
MODUS
Prace z historii sztuki
I (1999)

Marcin Kaleciński

Idee imitatio i renovatio około 1500
na przykładzie nieznanego dzieła

Maestro del Tondo Borghese
w pałacu biskupim w Krakowie

Przywykliśmy postrzegać malarstwo ąuattrocenta i wczesnego cinąue-
centa poprzez pryzmat geniuszy, dzieł wielkich warsztatów, operując przy
tym wąskim kręgiem nazwisk. Takie spojrzenie jest poniekąd uprawnione
- to wielcy artyści eksperymentatorzy decydowali o dynamicznym rozwoju
malarstwa ąuattrocenta, zaś czołowi malarze złotego renesansu ukazywali
nieograniczoną skalę ludzkiego talentu. Niemniej musimy pamiętać, iż
spuścizna malarska tych czasów to także obrazy często anonimowe, będące
wytworem drugorzędnych pracowni i mające na ogół przeznaczenie dewo-
cyjne. Świadomość skali działalności tych warsztatów, charakteru i arty-
stycznej jakości ich produkcji pozwala widzieć w pełni i we właściwej pro-
porcji ówczesne malarstwo. Dlatego historycy sztuki z coraz większym za-
interesowaniem badają dotychczas nieznane obszary malarstwa włoskiego
odrodzenia.

Celem mego opracowania będzie prezentacja dzieła należącego do tego,
z pozoru marginalnego, nurtu - obrazu Ukrzyżowania ze śś. Franciszkiem
i Hieronimem w pałacu biskupim w Krakowie, nieznanego dzieła Maestro
del Tondo Borghese (il. I)1.

Jako pierwszy podjął próbę rekonstrukcji oeuvre tego anonimowego ma-
larza Eyerett Fahy, nadając mu symboliczne imię od tonda z Adoracją Dzie-

1 Tempera na desce, 47 x 40 cm. Proweniencja obrazu nie jest znana.
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ciątka w Galerii Borghese (il. 2)2. Maestro del Tondo Borghese należy do
licznej grupy małych mistrzów, działających w cieniu znamienitych flo-
renckich botteghe. Na podstawie datowanych dzieł możemy uchwycić jego
aktywność w 1. 1496-1511 i powiązać ją z kręgami artystycznymi Domenica
Ghirlandaia i Cosima Rossellego. Corpus dzieł malarza jest systematycznie
powiększany. Być może dalsze badania pozwolą zidentyfikować jego osobę
pośród „nomi senza ąuadri", które Vasari utożsamiał z pracownią Ghirlan-
daia (Niccolo Cieco, Jacopo del Tedesco, Jacopo dell'Indaco, Baldino Baldi-
nelli) oraz poszerzyć zakres ewentualnych źródeł inspiracji malarza3.

Scena Ukrzyżowania na krakowskim obrazie ma charakter symbolicz-
ny: rozpiętemu na krzyżu Chrystusowi towarzyszą klęczący święci: czy-
niący gest skruchy św. Hieronim, ubrany w długą suknię pokutną, z sie-
dzącym obok lwem oraz otrzymujący stygmaty św. Franciszek, odziany
w szarobury habit. Martwe ciało Zbawiciela, namalowane w ziemistych od-
cieniach, jest przykryte na biodrach wzorzystym, czerwono-różowym peri-
zonium. Stopy Chrystusa spoczywają na subpedaneum. Brocząca z ran
krew jest zbierana do czarek przez dwóch nadlatujących aniołów. Try-
skająca z boku krew spływa po ciele Jezusa i pionowej belce krzyża,
tworząc u podnóża krzyża liczne strużki. Krzyż jest zwieńczony czerwo-
nym titulusem z monogramem Chrystusa, po jego bokach znajdują się wi-
doczne fragmentarycznie symbole lunarny i solarny. Tłem dla sceny jest
pagórkowaty pejzaż, z widocznymi w tle szczytami górskimi, architekturą
otoczonego murami miasta (wyróżnia się w nim centralna budowla przy-
kryta kopułą) i kościołem z dzwonnicą w górnym lewym rogu płótna.

