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Vanhan kartan kauneus ja sen sanoma ehkä satojen vuosien 
takaa kiehtoo meistä useimpia. Vaikka ei olisikaan kiinnos-
tunut kartan syntyvaiheista tai sen kuvaamasta seudusta, 
tuntuu menneeseen aikaan eläytyminen hetken todelliselta. 
Niin vahva on kartan viesti, jännittävä yhdistelmä tietoa ja 
taidetta.
Tänä päivänä vanhojen karttojen harrastaja joutuu rajaamaan kohteen-
sa melko tarkasti: kaukana ovat ne ajat, jolloin harrastaja saattoi keräilijä 
A.E. Nordenskiöldin (1832-1901) tavoin ostaa kokonaisia atlaksia, kart-
takirjoja. 1950-luvulta alkaen atlaksien hajoittaminen on lisännyt tar-
jontaa, yksittäisiä karttalehtiä voi kerätä harrastamaltaan alueelta. Myös 
muunlaisia karttoja on kuin maantieteellisiä ja hallinnollisia: poliittiset, 
tilastolliset, kansatieteelliset, lääketieteelliset ja erilaiset liikennekartat 
voivat tarjota kiinnostavan keräilykohteen.

Tässä esittelemme painettuja Ranskan karttoja 1500- ja 1600-luvuil-
ta. Ne ovat peräisin karttakirjoista ja ne on hankittu etupäässä antikvari-
aateista. Keräilijän harrastuksen kohteena on erityisesti 1600-luvun alun 
ranskalainen tuotanto – ja vieläpä semmoiset kartat, joita tuon ajan asi-
akas on voinut kaupungeissa ostaa! Nämä ovat myös karttoja, joita voi 
edelleenkin löytää, ikäänsä nähden edullisestikin.

Kartografian varhaisvaiheet Ranskassa ovat huonosti tunnetut. Esi-
merkiksi Englannissa on säilynyt useita suuria keskiaikaisia maailman-
karttoja (mappamundi). Ja etelämmässä, Portugalin ja Katalonian alueil-
la merenkulkijoiden vuodalle piirretyt merikartat (portolaanit) todistavat 
sekä teknisestä etevyydestä että käytännön kokemuksesta. Näiden kart-
tojen lähteet Ranskan osalta ovat tuntemattomia, vaikka esim. paikan-
nimistön perusteella on varmaa, että paikallista materiaalia on ollut tar-
jolla. Varhaisin säilynyt karttamateriaali Ranskassa on vasta 1400-luvun 
alusta, etupäässä maaoikeudellisia dokumentteja.

Ensimmäinen tunnettu kartantekokeskus Ranskassa oli 1500-luvun 
satamakaupunki Dieppe. Siellä, ja myös Bretagnen alueella, piirrettiin 
tarkkoja merikarttoja ja laadittiin vuorovesialmanakkoja. Mutta sisämaa 
ei kiinnostanut merenkulkijoita.

Oli odotettava aina vuoteen 1525 asti. Silloin ilmestyi Pariisissa puu-
piirroksena painettu Ranskan kartta tekijänään matemaatikko ja lääkäri 
Oronce Finé (1494-1558). Finén kartta levisi erilaisina kopioina kautta 
Euroopan ja vaikutti pitkään. Finé itse tukeutui vielä vanhaan ptolemai-
olaiseen perinteeseen rantaviivan osalta, mutta käytti muutoin paikalli-
sia lähteitä. Dauphinén alueen hän kartoitti itse.



Jos ajattelemme karttojen valmistusta teollisuutena ja kaupan alana, 
oli Italia johtavassa asemassa pitkälti ohi 1500-luvun puolivälin. Mutta 
vuonna 1570 vaihtui valtikka kertaheitolla Hollantiin. Silloin ilmestyi 
Antwerpenissa kustantaja Abraham Orteliuksen (1527-1598) karttakirja 
Theatrum Orbis Terrarum, ensimmäinen todellinen atlas eli systemaat-
tinen koko tunnetun maailman esitys karttoina. Karttalehtien yhtenäi-
nen tyyli ja pyrkimys käyttää tuoreimpia lähteitä olivat uutta.

Orteliuksen ei tarvinnut käyttää Finén Ranskaa, tarjolla oli norman-
dialaisen papin Jean Jolivet’n tuoreempi kartta vuodelta 1560. Hollanti-
laiset atlakset (Ortelius, Mercator, de Jode) levisivät erikielisinä painok-
sina kautta Euroopan, Orteliuksen Theatrum kilpaili markkinoilla aina 
1620-luvulle saakka. Jolivet’n kartan vaikutus onkin nähtävissä kaikissa 
1500-1600 -lukujen vaihteen Ranskan yleiskartoissa.

