
TYPY IKONOGRAFICZNE



Ikonografia mariologiczna - najstarsze przedstawienia Marii pochodzą 
z II wieku.

MARYJNE TYPY IKONOGRAFICZNE: 
Sedes Sapientiae, 
Hodegetria, 
Eleusa, 
Glykofilusa, 
Madonna na lwach, 
Piękna Madonna, 
Maesta, 
Deesis, 
Sacra Conversazione, 
Mater Misericordiae, 
Pieta, 
Św. Anna Samotrzeć (Samotrzecia)  



Tronująca Madonna w typie SEDES SAPIENTIAE (Tron Mądrości), obszar 
Renu i Mozy?, ok. 1170-1180, drewno pierwotnie polichromowane, MNG



- typ SEDES SAPIENTIAE – tzw. Tronu Mądrości, pierwowzór pochodził z 
południowej Francji 

-Madonna tronująca w sztywnej, ściśle frontalnej, osiowej pozie
- syntetyczny modelunek formy rzeźbiarskiej
- bryła rzeźby zwarta, w widoku bocznym silnie spłaszczona
- pierwotna gestykulacja dłoni nie jest czytelna
- draperie szat przylegają ściśle do torsu, w partii nóg sfałdowane
są płasko i oszczędnie
- w centralnej partii rzeźby pierwotnie znajdowało się dzieciątko
- detale potraktowane są syntetycznie
- wrażenie „stężałego” spokoju uzyskano dzięki malarskiemu 
opracowaniu gałek ocznych oraz opadających ku dołowi zaciśniętych 
warg
- jedna z najstarszych rzeźb snycerskich, zachowanych na terenie
obecnej Polski i jest najprawdopodobniej jedynym świadectwem
kultury artystycznej Pomorza z czasów przedkrzyżackich
- typowy w snycerskiej rzeźbie romańskiej, ornamentalny system
dekoracji, o dużym znaczeniu warstwy malarskiej



HODEGETRIA

- Maria  jedną ręką podtrzymuje dziecko - Chrystusa 
- Chrystus błogosławi światu prawa ręką a w lewej trzyma albo jabłko 

królewskie albo ewangelię
- Maria drugą ręką wskazuje na Chrystusa – Króla Świata. 
- Najpopularniejszym polskim przykładem jest Matka Boska 

Częstochowska



Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej
z ikoną Matki Bożej Zwycięskiej,
2. poł. XIV w.; do II wojny
w dominikańskim kościele 
Bożego Ciała we Lwowie



Kościół Św. Mikołaja, Ikona Matka Boska Zwycięska, 2. poł. XIV w.

podczas konserwacji w latach 60. 
XX w. zdjęto sukienki z ok. 1751 r., 
rokokowe, repusowane w blasze 
srebrnej, złoconej, z bogatą 
dekoracją ornamentalną oraz 
należące do nich korony z 1913 r. 

TYP HODEGETRIA



ELEUSA (gr. wzruszenie)

Typ ukazujący Matkę Boską pochylającą głowę, aby przytulić swój 
policzek do policzka syna, który obejmuje ją ręką za szyję.





Matka Boska z Dzieciątkiem, ok. 1466, 
Kościół Św. Mikołaja, na ścianie północnej, 
fundacji bractwa zrzeszającego holenderskich
kupców

Obraz gotycki z zachowanym pierwotnym 
złotym tłem, gruntownie przemalowany w XIX 
w.



GLYKOFILUSA

Czuła Eleusa, obdarzająca pocałunkiem dziecko, bawiąca się z nim. Na 
niektórych ikonach (rzadko historycznych, raczej współczesnych jako 
matka karmiąca niemowlę).



Ostatnia Wieczerza, Maria
z Dzieciątkiem i Św. 
Hieronimem, predella (fr.), 
1435-40, Kościół Mariacki w 
Gdańsku 



Epitafium Demoet 
van der Beke, 
1425-30,
Kościół Mariacki w 
Gdańsku 



Kult maryjny narodził się w latach 20-30 XIII wieku. Wtedy pojawiają się 
cykle maryjne przedstawiające najważniejsze wydarzenia z życia Marii.