Autor obrazu operuje łatwo rozpoznawalną manierą: twarze jego posta-
ci są dalekie od idealizacji, o kanciastych nosach, gałkowatych oczach i cha-
rakterystycznych, załamanych pod kątem, liniach brwi. Wolumen postaci
jest określony silnym, światłocieniowym konturem, fałdy szat układają się
w drobne spływy, zauważalna jest tendencja do typizacji (np. „ornamental-

2 E. Fahy, Some Followers ofD. Ghirlandaio, Ph. D. Diss., Harvard University, New Yotk -
London 1976, s. 169-170.
3 Na temat Maestro del Tondo Borghese zob. także: E. Fahy, Some Italian Pictures in the

Gambier-Parry Collection, „The Burlington Magazine" 109, 1967, s. 133-134; F. Petrucci, Ri-
cerche nei dintorni di Firenze: la Campagnia di S'Agostino a Legnaia, „Mitteilungen des
Kunsthistorischen Instituts in Florenz" 18, 1984, s. 402-408 (autor utożsamia malarza z Jaco-
po del Tedesco); M. Laclotte, E. Mignetti, Auignon. Musee du Petit Palais. Peinture italienne,
Avignon 1987, s. 120-121; A. Padoa Rizzo, L'altare delia Compagnia dei tessitori di San Marco
a Firenze; delia cerchia di Cosimo Rosselli al Cigoli, „Antichita viva", 28, 1989, s. 17-24;
Maestri e botteghe. Pittura a Firenze alla fine del Quattrocento, red. M. Gregori, A. Paolucci,
A. Acidini Luchinat, kat. wyst., Firenze 1992-1993, s. 282-289; Italian Paintings in the
Museum of Fine Arts Boston, oprać. L.B. Kanter, t. 1,13th-15th Century, 1994, s. 174-175.
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1. Maestro del Tondo Borghese, Ukrzyżowanie ze śś. Franciszkiem i Hieronimem,
Kraków, pałac biskupi
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2. Maestro del Tondo Borghese, Adoracja Dzieciątka, Galleria Borghese, Rzym
(wgMaestri e botteghe, s. 282)
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nie" podwinięte stopy świętych czy „widlaste" dłonie) oraz skłonność do
przerysowań i uproszczeń form. W kolorystyce obrazu dominują odcienie
oliwkowe i jasnych brązów (pejzaż i habit Franciszka), ożywione odcienia-
mi różu (strój Hieronima, z odcieniami lila nałożonymi w miejscu padania
światła) oraz błękitu nieba i szczytów górskich. Porównanie krakowskiego
obrazu z obrazami przypisanymi Maestro del Tondo Borghese pozwala
uznać go za dzieło owego anonimowego malarza florenckiego. Dowodzi
tego zwłaszcza zestawienie z pokrewnym tematycznie Ukrzyżowaniem ze
ss. Janem Chrzcicielem, Hieronimem, Kosmą i Damianem tegoż malarza
w kościele Sant' Ambrogio we Florencji (il. 3). Zastosowane w obu wersjach
Ukrzyżowania sposoby malarskiego kształtowania brył postaci (zwłaszcza
Chrystusa), ekspresja twarzy czy typ pejzażu są bardzo do siebie zbliżone.
Przedstawioną tezę atrybucyjną potwierdza ponadto porównanie z innymi
dziełami Maestra (por. pejzaż i postać św. Franciszka na obrazie w San Lo-
renzo we Florencji, postać Józefa na tondzie Borghese - il. 2). W jego ma-
nierze, oschłej, linearnej, syntetyzującej, zauważalny jest kontrast ele-
mentów o różnym stopniu stylowego zaawansowania: bardzo archaiczne
fragmenty (np. postaci aniołów, elementy pejzażu) sąsiadują z dojrzalszymi
artystycznie (ciało Chrystusa). Niezaprzeczalnym walorem obrazu jest
także rozwiązanie kolorystyczne.