Poliittinen ja yhteiskunnallinen epävakaus 1500-luvun Ranskassa, 
kuningasvallan heikkous ja uskonsodat vaikuttivat kaikki maan karto-
grafian kehitykseen. Vasta vuonna 1594 julkaistiin ensimmäinen yritys 
kansalliseksi kartastoksi: kirjanpainaja Maurice Bouguereau Toursin 
kaupungista omisti Théâtre Francoys’n kuningas Henrik IV:lle, joka oli 
hoveineen Toursissa. Pariisia piti vielä hallussaan katolinen Liiga, mut-
ta valtakunta oli pian yhdistyvä kuten karttakirjan esipuheessa iloitaan.

Ludvig XIII (1601-43), Ranskan ja Navarran kuningas, nousi valtaistuimelle 
1610 ja sai lisänimen Oikeudenmukainen. Léonard Gaultier'n kuparipiirros 1621.



Kun Christophe Tassin julkaisi tämän kauniin kartan Pariisissa, Rans-
kaa hallitsi kuningas Ludvig XIII. Elettiin sotaisia aikoja: kuninkaan isä 
Henrik IV tyynnytti aikanaan uskonsotien pahimmat myrskyt, mutta 
jätti pojalleen perinnöksi epäsovun Espanjan kanssa. Kolmikymmen-
vuotinen sota oli riehunut Itämeren rannoilta Elsassin porteille jo 20 
vuoden ajan autioittaen Saksaa. 

Oli kulunut 5 vuotta Pohjolan soturikuninkaan Kustaa II Aadolfin 
kuolemasta Lützenin kentällä, kaksi vuotta kardinaali Richelieun ja 
kansleri Oxenstiernan vahvistamasta Ranskan ja Ruotsin liittosopimuk-
sesta. Sota jatkui, vastapuolena Habsburgien Pyhä Saksalais-Roomalai-
nen keisarikunta.

Millaisia ovat Pariisi ja Helsinki vuonna 1637? Muurien ympäröi-
mä Pariisi on katukuvaltaan yhä keskiaikainen, mutta asukkaita on yli 
300 000! Suurkaupungin kaduilla näkee mainoskylttejä, uusin muoti-
juoma on tee ja apteekista voi ostaa tupakkaa. La Gazette-lehti kertoo, 
ketkä hurjapäät ovat kohdanneet kaksintaistelussa kuolemanrangaistuk-
sesta piittaamatta. Musketöörien 1. komppanian päälliköksi on nimi-
tetty Arnaud-Jean de Peyrer-Troisvilles (de Tréville, A.Dumas’n muk.). 
Mestari Pierre Corneille’in tuore näyttämöteos on nimeltään Medeia. 

Philippe de Champaigne on maalannut upean muotokuvan Richelieus-
tä.

Kaukana Vantaankosken rannalla kituu kuningas Kustaa Vaasan pe-
rustama Helsinki. Vuosisadan alusta saakka väki on vähentynyt, nyt on 
hirsimökeissä tuskin 300 asukasta. Suomen kenraalikuvernööriksi nimi-
tetty kreivi Pietari Brahe saa piakkoin valvoa Kristiina-kuningattaren 
hallintomiesten suunnitelmaa kaupungin siirrosta otollisemmalle Vi-
ronniemelle.

Entä Christophe Tassin? Hän oli sotilas ja insinööri, mutta toimi 
muutamia vuosia painokuvien kauppiaana. Hänet tunnetaan Ranskan 
rannikoiden ja linnoitettujen kaupunkien kartoittajana. Ajalle tyypilli-
sesti tämä kartta perustuu lainaan, esikuva on maantieteilijä François de 
La Guillotièren suuri seinäkartta (1590).

Otsakkeen vuosiluku tarkoittaa kartan piirtämisvuotta tai varhaisin-
ta painovuotta. Alla atlas, jossa kartta ilmestyi sekä kuvatun kappaleen 
painovuosi.

ChRisTophe Tassin: Les cartes générales de toutes les provinces de France 
1637 Pariisi

1. Christophe tassin: 
Carte Généralle de France, 1637



1. ChRisTophe Tassin: CaRTe GénéRalle de FRanCe, 1637



Tassinin (ts. de Guillotièren) kartan lähteet juontavat vanhimmillaan 
antiikkiin saakka. Tämä stereotyyppinen maisema kuuluisasta Liber 
Chronicarumista eli Nürnbergin kronikasta edustakoon keskiaikaa. To-
sin merenkulkijoiden ja oppineiden tietämys maantieteestä oli jo pitkään 
ollut sangen kehittynyttä. Nürnbergin kronikan ensimmäistä painosta 
on silti mainittu keskiajan viimeiseksi kaiuksi, sillä tieto Kolumbuksen 
löytämästä mantereesta ehti jo sen toiseen painokseen. 

