwatera z Ofiarowaniem w świątyni (ok. 1420 r., Klosterneu-
burg, Stiftsmuseum)40. Tyrolskie Znalezienie Chrystusa w świątyni na skrzydle 
ołtarza św.  Zygmunta w  Pustertal (ok. 1430  r., Pustertal, parafialny kościół 
Św. Zygmunta)41 ujęte jest także w półkolistą arkadę, w narożach której znaj-
duje się dekoracja przypominająca maswerk. Podobne rozwiązanie odnaleźć 
można na miniaturach Koronowanie cierniem i Biczowanie w Brewiarzu R 166 
dekorowanym przez Jana z  Żytawy (ok. 1420–1421  r., Wrocław, Biblioteka 
Uniwerytecka)42. Arkady o  bardziej skomplikowanej, kotarowej formie poja-
wiają się na kwaterach ołtarza Mistrza z Polling (1439 r., Stift Kremsmünster, 
Kunstsammlungen)43. Osadzanie scen na  tle pejzaży występowało natomiast 
na przykład w malarstwie austriackim, czego przykładem może być twórczość 
Mistrza z Zamku Lichtenstein (kwatery ołtarza ok. 1440 r., rozproszone w wie-
lu kolekcjach)44, albo sceny na rewersach skrzydeł ołtarza króla Albrechta (ma-

38 Konrad Witz (anlässlich der Ausstellung Konrad Witz, Kunstmuseum Basel, 6. März – 3. Juli 2011), red. 
B. Brinkmann, Stuttgart 2011 s. 131, 133, il. 18, 19.

39     Gotik, nr kat. 282 (hasło oprac. G. Smidt, I. Trattner), il. s. 543.
40 Tamże, nr kat. 282 (hasło oprac. G. Smidt, I. Trattner), il. s. 551.
41 Tamże, nr kat. 293 (hasło oprac. I. Trattner), il. s. 551.
42 E. Kloss, Die Schlesische Buchmalerei des Mittelalters, Berlin 1942, il. 171, 175.
43 L. Schultes, Die Gotischen Flügelaltäre Oberösterreichs (Studien zur kulturgeschichte von Oberöster-

reich, folge 11), t. I: Von den Anfängen bis Michael Pacher, Weitra 2002, s. 90.
44 E. Baum, Katalog des Museums mitelalterischer Österreichischer Kunst. Unteres Belvedere. Wien, Wien–

München 1971, il. 20–23; L. Baldass, Der Marienaltar des Meisters von Schloss Lichtenstein, „Jahrbuch 
der Preussischen Kunstsammlungen”, 56  (1935), s.  6–21; a  także L.  Baldass,  Malerei und Plastik 
um 1440 in Wien, „Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte”, 15, 1953, s. 7-23, oraz W. Buchowiecki, Ge-



larz wiedeński ok. 1450, Klosterneuburg, Stiftsmuseum)45. Prawdopodobnie 
część szczegółów o  niderlandzkiej genezie krakowski mistrz poznał dzięki 
warsztatowi Wilhelma z Akwizgranu46. Na wrocławskim ołtarzu św. Barbary 
(1447, korpus w  Muzeum Narodowym w  Warszawie, il. 9; skrzydła zaginę-
ły w czasie II wojny światowej)47 występują załamania białych szat, profilowe 
ujęcia głów, kopułowe budowle w tle, iluzjonistycznie malowana architektura 
zdobiona posążkami, motyw rozbitych bożków, maswerkowe dekoracje, dą-
żenie do trójwymiarowego ujęcia ludzi i przedmiotów, i wreszcie typy postaci, 
do  których podobne występują w  kwaterach dominikańskich. Trzeba także 
podkreślić, że niektóre elementy (pejzaże, ujęcie kwatery w arkadę, malowane 
en grisaille figurki) występowały w Krakowie w latach 60. XV w. w twórczości 
Mikołaja Haberschracka (kwatery nastawy augustiańskiej z  1468  r. przecho-
wywane w Muzeum Narodowym w Krakowie)48.

schichte der Malerei in Wien, Wien 1955, s. 14–36. Por. również: A. Szendey, Der Meister von Schloß 
Liechtenstein, Wien 1986. Nazwa anonimowego mistrza wywodzi się z  miejsca przechowywania 
dwóch kwater (z Zaśnięciem i z Koronacją Marii). Z nimi związanych zostało 14 kwater cyklu maryj-
nego (przechowywane w Dolnym Belwederze w Wiedniu, Gemäldegalerie w Berlinie, Philadelphia 
Museum of Art w Filadelfii, Muzeum im. Puszkina w Moskwie, Riiklik Kunstimuuseum w Tallinie, Sta-
rej Pinakotece w Monachium oraz Muzeum Narodowym w Warszawie), oraz 7 kwater cyklu pasyjne-
go (przechowywane w Kunstmuseum w Bazylei, Staatsgalerie w Augsburgu i Keresztény Múzeum 
w Ostrzyhomiu). 