Krakowski obraz, interesujący przedmiot badań atrybucyjnych, zachęca
także do pogłębionych studiów ikonograficznych. Należy je rozpocząć od
rozważenia wymowy przedstawienia Chrystusa Ukrzyżowanego. Rozpięty
na krzyżu martwy Zbawiciel o łagodnych rysach łączy w sobie naturę
boską, bohaterską, triumfującą i ludzką, związaną z fizycznym wymiarem
cierpienia. Tę dwoistość, najpełniej wyrażoną w malarskim „traktacie"
0 Męce Chrystusa Fra Angelica w klasztorze San Marco, należy wywieść
z teorii krzyżowej męki Chrystusa św. Tomasza z Akwinu, mówiącej o lęku
1 pragnieniu męki przez Chrystusa - Boga i człowieka4. Krzyż w kształcie
litery T, biblijny symbol zbawienia, o wyraźnie zaznaczonych słojach drew-
na na podobieństwo Drzewa życia, porządkuje geometrycznie przestrzeń
obrazu, a w sensie symbolicznym łączy sferę nieba z ziemią - krzyż nie
góruje nad klęczącymi, przez co wyraża ludzki aspekt cierpienia Chrystusa.

Czerwone perizonium i titulus to zapewne nawiązania do kapłańskiej
misji Chrystusa, królewska czerwień podkreśla zarówno jego mękę, jak
i triumfalne wyniesienie na krzyżu. Na uwagę zasługuje wyeksponowanie
na obrazie pięciu broczących ran Chrystusa, przedmiotu osobnego kultu

4 Zob. P. Moracchiello, Beato Angelico. Gli affreschi di San Marco, Milano 1995, s. 80-81,
170-171, 288-289, 293-302 (tu szczegółowa biografia).
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3. Maestro del Tondo Borghese, Ukrzyżowanie ze śś. Janem Chrzcicielem, Hieroni-
mem, Kosmą i Damianem, Sant' Ambrogio, Florencja
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i rozbudowanych medytacji, zwłaszcza tych autorstwa św. Katarzyny
Sieneńskiej5. Dwaj aniołowie zbierają krew Chrystusa do czarek - to nie-
zwykle rzadkie ujęcie w tym czasie. Jeśli ten motyw ikonograficzny był
świadomym wyborem malarza (a nie wynikał z niewprawności jego ręki),
być może wyraża on dwoistą naturę obecności Chrystusa w Eucharystii.

Wedle chrześcijańskiej tradycji symbolicznej z krwi Chrystusa rodzi się
Kościół ze swoimi męczennikami. Klęczący u stóp krzyża święci podkre-
ślają wierność fundamentalnej prawdzie Ewangelii. Racją bycia pary świę-
tych adorujących Ukrzyżowanego na krakowskim obrazie jest imitatio -
naśladowanie Chrystusa6.

Anonimowy autor Diuotio Transitio wskazuje na Hieronima, jako tego,
który ściśle naśladował przykład Chrystusa Ukrzyżowanego poprzez su-
rową ascezę, opartą na samotniczym życiu w ubóstwie i milczeniu, pozna-
nie marności świata i studiowanie świętych ksiąg7. Jak zauważa Danielle
Russo, odczytując jedno z dzieł Bartolomea Mantagni, Hieronim był utoż-
samiany typologicznie z Mojżeszem (m.in. poprzez wspólnotę idei wę-
drówki - pielgrzymki, otrzymania prawa - ustanowienia reguły) oraz Elia-
szem (protoplastą monastycyzmu chrześcijańskiego, prefiguracją Chrystu-
sa)8. W dziele pracowni Botticellego z lat ok. 1495-1500 ukazani w celach
śś. Hieronim i Augustyn towarzyszą przemienieniu Chrystusa, w którym
naprzeciwko Hieronima ukazano unoszącego się Eliasza. Obok św. Anto-
niego, Hieronim jest chrześcijańską figurą saturniczną, medytującą nad
śmiercią i marnością świata9.

Asumptem do kształtowania się nowożytnej ikonografii Hieronima były
jego czternastowieczne żywoty: De sancto Hieronymo (1340) autorstwa do-
minikanina Piętro Cało da Chioggia, Hieronymianus (1348) Giovanniego
d'Andrea oraz rozpowszechnione w 2. poł. w. XV biografie w języku włos-
kim. Propagowanie motywu ikonograficznego Hieronima pokutującego na
pustyni było refleksem ruchu odnowy życia monastycznego w duchu ere-
mickim. Ikonografia Hieronima pustelnika ukształtowała się w kręgu tos-
kańskich hieronimitów (wczesny przykład to dzieło Giovanniego di France-
sco Toscaniego [1426-1430])10. W ikonografii św. Hieronima exemplum