Maria z Dzieciątkiem, Krąg Madonn na lwach, ok. 1370, MNG; Tronująca Madonna na lwach ze 
Skarbimierza, Pracownia Mistrza Figur Apostołów, 2. tercja XIV w., Wrocław



MADONNA NA LWACH – konwencja stylowa

- zawdzięcza swe zwyczajowe miano powtarzającemu się motywowi lwa 
pod stopami triumfującej Matki Bożej
- wypracowana we Wrocławiu w latach 60. XIV stulecia pod wyraźnym
wpływem czeskim oraz odległej tradycji dworskiej sztuki Paryża
- wystudiowane ujęcie kompozycyjne, oparte na optycznej iluzji 
przestrzenności rzeźb, które najczęściej pozostawały reliefowo płaskie
- wiotkie postaci, na których twarzach gości nienaturalny uśmiech a 
włosy utrefione są w dekoracyjne fale lub spiralne pukle, odziane są 
często w obcisłe szaty o cechach dworskich i upozowane w wyszukanych 
pozach
- stopy zdają się zsuwać z pochyłej powierzchni cokołów
- efektowi pozornej przestrzenności służy płynny układ pofałdowań szat 
o kaligraficznym modelunku
- przeszczepiona z Wrocławia konwencja na trwałe wtopiła się w oblicze 
artystyczne państwa krzyżackiego jako pierwszy zwarty fenomen lokalny 
w rzeźbie tego regionu 



PIĘKNA MADONNA – konwencja stylowa, 
miękki styl, Niemcy płd.- wsch., ok. 1415 r.

Piękna Madonna zwana mediolańską,
gotycki kontrapost, Kolonia, ok. 1320



Madonna z Krużlowej, MNK, ok. 1400 roku,

należy do najpiękniejszych na terenie Polski,

powstała prawdopodobnie w Krakowie

O tego typu Madonnach pisze znany historyk 

sztuki Tadeusz Dobrowolski: 

„Ich znamieniem była (...) wytworność gestu 

i pozy opartej na kontrapoście, a także

dziewczęcy kruchy wdzięk postaci, łagodne

piękno twarzy, delikatny rysunek dłoni o

wydłużonych palcach i bujność miękkich

draperii.”



Piękna Madonna, rzeźba, ok. 1420, Mistrz Gdańskiej Pięknej Madonny, 
Kościół Mariacki w Gdańsku (kaplica 28) 



Matka Boska z Dzieciątkiem, 2. ćw. 
w. XV, w ołtarzu Bractwa 
Kapłańskiego, Kościół Mariacki, 
Gdańsk



SACRA CONVERSAZIONE (święte przebywanie, rozmowa)

W sztuce wyobrażenie Marii tronującej z Dzieciątkiem między stojącymi 
postaciami świętych (wśród nich św. Barbara, św. Katarzyna). Najbardziej 
rozpowszechnione we włoskim malarstwie XIV-XVI w. W sztuce krajów 
na północ od Alp najczęściej przedstawiano Marię ze św. Dziewicami. 
Początkowo podkreślano osobisty stosunek postaci, w późniejszych 
dominuje reprezentacyjne, uroczyste ujęcie tematu.



SACRA CONVERSAZIONE, Maria z Dzieciątkiem i św. Józefem, tryptyk, 
1. ćw. XVI w., malarz nieznany, kościół św. Brygidy w Gdańsku



Święta Anna  Samotrzeć, 
obraz ze Strzegomia, k. XIV w..

ŚWIĘTA ANNA SAMOTRZEĆ



Św. Anna Samotrzeć – z córką dziewicą Marią i wnukiem Jezusem na 
rękach, Kościół NMP w Gdańsku (kaplica 26), ok.1500; rzeźba 
niewiadomego pochodzenia, zakupiona w 1974 r.



Św. Anna Samotrzeć,
warsztat gdański, koniec XV wieku



- drewno polichromowane i złocone
- statyczna, zamknięta kompozycja
- Święta o lekko wydłużonych proporcjach ciała, odziana w 
mieszczańskie szaty matrony
- drobne i drobiazgowo uformowane ciało Dzieciątka działa wyraźnym 
akcentem na tle gładko potraktowanej sukni św. Anny
- modelowanie szat twarde, ale dość płytkie
- tendencja do częstego załamywania fałd daje w efekcie pewne 
rozedrganie powierzchni
- szczegóły potraktowane z pieczołowitością
- stypizowane oblicza obu niewiast, o wydłużonym owalu i szlachetnie 
wyidealizowanych rysach; pełne są melancholijnego spokoju
- gruszka – symbol pasyjny podawany przez Babkę Chrystusowi
- pod względem stylistycznym rzeźba tkwi w północno – zachodnim 
nurcie plastyki gdańskiej końca XV w. 