Nyt Kolumbus on juuri lähdössä toiselle matkalleen, jolla hän ran-
tautuu PuertoRicoon, Dominicalle ja Jamaicalle. Samoihin aikoihin 
Ranskassa kuningas Kaarle VIII valmistelee hyökkäystä Pohjois-Ita-
liaan. Kruununperijä (Frans I) syntyy, samoin François Rabelais. Cam-
brain kaupungissa valitaan urkuriksi ja kuoronjohtajaksi nuori Josquin 
des Près.

Ruotsi on pyristelemässä irti unionista, peräsintä pitää valtionhoitaja 
Sten Sture. Samaan aikaan kun tuleva uskonpuhdistaja ja kirjakielen 
perustaja Olaus Petri syntyy, Leonardo da Vinci piirtää Italiassa lentä-
viä koneita ja maalaa Pyhän Ehtoollisen. Löytöretket jatkuvat, Vasco da 
Gama on pian Hyväntoivonniemellä.

Tässä kuvassa ei ole mitään erityisesti ranskalaista, mutta niinpä koko 
käsite ”Ranska” oli jokseenkin epämääräinen maan asukkaille. Ajatus 
kansallisvaltiosta tai edes yksinvaltiaan johtamasta kuningaskunnasta 
on kaukana tulevaisuudessa. Ihmisten maailmankuva on rajoittunut, 
horisontti ulottuu kylän tai kaupungin, parhaassa tapauksessa maakun-
nan rajoille saakka. Eihän Satavuotisen sodan päättymisestä ole kulunut 
kahta miespolvea ja Calais’n kaupunki on vielä englantilaisilla.

Kaksi historiallista tekijää toivat suuren muutoksen. Bysantin huo-
massa säilynyt antiikin ptolemaiolainen tietämys maantieteestä alkoi 
kulkeutua Länsi-Eurooppaan turkkilaisten vallattua Konstantinopolin. 
Ja toiseksi, tieto oli nyt monistettavissa uuden keksinnön, kirjapaino-
taidon avulla. Kirjakauppiaiden ensimmäisiä menestystuotteita olivat 
puupiirroksina toteutetut lentolehtiset ja kuvakirjat, joten ajatus kartto-
jen painamisesta oli luonnollinen.

haRTmann sChedel: Liber Chronicarum 1493 Nürnberg

hartmann sChedel: 
Gallia, 1493



haRTmann sChedel: Gallia, 1493



Ptolemaios Aleksandrialainen työskenteli Egyptin Aleksandriassa antii-
kin kuuluisimmassa kirjastossa 100-luvulla jKr. Hänellä oli ulottuvillaan 
suurien edeltäjiensä Eratostheneen ja Marinus Tyyrolaisen teokset ja 
kaikki maantieteellinen ja tähtitieteellinen tietämys 400 vuoden ajalta. 
Suuren synteesinsä hän kirjasi teokseen Geographia, jonka varhaisim-
mat säilyneet kopiot karttoineen ovat 1200-luvulta. Ensimmäiset paine-
tut laitokset ilmestyivät Italiassa 1400-luvun jälkipuolella. Humanistien 
luottamus antiikin esikuviin kuvastuu Geographian painosten suosiossa: 
vuoteen 1600 mennessä lähes 40 erilaista laitosta!

Laurent Fries (Laurentius Phrisius), ”medicus et mathematicus”, oli 

laajalti matkustellut yliopistomies, joka otti toimittaakseen vuoden 1522 
ja 1525 strassburgilaiset laitokset Jacopo D’Angelon teksteihin. Fries an-
taa vuonna 1525 kunnian karttojen toimituksesta Martin Waldseemül-
lerille, mikä tieto puuttui edeltäneistä laitoksista. Strassburgin laitoksissa 
vanha ptolemaiolainen materiaali oli kopioitu Ulmin laitoksista vuosilta 
1482 ja 1486.

Claudios pTolemaios: Claudii Ptolemaei Geographicae Enarrationis Libri 
Octo 1525 Strassburg

2. laurent Fries: 
Tabula III Europae, 1482



2. lauRenT FRies:Tabula iii euRopae, 1482



Olemme nyt suurten humanistien vuosisadalla. Antiikin klassikot olivat 
heille joka suhteessa auktoriteetteja. Mutta uuden ajanmukaisen tiedon 
oli päästävä esiin. Tämä kartta on siitä hyvä esimerkki.

Ajanmukaisen tiedon ja klassikon välinen ristiriita ratkaistiin lisää-
mällä Ptolemaioksen alkuperäisten rinnalle uusia karttoja, tabulae  
novae.