5 Zob. G. Papasogli, Sanąue e fuoco. Caterina da Siena, Roma 1986.
6 D. Russo, Saint Jeróme en Italie. Etude d'iconographie et de spiritualite, XIII-XVI siecle,

Paris-Rome 1987, s. 240.
7 Divoto Transitio di Sancto Hieronymo ridocto in linąua Fiorentina, Firenze 1490, n.p.
8 D. Russo (przyp. 6), s. 242-243.
9 Tamże, s. 234-238.
10 M. Meiss, Scholarship and Penitence in the Early Renaissance. The Image of St. Jerome,

„Pantheon" 32,1974, s. 134-140. Na temat renesansowej ikonografii św. Hieronima zob. także
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Chrystusa przywoływano poprzez krucyfiks, przedstawiany vis a vis poku-
tującego eremity. Czyniący pokutę Hieronim jest zwierciadłem duchowym
Chrystusa cierpiącego na krzyżu. Hieronim, częściowo obnażony, zadaje
sobie ból, uderzając się w tors - półnagi Chrystus przyjmuje rany na krzy-
żu. Siedzący obok Hieronima lew jest znakiem poskromienia bestii
w człowieku, zwycięstwa prawa nad nieujarzmioną naturą, moralności nad
pasją i instynktem, cywilizacji nad dzikością, a w perspektywie chrześci-
jańskiej znakiem triumfu świętości i łaski nad pełną grzechu, nieukształto-
waną i ułomną naturą. Cierń jest symbolem grzechu - w łapie lwa czy bole-
snej koronie Chrystusa. Uwolnienie od ciernia oznacza uwolnienie od grze-
chu11.

Franciszek jako naśladowca Chrystusa przedstawiany bywał w dwojaki
sposób: w scenie stygmatyzacji (to symboliczne przedstawienie dewocyjne
należy wywieść z cykli narracyjnych wyrażających ideę imitatio, a wzoro-
wanych na cyklach chrystologicznych - w nich to zestawiano typologicznie
Ukrzyżowanie Chrystusa ze stygmatyzacją Franciszka) oraz jako alter
Christus12. Podstawowym dziełem odnoszącym epizody życia Franciszka
do exemplum Chrystusa jest Arbor vitae crucifixi Jesu Ubertina da Casale
(ok. 1259-ok. 1329/41), wydane w Wenecji w r. 1485. Postawa Franciszka
jest dosłownym przykładem imitatio Christi. Wedle klasyfikacji św. Bona-
wentury, zawartej w jego dziele o tym świętym pt. Legenda major (1263),
relacje II Poverello - Chrystus dokonały się w trzech wymiarach: similitudo
- upodobnienia do Chrystusa, transformatio - przekształcenia w Chrystu-
sa, conformitas - zgodności z Chrystusem. Duchowość franciszkańska
miała charakter chrystocentryczny, ze szczególnym zaakcentowaniem
kontemplacji Męki Pańskiej (św. Franciszek codziennie z braćmi odmawiał
Oficjum o Męce Pańskiej, uczył ich „księgi życia Chrystusowego", a emble-
mat krzyża uczynił pieczęcią zakonu)13.

W sensie religijnym Hieronim jest ideowym protoplastą Franciszka, na-
tomiast rozkwitła po r. 1400 nowożytna ikonografia Hieronima, zwłaszcza

m.in. B. Ridderboos, Images of Saint Jerome in Early Italian Art, Groningen 1984; Ch. Wiebel,
Askese und Endlichkeitsdemut in der italienischen Renaissance. Ikonologische Studien zum
Bild des heiligen Hieronymus, Weinheim 1988.

11 Zob. Ridderboos (przyp. 10), s. 39-42; G. Ring, St. Jerome Extracting the Thorn form the
Lion's Foot, „The Art Bulletin" 27, 1945, s. 188-196.

12 Zob. m.in. H. van Os, Saint Francis of Assisi as Second Christ in Early Italian Painting,
„Simiolus" 7, 1974, s. 116-132; J. Mundy, „Franciskus alter Christus": The Intercessory Func-
tion ofLate Quattrocento Panel, „Record of the Art Museum", Princeton University 36, 1977,
nr 2, s. 4-15; K. Kruger, Der friihe Bildkult des Franziskus in Italien, Berlin 1992.

