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Kuva: Eeva Pitkälä.

Taivas basilikassa — ajanlaskun historiaa
Tapio Markkanen

Ihmisen varhaisimmat tunnetut yritykset järjestää aikaansa ja
tekemisiään ovat hyvin vanhoja. Ajanlasku on jo ammoin perustettu muutamiin luonnossa helposti havaittaviin, samanlaisina
toistuviin ilmiöihin.
Ajanlaskutehtävän menestyksellisen ratkaisemisen kannalta
on olennaista, että toistumisia on voitu pitää jaksollisina eli että
niiden toistumisvälit säilyvät kerrasta toiseen samoina. Ilmiöt, joihin ajantieto perustuu, ovat yön ja päivän vaihtelu, Kuun vaiheet
sekä Auringon vuotuinen liike ja sitä noudattava vuodenaikojen
vaihtelu. Jokaisessa kulttuurissa ajanlasku on järjestetty toimeentulon ja yhteisön keskeisten arvojen vaatimalla tavalla.
Jos kalenteri ei ole vastannut tarpeita, sitä on korjattu. Ajanlaskun muuttaminen on teknisesti yksinkertainen, yhteiskunnallisesti vaativa tehtävä. Muutoksen tarkoituksenmukaisuuden osoittamiseen vaaditaan vakuuttavaa retoriikkaa ja näyttäviä keinoja.

Kuu ja Aurinko kellona ja kalenterina
Yön ja päivän vaihtelu on selvä ja helposti havaittava ilmiö. On kuitenkin vaikea sanoa, miten ihminen on vakuuttunut vuorokauden vakiopituisuudesta. Esimerkiksi Välimeren piirissä päivän ja vastaavasti
yön pituus vaihtelee melkoisesti. Pohjois-Afrikka on noin 30. leveyspiirillä. Siellä päivä, eli aika auringon noususta sen laskuun, on keskikesällä melkein neljä tuntia pitempi kuin keskitalvella. Välimeren
pohjoisosassa, 40. leveysasteella ero on puolestaan jo viisi tuntia neljäkymmentä minuuttia. On luultavaa, että kahden jakson, vuorokauROMA — Villa Lanten Ystävien vuosikirja XV
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den ja kuun jakson eli kuukauden, vertaaminen toisiinsa on itse asiassa
opettanut ihmiselle, että kummankin jakson pituus on vakio.
Aika uudesta kuusta uuteen kuuhun tai täysikuusta seuraavaan on
vajaan kolmenkymmenen vuorokauden mittainen ja säilyy vuodenajasta, siis päivän tai vastaavasti yön pituudesta huolimatta.
Alkukantaisimmat pyynti- ja paimentolaiskulttuurit ovat ilmeisesti
käyttäneet kuukalenteria. Kuu on helppo havaita ja se näkyy kohtalaisen pilviverhonkin lävitse. Kuun jakso on kyllin lyhyt, jotta siitä
voi pitää lukua, vaikka ollaankin lähes jatkuvasti liikkeellä. Pyyntija paimentolaiskulttuureissa ei asioita ole useinkaan tarvinnut sopia
kovin monen kuunkierron päähän.
Kolmas tärkeä jakso, Auringon kierto ja siitä riippuva vuodenaikojen vaihtelu, on liitetty ajanlaskuun jo varhain. Siitä ovat osoituksena
monissa kulttuureissa ja kielissä esiintyvät kahdentoista kuukauden
nimet. Yhteen Auringon kierrokseen eli vuoteen mahtuu kaksitoista, muttei kolmeatoista kuukautta. Pyyntikulttuureissakin vuodenajat
ovat ohjanneet ihmisten toimia, asuinpaikan vaihtamista ja uskonnollisia menoja.
Tapa ryhmitellä päivät viikoiksi on myös hyvin vanha. Käytäntö
tunnetaan maailman eri puolilta ja hyvinkin vanhoista kulttuureista.
Viikon seitsemän päivää liittyvät ilmeisesti taivaan seitsemään jumaluuteen, kiintotähtien lomassa liikkuviin Aurinkoon, Kuuhun ja
viiteen paljain silmin näkyvään planeettaan. Toinen viikkokäytännön
synnyn selitys liittyy Kuun vaiheisiin.
Kun uusikuu syntyy, se on lähes Auringon suunnassa eikä näy. Vie
noin vuorokauden, ennen kuin Kuu erottuu ohuena sirppinä matalalla
läntisellä taivaanrannalla juuri auringonlaskun jälkeen. Ilta illalta Kuu
näkyy pitempään ja pitempään taivaalla. Ensimmäisestä näkymisestä
kuluu noin seitsemän vuorokautta, kunnes Kuu on ensimmäisessä neljänneksessä, puolikuuna. Tästä kestää noin seitsemän vuorokautta täysikuuhun. Noin kahdenkymmenenkahdeksan vuorokauden eli neljän
viikon kuluttua uudesta kuusta Kuu katoaa aamunsarastuksessa nousevan Auringon loisteeseen ja pysyttelee pari päivää näkymättömissä.
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Maanviljelyskulttuurin aiheuttama mullistus
Suurissa jokilaaksoissa, Niilin, Kaksoisvirran, Induksen ja Kiinan
suurten jokien varsilla syntyi uusi kulttuurimuoto, paikallaan pysyvä
maanviljelys. Vuosittain toistuvat tulvat toivat pelloille uutta mutaa,
ja niin samat vainiot pystyivät kantamaan hedelmää vuosikymmenestä ja vuosisadasta toiseen. Maanviljelys vaati kuitenkin toisenlaisen
ajanlaskun kuin alkeellisemmat elinkeinot. Kylvö ja sadonkorjuu
seuraavat vuodenaikojen vaihtelua. Kalenteri oli sovitettava ennen
kaikkea Auringon mukaan.
Maanviljelys vaatii myös pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvaa
suunnittelua. Paljonko sadosta voidaan tänä vuonna käyttää, paljonko on jätettävä siemeneksi? Maatalous vaatii suunniteltua yhteistyötä ja työnjakoa. Toisaalta tuotannon runsaus salli yhteisön jäsenten
erikoistumisen maanviljelijöiksi, käsityöläisiksi ja tulevaisuudesta
huolehtijoiksi eli papeiksi. Pitkälle jäsentyneessä yhteiskunnassa oli
järjestettävä verotus ja tilinpito. Niinpä idän suurissa muinaisissa
maanviljelyskulttuureissa aurinkokalenteriin siirtyminen ja kirjoituksen kehittäminen olivat lähes samanaikaisia ilmiöitä.
Kuukalenterin yhdistäminen aurinkokalenteriin ei kuitenkaan ole
aivan mutkatonta. Kun Kuun jakso on noin 29 1/2 vuorokautta, paimentolaiskulttuurien kuukaudet olivat yleensä vuorotellen 29- ja
30-päiväisiä. Kun vuoteen sisällytetään kuusi 29- ja kuusi 30-päiväistä kuukautta, vuoden pituudeksi tulee 354 päivää. Kuuvuosi on siis
runsaat yksitoista päivää liian lyhyt. Muutamassa vuodessa vuodenajat liukuvat niin pahasti pois paikoiltaan, että se havaitaan selvästi
arjen toimissa. Se ei kuitenkaan ole niin suuri haitta, että se olisi välttämättä korjattava. Ongelmaan onkin eri kulttuureissa suhtauduttu eri
tavoin.