Vuosi on siis 1513 ja Ranskaa hallitsee vielä Ludvig XII. Italian so-
dat ja Frans I:n loistava voitto Marignanossa ovat kahden vuoden pääs-
sä. Michelangelo ahertaa Sikstuksen kappelissa ja koko Ranska ylistää 
nuhteettoman ritari Bayardin urotekoja Ravennan luona. Lähivuosina 
tapahtuu muutakin: Euroopassa heikkonäköiset saavat helpotusta sil-
mälaseista. Kopernikuksen ajatukset aurinkokeskeisestä universumista 
hämmentävät kirkkoa, vilkastuva orjakauppa hämmentää Länsi-Afrik-
kaa ja vielä vilkkaampi anekauppa Martti Lutheria.

Ruotsilla on kovat ajat Tanskan herrojen kourissa. Pian Kristian II 
saa maljan vuotamaan yli Tukholman verilöylyllä ja nuori Kustaa Vaasa 
kohoaa vastarintaliikkeen johtoon.

Tähän aikaan Saint-Dién kaupunki Lothringenissa oli oppineisuu-
den keskus. Siellä työskenteli saksalainen maallikkoveli ja maantieteilijä 
Waldseemüller, joka on tullut kuuluisaksi ehdotuksestaan uuden man-
tereen nimeksi Amerigo Vespuccin mukaan. Ehkä merkittävämpi on 
hänen toimittamansa Geographian laitos 20 uuden karttansa ansiosta. 
Painopaikka oli Strassburg ja karttojen tekniikkana puupiirros. Tämä 
kartta vaikutti kymmeniä vuosia eteenpäin.

Claudios pTolemaios: Claudii Ptolemei viri Alexandrini Mathematice 
discipline Philosophidoctissimi Geographie opus novissima 1513 Strassburg

3. martin Waldseemüller: 
Tabula Moderna Gallie, 1513



3. maRTin WaldseemülleR: Tabula modeRna Gallie, 1513



Lyon on Pariisin jälkeen merkittävin kaupunki Ranskan kirjapainotai-
don historiassa. Sinne saapuivat 1400-luvulla saksalaiset kirjanpainajat 
ammattiaan harjoittamaan ja opettamaan. Ranskan ensimmäiset ku-
vakirjat ja kaupunkikartastot painettiin Lyonissa. Kaukana Sorbonnen 
valvonnasta täällä julkaistiin paljon maallista ja käytännöllistäkin kirjal-
lisuutta ranskan kielellä. Lyonia vilkastutti tavattomasti Frans I:n sotimi-
nen Italiassa. Vuosina 1494-1540 kaupunki oli diplomaattisen ja soti-
laallisen toiminnan keskus, jossa hovi usein viipyi.

Pariisissa Louvren keskiaikainen linna menettää komistuksensa kun 
Filip Augustin keskustorni puretaan. Seurapiirejä naurattaa hiljan ilmes-
tynyt Gargantua ja ihastuttaa uusi makeinen, suklaa. Kaukana Mosko-
vassa on aloitettu Pyhän Basileioksen katedraalin rakennustyöt. Sikstuk-
sen kappelissa Michelangelo ahertaa nyt Viimeisen tuomion kimpussa, 
mutta Tizianin muotokuva Ranskan Frans I:stä on jo valmis. Englannin 
hovissa Henrik VIII on tyytyväinen Holbeinin maalaamaan muotoku-
vaan, mutta ei vaimoonsa Ann Boleyniin.

Tanskan ikeestä vapautunutta Ruotsia hallitsee Kustaa I Vaasa, joka 
jo laskeskelee, paljonko maita ja kultaa saisi takavarikoitua katoliselta 

kirkolta jos virallistaisi Lutherin opin. Uskonpuhdistaja ja Wittembergin 
käynyt kielimies Olaus Petri sopisi kansleriksi.

Vuoteen 1535 mennessä otettiin Waldseemüllerin Ptolemaios-laitok-
sesta Strassburgissa kolme uutta painosta. Nyt oli ensimmäisen ranska-
laisen laitoksen vuoro. Michel Servet (Michael Villanovus l. Servetus) 
käänsi ja toimitti tekstiosuuden, kirjanpainajina ja kustantajina toimivat 
veljekset Melchior ja Gaspard Trechsel. Menestys lienee ollut hyvä, sillä 
uusi painos otettiin Viennen (Dauphiné) kaupungissa. Onni ei suosinut 
kaikkia asianosaisia, sillä ranskankielisen Sveitsin uskonpuhdistaja Cal-
vin poltatti kilpailijaksi kokemansa lääkäri Servet’n roviolla.

Ranskalaiset voivat nyt tutustua kotimaansa kasvoihin kotimaisen 
karttakirjan sivuilta. Mutta seuraava suuri edistysaskel Ranskan kartta-
kuvassa oli otettu jo kymmenen vuotta aiemmin ja nimenomaan Rans-
kassa. Se vain sai odottaa jonkin aikaa, ennenkuin löysi tiensä suurem-
man yleisön ulottuville.