13 Van Os (przyp. 12), s. 115-117, 130, passim.
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w zakresie cykli hagiograficznych, wzorowana była na przedstawieniowym
toposie franciszkańskim, skodyfikowanym przede wszystkim przez Giotta.
Hieronymus Vita et Transitus wielokrotnie posługuje się paralelą Hieroni-
ma i Franciszka (bądź Dominika). Ich duchową wspólnotę podkreśla także
to, iż święci klęczą boso na ziemi - symbolizuje to ewangeliczną prostotę
i ubóstwo. Maestro del Tondo Borghese w obrazie w Sant' Ambrogio i An-
tonello da Messina (obraz w Museo delia Magna Grecia w Reggio Calabria),
ukazali Hieronima, który pozostawił swój kapelusz na ziemi, przez co utoż-
samiony został z przedstawionym obok Biedaczyną z Asyżu, który oddał
swe szaty biednym. Fundamentalną treścią idei imitatio, zrealizowanej
w krakowskim obrazie, jest więc wspólnota ewangelicznego ubóstwa i suro-
wości obyczajów - podstawowe wymogi życia zakonnego hieronimitów
i franciszkanów. Odrzucenie świata rzeczy i zmysłów, surowa asceza pro-
wadziły do zanegowania świata kultury świeckiej.

Przedstawienia św. Hieronima ze św. Franciszkiem pojawiają się po
połowie XV w. w związku z kanonizacją II Pouerello. Na południu Europy
pierwsze przedstawienie tych świętych oraz dodatkowo św. Dominika poja-
wiło się w Psałterzu Alfonsa Aragońskiego. Wspólne przedstawienia obu
świętych w relacji do Pasji Chrystusa można podzielić na dwie grupy:

1. Sw. Hieronim pokutujący przed krucyfiksem, ukazany naprzeciwko
(lub obok) św. Franciszka, otrzymującego stygmaty. Ten ostatni bywa wte-
dy przedstawiany jako klęczący na jednym kolanie z dłońmi wzniesionymi
i z twarzą zwróconą w stronę uskrzydlonego Chrystusa na krzyżu; graficz-
nie linie łączą rany Chrystusa i stygmaty Franciszka. Tłem dla tych przed-
stawień jest skalisty, surowy pejzaż (przykłady: Mariotto di Andrea da Vol-
terra, miejsce przechowywania nieznane, Jacopo da Selaio, El Paso, Mu-
seum of Art).

2. Św. Hieronim i św. Franciszek klęczący obok Ukrzyżowanego Chry-
stusa - samodzielnie lub w otoczeniu innych świętych. W tych przedstawie-
niach krzyż zunifikował sakralną przestrzeń stygmatyzacji Franciszka
i umartwiającego się przed krucyfiksem Hieronima. Ważną rolę odgrywa
tu symetria jako wyznacznik struktury semantycznej obrazu wyrażonej
kategoriami typologizacji i imitacji. Wówczas strona prawa jest stroną Pra-
wa, przyjścia, stroną prekursorów. Z tej strony ukazywany jest Hieronim
oraz towarzyszący mu niekiedy Jan Chrzciciel. Paralelizm między św. Ja-
nem Chrzcicielem a św. Hieronimem opiera się na literackim przekazie
dzieła Hieronymus Vita et Transitus. Według autora tego dzieła, dzięki
swojej pokucie, Hieronim został zaliczony w poczet męczenników i zjedno-
czył się w hierarchii niebiańskiej ze św. Janem Chrzcicielem. Spotykamy
także przedstawienia wymienionych świętych klęczących u stóp krzyża,

39



przy którym stoją Maria i św. Jan Ewangelista (np. Gerolamo di Benvenu-
to, Rzym, Palazzo Venezia). Przedstawienia ukazujące Ukrzyżowanie ze
śś. Hieronimem i Franciszkiem są rzadkie, najbliższych analogii ikonogra-
ficznych z krakowskim obrazem dostarcza dzieło Pesellina (Waszyngton,
National Gallery of Art), o zbliżonych relacjach świętych do Chrystusa,
z motywem czaszki Adama i pelikanem oraz datowany na ok. 1490 r. dewo-
cyjny miedzioryt mediolański.