45 Der Albrechtsaltar, s. 28; il. na s. 87. 
46   Ostatnie badania przyniosły odnalezienie kontraktów na wykonanie ołtarza do kościoła św. Jakuba 

w Nysie, który to ołtarz wyszedł z pracowni twórcy poliptyku św. Barbary. Kontrakty te zawierają 
nazwiska malarzy: Wilhelma von Oche (z którym w tej sytuacji możemy zidentyfikować anonimo-
wego dotąd Mistrza Ołtarza św. Barbary), oraz jego pomocnika Marcina (Marten). Zob. M. Kocha-
nowska-Reiche, Poliptyk św. Barbary (hasło), [w:]  Śląsk – perła w koronie czeskiej. Trzy okresy świetności 
w relacjach artystycznych Śląska i Czech (katalog wystawy), Praga 2006, I. 5. 38, s. 150–152. Atrybucję 
tę potwierdza biogram Mistrz Wrocławskiego Ołtarza św. Barbary (Wilhelm Kalteysen z Akwizgranu) 
zamieszczony w tejże publikacji na s. 494 (oprac. M. Kapustka).  Umowy na retalbulum do kościo-
ła św. Jakuba w Nysie zawarte z Wilhelmem von Oche publikuje E. Wółkiewicz, Twórcy retabulum 
w kościele św. Jakuba w Nysie. W kwestii wyposażenia wnętrz kościelnych, „Kwartalnik Historii i Kultury 
Materialnej”, 4 (2004), s. 453–460, na ten temat także zob. A. Szewczyk, J. Witkowski, Gotycki ołtarz 
główny kościoła św. Jakuba w Nysie – dzieło Mistrza Wilhelma z Akwizgranu, „Quart”, 1 (3) 2007, s. 3–11, 
oraz E. Wółkiewicz, Okoliczności fundacji XV-wiecznej nastawy ołtarza głównego w kościele św. Jakuba 
w Nysie, [w:] Nysa. Sztuka dawnej stolicy księstwa biskupiego, red. r. Hołownia, M. Kapustka, Wrocław 
2008, s. 99–104.

47 M. Kochanowska-Reiche, Mistyczne średniowiecze, Olszanica 2003, il. 43. 
48   Malarstwo gotyckie, t. II, s. 202 (hasło kat., oprac. K. Secomska). Osobiście przypuszczam, że Mikołaj 

Haberschrack dotarł w czasie swych podróży czeladniczych do samych Niderlandów, co jednak jest 
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Nie mniej ważne od  wymienionych wyżej elementów są  zastosowane 
w  kwaterach dominikańskich rozwiązania ikonograficzne, z  których część, 
mimo powszechnego już występowania w  całej Europie w  2. poł. XV  w., 
ma  niderlandzką genezę. Ikonografię poszczególnych scen tryptyku domi-
nikańskiego dosyć szczegółowo omówił Franciszek Franckowiak, a  ostatnio 
Agnieszka Madej-Anderson49. Interesujące są  znaczenia form malowanej ar-
chitektury, jako że pojawiają się tu wartości symboliczne stosowane przez ma-
larzy niderlandzkich: w  Zwiastowaniu romańskie elementy w  tle oznaczają 
stary kult (Synagoga), który w momencie Wcielenia przechodzi w kult nowy 
(Ecclesia – formy gotyckie na pierwszym planie), w co wpisują się figurki Sybill. 
Ponadto anioł poza popularną już w małopolskich ujęciach albą, ma na sobie 
dodatkowo bogatą, brokatową kapę, jako uczestniczący w „liturgii Wcielenia”, 
jaka odbywa się w momencie Zwiastowania. Wydaje się, że jest to motyw po-
chodzenia niderlandzkiego50, choć w tym przypadku bezpośrednim wzorcem 
było prawdopodobnie Zwiastowanie Mistrza Ołtarza Albrechta (kwatera nie 
zachowana,  dawniej w Deutsches Museum w Berlinie, ok. 1437 r.)51. Domi-
nikańskie Boże Narodzenie ujęte zostało w formule Adoracji, przy czym Dzie-
ciątko leży na  płaszczu Marii. Jest to  koncepcja ukazania Jezusa odzianego 