Claudios pTolemaios: Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographicae 
Enarrationis Libri Octo 1535 Lyon

4. martin Waldseemüller: 
Tabu. Moder. Gallie, 1522



4. maRTin WaldseemülleR: Tabu. modeR. Gallie, 1522



Italian mallia seuraten saksalaiset humanistit perehtyivät kansansa his-
toriaan ja aluemaantieteeseen. Tämä tutkimus tuotti 1500-luvulla suo-
sittuja kosmografioita, laajoja kuvailevia teoksia, joissa oli myös karttoja. 
Kuuluisimman näistä kosmografioista toimitti Baselissa toiminut Sebas-
tian Münster. Münster julkaisi myös oman Ptolemaios-laitoksensa, jon-
ka uusien karttojen joukossa oli tämä Ranskan kartta.

Tämän kartan painovuonna 1540 aina uuttera Michelangelo suunnit-
telee uuden Pietarinkirkon Roomaan. Pariisissa alkaa hahmottua Pierre 
Lescot’n piirtämä Louvren linnan suuri keskuspiha, Cour carré. Rans-
ka suree Frans I:n ja Euroopan protestantit Martti Lutherin poismenoa. 
Kummankaan kohdalla ei tohtori Vesaliuksen uudesta anatomiankirjas-
ta olisi ollut auttajaksi, ei liioin mestari Nostaradamuksen ennustuksista.

Vuosikymmenen lopulla Venäjänmaa saa tsaarin nimeltä Iivana IV.  
Sodankäynti länteen päin ei siitä muutu, mutta hiukan rauhallisempi 
jakso saa Kustaa Vaasan käynnistämään suunnitelman Suomessa: Tal-
linnan hansakaupalle on luotava uusi kilpailija. Kumpulan ja Tähtelän 
kylien tienoille, lohistaan tunnetun Vantaanjoen suulle rakennettakoon 
kaupunki. 

Münsterin pieni puupiirros ei oikein tee oikeutta esikuvalleen. Kun 

Briançonista kotoisin oleva matemaatikko Oronce Finé julkaisi karttan-
sa Nova Totius Galliae Descriptio vuonna 1525, pariisilainen Simon de 
Collines sai painaa sen neljänä arkkina, jotka liitettiin yhteen (95x68 
cm). Tuota ensimmäistä painosta ei ole säilynyt, vain kaksi myöhäisem-
pää kappaletta. Suurikokoinen irtokartta on sekä hankala käsitellä että 
herkkä tuhoutumaan. Finén kartan kopioita levittivät ennen muuta ita-
lialaiset.

Finé tutki ja opetti matematiikkaa. Hän sai nimityksen kuninkaan 
hovimatemaatikoksi mutta kuvitti hengenpitimikseen kirjoja. Suuressa 
kartassaan hän siirsi edeltäjiensä vanhat paikkakuntakoordinaatit tar-
kemmin kartalle ja sovitti ne yhteen itse keräämiensä kanssa. Kartan 
kuvaama alue oli perinteinen Gallia, cisalppinen sekä transalppinen. 
Waldseemülleriltä – eli tavallaan ptolemaiolaisesta traditiosta asti - pe-
riytyi kehnosti piirretty rannikko, typistetyt joet ja olemattomat pinnan-
muodot. Sisämaan kartoitus oli epätasaista, eniten tietoa oli Italian vas-
taisista maakunnista.

sebasTian mûnsTeR: Geographia Universalis, Vetus et Nova 1540 Basel 

5. oronCe Finé: 
Gallia IIII. Nova Tabula, 1525



5. oRonCe Finé:Gallia iiii. nova Tabula, 1525



Tämä alkuperäisin värein somistettu kartta on merkittävä virstanpylväs. 
Se on oman aikansa laajimmalle levinnyt ja eniten kopioitu Ranskan 
kartta. Se tuli yleisön ulottuville 1570, kymmenen vuotta valmistumi-
sensa (1560) jälkeen - karttakirjassa, joka siirsi kartankustannuksen pai-
nopisteen Italiasta Hollantiin. Abraham Orteliuksen Theatrum Orbis 
Terrarum oli ensimmäinen koko tunnetun maailman esitys uusina kart-
toina. Erikieliset painokset seurasivat toisiaan, vuosien 1570-1612 ajalle 
niitä kertyi 42. Painosten myötä uusia karttoja lisättiin ja vanhentuneita 
korvattiin.