Muinaisessa Egyptissä, jossa verraten säännöllisesti toistuva Niilin
tulva ohjasi elämänrytmiä, otettiin käyttöön tasamittaiset, 30-päiväiset kuukaudet. Egyptiläisessä vuodessa oli 12 x 30 eli 360 päivää ja
viisi lisäpäivää, yhteensä 365 vuorokautta. Lisäpäivät olivat yleisiä
juhlapäiviä, joita ei luettu mihinkään kuukauteen.
Mesopotamiassa, Syyriassa ja Palestiinassa kehitys kulki toisin.
Vuosituhansien saatossa aina uusia heimoja muutti vuoristojen paimentolaisuudesta alaville maille ja omaksui paikoilleen asettuneen
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viljelyelinkeinon elämäntavat. Uusi kulttuurimuoto edellytti aurinkokalenterin käyttöä. Mutta vanhat uskomukset ja syvimpään juurtuneet perinteet liittyivät yhä Kuun jaksoon sidottuihin uhrijuhliin,
joita ei ollut helppoa hylätä. Niinpä seemiläiset kansat käyttivätkin
kuu-aurinkokalenteria, joka nimensä mukaisesti on molempien ajanlaskutapojen sekoitus. Aluksi käytäntö oli hyvin yksinkertainen. Aina
muutaman vuoden välein vuotta jatkettiin pitämällä kolmastoista
kuukausi, karkauskuukausi, joka palautti vuodenajat oikeille paikoilleen.
Vuosi aloitettiin kevättasauksesta, siis nykyisen maaliskuun 20.
päivän tienoilla. Vuoden alku ja samalla karkauskuukauden mahdollinen tarve ratkaistiin katsomalla, vastaako päivämäärä vuodenaikaa.
Papit menivät pellolle, taittoivat tähkiä ja koettelivat, joko vilja alkaa
olla kypsää leikattavaksi ja puitavaksi. Jos vilja oli tuleentunut, voitiin uusi vuosi aloittaa seuraavasta uudesta kuusta. Jos sato ei ollut
vielä valmista korjattavaksi, pidettiin karkauskuukausi. Neljänneltä
esikristilliseltä vuosisadalta lähtien Mesopotamiassa kehitettiin laskumenetelmiä, joiden avulla karkauskuukausien tarve voitiin laskea
menemättä vainiolle tähkiä tutkimaan, ja siten laatia kalentereita vuosiksi eteenpäin. Menetelmät vakiintuivat noin vuoden 350 eKr. tienoilla.
Juutalainen kalenteri noudattaa edellä kuvattua käytäntöä tänäkin
päivänä. Sen tärkein uskonnollinen juhla, pääsiäinen, kertoo sekin
seemiläisille kulttuureille luonteenomaisesta paimentolaisuuden ja
viljelyskulttuurin pitkään jatkuneesta sekoittumisesta. Ovenpielien ja
kamanan siveleminen uhrilampaan verellä on paimentolaiskulttuurin
perua. Kysymyksessä on erämaan tuulen lepytysuhri. Verta siveltiin
muinoin teltantolppien päihin tuulenjumalan nuoleskeltavaksi. Vastajauhetusta viljasta leipominen eli happamattoman leivän valmistaminen puolestaan on nuorempaa perinnekerrostumaa, ja sillä pyritään
takaamaan sadon runsaus. Juutalaiset viettävät pääsiäistä Egyptin
orjuudesta vapautumisen muistoksi, kuten toisen Mooseksen kirjan
12. luvussa kerrotaan. Kysymyksessä on kuitenkin paljon vanhempi
uudenvuoden juhla. Uusi vuosi aloitettiin keväällä päiväntasauksen
aikaan. Juutalaisen vuoden ensimmäinen kuukausi, nisan eli sumerilaisten nisannu, vastaa suunnilleen meidän maaliskuutamme. Vuoden
ensimmäinen päivä ja siis kuukausi ja vuosi alkoivat kevättasauksen
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aikaan illalla, kun uudenkuun sirppi ensi kerran näkyi taivaalla. Pääsiäistä vietettiin kahden viikon päästä, nisanin 14. iltana, kun täysikuu
valaisi kevätyötä. Juutalaiseen pääsiäiseen liittyy tietysti kristillinenkin pääsiäinen. Sillä on ollut keskeinen osa länsimaisen ajanlaskun
muotoutumisessa, kuten tuonnempana kerrotaan.
Arabian beduiinit käyttivät myös seemiläistä kuu-aurinkokalenteria, kunnes profeetta Muhammed muutti tavat. Hänen määräyksestään ryhdyttiin käyttämään puhdasta kuukalenteria. Tämä merkitsi tavallaan paluuta arkaaisempaan käytäntöön. Muhammedilla oli kaksi
syytä. Hän halusi erottaa islamin selvästi juutalaisuudesta ja kristin-

Kuva 1. Roomalaisen Sentinumin huvilan lattiamosaiikki Sassoferratosta on peräisin kolmannelta kristilliseltä vuosisadalta. Talven karsiman puun ja kesävihannan puun välissä seisoo
ikuisuuden jumala Aion eläinradan kehässä jalkojensa juuressa Maan jumala Gaia ja hänen
neljä lastaan – vuodenajat. Eläinrata on kuvattu varsin vapaasti. Kuva: Glyptothek München.
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uskosta. Taitavana poliitikkona Mohammed tajusi, että elämäntapaa ja
varsinkin uskonnollista käytäntöä ohjaava ajanlasku on yksi ihmisyhteisöjä voimakkaimmin erottavista tekijöistä. Toinen syy oli sisäpoliittinen. Yksi mahtava heimo – khinanat – oli saavuttanut ajanlaskusta
huolehtimisen monopolin. Vähentääkseen heimon muutakin vaikutusvaltaa Mohammed määräsi kuukalenterin käyttöön ja antoi niin yksinkertaiset menettelyohjeet, ettei asiantuntijoilta enää tarvinnut kysyä, ja
heimon monopoli romahti. Uusi kuukausi tuli aloittaa paikkakunnalla,
kun yhteisön kaksi luotettavaksi tunnettua miestä havaitsi illalla uudenkuun sirpin taivaalla.
Mikä maa, mikä päivä
Kreikkalaiset omaksuivat myös kuu-aurinkokalenterin, mutta isoilla ja
pienillä kaupunkivaltioilla oli lähes jokaisella oma ajanlaskunsa. Antiikin Kreikasta tunnetaan satakunta kalenteria.
Lähi-Idän jumalkuninkaiden johtamissa valtakunnissa papistolla oli
uhri- ja palvontamenojen lisäksi huolehdittavanaan monia hallinnollisia tehtäviä, myös ajanlasku. Ympäri Välimeren piirin levittäytyneissä kreikkalaisissa kaupunkivaltioissa tilanne oli toinen. Kalenteri oli
erilaisten virkamiesten huolena, ja he hoitivat velvollisuutensa kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaan, ja ajanlasku saattoi välillä päästä
rempalleen. Käytettiinpä sitä varsin usein poliittisen keinottelun välineenäkin. Tiedetään, että vuosina 431–404 eKr. käydyn peloponnesolaissodan aikana attikalaisen vuoden alku siirtyi viidenkymmenen
päivän verran. Aikakauden ateenalainen irvileuka Aristofanes pani
näytelmässään Pilvet Kuun surkuttelemaan, kuinka päiviä ei enää pidetä järjestyksessä hänen mukaansa.
