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Blažena Limbania: kult i slika u Republici Genovi

Poseban kult djevice Limbanie, koja je živjela u 12. stoljeću, razvio se u Genovi i susjednim područjima (posebno u donjem 
Piemontu). Limbania je bila mlada Cipranka iz plemićke obitelji, predodređena za dogovoreni brak, dok se u stvarnosti obe-
ćala Kristu. Kako bi izbjegla očekivanja bračnog života kojega su joj nametnuli roditelji, ukrcala se na brod i stigla u Genovu, 
štiteći brod od oluje dovevši ga izravno na prag samostana Svetog Tome, u kojem su živjele benediktinke. Ovdje se Limbania 
zavjetovala i živjela u pokori, odabravši špilju kao vlastitu ćeliju, gdje je provela život u molitvi i čitanju svetih tekstova. Jed-
noga dana, časne sestre pohrlile su u njezinu podzemnu ćeliju obasjanu izrazitim sjajem, gdje su svjedočile njezinoj čudesnoj 
smrti, nakon čega je uslijedio niz ukazanja i čudesnih događaja, u koje su bili uključeni ljudi spašeni na moru. U 17. stoljeću 
ponovno je pokrenut kult Limbanie, uglavnom pod utjecajem tiskanih hagiografskih tekstova. Nekoliko umjetničkih djela 
u samostanu Svetoga Tome, kojega su od 1509. godine preuzele časne sestre augustinke, dokaz su snage ove pobožnosti. 
Kad je samostan u 19. stoljeću uništen prenesene su u druge crkve i prostore. Ovaj rad ima za cilj raspraviti i pokazati snažno 
prisustvo prikaza Blažene Limbanie u crkvama Genove i donjeg Piemonta, analizirajući njihovu ikonografiju u odnosu prema 
tiskanim tekstovima iz 17. stoljeća i gravurama u njima. Ovi hagiografski tekstovi sadrže odlomke o Limbaniji i njezinoj volji 
da pristupi Kristu kroz iskustvo žrtve i pokore. U svojoj potrazi za pokorom Limbania koristiti češalj za češljanje pređe, kojim 
je mučila vlastite nježne udove, kako bi vratila krv Kristu, koji je prolio rijeke krvi za nju. Ovaj pokornički čin, oličen željeznim 
češljem, dominira prikazima Limbanie. Umjetnine koje su predstavljene u tekstu uključuju mramorni kip koji je isklesao Leo-
nardo Mirano 1617. godine, neobjavljenu oltarnu sliku Giovannija Bernarda Carbonea (1666.) i oltarnu sliku Domenica Piole.