Jean Jolivet oli normandialainen pappi, joka sai mainetta piirtämäs-
tään Normandian kartasta. Hänelle suopea kuningas Henrik II oli-
si saattanut lyödä isänsä ennätyksen hallitusvuosissa, ellei olisi saanut 
turnajaispeistä silmäänsä nykyisen Place des Vosges’in kohdalla. Sijais-
hallitsija leskikuningatar Katariina de’ Medici rakastaa valtaa ja vihaa 
hugenotteja. Näihin aikoihin paha flunssa kaataa väkeä Euroopassa, 
ranskalaisen Jean Nicot’n tuomalla tupakkakasvilla on tuskin osuutta 
asiaan. Englannissa annetaan asetus pubien valvonnasta ja julkaistaan 
painetut säännöt kriketti- ja biljardipeleille. Kunnianarvoisa St.And-
rew’s Golf  Club perustetaan ja Lähi-Idästä tuodaan uusi koristekasvi, 
tulppaani.

Vantaankoskella kohoaa nyt hirsimökkejä Kuninkaankartanon tur-
vissa. Rakennustyöt pani alulle Eerik Fleming, mutta itse Kustaa-ku-
ningaskin on ehtinyt käydä Helsingissä. Sotaa käydään Venäjää vastaan 
entiseen tapaan, mutta lähestyvästä Itämeren sodasta saa huolehtia uusi 
kuningas Eerik XIV, joka kerää ja rakennuttaa laivaston Helsingin ve-
sille.

Kartan lähtökohdat ovat selvästi Finén kartassa, mutta kun edeltäjä 
täytti karttansa gallialaisilla heimoilla, halusi Jolivet kuvata oman aikansa 
Ranskaa. Nouvelle Description des Gaules, avec les confins Dalemaigne 
et Italye ilmestyi Pariisissa 1560 neljälle arkille painettuna puupiirrokse-
na (85x56 cm). Edeltäjiltä kopiodun epäonnistuneen rantaviivan takana 
avautui uudenlainen, ”maakunnallinen” Ranska, jossa paikannimistö 
noudatti paikallismurteita. Jokien serpentiinimuodot olivat nyt nähtävis-
sä, samoin tärkeät vuoristot. Tällainen oli uskonsotien Ranska viimeis-
ten Valois-kuninkaiden aikaan Kaarle IX:n hallitessa.

abRaham oRTelius: Theatrum Orbis Terrarum 1592 Antwerpen

6. Jean Jolivet: 
Galliae Regni Potentiss: 
Nova Descriptio, 1560



6. Jean JoliveT: Galliae ReGni poTenTiss: nova desCRipTio, 1560



(Vertaa edelliseen) Tämä versio Jolivet’n kartasta ilmestyi Henrik III:n 
kruunausvuonna 1575. Vaikka kartta on ranskalainen näkyy, että jäljen-
tämisen kohteena ei ole Jolivet’n hieno alkuperäistyö vaan Orteliuksen 
yksinkertaistama pienennös. Jolivet’n suuresta puupiirroskartasta tiede-
tään neljä painosta, mutta säilynyt on vain kaksi ehjää kappaletta.

Kopioinnista vastasivat tässä tapauksessa kaksi merkittävää pariisilais-
ta kirja- kauppiasta, Nicolas Chesneau ja Michel Sonnius. He palkkasi-
vat historiallisista teksteistään tunnetun ”senttarin” (aikalaisen nälväisy) 
François de Belleforestin kääntämään ja toimittamaan Sebastian Müns-
terin kosmografian ranskalaiseen makuun sopivaksi. Belleforest teki työ-
tä käskettyä ja korvasi yli puolet alkuperäistekstistä suorilla lainoilla, 
jotka parsi yhteen miten kuten. Tekniikkaansa hän kutsui itse termillä 
”larcins honorables”, kunniallista vohkimista.

Näyttelyn kartan painamisen aikoihin Ranskan katoliset ja protestan-
tit ovat selvitelleet välejään jo viiden uskonsodan verran! Ne huipen-
tuvat 1572 kamalaan Pärttylinyön teurastukseen Pariisissa. Niinkuin 
ei kaupungissa riehuneessa rutossa olisi ollut tarpeeksi. Tähän aikaan 
Lontoossa on puolet vähemmän asukkaita (180 000) kuin Pariisissa. 

Lohdutukseksi lontoolaiset saavat nauttia pullo-olutta ja jännittää ylei-
söarpajaisten voittoja. Musiikin saralla eletään moniäänisen a cappella 
-laulun kulta-aikaa herrojen Palestrina ja di Lasso johdolla.

Ruotsissa Eerik XIV on syösty vallasta, valtikkaa pitelee Juhana III. 
Suomen Turku on saanut todistaa näitä vaiheita, koskaan ei meno lin-
nassa ole ollut yhtä komeaa. Mutta Helsingissä on ruton ja palon jäljiltä 
jäänyt runsaasta kolmestasadasta talosta autioksi 83.

