TÄHTIEN TURVATIT
Tapio Markkanen

Rooman kävijät tuntevat Farnesen aukion, sen varrella sijaitsevan palatsin ja Tiberin toisella puolella sijaitsevan Villa Farnesinan. Villa Lanten loggiasta katsoen Farnesen palatsi näkyy,
mutta Villa Farnesina jää lähes tyystin Corsinin palatsin taakse.
Myöhäisrenessanssin mahtisuku Farnese rakennutti paljon. Yksi
merkittävimmistä palatseista – Villa Farnese – sijaitsee Caprarolassa, noin 60 kilometriä Rooman pohjoispuolella. Sen merkillisin
osa on Sala del Mappamondo, karttasali, jonka seiniä koristavat
maailman ja maanosien kartat. Sen katossa liihottelevat antiikin
tarujen sankarit tähtitaivaan huikaisevassa sinessä.

FARNESEN SUKU
Historiassa vilahtelee Farnesen suvun nimi jo ennen ensimmäisen
kristillisen vuosituhannen loppua erilaisten kahakoiden ja paikallissotien yhteydessä. Suku oli vaurastunut 1500-lukuun mennessä ja
saavuttanut paljon vaikutusvaltaa. Seuraavassa muutamia suvun vaiheita varsinaisen aiheen taustoittamiseksi.
Farnesen suku kohosi vallan huipulle 1534, kun kardinaali Alessandro
Farnese – seuraavassa Alessandro I – valittiin paaviksi ja valitsi nimekseen Paavali III. Nuorukaisena hän oli opiskellut Pisan yliopistossa ja
hionut sivistyksensä Medicien hovissa Firenzessä. Paavi Aleksanteri
VI nimitti hänet kardinaalidiakoniksi 1493. Väitetään että asiaan vaikutti ratkaisevasti Alessandron sisar Giulia, joka oli Aleksanteri VI
(Borgia) rakastajatar. Pilkkakirveet kutsuivatkin kardinaalia Borgian
vävypojaksi. Hän kuoli 1549.
Kardinaalina Alessandro Farnese käynnisti Roomassa muun muassa Farnesen palatsin rakentamisen 1515. Ylellisen rakennuksen
suunnitteluun ja koristeluun osallistuivat 1500-luvun nimekkäimmät
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Tizian, Paavali III (Alessandro I Farnese), hänen poikansa Pier Luigi Farnese ja tämän
poika kardinaali Alessandro II Farnese. Museo di Capodimonte, Napoli.
Kuva: Tapio Markkanen.