„w ornat ciała” – motyw ten odnaleźć można w niderlandzkich Narodzeniach 
z połowy XV wieku52. Stajenka na kwaterze dominikańskiej występuje w for-
mie ruin pałacu Dawida, która to wersja stała się popularna od czasów Rogiera 
van der Weydena, a szerzej rozpropagowały ją ryciny Mistrza E. S.; tego typu 
przedstawienie podkreśla, że narodziny Chrystusa to moment przejścia z ery 
Sub Lege w erę Sub Gratia53. Zaskakujące jest natomiast dominikańskie ujęcie 

osobnym problemem, na który brak miejsca w niniejszym referacie. Gdyby tak było, to jego wsze-
śniejsze, nie zachowane obrazy czy szkice mogły być źródłem inspiracji dla innych współczesnym 
mu malarzy krakowskich (takich jak Mistrz Tryptyku Dominikańskiego).

49 F. Franckowiak, dz. cyt., s. 55–78; A. Madej-Anderson, dz. cyt., s. 55–64.
50 M. B. Mc Namee, The Origin of the Vested Angel as a Eucharistic Symbol in Flemish Painting, „The Art 

Bulletin”, 54 (1972), s. 263.
51 Der Albrechtsaltar un sein Meister, red. F. Röhrig, Wien 1981, s. 94.
52 M. B. Mc Namee, Further Symbolism in the Portinari Altarpiece, „The Art Bulletin”, 45 (1963), s. 142–143 

jako naljepszy przykład podaje ołtarz Portinarich Hugo van der Goesa, ale nie jest to z pewnością 
przykład najwcześniejszy.

53 E. Panofsky, The Friedsam Annunciation and the Problem of  the Ghent Altarpiece, „The Art Bulletin”, 
17 (1935), s. 449–453; tenże, Early Netherlandish Painting, Its Origins and Character, Cambridge-Mas-
sachusetts 1953, s. 139. Na temat symboliki ery Sub Lege i Sub Gratia w posczególnych motywach 



Złożenia do grobu (il. 5)54, gdzie martwy Chrystus jest niejako „prezentowany”, 
podtrzymywany w pozycji pionowej. Martwe ciało Chrystusa podtrzymywane 
w pionie występowało w wizerunkach Trójcy Świętej w typie Pitié-de-Nostre-

-Seigneur, które były popularne od ok. roku 1400 w sztuce franko-flamandzkiej. 
W przedstawieniach tych martwego Chrystusa trzyma Bóg Ojciec. Wczesny 
przykład stanowi Wielka Pieta Okrągła (fr. Grande Pietà Ronde), dzieło zapew-
ne Jeana Malouela, wykonane dla Filipa Śmiałego (przed r. 1404, Paryż, Luwr)55, 
natomiast jedną z  najsłynniejszych realizacji jest wspominana już w  niniej-
szym tekście tablica z Flémalle. W sztuce niemieckiej znanym przykładem jest 
rzeźbiona Trójca Święta Hansa Multschera (ok. 1430 r., Frankfurt nad Menem, 
Liebieghaus-Museum alter Plastik)56, gdzie martwego Chrystusa podtrzymu-
je anioł. Typ Pitié-de-Nostre-Seigneur cieszył się popularnością w  Gdańsku  
w 1. połowie XV wieku, gdzie pojawił się na niderlandzkim (?) obrazie zamó-
wionym do kaplicy bractwa św. Jerzego w kościele Mariackim (ok. 1420/1430, 
Berlin, Gemäldegalerie)57. Tym niemniej wydaje się, że  w  przypadku domi-
nikańskiej sceny Złożenia do grobu ujęcie to wykazuje związki raczej z obra-

ikonograficznych w  przedstawieniach Bożego Narodzenia zob. Z.  Kliś, Temat Bożego Narodzenia 
w polskiej sztuce średniowiecznej, Kraków 1994, s. 96–126.

54 Analiza tego przedstawienia wg P. Skubiszewski, dz. cyt., s. 315–351.
55 A.-F. Köllermann, Netherlandish Painting before the Master of Flémalle and Rogier van der Weyden, [w:] 

The Master of Flémalle, s. 39–51, s. 41–42, il. 26. Część badaczy skłonna jest przypisywać Wielką Pietę 
Okrągłą malarzowi Jeanowi d‘Orléans; przypuszcza się nawet, że można uznać go także za twórcę 
Paramentu z Narbonne i miniatur w Bardzo Pięknych Godzinkach Księcia de Berry – na temat tych 
hipotez zob. A. Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500, t. I: Sztuka dworu burgundzkiego 
oraz miast niderlandzkich, Warszawa 2008, s. 128–135.