Kreikan valtioissa pidettiin uskonnollisia juhlia, joihin liittyi markkinoita, moniin myös urheilukilpailuja. Kuuluisimmat ovat neljän
vuoden välein Olympiassa pidetyt kisat. Ensimmäiset Olympian kisat
lienee pidetty jo 776 eKr. Perinne jatkui yli tuhat vuotta, kunnes keisari Theodosius kielsi ne jumalattomina ja sulki Olympian vuonna 393
jKr. Hellenistisen ajan sisilialainen historioitsija Timaios keksi 200-luvulla eKr. nojautua Olympian kisojen voittajaluetteloihin saadakseen
menneiden sukupolvien kreikkalaisten tekemiset helpommin järjestykseen. Tavallisen elämän ajanlaskussa kreikkalaiset eivät olympiadia käyttäneet.
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Alun perin roomalaiset käyttivät kuu-aurinkokalenteria. Erikoisuutena roomalaiset halusivat, että kuukaudessa oli keskimmäinen päivä.
Niin he käyttivät kuukausia, jotka olivat suurin piirtein vuorotellen
29- ja 31-päiväisiä. Marras-, joulu- ja tammikuu olivat kuitenkin kaikki 29-päiväisiä ja viimeinen, helmikuu, 28-päiväinen. Roomalaiseen
vuoteen sisältyi 355 vuorokautta, ja karkauskuukausi oli lisättävä lähes joka toinen vuosi. Sitä varten helmikuu katkaistiin 23. päivän jälkeen, ja jatkoksi liitettiin 20- tai 21-päiväinen karkauskuukausi.
Roomalaisilla oli erisnimet vain vuoden neljälle ensimmäiselle ja
kahdelle viimeiselle kuukaudelle. Vuosi alkoi maaliskuusta, jonka
roomalaiset olivat nimenneet rakkaalle Mars-jumalalleen. Silloin alkoi
sodankäyntiin otollinen vuodenaika. Konsulien virkakaudet laskettiin
vuodesta 222 eKr. lähtien maaliskuun 15. päivästä. Meidän kuukausiamme heinäkuusta joulukuuhun he kutsuivat järjestysnumeroista johdetuilla nimillä Quintilis, Sextilis, Semptember, October, November ja
kymmenentenä December. Talven sydän osui kahteen suuntaan katsovan jumalan Januksen kuukauteen, Januariukseen, ja viimeisenä tuli
Februarius. Vuoden 153 eKr. alusta roomalaiset luopuivat kuitenkin
vanhasta tavasta ja ryhtyivät pitämään vuoden alkuna tammikuun 1.
päivää.
Roomalaiset laskivat kuukauden päiviä kohti kuukauden kolmea
kiinnepäivää. Käytäntö ei ole kovinkaan kummallinen, sanommehan
yhä varsin usein ”kymmentä vailla”. Karkauskuukauden liittäminen
keskelle helmikuuta ei edellä selostetun roomalaisen päivien nimeämistavan takia ollut mitenkään omituista. Eihän käytännössä ollut
suurtakaan merkitystä sillä, kumpaan kuuhun kuukauden loppupäivät
laskettiin. Muinaissuomalaisetkin ovat laskeneet päivämääriä vuoden
neljää kiinnepäivää kohti. Kiinnepäivät oli sijoitettu kymmenkunta päivää tasaus- ja seisauspäivien jälkeen, jolloin ne osuivat suurin
piirtein vuotuisen keskilämpötilan äärikohtiin ja äärikohtien puoliväleihin. Kolmentoista viikon mittaisen vuosineljänneksen viikot ja
päivät laskettiin seuraavaa kiinnepäivää kohti. Vuoden pituus on ollut
siis 364 päivää, joten karkauspäivää lienee ainakin joskus tarvittu. Vähitellen kirkon tuoma uusi ajanlasku syrjäytti ikivanhan ajantiedon,
jonka piirteitä on tavattu vielä 1900-luvun alussa meillä ja Virossa.
Roomassa ajanlasku oli uskonnollisista juhlista vastaavan virkamiehen, pontifexin huolena. Vuonna 63 eKr. virkaan nimitettiin nouseva
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poliitikko Julius Caesar. Karkausvuosien pito lienee valtakunnan virkamiehiltä jäänyt jo pitkään hoitamatta, sillä vuonna 47 eKr. sattui
uskonnollinen juhla vuodenaikaan nähden kolme kuukautta liian aikaisin. Oli varmasti kiusallista käydä sadonkorjuujuhlan viettoon, kun
kypsistä rypäleistä ei ollut vielä tietoakaan.
Caesar totesi, ettei muinaisen kyläpahasen kalenteri ollut suurvallan arvon mukainen. Hän korjasi ongelman luonteenomaisen ripeästi.
Caesar käytti konsulttina aleksandrialaista tähtitieteilijä Sosigenesta.
Hänen neuvojensa mukaan vuoden 46 loppuun pantiin lähes normaali
23 päivän karkauskuukausi ja seuraavien marras- ja joulukuun väliin
lisättiin kaksi ylimääräistä kuukautta. Vuosi kesti kokonaista 444 päivää, mutta sen avulla saatiin vuodenajat paikoilleen.
Jotta päivämäärät eivät enää liukuisi paikoiltaan, täytyi myös kalenterin rakenne muuttaa. Sosigenes käytti uuden ajanlaskun perustana
vanhaa egyptiläistä kalenteria, jonka vuosi oli 365 päivää. Jo kauan oli
tiedetty, että todellinen vuosi on noin neljännesvuorokauden pitempi.
Siksi piti joka neljäs vuosi lisätä vuoteen yksi karkauspäivä, jolloin
vuoden keskimääräiseksi pituudeksi tuli 365 1/4 vuorokautta. Rooman
pontifexeilla oli kuitenkin uuteen kalenteriin totuttelussa aluksi vaikeuksia. Karkausvuosia ruvettiin nimittäin pitämään joka kolmas vuosi,
ja ajanlasku joutui tietysti piankin pois tolaltaan. Virhe korjattiin, ja
vuodesta 8 jKr. ajanlasku sujui ohjeiden mukaan.
Juliaanisen kalenteriuudistuksen yhteydessä järjestettiin myös kuukausien pituudet niin tasaisiksi kuin mahdollista. Kuukaudet tulivat
nyt vuorotellen 31- ja 30-päiväisiksi. Helmikuuhun, joka oli aikaisemmin ollut vuoden viimeinen kuukausi, jäi normaalisti 29, karkausvuosina 30 päivää. Roomalaisille aiemmin vieraalla tavalla alettiin Julius
Caesaria palvoa jumalana. Hänen kuolemansa jälkeen vuonna 44 eKr.
Rooman senaatti meni niin pitkälle, että nimesi Caesarin syntymäkuukauden, heinäkuun eli Quintiliksen Juliukseksi. Mutta kun sille tielle
oli kerran lähdetty, jouduttiin pian ottamaan seuraava askel. Vuonna
8 eKr. oli kumarrettava uutta herraa, nyt keisari Augustusta. Hänen
kunnioittamiseensa sopi seuraava vapaa kuukausi, koska OctavianusAugustus oli voittanut Aktionin meritaistelun vuoden 31 eKr. elokuussa ja sen jälkeen Octavianuksen valta Roomassa oli ollut kiistaton.