taiteilijat Michelangelosta lähtien. Nykyään talon omistaa Italian valtio, ja siinä toimii Ranskan suurlähetystö. Paavali III:n hallituskaudella muun muassa Michelangelo sai valmiiksi Sikstiiniläiskappelin
Viimeisen tuomion.
Alessandro I sai rakastajattarensa Silvia Ruffinin kanssa neljä lasta.
Hän teki vanhimmasta pojastaan Pier Luigista (1503-47) Parman ensimmäisen herttuan. Tämä avioitui vanhan roomalaisen mahtisuvun
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tyttären Gerolama Orsinin kanssa. Herttuan elämä jäi lyhyenlaiseksi,
koska hänet murhattiin. Heidän neljästä lapsestaan vanhin sai isoisän
mukaan nimekseen Alessandro (1520–1589), seuraavassa Alessandro
II. Ikäjärjestyksessä toinen poika, Ottavio, seurasi isäänsä Parman
herttuana ja sai lisäksi Piacenzan sekä Castron herttuan arvon. Nuorimmasta veljestä Ranunciosta tuli kardinaali 15-vuotiaana, ja sisar
Vittoria meni naimisiin Urbinon herttuan Guidobaldo II:n kanssa.
Yhtenä ensimmäisistä toimenpiteistään paavina Paavali III nimitti
14-vuotiaan pojanpoikansa Alessandro II:n kardinaalidiakoniksi. Toiseksi vanhin poika, Ottavio, meni naimisiin keisari Kaarle V:n aviottoman tyttären, Itävallan Margaretan kanssa. Morsian oli 15-vuotias
mutta ehtinyt jäädä Alessandro de Medicin leskeksi, sulhanen vuotta nuorempi. Kerrotaan ettei nuorikko juurikaan siippaansa sietänyt,
ennen kuin tämä palasi Algerin sotaretkeltä haavoittuneena. Suhde
muuttui lämpimäksi, ja heille syntyi poika, jälleen Alessandro (III).
Tämä Parman, Piacenzan ja Castron herttua ja sotilas tuli tunnetuksi
1670- ja -80-lukujen taitteessa Alankomaiden käskynhaltijana aikana, jolloin Filip II oli jatkuvasti vaikeuksissa kapinoivien, Englannin
tukemien hollantilaisten kanssa.
Villa Farnese, Caprarola. Kuva: Tapio Markkanen.
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Edellä kerrotusta lienee jo käynyt riittävästi ilmi, että Farnesen suku
täyttää kaikki tunnusmerkit, jotka on totuttu liittämään renessanssin
mahtajien historiaan, eli rahan, vallan ja nautinnon tavoittelu sekä taiteiden ja sukulaisten suosiminen.
Kertomuksemme keskeisin henkilö on edellä mainituista Alessandro II, josta siis tuli 1534 kardinaali, jo 14-vuotiaana. Nuoren
kirkkoruhtinaan ura nousi raketin lailla, sillä samana vuonna hänet
valittiin kardinaalikollegion puheenjohtajaksi eli kardinaalipiispaksi
(Decanus Sacri Collegii). Nykyinen paavi Benedictus XVI tuli 2005
samasta tehtävästä roomalaiskatolisen kirkon johtajaksi. Aleksanteri
II Farnese sai opillisen silauksen Bolognan yliopistossa, jossa hänelle kanonista oikeutta opetti Ugo Boncompagni, tuleva paavi Gregorius XIII. Gregorius muistetaan ennen muuta kalenteriuudistuksen
toimeenpanosta 1582. Nuori Alessandro II Farnese kohosi isoisänsä
kaitsemana yhä keskeisempiin tehtäviin niin kirkon kuin maallisen
vallan kamareissa.
Roomassa Alessandro II Farnese hankki 1577 omistukseensa sienalaisen pankkiirin Agostino Chigin 1500-luvun alussa rakennuttaman huvilan Tiberin vastarannalta vastapäätä Farnesen palatsia. Siitä
lähtien taloa on kutsuttu Villa Farnesinaksi. Michelangelo laati suunnitelman sillaksi, joka olisi yhdistänyt palatsin huvilaan Tiberin yli.
Suunnitelmasta toteutui vain sillan ensimmäinen kaari palatsin puolella. Tänä päivänä kaaren alitse syöksähtelee Via Giulian vilkas liikenne. Villa Farnesinassa toimii nykyisin Italian tiedeakatemia. Sen
perusti 1603 Federico Cesi nimellä Ilveskatseisten akatemia (Accademia dei Lincei). Muun muassa Galileo Galilei oli sen jäsen jopa
siinä määrin, että omaksui nimikirjoituksekseen ja tekijänimekseen
Galileo Galilei Linceo. Kuten niin monet muutkin ansiokkaat akatemiat, Ilvesten akatemia kuihtui pian. Sen maine on houkuttanut vallanpitäjiä, ja niinpä paavi siinä kuin Mussolinikin on omana aikanaan
perustanut sen uudelleen paistatellakseen akatemian maineessa. Nykyään tiedeakatemialla on tiloja myös kadun toisella puolella Corsinin palatsissa, jossa kuningattaremme Kristiina asui vuosikymmenet
ja kuoli 1689.
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Farnesen Atlas. Museo Archeologico Nazionale, Napoli.
Kuva: Tapio Markkanen.
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TAIVAS TAITEESSA
Tähtitaivaalla ja taivaankappaleilla on ollut taiteissa keskeinen asema
vuosituhansien ajan. Eri kulttuureissa tähtikuvioihin on liitetty uskomuksia ja myyttejä. Taivaankappaleiden liikkeet ovat merkinneet
järjestystä, säännöllisyyttä ja vastaansanomatonta mahtia. Moni hallitsija on ilmoittanut saaneensa valtansa taivaasta.

Baldassare Peruzzi, Perseus surmaa Medusan. Villa Farnesina Rooma, Galateian sali. Kuva: Tapio Markkanen.