Belleforest valitsi Ranskan yleiskartaksi tuoreen Jolivet’n. Tämä versio 
on puupiirros ja taidonnäyte sinänsä. Työn tehnyt mestari on kyennyt 
jäljentämään hollantilaisen kuparipiirroksen ihmeen tarkasti. Voidaan 
sanoa, että kaikki myöhemmät Ranskan kartat aina 1600-luvun alkuun 
saakka ovat Jolivet-tyyppiä. Tämä johtuu tekniikan kehittymättömyy-
destä ja kustantajien haluttomuudesta rahoittaa kartoitusta: atlaksen 
kokoaminen uusista kartoista oli valtava investointi. Keskeistä oli myös 
tarkkojen paikalliskarttojen puute.

sebasTian mûnsTeR: Cosmographie Universelle 1575 Pariisi
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Tämäkin kartta on Jolivet’n pohjalle rakennettu. Mitä ei pidä käsittää 
moitteeksi, päinvastoin: kartassa on lukuisia parannuksia ja on vahin-
ko, ettei se saavuttanut koskaan esikuvansa levinneisyyttä. Varsinkin kun 
sen tekijä, mestari Guillaume Postel, oli hänkin Normandiasta. Postel 
halusi oikaista aikalaisensa (ja oppilaansa!) puutteellisen kuvauksen koti-
maakunnasta, mutta paransi myös Bretagnen ja Cotentinin rantaviivaa. 
Nimistöä on tullut lisää. Gascognen ja Normandian jokireitit ovat nyt 
kohdallaan, muuallakin on joilla ja silloilla nyt nimet. Virheitäkin tuli, 
Médoc pullistuu liikaa merelle, Vogeesit ja Massif  Central puuttuvat. 
Joka tapauksessa Postelin kartta, Vraye et entière description du Royaul-
me de France et ses confins oli ilmestyessään 1570 askel eteenpäin. Se 
oli kahdelle arkille painettu puupiirros (68x54 cm) ja koki Jolivet’n koh-
talon: se tunnettiin myöhemmin vain pienennettyinä kopioina.

On hauskaa huomata, että Postelin kartta julkaistiin samana vuonna 
kuin Orteliuksen Theatrum. Siihen se ei kuitenkaan päässyt. Kun Jo-
livet vihdoin vaihdettiin, oli jo vuosi 1606 ja Ortelius manan majoilla. 
Uusi kustantaja Vrients valitsi tilalle hollantilaisen Petrus Planciuksen 

kartan, joka perustui Posteliin! Valikoimassamme on Planciuksen (10.) 
lisäksi kaksi muutakin karttaa, jotka kopioivat Postelia ja ovat sitä kautta 
velkaa Jolivet’lle: Mercatorin (9.) ja de Joden (11.).

Nyt edessämme olevan kartan mielenkiintoa lisää atlas, jonka sivuil-
la se ensi kerran ilmestyi kuparipiirroksena. Seuraavat nimet ja vuosi-
luvut ovat Ranskan kartografian historiassa keskeisiä, sillä niiden myö-
tä kansallinen tuotanto todella alkoi. Kirjojen ja painokuvien kauppias 
Maurice Bouguereau Tours’in kaupungista julkaisi vuonna 1594 yhteen 
painokseen jääneen karttakirjan Théâtre Françoys. Se oli ensimmäi-
nen yritys kansalliseksi atlakseksi ja selkeä tuen osoitus kuningas Henrik 
IV:lle tämän pyrkiessä yhdistämään uskonsotien repimän valtakunnan. 
Kartat kaiversi kupariin flaamilainen Gabriel Tavernier. Seuraavalla 
vuosisadalla Bouguerau’n apulainen Jean LeClerc jatkoi työtä kasvat-
taen karttojen määrää. Siitä enemmän jäljempänä.

Jean leCleRC: Théâtre Géographique du Royaume de France 1626 Pariisi
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Mercator mainitaan kartografian historiassa suurimmaksi hahmoksi sit-
ten Ptolemaioksen. Merenkulkuun soveltuvan karttaprojektion kehittä-
misen rinnalla atlas-nimen käyttöönotto on hänelle vähäisempi ansio. 
Hänen kuuluisa Atlaksensa kilpaili markkinoilla Orteliuksen Theatru-
min kanssa ja tarina kertoo, että vanhempi Mercator antoi suosiolla 
nuoren ystävänsä julkaista omansa ensiksi. Teknisesti ja myös ulkoasul-
taan Mercatorin Atlas oli omana aikanaan ylittämätön. Mestarin po-
jan Rumoldin loppuunsaattamana se käsitti kolme osaa ja yhteensä 107 
karttaa. Kustantamista jatkoivat 1600-luvun puolella ”atlaksien vuosi-
sadan” suuret nimet Jodocus Hondius ja tämän poika Henri. Pääomaa 
käytti vielä itse Willem Blaeu’kin. Hondiusten käsissä atlas kasvoi liki 
250 karttaan (1633), kaikkiaan ilmestyi noin 40 painosta.