GRUPA DEESIS -postacie orędowników – Maria ze św. Janem 
Ewangelistą lub Janem Chrzcicielem w pozach modlitewnych.



GRUPA DEESIS 

w Sądzie Ostatecznym, malowidło 
ścienne, kaplica Św. Jakuba St., 1435-40, 
Kościół Mariacki w Gdańsku



MATER MISERICORDIAE

Maria w płaszczu opiekuńczym, z rozłożonymi rękami, pod płaszczem 
chronią się wierni. Typ pojawił się w XII w., najpopularniejszy w XIV i XV 
w. – zakony cystersów i dominikanów.



MATER MISERICORDIAE, ok. 1643, w ołtarzu gł. Kościół Św. Mikołaja, 
Gdańsk



Koronacja Marii przez Trójcę Świętą w ołtarzu Balwierzy i Cyrulików, 
predella, 1470-80, Kościół Mariacki, Gdańsk

MAESTA - przedstawienie wizerunku Marii na tronie w otoczeniu 
aniołów i świętych. Takie obrazy powstawały głównie w XII i XIII wieku. 
Bardzo  znane Maesty namalowali m.in. Giotto czy Cimabue. 



Tronująca Matka Boska z Dzieciątkiem, muzykującymi aniołami i 
klęczącymi fundatorami oraz św. Dorotą, malowidło ścienne ok. 1430, 
kaplica Św. Jadwigi, Kościół Mariacki w Gdańsku



Koronacja Matki Boskiej przez anioły, w asyście proroków, w predelli 
ołtarza Bractwa Kapłańskiego po 1500, predella skrzyniowa z trzech 
desek na zawiasach, otwierana z przodu; prorocy: Balaam, Zachariasz, 
Izajasz, Aggeusz, Micheasz, Malachiasz, Kościół Mariacki, Gdańsk



Grupa Koronacji Marii, środkowa część ołtarza gł. 1511-7, warsztat 
Mistrza Michała z Augsburga, Kościół Mariacki w Gdańsku



Ołtarz Koronacji Marii, warsztat gdański po 1517, centralna część, Gdańsk



W sztuce średniowiecznej powstają rozbudowane cykle  chrystologiczne oraz osobne 
przedstawienia:

TYPY IKONOGRAFICZNE:
Pantokrator

Salvator Mundi
Maiestas Domini  

Św. Anna Samotrzecia/Samotrzeć
Tron Łaski,

Pieta,
Chrystus Frasobliwy,

Ecce Homo,
Arma Christi,

Mąż Boleści, Chrystus Boleściwy, Vir Dolorum
Ukrzyżowanie

Misericordia Domini
Sąd Ostateczny



Rewers predelli w ołtarzu św. Doroty, ok. 1435,
Kościół Mariacki w Gdańsku



Chrystus – PANTOKRATOR – Wszechwładca, Pan Wszystkiego 



Jako PANTOKRATOR Chrystus przedstawiony jest w pozycji 
stojącej lub siedzącej na tronie, z otwartym Pismem Świętym 
w lewej dłoni i uniesioną prawą dłonią w geście 
błogosławieństwa. 

Księga, jaką Jezus trzyma w lewej dłoni, nawiązuje do jego 
misji nauczania. Zwykle zamieszczony jest na niej cytat z 
Ewangelii według św. Jana: 

"Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok 
sprawiedliwy" [J 7, 24]. 



PANTOKRATOR, mozaika w kopule kościoła klasztornego w Dafni koło 
Aten



SALVATOR MUNDI (łac. Zbawiciel Świata) - przedstawienie stojącego lub 
zasiadającego na tronie Chrystusa, który w lewej ręce trzyma jabłko 
królewskie zaś prawą błogosławi. Jabłko bywało niekiedy zastępowane 
globem uwieńczonym krzyżem



Chrystus Zbawiciel na tle obłoków,  część 
środkowa w ołtarzu Rozesłania Apostołów 
(uprzednio Św. Marcina), ok. 1430, (kaplica 
29), warsztat gdański, fundacji cechu 
krawców, Kościół Mariacki w Gdańsku

SALVATOR MUNDI
(łac. Zbawiciel Świata)



SALVATOR MUNDI,
w sakramentarium
1478-82, Kościół 
Mariacki, Gdańsk



Kościół Mariacki, Matka Boska i Św. Jan Ewangelista 1482 oraz Chrystus 
Salvator Mundi, 1520-30. wyk. Mistrz Paweł, Gdańsk



MAIESTAS DOMINI - rosyjska 
ikona z XVIII w; tronujący 
Chrystus, zwykle w mandorli, 
w otoczeniu symboli 
ewangelistów.
Chrystus ukazany w 
niebiańskiej wspaniałości,
prawą rękę wyciąga w geście 
błogosławieństwa,
lewą trzyma księgę Ewangelii 
na kolanach. Przedstawienie 
Maiestas Domini wywodzi się 
z wizji Boga w Apokalipsie św. 
Jana.