Horoskooppiastrologia levisi hellenistisenä aikana laajalle. Se perustui kuvitelmaan, että taivaankappaleiden keskinäiset asennot eli
niiden väliset näennäiset kulmaetäisyydet taivaalla vaikuttavat ihmisyksilön elämään ja kohtaloon. Käsitys on vaikuttanut vahvasti myös
taiteissa kautta vuosisatojen.
Antiikin, myöhäisantiikin ja renessanssiajan taiteissa astrologialla ja
tähtitaivaalla oli hyvin tärkeä asema. Yksin Italiassa tunnetaan ainakin
60 monumentaaliteosta, joissa taivaankappaleet, eläinradan merkit tai
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tähtitaivas on keskeisesti aiheena tai ainakin viittauksena. Oivallinen
esimerkki tähtitaruperinteestä ovat edellä mainitun Villa Farnesinan
pohjakerroksen Galateian huoneen seinän ja katon maalaukset, jotka
on tehnyt talon arkkitehti Baldassare Peruzzi. Maalauksissa taivaan
asento on valittu tilaajan, Agostino Chigin, syntymähetken mukaan.
Tapaa noudatettiin monen merkkihenkilön keskeisimmissä rakennusja sisustushankkeissa. Kyseinen huone on saanut nimensä Rafaellon
kuuluisasta maalauksesta Galateian triumfi.
Muita tunnettuja tähtitaivasaiheisia teoksia renessanssin taidehistoriassa lienevät Peruzzin edellä mainittujen maalausten ohella Giusto
de’ Menabuoin maailman luominen Padovan tuomiokirkon kastekappelissa (maalattu 1376-78), Scifanoian palatsin kuukausien sali
Ferrarassa sekä Borgian huoneiston Sibyllan sali Vatikaanin paavien
palatsissa ja Palladion suunnitteleman Chiericatin palatsin eteisaulan
katto Vicenzassa.
Kaikissa edellä luetelluissa teoksissa on lähinnä kyse antiikin taivasmyyteistä tai niiden yhdistämisestä kristilliseen perinteeseen ja
tilaajan suvun historiaan. Tähtikuvioiden kokonaisuus, niin että voisimme puhua jonkinlaisesta taivaan kartasta tai kuvasta, on sen sijaan
harvinainen. Varhaisimpia on kuitenkin Rafaellon tiettävästi ensimmäinen Vatikaaniin maalaama teos. Taiteilija maalasi 1508 Stanza
della Segnaturan luoteiseen pendentiiviin eli kattoa ja seiniä yhdistävään kolmiomaiseen holvinosaan Ensimmäisen liikuttajan (Primo
moto). Maalaus on fresko, jossa Urania ohjaa maailmaa kääntämällä
kädellään taivaanpalloa. Taivaan asento on päivämäärän 31.10.1503
asennossa, jolloin tilaaja Julius II valittiin paaviksi. Taivaanpallo
noudattaa klassista tähtikuvioiden esitysperinnettä, mutta on melko
luonnosmainen. Huoneen yhden seinän peittää maalaus Väittely Pyhästä Sakramentista, toisen Ateenan koulu.
Tähtitaivaan karttoja on säilynyt ajanlaskumme alusta. Mainzissa
säilytettävä, yhdentoista senttimetrin läpimittainen pronssinen taivaan
karttapallo on ajoitettu Rooman keisariaikaan, vuosiin 150–220 jKr.
Suurin piirtein yhtä vanha on Mainzin taivaanpalloa huomattavasti suurempi ja tunnetumpi taivaan karttapallo, joka on osa Farnesen
Atlakseksi kutsuttua veistosta. Veistos on toisella kristillisellä vuosisadalla tehty jäljennös varhaisemmasta hellenistisestä patsaasta. Pol-
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vistunut Atlas kantaa siinä harteillaan taivaanpalloa (läpimitta noin
60 cm), johon on kuvattu ptolemaiolaisen perinteen mukaisesti tähtikuviot ja tärkeimmät taivaanympyrät, kuten päiväntasaaja, kääntöpiirit ja meridiaaneja. Farnesen Atlas on ilmeisesti vanhin säilynyt
tähtitaivaan esitys. Kardinaali Alessandro II Farnese oli suuri taiteenkeräilijä. Hän hankki antiikin marmoriveistoksia, myös Atlaksen. Se
on nykyään Napolin kansallisen arkeologisen museon aarre. Pääosa
Farnesen suvun suunnattoman arvokkaasta taidekokoelmasta päätyi
Napoliin, kun Elisabetta Farnesesta tuli Espanjan kuningatar ja hänen pojastaan puolestaan 1700-luvun puolivälissä Napolin ja Sisilian
kuningas Kaarle III. Kaarle järjesti kokoelman näytteille. Sen vuoksi
myös Tizianin paavi Paavali III:n ja hänen pojanpoikansa kardinaali
Alessandro II:n muotokuvat ovat nähtävillä Napolin Capodimonten
museossa, jonka Kaarle rakennutti palatsiksi ja taidemuseoksi.
Kaksi muuta merkittävää myöhäisempää taivaankarttatradition
edustajaa ovat Caprarolan Villa Farnesen Sala del Mappamondo ja
Vatikaanin apostolisen palatsin Sala Bologna.