Jak się wydaje, krakowski obraz ilustruje także zmiany w religijności,
dokonujące się w Italii od połowy w. XV. Wówczas rodził się nurt spirytuali-
styczny, będący reakcją wobec umiarkowanej i powściągliwej religijności
humanistycznej14. Symptomami tych zmian w literaturze religijnej była
pobożność tragiczna, mesjanistyczna, podkreślająca indywidualny sens
cierpienia. Ten okres w dziejach religijności włoskiej miał różnorodne obli-
cza: liryzm mistyczny i skrajną emotywność Katarzyny Bolońskiej, po-
brzmiewały w nich tony posępne, gwałtowne, obecna była surowa dyscypli-
na ascetyczna.

Istotnym wymiarem wspomnianego nurtu była reakcja antyhumani-
styczna, deprecjonująca w dużej mierze dziedzictwo starożytności pogań-
skiej. W ekstremalnych przejawach kościelnego renouatio, zwłaszcza
w wystąpieniach Savonaroli, neguje się wszelkie formy zaanektowania toż-
samej z myślą chrześcijańską tradycji filozoficznej antyku. Ideą hie-
ronimitów była sancta rusticitas, świętość nieuczona, przymykająca oczy
na religijną elokwencję - związany z hieronimitami Giovanni Colombini
twierdził, że nauki przyrodnicze, filozofia moralna, metafizyka oraz sztuki
wyzwolone i mechaniczne stanowią „una nube tenebrosa dell'anima".
Począwszy od dzieła Jacopa Passavanti Specchio delia vera penitenza po-
przez Giovanniego Dominiciego Regola del gouerno pojawia się kwestia wy-
boru między dziełami Arystotelesa, Boecjusza, Wergiliusza, Seneki i Dan-
tego a przeciwstawionym im autorytetem Pisma Św. i dziełami Ojców Ko-
ścioła. Warto odnotować także, iż jednym z ćwiczeń duchowych hiero-
nimitów była „fuga dei libri de' pagani".15

W tle krakowskiego obrazu Maestro del Tondo Borghese ukazano mia-
sto o umownej, acz charakterystycznej architekturze: w obrębie murów
obronnych, z jakże typowymi dla miast włoskich wysokimi wieżami, wi-
doczna jest podzielona zewnętrznymi żebrami kopuła. Zidentyfikowane
motywy architektoniczne uprawniają do odczytania owego miasta jako Flo-
rencji. Alegoryczna wymowa obecności w tle sceny Ukrzyżowania miasta

14 G. Wiese, II rinovamento dell'arte religiosa tiella Rinascita, Firenze 1969, s. 33-34.
15 Ridderboos (przyp. 10), s. 74.
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Medyceuszy związana jest ze stanem świadomości religijnej w czasach po-
wstania dzieła, a w szczególności jest odbiciem nauczania Gerolama Savo-
naroli, dominikańskiego kaznodziei, którego wpływ na społeczność Floren-
cji schyłku w. XV był ogromny16.

Istotnym odniesieniem dla naszego obrazu są przedstawienia Florencji,
które pojawiają się w tłach dwóch scen Ukrzyżowań, dzieł związanych
z późną twórczością Botticellego, skruszonego zwolennika nauk Fra Gero-
lamo. Pierwszym z nich jest rycina Triumf wiary (1496-1497), powstała za-
pewne według rysunku Botticellego, ilustrującego jedno z kazań Savonaro-
li. Ukazano na niej Chrystusa Ukrzyżowanego, z którego ran wypływają
strugi krwi, tworzące u podnóża Golgoty strumień. Aktualizujący kontekst
ryciny jest wyjaśniony w tle sceny. Wyobrażono tam po prawej stronie
krzyża Jerozolimę, po lewej Rzym i Florencję (na Wieczne Miasto spada
z nieba grad, symbolizujący gniew Boży). Stojący po stronie Jerozolimy nie-
wierzący obmywają się w oczyszczającej rzece krwi. Niektórzy spośród
chrześcijan, przychodzących od strony Florencji, podążają do zbawczej rze-
ki, inni przyjmują z obojętnością ów dany z nieba znak, zasłaniając się rę-
koma lub maskami zwierzęcymi. Rycina stanowi interpretację kazania
Savonaroli wygłoszonego 10 kwietnia 1496 r., a dotyczącego wizji objawio-
nej zakonnikowi17. Florencja, w nierealnej aurze między pogodą słoneczną
a burzą, pojawia się także w jednym z ostatnich dzieł Botticellego, Symbo-
licznym Ukrzyżowaniu. Na skraju nieba przedstawiono Boga Ojca pośród
zastępów aniołów, trzymających tarcze z czerwonymi krzyżami. Na niebie
burzowym szaleją demony z płonącymi pochodniami. U stóp krzyża ete-
ryczny anioł biczuje zwierzę, symbol cielesnego grzechu, a ascetyczna
w wyrazie kobieta (Maria Magdalena?), z której szat ucieka inne zwierzę,
obejmuje w geście pokuty belkę krzyża. Sens obrazu, nawet jeśli uwzględ-
nimy nie do końca jasną wymowę symboliczną, wskazuje na pokutę jako
drogę uchronienia miasta od gniewu Bożego.