56 M. Maek-Gérard, Liebieghaus – Museum alter Plastik. Nachantike grossplastische Bildwerke, Band III: 
Die deutschsprachigen Länder, ca. 1380–1530/40, Melsungen 1985, s. 18, kat. nr 4.

57 Obraz długo uważany był za  niezachowany, badacze dysponowali jedynie kopią, którą zamówił 
cech szewców do kaplicy Trójcy Świętej w kościele Mariackim w Gdańsku (Warszawa, Muzeum Na-
rodowe). Tymczasem orginalne dzieło odnalazło się w Gemäldegalerie w Berlinie: A. S. Labuda, Die 
Pitié-de-Nostre-Seigneur der St-Georgsbruderschaft in der Danzinger Marienkirche. Untersuchen zu den 
Quellen des Bildtypus und der Herkunft des Malers [w:] Künstlerische Welchselwirkungen in Mitteleuro-
pa, red. J. Fajt, M. Hörsch, Ostfildern 2006, s. 161–181. Trudno przy tym rozstrzygnąć, czy namalował 
go  niderlandzki artysta przybyły do  Gdańska, czy też był to  import. Adam Labuda opowiada się 
za pierwszą z wymienionych opcji: A. S. Labuda, Malarstwo tablicowe na Pomorzu Wschodnim, [w:] 
Malarstwo gotyckie w Polsce, t. I, s. 341. Niewykluczone, że obraz był wzorowany na niezachowanym 
dziele wzmiankowanym w inwentarzu księcia de Berry, zniszczonym w Bourges przed 1410 r.; jed-
nocześnie w obrazie gdańskim widoczne są już (zwłaszcza w postaciach aniołów) wpływy warsztatu 
Mistrza z Flémalle (Master of Flémalle, s. 47–49; reprodukcja gdańskiego obrazu: il. 35).
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zem Fra Angelica (Złożenie do grobu z ołtarza z San Marco we Florencji, lata 
1438–1440, w  Starej Pinakotece w  Monachium)58; kompozycją Fra Angelica 
zainspirował się zapewne Rogier van der Weyden (Złożenie do grobu, Floren-
cja, Galeria Uffizi)59, przy czym wprowadził kilka zmian: rozbudował krajo-
braz, dodał nowe postacie. Z pewnością krakowskie przedstawienie, na którym 
Chrystusa składa do grobu sześć osób, bliższe jest realizacji van der Weydena. 
Przy tym ujęcie Chrystusa na dominikańskim ołtarzu jest inne niż na obrazach 
włoskich i w dziele van der Weydena, bowiem Jezus ma skrzyżowane ręce, a tak 
obrazowano Chrystusa w półpostaci w typie Misericordia Domini60. 

Podsumowując: wydaje się, że  Mistrz Tryptyku Dominikańskiego wyko-
rzystał w swoim dziele szereg elementów o genezie niderlandzkiej, choć  zna-
jomość sztuki flamandzkiej miała u niego przypuszczalnie charakter pośredni. 
Najprawdopodobniej zetknął się on  z  omawianymi motywami na  przykład 
w Austrii61, gdzie występowały one od połowy XV w., chociaż bezpośredniej 
znajomości pojedynczych dzieł niderladzkich, jakich dużo było w całej Euro-
pie (na przykład Złożenia do grobu Rogiera van der Weydena) nie można prze-
cież całkowicie wykluczyć. Poza śląskim warsztatem Wilhelma z Akwizgranu, 
najwięcej źródeł inspiracji Mistrza Tryptyku Dominikańskiego można odna-

58 G. Bartz, Guido di Pietro, genannt Fra Angelico, um 1395–1455, Köln 1998, s. 46, il. 56. 
59 M.  J. Friedländer, dz. cyt., t.  II, tabl. 43. Nie jest pewne, które z dzieł było tak naprawde pierwsze; 

o  wzajemnych inspiracjach między Fra Angeliciem i  Rogierem van der Weydenem zob. P.  Nuttal, 
From Flanders to  Florence. The Impact of  Netherlandish Painting 1400–1500, New Heaven–London 
2004, s. 26–29.