MAIESTAS DOMINI w Sądzie
Ostatecznym, Memling, MNG



TRON ŁASKI (TRONUS DEI) – antropomorficzne wyobrażenie 
Trójcy Świętej. Typ ikonograficzny pojawił się w XII w. i był 
popularny w średniowieczu, renesansie i sztuce 
kontrreformacji. Ukazuje tronującego Boga Ojca (mężczyzna 
dojrzały z długą brodą), trzymającego przed sobą w geście 
prezentacji Chrystusa Ukrzyżowanego, od XIII w.  – Chrystusa 
Boleściwego, nad nimi unosi się Gołębica Ducha Świętego.



TRON ŁASKI, Soest, kościół Matki Boskiej Zielnej



CHRYSTUS FRASOBLIWY – typ powstał w XIV w. Przedstawienie 
umęczonego Chrystusa, który siedzi na kamieniu obok leżącego krzyża 
lub na nim, w perizonium (przepaska na biodra) i w koronie cierniowej. 
Charakterystyczny dla tego typu ikonograficznego jest gest podparcia 
ręką głowy, gest zamyślenia, przewidywania przyszłej męki. Występuje w 
rzeźbie, malarstwie, grafice – Niemcy, Polska; od poł. XVIII w. najczęściej 
w sztuce ludowej. Chrystus odpoczywający w drodze na Golgotę 
przedstawiony jest sam lub w obrębie większych przedstawień (z Matką 
Boską, oprawcami itp. - przede wszystkim w malarstwie).



Chrystus frasobliwy



CHRYSTUS FRASOBLIWY, 
rzeźba współczesna,
czerwony granit, Janina 
Stefanowicz-Schmidt,
Kościół Mariacki w Gdańsku 



ECCE HOMO - motyw z Ewangelii św. Jana; w 
ikonografii moment po biczowaniu, kiedy Piłat 
prezentuje Chrystusa i mówi: „oto człowiek”. Chrystus 
po biczowaniu w purpurowym płaszczu i koronie 
cierniowej, w ręku trzyma trzcinę, którą bito Go po 
głowie



ECCE HOMO

Nieznany malarz gdański, 
Ecce Homo, epitafium Nale 
Langerbecke z domu Ferber, 
ok.  1500, Kościół Mariacki
w Gdańsku



Ecce Homo, 
na awersie górnych 
skrzydeł ołtarza 
Św. Adriana, 
ok. 1520, 
warsztat 
antwerpski
Kościół Mariacki,
Gdańsk



Ecce Homo, ołtarz boczny
w k. św. Mikołaja, 3. ćw. XVIII w.



ARMA CHRISTI – narzędzia męki pańskiej (gwoździe, 
korona cierniowa, młotek, trzcina, obcęgi itp.) 
ukazywane jako symbole cierpienia Chrystusa. 
Początkowo traktowano je jako oznaki triumfu i 
majestatu Chrystusa. Występowały w 
przedstawieniach Sądu Ostatecznego. Od XII-XIII w. 
traktowane przede wszystkim jako znaki Pasji. Od XIV 
w. mogą towarzyszyć wyobrażeniom Chrystusa 
Boleściwego lub Dzieciątka Jezus. Arma Christi  
pojawiają się też w oderwaniu od postaci Chrystusa, 
na ogół unoszone przez anioły.