Przedstawienia Jerozolimy na drugim planie Ukrzyżowań, za plecami
umęczonego Chrystusa, oznaczały odwrócenie się Syna Bożego od tego
miasta i od Żydów, którzy odrzucili objawienie. Jednocześnie Zbawiciel ob-
darza łaską tych, którzy jego naukę przyjęli. Florencja, ukazana na kra-
kowskim obrazie na miejscu Jerozolimy, obarczona jest więc owym,
mającym rodowód biblijny, odium. Literackim źródłem wizji Odkupiciela,

16 R. Steinberg, Fra Gerolamo Sauonarola. Florentine Art and Renaissance, Athens-Ohio
1977; D. Weinstein, Sauonarola and Florence. Prophecy and Patriotism in the Renaissance,
Princeton 1970.

17 M.L. Rizzatti, Botticelli, Firenze 1976, s. 109-110.
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cierpiącego za grzechy Florencji ukazanej w tle, była niewątpliwie Boska
komedia Dantego18. Permutacja wymienionych znaczeń pozwala dostrzec
w prezentowanym dziele echa idei renouatio, zabarwionej mistyką savona-
roliańską o aktualizującym wymiarze propagandy religijnej, znamiennej
dla duchowości Italii, a zwłaszcza Florencji około r. 1500. W tym aspekcie
rozpatrywać należy także obecność Hieronima. Warto w związku z tym od-
notować, iż Lorenzo Lotto namalował w tle swych przedstawień poku-
tującego Hieronima Mauzoleum Hadriana (Zamek św. Anioła), interpreto-
wane jako opartą na zasadzie pars pro toto wizję papieskiego Rzymu, wy-
magającego reformy19. Ów aspekt aktualizujący podkreślała także, zbliżo-
na do krakowskiej, scena Ukrzyżowania w Sant' Ambrogio - tym samym
świętym towarzyszą tu Kosma i Damian, powszechnie znani patroni Giu-
liana i Lorenza Medyceuszów (jak np. na wcześniejszym, związanym z me-
cenatem Medyceuszów ołtarzu Mistrza Madonny z Buckingham, gdzie Ma-
donnie Tronującej z Dzieciątkiem towarzyszą Hieronim z Kosmą i Jan
Chrzciciel z Damianem, na predelli ukazano Męża Boleści oraz sceny z ży-
cia św. Hieronima, flankowane przez herby Medyceuszów).

Postać św. Hieronima miała także wymiar antyfeministyczny i antyso-
domiczny (w dzisiejszym znaczeniu homofobiczny). W ogłoszonych we Flo-
rencji Le predice volgari Fra Bernardino czytamy: „Miłość do formy, to
znaczy do chłopca, wyzbyta rozumu i granic, bliska szaleństwu, czyni du-
szę złą, odbiera rozum i światłość [umysłu], sprowadza na manowce myśli-
cieli, czyni ich lękliwymi i złymi. (...) Mówił o tym Hieronim, wielki doktor,
a nie ja. Mówił on, iż pewien zakochany w chłopcu całkiem rozum postradał
i stał się jakby bezrozumną bestią"20. Ascetyczny pejzaż z Ukrzyżowaniem,
świętym anachoretą i stygmatykiem jest antytezą civitas, pojmowanej jako
nowy Babilon, uosobiony w malarsko naiwnej wizji Florencji, ziemskiej,
światowej, tonącej w zbytku, kwitnącej barwami dolce vita czasów
światłych Medyceuszów, cieszących się niemal boskim kultem. Święci
klęczący u stóp krucyfiksu obrazują źródła odnowy życia monastycznego
poprzez powrót do życia pustelniczego i kontemplacyjnego. Ideowe impli-
kacje ikonografii św. Hieronima ok. 1500 r. to obrona Kościoła w jego orto-
doksji, świadomy wybór ikonografii Hieronima - pokutnika, a nie uczonego
w studiu, symbolicznie spinającego tradycję antyczną i chrześcijańską.