CAPRAROLAN VILLA FARNESE
Kardinaali Alessandro I Farnese (tuleva paavi Paavali III) hankki Caprarolan tilukset omistukseensa 1504 ja teetti Antonio da San
Gallo nuoremmalla ja Baldassare Peruzzilla suunnitelmat linnaksi
kukkulan korkeimmalle kohdalle. Siitä tuli vallihaudan ympäröimä
säännöllinen viisikulmio, jonka kärkiin rakennettiin ajan linnoitusarkkitehtuurin mukaisesti bastionit. Kulmien väliset seinät olivat oikeaoppisesti koverat, kuten tähtilinnassa kuuluukin, jotta rynnäkköä
yrittävää hyökkääjää voitaisiin tulittaa kulmabastioneista. Esilinna on
myöhempien rakennustöiden yhteydessä saanut väistyä komean paraatiaukion ja puiston tieltä.
Kun kardinaali Alessandro I Farnese valittiin paaviksi, linnan rakennustyö jäi kesken. Paavali III kuoli 1550. Seuraava paavi Julius III ei
suosinut edeltäjänsä pojanpoikaa kardinaali Alessandro II Farnesea.
Tämä päättikin asettua maaseudulle, suvun tiluksille Ronciglioneen
aivan Caprarolan naapuriin. Niin hän sai etäisyyttä hoviin, mutta oli
kuitenkin kyllin lähellä Roomaa. Alessandro II päätti teettää isoisältä
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Villan arkkitehtikuva.
Kuva: Tapio
Markkanen.

Villan
leikkaus.
Kuva: Tapio
Markkanen.
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Caprarola, näkymä linnan ikkunasta. Kuva: Tapio Markkanen.
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kesken jääneestä linnasta edustushuvilan. Hän kutsui 1556 arkkitehdiksi Giacomo Barozzi da Vignolan, jota pidetään Andrea Palladion
ja Sebastiano Serlion ohella italialaisen myöhäisrenessanssityylin
keskeisenä luojana. Roomassa da Vignolan töitä edustaa jesuiittakirkko San Gesú. Caprarolassa da Vignola jatkoi työtään Villa Farnesen
ja sitä ympäröivän suuren puiston parissa kuolemaansa saakka 1573.
Villa Farnesen puutarha tunnetaan Italian renessanssin puutarha-arkkitehtuurin helmenä, ja se onkin näkemisen arvoinen pensaslabyrintteineen ja portaittain virtaavine suihkukaivoineen.
Linnan keskellä on pyöreä piha, jonka ympäri kiertyvää häkellyttävää portaikkoa noustaan ylempiin kerroksiin. Pohjakerroksen ja piano
nobilen huoneiden ja käytävien seinät ja katot on koristeltu Raamatun,
pyhimyslegendojen ja jumalaistaruston kohtauksilla, jotka on sovitettu tilaajan henkilö- ja sukuhistoriaan. Viittauksia tähtitaivaaseen ja taivaankappaleisiin on runsaasti. Ajankohdan historian merkkitapaukset
ovat myös maalausten aiheina. Kirkkovaltiossa Rooman ryöstö vuonna 1527 – Sacco di Roma – oli Villa Farnesen rakentamisen aikaan
tuoreessa muistissa. Pari vuosikymmentä myöhemmin Paavali III oli
kutsunut Tridentin eli Trenton kirkolliskokouksen aloittamaan työnsä. Se oli kolmena istuntokautenaan 1545–63 muun muassa ottanut
kirkolle vallan tulkita Raamattua, tuominnut reformaation ja käynnistänyt vastauskonpuhdistuksen. Kävijä kohtaa Villa Farnesen maalauksissa Ranskan Frans I:n, keisari Kaarle V:n ja Espanjan Filip II:n
lisäksi joukon vähäisempiä mahtimiehiä. Vuosina 1538-40 kardinaali
Alessandro II Farnese toimi diplomaattina sovittelemassa keisarin ja
kuningas Fransin erimielisyyksiä. Sen vuoksi hallitsijoiden kohtaamisesta kerrotaan Sala dei fasti Farnesianin (Farnese-suvun urotekojen sali) freskossa näyttävästi. Palatsia ovat koristaneet monet kuulut
taiteilijat, kuten Zuccarin veljekset sekä Annibal Caro, Giovanni De
Vecchi ja Raffaelino da Reggio.
Villa Farnesen mahtavin sali on epäilemättä Sala del Mappamondo.
Karttasali on yli kaksikymmentä metriä pitkä ja toistakymmentä metriä leveä. Korkeutta on kymmenisen metriä. Salin seinillä on esitetty
koko tunnetun maailman, maanosien – myös Uuden maailman – Pyhän maan ja Italian kartat, niin kuin ne tunnettiin salin valmistuessa
1575. Suurten löytöretkien sankareista on muotokuvia; mukana ovat
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Keisari Kaarle V ja Ranskan Frans I, Caprarola, fresko Taddeo Zuccari.
Kuva: Tapio Markkanen.