Oli kuitenkin noloa, että Sextiliksessä oli vain 30 päivää, kun niitä
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Juliuksessa oli yksi enemmän. Arvovaltaongelmaan saatiin helpotus
ottamalla elokuuhun yksi päivä helmikuusta, joka oli jo muutenkin
muita lyhempi. Niin saivat kuukaudet nykyiset pituutensa ja moniin
kieliin vakiintuneet nimensäkin.
Ajanlaskun ja vuoden aloitus
Pitempien ajanjaksojen pitämiseksi järjestyksessä vallitsi eri aikoina
erilaisia käytäntöjä. Egyptissä ja Kaksoisvirranmaassa ilmoitettiin
vanhimpina aikoina, monesko nimeltä mainitun kuninkaan hallitusvuosi oli kysymyksessä. Myös Roomassa laskettiin kuninkaiden,
Ateenassa arkonttien hallitusvuosia. Roomalaiset omaksuivat tavan
aloittaa ajanlaskunsa kaupungin, so. Rooman perustamisesta eli ab
urbe condita. Päivämääräkin oli tarkoin tiedossa, 21. huhtikuuta 753
eKr. Länsimaissa vakiintui 500 luvulla roomalaisen munkin Dionysius Exiguusin esittämä tapa laskea vuodet Kristuksen syntymästä. On
epävarmaa, milloin Jeesus syntyi, mutta Dionysiuksen tapa vakiintui
pian yleiseen käyttöön.
Vuoden alun ajankohta on vaihdellut valtakunnasta ja aikakaudesta toiseen. Se on usein ollut kevättasauspäivä, joka nykyisessä kalenterissamme sattuu 20. tai 21. maaliskuuta. Bysantissa vuosi alkoi
syyskuun 1. päivänä. Kaarle Suuren valtakunnassa vuoden alku oli
Marian ilmestyspäivänä eli 25. maaliskuuta. Aina 1500 luvulle saakka Länsi-Euroopassa aloitettiin uusi vuosi yleisimmin joulupäivästä,
mutta onpa vuoden alkuna käytetty syystasauspäivääkin. Keskiajan
lopun Euroopassa tilanne oli varsin kirjava. Esimerkiksi Venetsiassa
uusi vuosi alkoi 1.3., Pisassa ja Firenzessä 25.3. Englannissa aloitettiin
vuosi joulupäivänä 1400-luvulle saakka, mutta sitten se siirrettiin Marian ilmestymispäivään, 25. maaliskuuta. Siinä se pysyi aina vuoteen
1753 saakka.
Joulu on kristikunnan suurten juhlien joukossa nuorimpia. Kristinuskon voimakkaimpia kilpailijoita Rooman valtakunnassa oli Mithran
uskonto, johon sisältyi monia kristinuskon piirteitä. Mithran suurinta juhlaa vietettiin talvipäivän seisauksen aikaan, joka oli vanhastaan
roomalaisen saturnalian ajankohta. Siihen sovitettiin joulukin, jotta
kristinusko helpommin voisi syrjäyttää pakanauskonnot. Vuoden 350
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tienoilla talvipäivän seisaus tapahtui joulukuun 25. päivänä, ja silloin
vakiinnutettiin joulun ajankohta, joka on säilynyt meidän päiviimme
saakka.
Kasautuvat kalenterimurheet
Juliaanisen kalenterin vuosi, 365 1/4 vuorokautta, ei kuitenkaan ole
täsmälleen oikea. Vuodenaikojen vaihtelu noudattaa Auringon näennäisen kierron jaksoa, niin sanottua trooppista vuotta, joka on noin
yksitoista minuuttia lyhyempi kuin juliaaninen vuosi. Juliaaninen
ajanlasku jää vuodenajoista jälkeen noin kolme vuorokautta suurin
piirtein neljässäsadassa vuodessa. Ero tunnettiin melko tarkasti jo ennen juliaanisen kalenterin käyttöönottoa. Mutta vasta 1200–1300-luvuilta lähtien siitä alettiin olla huolestuneita. Ilmiö oli niin tunnettu,
että se kuului yleissivistykseen. Sitä saattoi käyttää menestyksellä
runokuvanakin. Paratiisin 27. laulussa Dante varoittaa kotivaltiotaan
Toscanaa ja Firenzeä tuomiosta, jonka tulo ei kauankaan kestä:
Ma prima che gennaio tutto si sverni
per la centesma ch’è là giù negletta,
raggeran sì questi cerchi superni,
Eino Leinon suomennoksena (1921) kohta kuuluu:
Eik’ ehdi talvi tammikuusta eroon
vuoks´ sadasosan, jonka laiminlyötte,
Kun jyly käy jo ylätaivahissa...
Trooppisen ja juliaanisen vuoden ero on vajaa sadasosa vuorokautta,
joten suurin piirtein 4 000 vuotta riittäisi siirtämään tammikuuta kuukauden verran talvesta.
Kun oli ehditty 1500-luvulle, vuodenajat ja nimenomaan niihin liittyvät, ajankohdaltaan täsmälliset tapahtumat, kuten päiväntasaukset
ja -seisaukset, sattuivat kalenterin mukaan noin kymmenen päivää liian aikaisin. Eron saattoi ehkä panna merkille touko- ja sadonkorjuutöissä, mutta suurta haittaa siitä tuskin oli. Kirkko oli kuitenkin huo56
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Kuva 2. Gregorius XIII antoi 24. helmikuuta 1582 bullan Inter gravissimas,
jolla ajanlaskun uudistus pantiin täytäntöön katolisessa maailmassa.

lestunut tilanteesta. Syynä olivat pääsiäinen ja sen mukaan liikkuvat
pyhät. Pääsiäinen, Kristuksen ylösnousemuksen juhla on vanhin kristillinen juhla. Se viettotapa vaihteli ensimmäisinä vuosisatoina. Toiset seurakunnat pyrkivät viettämään sitä samanaikaisesti juutalaisen
pääsiäisen kanssa. Juutalaisen pääsiäisen ajankohta määräytyi vanhan
kuu-aurinkokalenterin mukaan vuoden ensimmäisen kuu-kuukauden
täysikuun aikaan. Kun vuosi aloitettiin keväällä päiväntasausta lähinROMA — Villa Lanten Ystävien vuosikirja XV
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nä sattuvasta uudesta kuusta, tuli juutalaisen pääsiäisen hetkeksi kevättasausta seuraavan täysikuun aika, kuten edellä on kerrottu.