18 Por. M. Levey, Florence. A Portrait, London 1996, s. 239.
19 M. Lattanzi, II tema del San Gerolamo nell'eremo e Lorenzo Lotto, w: San Gerolamo di Lo-

renzo Lotto a Castel Sant' Angelo, kat. wyst., Roma 1993, s. 55-59.
20 Bernardino da Siena, Le prediche uolgari (1427), Predica XXXVI, s. 226. Na temat skali

homoseksualizmu w XV-wiecznej Florencji i związanych z nimi kwestii obyczajowo-rełigijnych
zob. B. Beuys, Florencja. Świat miasta - miasto świata, Warszawa 1992, s. 181, passim.
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Quadretto Maestro del Tondo Borghese to przykład sztuki masowej,
choć niejako nieoficjalnej, powstającej w cieniu warsztatów malujących dla
prominentnych, otwartych intelektualnie zleceniodawców, przedmiot pry-
watnej pobożności o charakterze pokutniczym, wynikającej z przekonania
o wszechobecności grzechu. Jest to interesujący przyczynek do poznania
twórczości Maestra del Tondo Borghese, będącej zjawiskiem kuriozalnym
w czasach złotego renesansu. Jak się wydaje, niepozorny obraz z pałacu
krakowskich biskupów przechował ślady frapującej dziś religijnej wrażli-
wości Florentyńczyków, którzy łączyli zamiłowanie do wystawności i hucz-
nych fiest z predylekcją do indywidualnego, intensywnego przeżycia religij-
nego.

The Ideas of imitatio and renovatio around 1500 on the Exampłe
of an Unknown Work by the Maestro del Tondo Borghese

at the Bishop's Pałace in Cracow

Summary
The collections of the bishop's pałace in Cracow include the picture Crucifixion

with SS Jerome and Francis, an unknown work by the Maestro del Tondo Borghe-
se, an anonymous Florentine painter who worked at the turn of the 15th and 16th
centuries in the circle of Domenico Ghirlandaio and Cosimo Rosselli. The Cracow
picture reveals direct links with the Maestro's work The Crucifixion with SS John
the Baptist, Jerome, and Cosmas and Damian in Sant' Ambrogio, Florence. In both
paintings can be discerned some elements derived from Domenico Ghirlandaio's
art, but interpreted in a dry, linear, archaized manner.

In respect of iconography, the painting takes up the imitatio Christi theme. In
presenting the crucified Christ the artist emphasized His dual naturę and brought
into prominence the bleeding wounds, drawing his inspiration from the theology of
St Thomas Aąuinas, while artistically he referred to Fra Angelico's frescoes in the
Convent of S. Marco in Florence. The presence of a pair of saints adoring the Cruci-
fied Christ in the Cracow picture is justified by their characteristic devoutness and
their idea to imitate Christ. Jerome doing penance is a spiritual mirror of the
suffering Christ, while the lion seated beside the saint denotes the taming of the
beast in man. St Francis is an extreme example of imitatio Christi; in the religious
sense Jerome is the ideological ancestor of Francis. The presence of the two saints
in the Crucifixion scene signifies a return to the idea of apostolic poverty, renuncia-
tion of worldly goods and, conseąuently, of secular culture.
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The Cracow picture illustrates changes in the religious approach in Italy,
following the current of religious spiritualism - a reaction to the moderate reii-
giousness of humanism. In the extreme manifestations of renouatio in the Church
of that time (Savonaroła's preaching, ideas professed by the Hieronymites), any
possibility of linking Christian thought with the antiąue tradition is denied.

The Cracow work of the Maestro del Tondo Borghese expresses the ideas of re-
nouatio influenced by the Savonarolan movement of the actualizing dimension of a
religious propaganda. This is an example of popular art intended for private devo-
tion, whose archaized form seems rather odd in the High Renaissance period.
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