60 Na temat nazw i genezy odmian przedstawień Chrystusa Umęczonego zob. G. Jurkowlaniec, Chry-
stus umęczony: ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 2001, s. 13–23. O typie półposta-
ciowym ze skrzyżowanymi rękami badaczka pisze na s. 32–35; przykładem takiej realizacji jest ikona 
mozaikowa z przełomu XIII i XIV w., z kościoła Santa Croce in Gerusalemme w Rzymie, która stała się 
ok. 1490 r. wzorem dla grafiki Israhela van Meckenem (tamże, il. 11, 12).

61 Ostatnie badania konserwatorskie pozwoliły na stwierdzenie, że krakowski mistrz malując kwatery 
dominikańskie pozostawił zapewne swoim uczniom zadanie wypełnienia płaszczyzn kolorem. Jako 
informację, jaka barwa ma być wykorzystana w danym miejscu, wpisał on w pola litery, odpowia-
dające nazwom kolorów w języku niemieckim (W w partiach bieli – niem. Weiss). Być może wybór 
języka podyktowany był przyzwyczajeniem z młodości – mogłoby to oznaczać, że Mistrz Tryptyku 
Dominikańskiego kształcił się w warsztacie niemieckojęzycznym. Z drugiej jednak strony język nie-
miecki był powszechnie używany w XV-wiecznym Krakowie i być może posługiwali się nim na przy-
kład uczniowie, którym Mistrz Tryptyku Dominikańskiego zlecił pomalowanie części kwater. Zob. 
A.  Borowska, „Opus magnum” Mistrza Tryptyku Dominikańskiego. Piętnastowieczne kwatery retabu-
lum z głównego ołtarza kościoła św. Trójcy w Krakowie w świetle najnowszych badań, [w:] Mendykanci 
w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, K. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków 2008, s. 339–382.
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Il. 11. Skrzydła ołtarza Ukrzyżowania z Hallstatt, ok. 1450–1455, Halstatt,  
kościół parafialny, wg L. Schultes, Die Gotischen Flügelaltäre Oberösterreichs  

(Studien zur kulturgeschichte von Oberösterreich, folge 11),  
t. I: Von den Anfängen bis Michael Pacher, Weitra 2002, s. 92–93, il. 103, 104



458  Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów

leźć właśnie w malarstwie austriackim. Kwatery dominikańskie wydają się być 
szczególnie bliskie pod względem stylu ołtarzowi Ukrzyżowania z  Hallstatt 
(ok. 1450–1455, Halstatt, kościół parafialny, il. 11)62. Na obu dziełach występu-
ją postacie o brzydkich, twardo modelowanych twarzach, oraz nie do końca 
konsekwentnie twardo łamane szaty, wielobarwne i niekiedy brokatowe. Po-
dobny jest także sposób oddawania przestrzeni, zarówno w przypadku pudeł-
kowych wnętrz (ujętych w arkady typu ośli grzbiet), jak i pasowo ukazanych 
pejzaży. Niewykluczone także, że część rozwiązań ikonograficznych o nider-
landzkiej genezie Mistrz Tryptyku Dominikańskiego poznał za  pośrednic-
twem odbitek graficznych.

62 L. Schultes, dz. cyt., s. 92–93, il. 103, 104.



Il. 1. Zwiastowanie, kwatera tryptyku dominikańskiego, klasztor Dominikanów w Krakowie

Il. 4. Ucieczka do Egiptu, kwatera tryptyku dominikańskiego, MNKr,  
wg W. Marcinkowski, T. Zaucha, Galeria. Sztuka dawnej Polski. XII–XVIII wiek,  

Kraków 2007, s. 24



Il. 6. Hubert i Jan van Eyck, Ołtarz Gandawski, zamknięcie,  
wg The Master of Flémalle and Rogier van der Weyden, (katalog wystawy),  

red. S. Kemperdick, J. Sander, Ostfildern 2009, il. 16

Il. 7. Dirk Bouts, tryptyk Madonny, ok. 1445 r., Madryt, Prado, wg M. J. Friedländer,  
Early Netherlandish Painting, t. III, Leyden 1967, tabl.1–2



Il. 8. Jacques Daret, Ofiarowanie, kwatera z ołtarza Madonny, 1433–1435, Paryż, Musée du 
Petit Palais, wg The Master of Flémalle and Rogier van der Weyden,

(katalog wystawy), red. S. Kemperdick, J. Sander, Ostfildern 2009, kat. nr 13, s. 249

Il. 9. Wilhelm z Akwizgranu, ołtarz św. Barbary, 1447, korpus, Muzeum Narodowe  
w Warszawie, wg M. Kochanowska-Reiche, Mistyczne średniowiecze, Olszanica 2003, il. 43
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