Ristiinnaulitseminen oli tapahtunut perjantaina, sapatin aattona, ja
ylösnousemuspäivä oli sunnuntai. Kristittyjen jokainen sunnuntai oli
ylösnousemuksen muistopyhä, ja sen vuoksi toiset seurakunnat halusivat viettää pääsiäistäkin nimenomaan sunnuntaina. Pääsiäiskäytännöstä päästiin yksimielisyyteen vuonna 325 Nikean ensimmäisessä
kirkolliskokouksessa. Kokouksen pääsiäistä koskevaksi tavoitteeksi
asetettiin Aleksandrian seurakunnan käytäntö. Siinä onnistuttiin, sillä
Nikean kokouksesta lähetettiin paimenkirje, jossa sanottiin:
Lähetämme teille myös hyvän uutisen, joka koskee kaikkien
asianosaisten yksimielisyyttä kaikkein juhlallisimman pääsiäisen vietosta, sillä rukoustenne avulla tämä ero on poistettu
niin, että kaikki Idän veljet, jotka aikaisemmin viettivät tätä
juhlaa samaan aikaan kuin juutalaiset, tulevaisuudessa menettelevät samoin kuin roomalaiset ja kuten me ja kuten kaikki,
jotka vanhastaan ovat pitäneet pääsiäistä meidän kanssamme.
Yksimielisyydestä lienee annettu liioiteltu kuva. Käytäntö yhtenäistyi
varsin hitaasti.
Nikeassa pääsiäinen sidottiin sunnuntaihin, joten se ei noudattanut
juutalaista pääsiäistä. Tuttu muistisääntö kuuluu: pääsiäinen on kevättasausta seuraavan täysikuun jälkeinen sunnuntai. Säännön noudattaminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Pääsiäistä edeltää seitsenviikkoinen paasto, eikä siis kevättasauksen jälkeistä täysikuuta
voida jäädä odottamaan, vaan on laskettava ennakolta.
Aluksi pääsiäinen laskettiin sen verran etukäteen, että sen ajankohta ja myös paaston alku eli laskiainen voitiin ilmoittaa seurakunnalle loppiaisen jumalanpalveluksessa. Edellä mainittu Dionysius Exiguus, joka toi käyttöön Kristuksen syntymästä lähtevän ajanlaskun,
laati vuoden 525 tienoilla pääsiäisen laskumenetelmän. Sen avulla
pääsiäisen päivämäärä voitiin etukäteen määrätä mille juliaanisen kalenterin vuodelle tahansa. Menetelmässä Aurinko ja Kuu korvattiin
kuvitelluilla pisteillä, jotka liikkuivat taivaalla tasaisilla nopeuksilla ja sattuivat keskimäärin yhteen todellisen Auringon ja todellisen
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Kuun kanssa. Tämä pääsiäisen laskentamenetelmä asetettiin sitovaksi määritelmäksi. Siitä seuraa, että pääsiäinen saattaa joskus poiketa edellä mainitun nyrkkisäännön antamasta ajankohdasta. Viimeksi
näin sattui vuonna 1974. Kevättasaus oli silloin 21.3. ja seuraava täysikuu lauantaina 6. huhtikuuta. Siten pääsiäisen olisi muistisäännön
mukaan pitänyt olla seuraavana päivänä eli huhtikuun seitsemäntenä.
Laskusääntö sijoitti pääsiäisen neljänneksitoista huhtikuuta, jolloin
sitä vietettiinkin.
Huolella valmisteltu uudistus
Kevättasauspäivä osui kalenterissa 1500-luvulla jo maaliskuun 11.
päivän tienoille. Siten pääsiäinen, joka laskettiin kalenterin ja kaavan mukaan, poikkesi huomattavasti Nikean päätöksestä. Roomalaiskatolinen kirkko pyrki noudattamaan kirkolliskokousten päätöksiä
nuhteettomasti ja oli tilanteesta huolissaan. Lisäksi uskonpuhdistuksen jälkeisissä kiistoissa oli tärkeää poistaa kaikki, joka tarjosi vastapuolelle arvostelunaihetta. Trenton (Tridentin) kirkolliskokous (25
istuntoa vuosina 1546–63) paalutti roomalaiskatolisen kirkon opilliset kannat protestanttisiin kirkkoihin nähden ja päätti 1563 myös kalenterin vikojen korjaamisesta. Perusteluissa todettiin erityisesti, että
virheellisen ajanlaskun takia kevättasaus sattui kalenterissa väärälle
päivämäärälle, eikä liikkuvia pyhiä vietetty Nikean kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti.
Reformin perustyön teki calabrialainen Aloysius Lilius (noin
1510–1576). Lilius opiskeli astronomiaa ja lääketiedettä Napolissa
ja asettui Veronaan. 1570-luvun puolivälissä hän lähetti ajanlaskun
uudistamista koskevan tutkielmansa veljensä Antonion mukana Roomaan. Paavi Gregorius XIII (1502–1582, paavina vuodesta 1572)
ohjasi Liliuksen muistion uudistusta valmistelevalle toimikunnalle
1575. Liliuksen tutkielma ei ole säilynyt. Sen ehdotukset tunnetaan
keskustelumuistiosta, jonka komitea lähetti katolisiin hiippakuntiin
lausuntokierrokselle 1578.
Alkuperäistä ehdotusta muokattiin varsinkin jesuiitta-astronomi
Christopher Claviuksen (1538–1612) ehdotusten mukaan. Gregorius
XIII antoi 24. helmikuuta 1582 bullan Inter gravissimas, jota seuROMA — Villa Lanten Ystävien vuosikirja XV
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raten katoliset maat siirtyivät uuteen ajanlaskuun jättämällä seuraavan lokakuun 4. päivän (joka oli torstai) jälkeen kymmenen päivää
pitämättä ja siirtymällä suoraan perjantaihin lokakuun 15. päivään.
Reformin viimeistellyissä, 800-sivuisissa ohjeissa Clavius antaa Liliukselle tunnustuksen uraauurtavasta työstä ja erityisesti taidokkaasta
keinosta, jolla Kuun liike hallitaan. Paitsi Kuun vaiheiden ja muiden
kalenteritietojen laskemisessa, menetelmä oli keskeinen nimenomaan
pääsiäisen vuosittain vaihtelevan ajankohdan määrittämisessä. Varovainen Lilius oli lisäksi ehdottanut varsin huomaamatonta menetelmää, jolla kevättasauksen päivämäärä olisi saatu siirtymään kohdalleen 40 vuoden aikana jättämällä jaksoon kuuluneet karkauspäivät
pitämättä. Claviuksen mielestä korjaus oli parempi tehdä leikkaamalla kerralla, ja paavi Gregorius asettui hänen kannalleen.
Uudistuksen tavoitteet saavutettiin hienovaraisesti. Ensinnäkin kevättasaus saatiin perinteiselle paikalleen jättämällä kerralla pois kymmenen päivää. Muutoksen toinen tärkeä vaihe oli vuoden pituuden
säätäminen uudella karkaussäännöllä. Juliaanisen kalenterin mukaan
karkausvuosi pidettiin joka neljäs vuosi. Koska vuoden keskipituudesta tuli sillä tavoin hiukan liian pitkä, lyhennettiin vuoden keskimääräistä pituutta jättämällä täysien vuosisatojen vuosina karkauspäivä lisäämättä. Näin olisi kuitenkin saatu hiukan liian lyhyt vuoden
keskiarvo. Vuoden keskipituus saatiin jokseenkin oikean mittaiseksi
asettamalla lisäsääntö, jonka mukaan 400:lla jaollisten vuosilukujen
vuosina pidetäänkin karkausvuosi. Siis gregoriaanisessa kalenterissa
vuosi 1600 oli karkausvuosi, vuodet 1700, 1800 ja 1900 eivät olleet,
mutta 2000 oli. Näin verraten yksinkertaisella ja huomaamattomalla
tavalla päästään gregoriaanisessa kalenterissa hyvin lähelle vuoden
oikeata pituutta. Todellisen eli trooppisen vuoden ja gregoriaanisen
vuoden ero kasvaa vuorokaudeksi vasta noin 3000 vuodessa. Pääsiäisen laskusääntöä muutettiin vain vähän Dionysiuksen laatimasta.