Atlaksien vuosisadan voisi sanoa toisinkin: hollantilaisten vuosisata. 
Menestys alkoi Orteliuksen myötä Antwerpenissa, missä Christophe 
Plantinin (ranskalainen protestantti!) painosta virtasi karttakirjoja Eu-
roopan markkinoille. 1600-luvun puolella painopiste siirtyi pohjoisem-
maksi Amsterdamiin.

Näihin aikoihin italialainen keittotaito on suurinta huutoa Euroopassa. 

Venetsialaiset ovat myös tuoneet Turkista uuden seurustelujuoman ni-
meltä kahvi. Pariisissa on Pont Neuf  viittä vaille valmis, Ranskan hu-
genotteja johtaa Bourbon-sukuinen Henrik Navarralainen. Samana 
vuonna kuin syntyy François du Pléssis, myöhemmin Richelieunä tun-
nettu, muuttaa Lontooseen muuan William Shakespeare.

Venäjällä tsaari Iivana IV on surmannut oman poikansa, menettänyt 
Puolalle Viron ja Liivinmaan ja lopuksi kuolla kupsahtanut. Boris Go-
dunov jatkaa tsaarin hommia.

Tämä tyylikas kartta ilmestyi 1585 Mercatorin Atlaksen ensimmäisen 
osan ensimmäisenä karttana ja sitä seurasivat 11 paikalliskarttaa (Or-
teliuksella oli 6). Uutta oli se, etteivät kartat seuranneet maakuntarajo-
ja. Ensi kertaa kartografinen esitys irtautui vanhasta traditiosta. Tämä 
Ranska siis perustuu Postelin karttaan ja jatkoi uraansa Hondiusten voi-
min pitkälle 1600-luvulle. Mercatorin nimen myyvyys takasi tällekin 
Ranskan ”kuvalle” suuren yleisön.
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Planciuksen kartta siis kelpasi korvaamaan vanhentuneeksi koetun Joli-
vet’n kun Orteliuksen atlasta uudistettiin. Miksi valinta osui tähän kart-
taan on selvää: Plancius oli Mercatorin jälkeen ehkä arvostetuin mate-
maatikko ja maantieteilijä 1500-luvun lopulla. Hän ei koskaan julkaissut 
omaa karttakirjaa, mutta monet hänen tunnetuista töistään olivat uraa-
uurtavia ja paljon lainattuja. Tässä Plancius korjaa Postelin länsiranni-
kon ja piirtää maakuntarajat. Kartta ilmestyi 1592. 

Vain kaksi vuotta myöhemmin näki päivänvalon Maurice Bougue-
reau’n Théâtre Françoys. Innossaan tämä pioneeri keräsi kirjansa al-
kuun ei vain yhtä vaan neljä Ranskan yleiskarttaa, joista vain yksi eli 
Postel oli pienennys ranskalaisesta alkuperäisestä. Kolme muuta hän an-
toi kopioida hollantilaisista lähteistä. Olemme jo nähneet, että 1580-lu-
vun lopulla ranskalaista materiaalia tarjosivat vain Orteliuksen ja Mer-
catorin atlakset. Kolmaskin tosin oli, de Joden, mutta sitä Bouguereau ei 
käyttänyt. Kuvattu kartta on LeClerc’in atlaksesta.

Paljon tapahtuu näinä vuosina. Galileo Galilei tiputtelee kapinei-
ta Pisan tornista ja haarukat otetaan käyttöön Ranskan hovissa. Ku-
ningas Henrik III:n käskyläiset käyttävät hiukan järeämpää kalustoa 

murhatessaan uhkaksi nousseet Guisen veljekset Henrik-herttuan ja kar-
dinaali Ludvigin. Kolmas veljeksistä, Mayennen herttua, asettuu katoli-
sen liigan johtoon. Pian tapaa kuningaskin kohtalonsa, puukotettu Hen-
rik III ehtii vahvistaa seuraajakseen serkkunsa Henrik Navarralaisen.

Kruunupäät vaihtuvat myös Ruotsissa. Juhana III:n kuoltua Puolan 
Sigismund III valitaan myös Ruotsin ja kaikkien suomalaisten herraksi.

Kuparikaiverruksen taito oli Ranskassa tuontitavaraa. Kartat ilmes-
tyivät puupiirroksina 1500-luvun jälkipuolelle saakka, edellä näitte 
puuhun kopioidun Jolivet’n (7.). Yhtenä alkusysäyksenä Bouguereau’n 
hankkeelle oli nimenomaan hänen tutustumisensa kaivertaja Gabriel 
Tavernier’hen. Postelin ja Planciuksen karttojen kaiverrus oli alku mer-
kittävälle uralle Ranskassa. Isä Gabriel ja poika Melchior ovat avain-
henkilöitä painokuvien kaupan ja kartanpiirrännän pioneerivaiheessa, 
jonka näyttämönä oli Pariisi.
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