ARMA CHRISTI w Sądzie Ostatecznym Hansa Memlinga, 1473, MNG



VIR DOLORUM, MĄŻ BOLEŚCI, CHRYSTUS BOLEŚCIWY

- przedstawienie Chrystusa jako bolejącego, ukazującego rany i 
Orędownika. Chrystus stoi jako żywy, ze śladami męki, Zmartwychwstały, 
ale jeszcze nie w chwale, lecz w poniżeniu swego cierpienia. Wizerunek 
ma charakter dogmatyczny, przede wszystkim eucharystyczny oraz 
kultowy. Typ Chrystusa Boleściwego wykształcił się w sztuce 
bizantyńskiej. Najstarsze zachowane wyobrażenia pochodzą z XII w., 
gdzie prezentowana jest martwa postać Chrystusa. Później typ pojawia 
się w sztuce Italii, a następnie w całej Europie.  Funkcjonują liczne 
warianty, w których Chrystus ukazywany jest jako żywy, z ranami, 
wyobrażany z krzyżem lub bez, z opuszczonymi albo skrzyżowanymi 
rękami, czasem trzyma narzędzia męki. Późne średniowiecze – Chrystus 
ukazujący ranę w boku, zbierający do kielicha wypływającą z rany krew. 
Nieraz mogą Mu towarzyszyć Maria, anioły, św. Jan Ewangelista. Od poł. 
XVI w. ten typ występuje rzadziej.



Vir Dolorum,
Mąż Boleści

CHRYSTUS BOLEŚCIWY, w Małym 
Ołtarzu Ferberów 1485-90, Kościół 
Mariacki, Gdańsk



Mały Ołtarz Ferberów, między 1485-1490, Malarz westfalski, kościół 
Mariacki w Gdańsku



Ołtarz Boga Ojca, warsztat gdański, ok. 1520, z Kościoła św. 
Katarzyny w Gdańsku, obecnie w MNG  



UKRZYŻOWANIE (GRUPA UKRZYŻOWANIA) w sztukach plastycznych 
przedstawienie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, w asyście postaci 
biblijnych zgromadzonych pod krzyżem. Rdzeń tego typu 
ikonograficznego stanowi krucyfiks, Maria i Jan Ewangelista, stojący pod 
krzyżem. W tego typu przedstawieniach często towarzyszy Jezusowi 
opłakująca pod krzyżem Maria Magdalena.

Przedstawienia tego typu rozwinęły się w średniowieczu, największy ich 
rozkwit przypada na gotyk. W przypadku rzeźby przedstawienia tego 
typu umieszczano często na belce tęczowej, później stanowiły część 
retabulum ołtarzowego.



Upadek pod 
krzyżem i 
Ukrzyżowanie
z ołtarza Mistrza 
Michała
z Augsburga, 1515,
Kościół Mariacki,
Gdańsk



Grupa Ukrzyżowania, 
1425-30, (kaplica 15), 
zapewne warsztat 
Mistrza gdańskiej 
Pięknej Madonny,
Kościół Mariacki 
w Gdańsku



Grupa Ukrzyżowania, 1425-30, (kaplica 15), zapewne warsztat Mistrza 
Gdańskiej Pięknej Madonny, Kościół Mariacki w Gdańsku



Ukrzyżowanie, środkowa część
ołtarza Św. Adriana, ok. 1500, warsztat 
antwerpski, Kościół Mariacki, Gdańsk



Tryptyk Ukrzyżowania, malarz północnoniderlandzki, kaplica 13,
ok. 1500, kościół Mariacki w Gdańsku



Krucyfiks mistyczny, 1515, twórca gdański, kościół św. Trójcy w Gdańsku



Krucyfiks mistyczny, 1515, twórca gdański, kościół św. Trójcy w Gdańsku



Grupa Ukrzyżowania na belce tęczowej 1517, Mistrz Paweł, Kościół Mariacki w 
Gdańsku



Grupa Ukrzyżowania, ok. 1525, dzieło z warsztatu Mistrza Pawła, k. św. 
Mikołaja w Gdańsku



Ukrzyżowanie, 1550-60, 
płaskorzeźba alabastrowa, 
epitafium Michaela Loitza,
Kościół Mariacki w Gdańsku 



Malarz nieznany, epitafium
rodziny Oehmów, fr. z
ruinami Septizonium, 1559



PIETA – Maria trzymająca martwego Chrystusa i opłakująca go 
(znaczenie historyczne i dogmatyczne). Ukazany jest tu fakt udziału Marii 
w dziele Zbawienia. Przyciska ona ciało martwego Chrystusa do piersi 
lub łona. Pierwsza znana pieta pochodzi z pierwszej poł. XIV w. –
Niemcy. W późnym średniowieczu szczególnie popularne są piety w 
formie rzeźb, w których podkreślano element męczeństwa (Pieta z 
Lubiąża). W renesansie Madonna przedstawiona jako wiecznie młoda. 
Ból nie zniszczył jej urody (słynna pieta Michała Anioła). Gdy 
przedstawieniu towarzyszą anioły mówimy o piecie anielskiej. 