Erot ovat hyvin teknillisiä.
Vastarannankiisket
Kalenteriuudistuksen edut olivat ilmeiset, ja uudistus esiteltiin varsin
viileästi. Se aiheutti kuitenkin kiivasta vastustusta. Protestanttinen
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Eurooppa asettui torjumaan paavillista vehkeilyä. Vuoden pituuden
järjestäminen oli niin ilmiselvä korjaus, ettei sitä millään järkisyyllä
voinut vastustaa, eikä rettelöintiin löytynyt Raamatustakaan perusteita. Pääsiäissäännöstä löytyi kuitenkin kiitollinen riidan aihe.
Protestantit äityivät jälleen kerran paavillisemmiksi kuin paavi itse
eli vaativat, että pääsiäinen oli laskettava todellisen Kuun mukaan
eikä kuvitellun, keskimääräisen kuun avulla. Aiempina vuosisatoina
tällainen vaatimus olisi ollut epärealistinen, sillä Kuun liike on varsin
mutkikas, eikä sitä vielä 1500-luvun alussa tunnettu kyllin tarkasti.
Vuosisadan lopulla tanskalainen Tyko Brahe (1546–1601) kokosi laajan ja perusteellisen havaintoaineiston taivaankappaleiden liikkeistä.
Niiden perusteella saksalainen Johannes Kepler (1571–1630) mullisti
tähtitieteen teorian. Hän selvitti kuinka aurinkokunnan jäsenet todella
liikkuvat ja toi käyttöön uudet laskumenetelmät. Nyt Kuun liikkeen
ennusteet pystyttiin laskemaan aiempaa tarkemmin, mikä riitti hyvin
kalenterin tarpeisiin. Niinpä protestanteilla oli pohjaa jolle perustaa
vaatimuksensa.
Vielä Westfalenin rauhanneuvotteluissa 1648 paavin lähettiläs yritti
saada protestantteja hyväksymään gregoriaanisen ajanlaskun pääsiäissääntöineen. Mutta siihen ei suostuttu. Länsi-Euroopassa oli parin vuosisadan ajan käytössä kaksi pääsiäisen laskutapaa. Useimmat
protestanttisetkin maat omaksuivat pian gregoriaanisen päivämäärän
ja karkaussäännön. Niissä maissa käytäntö erosi siis vain pääsiäisen
määräämisen osalta.
Todellinen vastarannankiiski oli Ruotsi. Valtakunta ei siirtynyt uuteen lukuun, vaan piti kiinni juliaanisesta ajanlaskusta. Vuonna 1559
oli sentään siirretty vuoden alku tammikuun 1. päivään.
Ajan oloissa kalenteri ei aiheuttanut ylivoimaisia hankaluuksia,
mutta Ruotsissa tehtiin varsin kummallinen hallinnollinen päätös
vuoden 1700 johdosta. Mainittu vuosi oli kriittinen, koska juliaanisessa kalenterissa se oli karkausvuosi, muttei gregoriaanisessa. Nyt
ero oli siis kasvamassa kymmenestä yhteentoista päivään. Sen sijaan
että Pohjan perillä olisi vähin äänin siirrytty uuteen lukuun, jätettiinkin juliaaninen karkauspäivä pitämättä. Niinpä Ruotsin ja Suomen
kalenteri erosi edelleen kymmenen päivää gregoriaanisesta ja päivän
juliaanisesta. Meillä oli ihan oma ajanlasku.
ROMA — Villa Lanten Ystävien vuosikirja XV

61

Kuva 3. Francesco Bianchinin suunnitelma Santa Maria degli Angeli e dei Martiri -basilikan aurinkokelloksi.
Auringonsäteet lankeavat asteikolle katonrajasta vasemmalta. Oikealla esitetään toisen reiän kautta Pohjantähdestä
tuleva valonsäde. Kuva: Blanchino 1703.

Ennen pitkää ymmärrettiin, ettei menettely ehkä ollutkaan ihan viisas. Jo vuonna 1712 asia korjattiin ja siirryttiin – takaisin vanhaan lukuun! Vuonna 1752 tuli tietoon, että Englanti asiaa kyllin harkittuaan
aikoo seuraavana vuonna siirtyä uuteen lukuun. Myös Ruotsi kiiruhti
ottamaan rohkean askelen ja ryhtyi 1753 käyttämään uutta lukua pitämällä helmikuussa vain seitsemäntoista päivää.
Gregoriaaninen pääsiäissääntö omaksuttiin vielä vastahakoisemmin. Käytäntö vaihteli eri maissa eri aikoina. Kun Suomi siirtyi Venäjän imperiumin osaksi 1809, Ruotsilta peritty pääsiäissääntö jäi noudatettavaksi, ja niin autonominen Suomen suuriruhtinaskunta vietti
maaliskuun 30. päivänä 1845 kristikunnassa aivan omaa pääsiäistään.
Maassamme vuonna 1863 alkanut uudistusten aalto saavutti vihdoin
pääsiäiskäytännönkin. Armollinen julistus syyskuun 12. päivältä 1867
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siirsi Suomen noudattamaan gregoriaanista kalenteria myös pääsiäisen osalta. ”Uuteen lukuun” on siirrytty vielä 20. vuosisadalla. Neuvostoliitto omaksui sen 1918, Turkki 1927 ja Kiina 1929. Monet ortodoksiset yhteisöt noudattavat edelleen juliaanista pääsiäissääntöä,
mutta Suomen ortodoksinen kirkko viettää pääsiäistä gregoriaanisen
säännön mukaan, kuten evankelis-luterilainen kirkko.
Ajanlaskun aritmetiikka on varsin yksikertaista eivätkä kalenterinpitoon tarvittavat havainnot ole kovin vaativia. Ajanlaskun muuttaminen
koskettaa yhteisön elämäntapaa ja arvomaailmaa syvästi. Siksi se on
ennen muuta poliittinen ja hallinnollinen kysymys ja vaatii onnistuakseen vaikuttamis- ja vakuuttamistaitoja sekä niitä tukevia havainnollisia perusteluja. Yksi Gregoriuksen uudistuksen valmisteluun osallistuneista oli Ignazio Danti (1536–1586), Perugiassa syntynyt pappi ja
kosmografi eli nykytermillä kartanlaatija. Danti tunnetaan varsinkin
Italiaa kuvaavien karttafreskojen suunnittelijana. Usean taidemaalarin
työnä apostolisen palatsin 120 metrin mittainen Galleria delle carte geografiche valmistui vuosina 1580–85 Gregorius XIII tilaamana.
Moni Roman lukija muistaa Vatikaanin museokäynniltään gallerian,
jonka keskeinen sanoma on kuva yhtenäisestä Italiasta ja kristikunnasta.