Marco Polo, Kolumbus, Fernão de Magalhães, Amerigo Vespucci
sekä Hernán Cortés, Meksikon valtaaja. Seinien yläosaa kiertää mytologisten aiheiden friisi.
Huoneen nimi – Sala del Mappamondo – viittaa keskiajan kaavamaisiin kuvauksiin, joiden tavoitteena oli pikemminkin kertoa ihmisen pelastushistoriasta kuin maantiedosta. Kävijä kuitenkin kohtaa
Caprarolan karttasalin seinillä suurten löytöretkien ajan modernin
maantieteellisen maailmankuvan. Seinien kartat ovat mielenkiintoisia, mutta ylivoimaisesti vaikuttavin on salin katto, johon on maalattu
tähtitaivas. Antiikin taruhahmot leijailevat korkeuksissaan yötaivaan
sinessä.
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ANTIIKIN PERINTÖ
Hellenistiseltä ajalta periytyvät tähtioppaat olivat jatkuvasti suosittuja
Euroopassa kautta vuosisatojen. Tärkeimpiä niistä olivat Gaius Julius
Hyginuksen ajanlaskumme alussa kirjoittama Poeticon astronomicon
ja Aratos Soloilaisen kolmannella esikristillisellä vuosisadalla laatima opetusruno Fainomena (Taivaan ilmiöt). Aratoksen teos käännettiin pian latinaksi. Kummastakin kirjasta laadittiin myöhäisantiikissa
kymmeniä laitoksia, monet niistä kuvitettuina.

Perseus surmaa Medusan. Hyginus.
Linda Hall Library. Wikimedia Commons.

Neitsyt. Hyginus.
Linda Hall Library. Wikimedia Commons.
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Caprarolan villa Farnesen tähtitaivaan mallina on ollut varsinkin
Hyginuksen teos ja sen kuvitusperinne. Alessandro Farnese sai salia
suunnitellessaan asiantuntevia neuvoja roomalaiselta Fulvio Orsinilta, joka oli aikakauden arvostetuimpia historian tutkijoita. Kuten
edeltä muistetaan, kardinaali Alessandro II:n äiti oli Orsineja. Fulvio
Orsini kartutti merkittävästi Vatikaanin kirjastoa ja taidekokoelmia.
Maaliskuussa 1573 Orsini kertoi kardinaalille osoittamassaan kirjeessä ystävästään Orazio Trigini De Marijsta, joka kirjeen lähettäjän
mukaan tunsi kosmografian eli maailmankuvaamisen menetelmät ja
perinteen. Mukana seurasi De Marijn luentoteksti aiheesta. Vaikutuksen vahvistamiseksi Orsini mainitsi, että De Marij omisti myös vanhan Hyginus-laitoksen, joka oli värikuvin varustettu.