Pieta z Lubiąża; szczególnie ekspresyjne piety powstawały w ciągu wieku 
XV. Powyższy przykład znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu a pochodzi z Lubiąża; powstała ok.1370 roku



Pieta, głowa Chrystusa, fr., ok. 1420, przypisywana Mistrzowi gdańskiej 
Pięknej Madonny, wapień polichromowany, Kościół Mariacki w Gdańsku 
(kaplica 1) 



Pieta, ok. 1430, Kościół św. Mikołaja, Gdańsk



Ołtarz opłakiwania Chrystusa, warsztat gdański, drewno, piaskowiec, 
około 1390 r., MNG



Pieta, rzeźba z kościoła 
w Chmielnie, Kaszuby



MISERICORDIA DOMINI – Chrystus w studni lub w sarkofagu, 
Zmartwychwstały pokazuje swoje rany, brak wyrazistego eksponowania 
aspektu poniżenia.



MISERICORDIA DOMINI , Zmartwychwstanie, na awersie skrzydła 
tryptyku Ukrzyżowania, ok. 1500, Kościół Mariacki, Gdańsk



SĄD OSTATECZNY - w sztuce wczesnochrześcijańskiej Chrystus-pasterz 
(zapożyczenie od mitologicznego Orfeusza) tronujący, oddzielający owce 
od kozłów. W VIII/IX w. zaczęła kształtować się złożona, wielowątkowa 
ikonografia. Najważniejsze motywy składające się na całość 
kompozycyjną:

1. W centrum kompozycji Chrystus tronujący lub siedzący na łuku tęczy i 
opierający stopy na kuli świata, często w mandorli, obnażony do pasa i 
okazujący ranę. Przy jego ustach przedstawiano miecz i lilię.
2. 12 apostołów lub 24 starców apokaliptycznych zasiadających wokół 
Chrystusa.
3. Postacie orędowników – Maria ze Św. Janem Ewangelistą lub Janem 
Chrzcicielem w pozach modlitewnych (grupa DEESIS)
4. Anioły z narzędziami męki Chrystusa (ARMA CHRISTI).
5. Przedstawienie zmarłych powstających z otwartych grobów



6. Archanioł Michał ważący ludzkie uczynki (PSYCHOSTASIS).
7. Raj, ku któremu prowadzeni są zbawieni (w sztuce średniowiecznej 
Niemiec i Niderlandów wrota raju mają postać portalu katedry 
gotyckiej).
8. Paszcza piekielna, ku której diabły popychają potępionych.
9. Wyobrażenie mąk piekielnych.
10. PSYCHOMACHIA – walka aniołów z diabłami o ludzkie dusze (walka 
dobra ze złem, zawsze z prawej strony, bo dobro zawsze zwycięża).

Rozbudowane przedstawienia SĄDU OSTATECZNEGO pojawiły się 
najwcześniej w malarstwie miniaturowym. Później występowały przede 
wszystkim w dekoracji portali katedr i w malarstwie monumentalnym. W 
XV w. stały się popularne w malarstwie ołtarzowym. Od późnego 
średniowiecza dekorowały także ratusze i sale sądowe



Sąd Ostateczny, malowidło ścienne, kaplica
Św. Jakuba St., 1435-40, Kościół Mariacki
w Gdańsku



Sąd Ostateczny, Hans Memling, 1473, MNG



Nieznany malarz 
gdański, Otwarcie 
szóstej pieczęci. 
Wizja Ezechiela. 
Sąd Ostateczny,
epitafium Jana 
Hutzinga 
(Huzingusa),
1584, MNG



Sąd Ostateczny, Hans Vredeman de Vries, 1595, Ratusz Gł. Miasta, 
Gdańsk 



Sąd Ostateczny, obraz 
z epitafium ławnika 
staromiejskiego Jacoba
Schmidta, po 1595, MNG



Sąd Ostateczny,
Anton Möller,
dawniej w Dworze
Artusa w Gdańsku, 
(1603)



Sąd Ostateczny,
Anton St., Möller,
dawniej w Dworze
Artusa w Gdańsku, 
(1603)



Sąd Ostateczny, zwieńczenie Tablicy Jałmużniczej, ok. 1607,
zapewne warsztat A. Möllera, Kościół Mariacki, Gdańsk



Sąd Ostateczny, warsztat A. 
Möllera w epitafium rodziny 
Gronau, 1612, Kościół 
Mariacki, Gdańsk



Sąd Ostateczny, 1637, Nieznany 
malarz gdański, MNG

Opracowanie prezentacji Maria Szymańska-Korejwo