Kalenteriuudistuksen valmistelua varten Vatikaanin apostolisen
palatsin katolle rakennettiin 1578–80 observatorio, Torre dei Venti,
jonka nimi noudattaa Ateenan Tuulien tornin esikuvaa. Ignazio Danti toimi sen johtavana tutkijana. Alun perin torni oli avoin havaintoja varten. Sen lattiaan merkittiin pohjois-eteläsuuntainen meridiaani
eli puolipäiväpiiri. Keskipäivän hetkellä auringonsäde lankesi lattian
meridiaaniin, ja Auringon puolipäiväkorkeuden muutoksen vuoden
mittaan saattoi panna merkille. Havaintotilan loggian avonaiset kaaret
suljettiin 1627, ja seinille maalattiin groteskifreskoja. Tornin alempaa
kerrosta koristavat rakentamisen yhteydessä luodut seinämaalaukset
raamatullisista aiheista.
Apostolisen palatsin tuulten torni kuuluu myös Ruotsin historiaan:
kuningatar Kristiina luopui kruunusta kesäkuussa 1654, lähti Ruotsista ja kääntyi katolisuuteen Innsbruckissa marraskuussa 1655. Hän
saapui Roomaan vuoden lopussa ja asui ensimmäisen viikon paavin
majoittamana apostolisen palatsin Tuulten tornissa. Kun juhlallinen
vastaanotto oli ehditty valmistella, Kristiina lähti ensi asunnostaan,
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teki pienen kierroksen ja palasi uudelleen ikuiseen kaupunkiin, nyt
virallisesti. Hän majoittui aluksi Farnesen palatsissa ja siirtyi sitten Tiberin toiselle puolelle Corsinin palatsiin, jossa asui lopun elämäänsä.
Kirkkojen kalenterikellot
Eri puolilla Eurooppaa rakennettiin kirkkojen lattioihin monumentaalisia aurinkokelloja ja kalentereita. Tavallisesti ne konstruoitiin niin,
että keskipäivän aikaan auringonsäde lankeaa korkealla katossa tai seinässä olevasta reiästä lattiaan kirkkaana läiskänä, joka vaeltaa meridiaanin poikki. Koska auringon puolipäiväkorkeus muuttuu jaksollisesti
vuoden mittaan (pohjoisella pallonpuoliskolla Aurinko paistaa kesällä
korkealta, talvella matalalta), lattiaan voi merkitä päivämäärän.
Kuuluisia ovat muun muassa tähtitieteilijä Giovanni Domenico
Cassinin (1625–1712) Bolognan San Petronion tuomiokirkkoon 1655
suunnittelema aurinkokello ja saman kaupungin San Domenicon basilikaan kaksi vuotta myöhemmin teettämä lattiameridiaani. Cassini
siirtyi Ranskaan Pariisin observatorion johtajaksi. Myös Pariisin observatorioon hän rakennutti meridiaanin. Mutta Pariisissa on toinen
meridiaani, joka lienee paljon esikuvaansa kuuluisampi – kyseenalaisesta syystä. Menestysteokseensa da Vinci-koodi Dan Brown sepitti
jutun, joka liittyy San Sulpicen kirkon lattian kalenterimeridiaaniin.
Koska Pariisin leveydellä aurinko paistaa talvella niin matalalta, ettei
kirkon lattia riitä, meridiaani on taitettu seinälle. Sen kohdalle on pystytetty marmoriobeliski, johon auringon kuva lankeaa talvisin. Mielikuvituskertomuksesta innostuneita matkailijoita riittää San Sulpicen
kirkkoon riesaksi asti. Kirkon papisto on väsynyt vastaamaan uteliaiden kysymyksiin, onko obeliskia nostettu sijoiltaan sen alle kurkistamiseksi. Seurakunnan papiston kerrotaan halunneen aurinkokellon, jotta kirkonkelloja osattaisiin soittaa oikeaan aikaan. Meridiaani
tilattiin englantilaiselta kellosepältä Henry Sullylta ja rakentaminen
aloitettiin 1714. Sully kuoli kesken työn, ja sen viimeistelyn aikana
lisättiin vaatimuksia. Kokonaisuus valmistui 1748. Suomalaista kävijää kiinnostanee tieto, että meridiaanikalenterin pääsiäistaulukko
on Pierre-Charles Le Monnier’n laatima. Hän osallistui 1736–1737
kuuluisaan astemittaukseen Tornionlaaksossa.
Kuva 4. Aurinkokellon meridiaanilinja Santa Maria degli
Angelin basilikassa. Kuva: Tapio Markkanen
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Kuva 5. Yksityiskohta. Kaksoset
marmorimosaiikkina Santa Maria
degli Angelin meridiaanilla. Kuva:
Catamo & Lucarini, 2011.

Kuva 6. Aurinkokellon Härkä.
Kuva: Tapio Markkanen
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Varmaan kokonaisuutena vaikuttavin lattiaan rakennettu meridiaani
sijaitsee Rooman Tasavallan aukion, Piazza della Repubblican, äärellä
Santa Maria degli Angeli e di Martiri -basilikassa. Kirkon rakentaminen aloitettiin 1563-luvulla Michelangelo Buonarrotin suunnitelman
mukaan Diocletianuksen kylpylän raunioihin käyttämällä hyväksi
valtavan rakennuksen käyttökelpoisina säilyneitä osia. Kirkossa on
Italian yhdistymisestä lähtien pidetty valtiollisia jumalanpalveluksia,
kuten ulkomailla kaatuneiden sotilaiden hautajaisia.
Paavi Klemens XI (s. 1649, paavina 1700–1721) tunnetaan kulttuurin suosijana ja kiinnostuksestaan tieteisiin. Vuosi 1700 oli ajanlaskun
historiassa merkittävä, koska gregoriaanisessa kalenterissa se ei ollut
karkausvuosi. Vuosi 1600 oli ollut karkausvuosi sekä juliaanisen että
gregoriaanisen ajanlaskun mukaan, mutta 1700 kalenterien ero kasvoi
kymmenestä päivästä yhteentoista. Gregoriaaninen ajanlasku pysyi
vuodenaikojen saaton tahdissa, kun juliaaninen jäi hiukan jälkeen.
Paavi Klemens pyysi tähtitieteilijä Francesco Bianchinia suunnittelemaan Santa Maria degli Ageliin monumentaalisen aurinkokellon.
Vuonna 1702 valmistuneella kellolla oli monta tarkoitusta. Sen tuli
osoittaa, että gregoriaaninen ajanlasku pysyi ajassa edeltäjäänsä paremmin, ja sen piti myös osoittaa pääsiäisen ajankohta. Kello viesti
myös kristinuskon varhaisvaiheista, sillä perimätiedon mukaan monet
kristityt orjat olivat kuolleet marttyyreina paikalle vuosisatoja aiemmin pystytetyn kylpylän rakennustyömaalla. Myös kirkon rakenne ja
mittasuhteet sopivat tarkoitukseen. Kirkkosalin asento ilmansuuntien
suhteen, salin laajuus ja seinien korkeus sallivat auringonsäteiden
osua katonrajan aukosta lattian asteikolle kautta koko vuoden. Lisäksi yli vuosituhannen ikäiset seinät olivat ehtineet painua painumisensa, eikä siis tarvinnut pelätä, että instrumentin ulottuvuudet enää
muuttuisivat. Kello muistutti myös varhaisista kristityistä, jotka olivat perimätiedon mukaan saavuttaneet paikalla marttyyrinkruununsa.