Sala dell’ Aurora, katto, Taddeo Zuccari. Kuva: Tapio Markkanen.
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Sala del Mappamondon taivaskatto on maalattu freskotekniikalla
vuosina 1573–75. Ohjeistajina ovat olleet De Marij ja Orsini. Taiteilijasta ei ole täyttä varmuutta, mutta työn tekijäksi on arveltu Giovanni
Antonio Vanosino da Varesea. Maalaus seuraa antiikin traditiota. Siniselle taustalle on asteltu viisikymmentä tähdistöä. Lisäksi taivalla
ovat Zeus salamakimppuineen ja Faethon aurinkovaunuineen. Aleksandrialainen Klaudios Ptolemaios merkitsi pääteoksensa Almagestin
tähtiluetteloon 48 tähdistöä. Caprarolan karttasalin taivaalla niihin
on lisätty kaksi, Ajokoirat ja Antinous. Ptolemaios vihjasi kyllä Antinoukseen, keisari Hadrianuksen poikaystävään, mutta vasta Mercator
piirsi tähdistön karttaansa 1551. Ajokoirat vilahtavat myös jo 1533
Petrus Apianuksen teoksessa, mutta vasta Jan Hevelius otti tähtikuvion kartalleen Prodromus astronomiae, joka ilmestyi postuumisti
1687. Taivaan etelänavan lähiympäristön tähdistöjä ei näy Villa Farnesen salin taivaalla. Vaikka de Magalhãesin retkikunta toi Eurooppaan
tietoja etelän tahtitaivaasta syksyllä 1522 ensimmäiseltä maailmanympäripurjehdukselta palatessaan, etelän tähdistöjä ei vielä Caprarolan kattofreskon maalaamisen aikaan ollut kartoitettu eikä nimetty.
Taivaan ekvaattori kulkee pitkittäin keskellä salin kattoa. Katon
keskipisteen kautta kohtisuoraan päiväntasaajaa vastaan on asetettu
pohjois- ja etelänavan yhdistävä meridiaani niin, että se kulkee talviseisauspisteen kautta. Pohjoinen ja eteläinen kääntöpiiri on molemmat
piirretty päiväntasaajan suuntaisiksi suoriksi. Ekliptika eli eläinrata,
Auringon näennäisen vuotuisen liikkeen rata, kulkee kääntöpiirien välissä aaltoviivana. Se leikkaa päiväntasaajan syys- ja kevättasauspisteessä. Niiden ja napojen kautta kulkeva ympyrä, niin sanottu seisauskoluuri, sivuaa taivaankartan reunoja pohjoisessa ja etelässä.
Taivaan ääripäissä ajelehtii pilviä. Utumainen Linnunrata aaltoilee
korkealle ja syvälle tähdistöjen lomitse. Se näyttää nousevan vaaleana savupatsaana Alttarin tähtikuviosta ja päätyvän siihen kierrettyään
taivaan ympäri.
Tähtikuviot on maalattu elävästi, yksityiskohtaisesti ja jopa dramaattisesti. Niissä on runsaasti viittauksia antiikin perinteeseen. Suurin ja näyttävin kaikista on Argo navis, Jasonin johtamien argonauttien
laiva. Tähdistö oli aikanaan ylivoimaisesti laajin taivaan tähtikuvioista. Se jaettiin sittemmin neljäksi tähdistöksi, jotka ovat laivan osia,
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Sala del Mappamondo, yleisnäkymä,
seinällä uusi maailmankartta.
Kuva: Tapio Markkanen.
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Sala dell’ Mappamondo, Euroopan kartta, Suomi näkyy. Kuva: Tapio Markkanen.