Ja kuten edellä mainittiin, aurinkokello muistutti myös, kuinka kirkon
uusi ajanlasku oli voittanut pakanallisen, juliaanisen ajanlaskun.
Santa Maria degli Angelin nykyinen sisäänkäynti johti aikoinaan
Diocletianuksen termien frigidariumiin. Basilikan pääalttari sijaitsee
koillisessa, ovea vastapäätä. Kirkkotilan pohja on ristinmuotoinen,
keskilaiva (termien tepidarium eli haalean kylvyn osasto) on yli 90
metriä pitkä ja poikkilaiva yli 23 metriä leveä, mikä antaa sisätilalle
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huikaisevan avaruuden vaikutelman. Meridiaani juoksee ristivarsien
itäisen nurkan vieritse pohjoisesta etelään. Meridiaani on merkitty
lattiaan 38 metrin pituisella pronssinauhalla, johon auringonsäteet
osuvat joka päivä todellisen puolipäivän hetkellä. Aurinkokellojen
ajannäyttö perustuu usein puikon tai muun kappaleen asteikolle heittämään varjoon. Tässä käsiteltävien monumentaalisten kellojen näyttö toimii camera obscuran, neulanreikäkameran periaatteella.
Korkealla katossa tai seinässä on reikä, josta auringonsäteet osuvat lattiaan ja muodostavat sinne Auringon kuvan. Kesäseisauksen
aikaan, kun Aurinko on korkeimmillaan, säteet lankeavat Santa Maria degli Angelissa meridiaanilinjan toiseen päähän vajaan seitsemän
metrin päässä seinästä. Talviseisauspäivänä ne tulevat vinosti meridiaaniviivan toiseen ääripäähän, joka on kauimpana seinästä. Kevät- ja
syystasauspäivinä Auringon kuva leikkaa meridiaanijanan ääripäiden
välillä. Bianchini merkitsi lattiaan lisäksi kirkkaimpia tähtiä, kuten
Siriuksen ja Arkturuksen, niin että niiden valo osuu meridiaaniin
yöllä, kun tähti on korkeimmillaan etelässä. Meridiaaniin on lisäksi
merkitty taivaannavan lähellä loistavan Pohjantähden sijainti. Tähtiä
varten kirkon kattoon on tehty erilliset reiät. Kirkkaimpienkin tähtien
havaitsemiseksi kirkon ikkunat on täytynyt pimentää.
Auringon kuva kulkee meridiaanin poikki todellisella keskipäivän
hetkellä, ja sen liikettä voi seurata useiden minuuttien ajan. Tavallinen kello noudattaa tietysti Italian virallista eli Keski-Euroopan aikaa, ja se poikkeaa hiukan Santa Maria degli Angelin paikallisajasta.
Lisäksi paikallinen keskipäivän hetki vaihtelee vuoden mittaan noin
neljännestunnin eteen ja taaksepäin. Ilmiön kokemiseksi kannattaa
varautua kirkkoon talvella noin neljännestä yli kaksitoista, kesäaikana tuntia myöhemmin eli noin 13.15.
Lattian meridiaaniin on merkitty myös vuotuinen ajanjakso, jolle
pääsiäinen sattuu. Varhaisimmillaan pääsiäinen voi olla kevättasausta
seuraavana päivänä, jos se on sunnuntai, kuten viimeksi 22.3.1818.
Pääsiäinen voi olla viimeistään 25.4., kuten viimeksi 1943. Meridiaanin kesäseisauksen ääripäässä, jossa auringonsäteet lankeavat korkeimmassa kulmassa, lattiaan on merkitty samankeskisillä ellipseillä
Pohjantähden vuorokautinen liike taivaannavan ympäri. Koska Maan
pyörimisakselin asento muuttuu niin sanotun prekession vaikutuksesta, taivaan päiväntasaajan ja ekliptikan leikkauspisteet eli syys- ja
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Kuva 7. Auringon kuva lähestymässä meridiaania 8.9.2015. Aurinko oli lähes samalla kulmaetäisyydellä
taivaan päiväntasaajasta kuin Pikku koiran kirkkain tähti Procyon, jonka meridiaanin ohituskohta on merkitty. Syystasaukseen oli vajaa kaksi viikkoa. Kuva: Tapio Markkanen

kevättasauspiste siirtyvät hitaasti ekliptikaa pitkin. Samalla tähtien
koordinaatit muuttuvat. Muutoksen jakso on noin 26 000 vuotta. Santa Maria degli Angelin aurinkokellon rakentamisaikaan Pohjantähti
oli yli kahden kaariasteen päässä taivaannavasta, nykyisin se on noin
kolmen neljäsosa-asteen päässä navasta.
Eläinradan kaksitoista merkkiä on kuvattu lattiaan eriväristen kivilajien avulla taidokkaasti. Tradition mukaisesti Krapu on meridiaaROMA — Villa Lanten Ystävien vuosikirja XV
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nin kesäseisauksen ääripäässä ja Kauris vastaavasti talviseisauksen
päässä. Samoin Oinas ja Vaaka on asetettu kevät- ja syystasausten
kohdalle. Aurinkokellon valmistuksen aikoihin, vuoden 1700 korvilla oli jo kauan tiedetty, että seisaus- ja tasauspisteet olivat siirtyneet
edellä mainitun Maan akselin kiertoliikkeen takia niin, etteivät ne
enää sijainneet samassa tähdistössä kuin antiikin aikana. Esimerkiksi
kevättasauspiste oli siirtynyt Oinaasta Kaloihin. Mutta perinteet ovat
vahvoja, puhummehan yhä kravun ja kauriin kääntöpiireistä, vaikka
olisi syytä sanoa niitä kaksosten ja jousimiehen kääntöpiireiksi.
Periaatteessa samanlaisia aurinkokelloja on rakennettu myöhemminkin. Jotkin niistä ovat aikanaan palvelleet paikkakunnan aikahuoltoa. Yksi sellainen on Piazza del Collegio Romanon varrella katolla
sijaitsevassa Torre Calandrellissa. Koska sillä on kytkentä Villa Lanteen, siitä kerrotaan vuosikirja Roman seuraavassa numerossa. Monissa muodoissaan aurinkokellot ovat yhdistäneet ihmistä, yhteisöä ja
suurta luontoa tavoilla, jotka ovat aina puhutelleet katsojaa ja kokijaa.
Meillä Suomessa tätä hienoa perinnettä on uudistanut maailmalla tunnettu ja tunnustettu kuvanveistäjä, professori Lauri Anttila monilla
julkisilla teoksillaan, joista esimerkkeinä Helsingin Kaivopuistossa, Ursan tähtitornin viereen 2010 valmistunut Helios, Rovaniemen
lentoaseman hallin lattian analemma-aurinkokello (1992), Helsingin
Rastilaan pystytetty Eratostheneen kaivo ja Vuosaaren sisääntulotien
aurinkokello, joka lienee lajissaan maailman suurin (2001).

Kirjoittaja kiittää Suomen Rooman Instituuttia saamastaan asumisoikeudesta,
henkilökuntaa avusta ja erityisesti intendentti Simo Örmää taitavista järjestelyistä,
jotka tekivät mahdolliseksi tutkia useita tähtitieteen historian kohteita Roomassa
syksyllä 2015. Suomen tiedetoimittajain liitto myönsi kirjoittajalle matka-apurahan, josta hän kiittää liittoa.
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