nimiltään Köli, Purje, Peräkeula ja Kompassi. Eläinradan kaksitoista
kuviota ovat olleet tietysti tärkeitä, mutta samalla yksityiskohtaisuudella ja huolella on kuvattu muutkin taruhahmot kuin zodiakin tähdistöt. Taiteilija on onnistunut kuvaamaan massiivisetkin kohteensa,
kuten Ison karhun ja Argo-laivan lennokkaasti, niin että katsoja uskoo niiden leijailevan keveästi taivaan syvyyksissä. Tähtien paikat ja
kirkkaudet on esitetty varsin vapaasti. Kun Aquarius-Vesimies myytin mukaan kaataa vettä maljastaan, on tähtiä asetettu virtaamaan kannusta runsaasti, vaikkei niitä taivaalla niin paljon näykään. Siinä tekijä on seurannut Hyginuksen traditiota erityisen tarkasti. Arvostettu
taivaan kartografian historian tutkija Deborah Warner on ehdottanut
Caprarolan taivaanmaalarin käyttäneen tukenaan myös Francesco
Dumongenet’n tähtikarttaa.
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Mappamondon taivas. Argo-laiva, Juppiter ym.
Alla yksityiskohta. Kuva: Tapio Markkanen.
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Mappamondon taivaan toinen pää: eläinrata, Linnunrata, Faethon jne. Kuva: Tapio Markkanen.

MAAILMANKUVAN MUUTOKSEN KYNNYKSELLÄ
Katsojalle joka tuntee tähtikuviot, Caprarolan taivas näyttäytyy aluksi kummallisena. Sehän näkyy peilikuvana! Esimerkiksi eläinradan
tähdistöt seuraavat toisiaan käänteisessä järjestyksessä. Syy on taivaan esittämisen perinteessä. Kiintotähtien ja tähtikuvioiden kuviteltiin hamasta muinaisuudesta saakka olevan kiinni aineellisessa taivaanpallossa – firmamentissa – jonka keskellä maapallo ja ihminen
sijaitsevat. Karttaesityksissä oli totuttu katsomaan taivasta taivaanpallon ulkopuolelta. Kokonaisuuden hallitsemiseksi oli luonnollista
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tarkastella äärellisen kokoista ja selvärajaista maailmankaikkeutta ulkoa päin, ”käsivarren mitan päästä”. Niin sen esitti Farnesen Atlaskin.
Vasta kun noin vuosisadan kuluttua Villa Farnesen tähtitaivaan valmistumisesta oli yleisesti omaksuttu käsitys, että tähdet ovat meistä
hyvin erilaisilla etäisyyksillä ja hajallaan maailmakaikkeudessa, taivaanpallo todellisena ja aineellisena rakenteena menetti merkityksensä. Maailmankaikkeutta ei ollut enää mielekästä katsella ulkoapäin.
Silloin tähtikarttojenkin katselusuunta vaihdettiin ja taivasta alettiin
kuvata sisältäpäin, Maasta katsoen. Uuden katsomuksen omaksuminen vei pitkän ajan.
Nikolaus Kopernikus oli julkaissut pääteoksensa De revolutionibus orbium coelestium libri sex (Kuusi kirjaa taivaan pallonkuorien
kiertoliikkeestä) vuonna 1543. Tekijä omisti sen paavi Paavali III:lle.
Kirjassa Kopernikus ehdotti, ettei maailmankaikkeuden keskus olekaan Maa, vaan Aurinko. Ajatus herätti kiinnostusta, muttei pitkään
aikaan juurikaan intohimoja. Aluksi katolisella kirkolla ei ollut asiaan
virallista kantaa. Trenton kirkolliskokous antoi kirkolle vallan päättää, mikä on oikea tieto, ja lisäksi tehokkaan työkalun harhaopin torjuntaan. Kirkolliskokous päätti 18. istunnossaan kiellettyjen kirjojen
luettelon perustamisesta. Kiista tähtitieteellisestä maailmankuvasta
syttyi vasta Galileo Galilein toiminnan seurauksena. Kopernikuksen
teos määrättiin Indeksiin vasta 1616, yli seitsemän vuosikymmentä
ilmestymisensä jälkeen.
Sala del Mappamondon on tulkittu kokonaisuutena julistavan paitsi
Farnesen suvun saavutuksia, myös Trenton kirkolliskokouksen aatteellista sanomaa Kaikkivaltiaan asettamasta yhtenäisestä katolisesta
kirkosta, jonka valtapiiriin kuuluu koko maailma.

PAAVIN PALATSIN ESIKUVAKSI
Villa Farnesen taivas herätti paljon ansaittua huomiota ja ihastusta
valmistuttuaan 1575. Edellä on mainittu bolognalainen Ugo Boncompagni, josta tuli 1572 paavi nimellä Gregorius XIII. Roomaan, apostoliseen palatsiin rakennettiin kolme vuotta myöhemmin Gregorius
XIII:n ruokasaliksi Sala Bologna Lorenzo Sabatinin suunnitelmien
mukaan. Sen seinää koristaa Gregoriuksen syntymä- ja yliopistokaupungin yksityiskohtainen kartta ja perspektiivinäkymä, mutta sen
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kattoa tähtitaivas. Sen tekijänä pidetään Giovanni Antonio Vanosino
da Varesea, jonka siis arvellaan maalanneen myös Villa Farnesen tähtitaivaan. Sala Bolognan katon esitystapa ja väritys tuovat etsimättä
mieleen Villa Farnesen taivaan. Caprarolassa sommittelu on kuitenkin
ilmavampi ja tähtitaivaan karttakuva tarkempi. Kalenteriuudistuksen
toimeenpannut paavi Gregorius lienee ollut siinä määrin astronomian
pauloissa, että halusi aterioidakin tähtitaivaan alla.
Viisi vuotta myöhemmin paavin palatsi sai kolmannen galleriansa, Galleria delle Carte Geografichen. Lähes kaksisataa metriä pitkän
gallerian seiniä koristavat kartat. Ne esittävät Italian eri osien maantieteen, mutta myös katolisen kirkon historian marttyyrien ajasta universaaliseen maailmanvaltaan. Karttojen päätekijä on jälleen Vanosino da Varese.
Vanosinon tekemänä pidetään myös Vatikaanin museossa säilytettävää taivaan karttapalloa. Pallokartan ja Caprarolan katon tähtikuvioiden tyylissä onkin paljon yhtäläisyyksiä, siinä kuin Sala Bolog-

Mappamondon taivaan friisit. Kuva: Tapio Markkanen.
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Mappamondon taivas, yksityiskohta: Antinous, syyspiste Otava ja Pikku Otava. Kuva: Tapio Markkanen.

nan katon tähtikuviot tuovat etsimättä mieleen Villa Farnesen Sala del
Mappamondon taivaan.

MATKA CAPRAROLAAN
Vaivattomin tapa käydä tutustumassa Villa Farneseen on varmaan yksityisauto, mutta julkisilla kulkuneuvoillakin retki onnistuu päivässä.
Rooman keskustasta, Terminiltä tai Republicalta ajetaan A-metrolla
Flamino – Piazza del Popololle, josta kaupunkijunalla (ferrovia regionale Roma-Viterbo) Saxa Rubran asemalle. Sieltä lähtee bussi
Caprarolaan. Vuoroja ei päivässä ole monta, joten kannattaa ennakolta ottaa aikatauluista selvä.
Capararola sijaitsee Vico-järvestä itään. Järvi on muodostunut yli
100 000 vuotta sitten tulivuoritoiminnan seurauksena. Nyt se on osa
luonnonsuojelualuetta. Pienet joet ovat uurtaneet vulkaanisen maiseman pehmeään kiveen syviä rotkoja, joiden jyrkkiä rinteitä peittävät
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rehevät hedelmätarhat. Kun Roomasta tuleva bussi laskeutuu rinnettä
Caprarolan viereiseen laaksoon, keskiaikainen pikku kaupunki näkyy
vasemmalla rotkon harjanteella ja rinteessä. Talot näyttävät kiivenneen toistensa harteille. Kun bussi on ylittänyt rotkon sillan, on aika
jäädä kyydistä. Kuljettajalta kannattaa varmistaa paluuvuorojen lähtöajat.
Suora pääkatu halkaisee pienen kaupungin ja nousee kohti Villa
Farnesea. Paikkakunnalla sitä sanotaan sekä castelloksi että palazzoksi. Pääkadun pohjoispuolella, lyhyen kujan – Via Borgo Vecchion
– päässä on myös mainio ravintola Antica trattoria del borgo, jossa
matkalaisella on oiva tilaisuus nauttia Lazion maakunnan keittiötaidosta.

Puiston pensaslabyrintti. Kuva: Tapio Markkanen.
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Kohti Pavillionea, kaskadivesi. Kuva: Tapio Markkanen.

Caprarola rotkon toiselta puolelta. Kuva: Tapio Markkanen.
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Villa Farnesen puiston suihkulähde. Kuva: Tapio Markkanen.
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