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18.  peatükk

Armastus ja pagulus

„Aeg las peatab päevad, tunnid sellel hetkel, 
päike seiskub oma iidsel teel; 
et mul võiks olla ja mitte minu enda tõttu, 
et alatiseks jääda võiks mu armas, igatsetud isand, 
nende vääritute käte sülelusse.”1

– Michelangelo sonett Tommaso de’ Cavalierile, 1533

1529. aasta oktoobris, mõni päev pärast seda, kui Michelangelo Firenzest 
põgenes, asus Clemens VII teekonnale põhja poole Bolognasse, et pidada 
Karl V-ga läbirääkimisi. Sellest nägusast, nooruslikust mehest, kes oli  
kuus aastat tagasi paavstiks saanud, oli järele jäänud kurvalt kokku kuivanud 
kuju: tema nahk oli maksahaigusest kollane ja ühest silmast oli ta peaaegu 
pime.

Clemens oli lõpuks omandanud oma õppetunni: ta sai tegutseda ainult 
keisri liitlasena. Üks paljudest küsimustest, mis nad omavahel sel talvel 
lahendasid, oli Firenze saatus. Linna pidid valitsema Medicid, nagu soovis 
paavst, ning see pidi olema impeeriumi lojaalne ja usaldusväärne osa, mida 
valitsevad keisrile truud pärusvürstid, nagu soovis keiser. Enam ei tohtinud 
olla mingeid iseäralikke konstitutsioone ega hüplemisi ühelt välispoliitikalt 
teisele.

Kõrvalleheküljel: „Phaethoni langemine” (detail), 1533.
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Sel ajal kui Firenzet piirati, krooniti Karl V 24. veebruaril 1530 Bologna 
San Petronio kirikus Püha Rooma riigi keisriks.2* Kardinal Alessandro Far-
nese võidis teda püha õliga ning seejärel andis paavst Clemens talle riigiõuna 
ja valitsuskepi, impeeriumi mõõga ja krooni.

Hiljem hoidis Urbino hertsog seda mõõka ülal suurejoonelises rong-
käigus, mis kulges San Petroniost teise suurde Bologna kirikusse, San 
Domenicosse. Sisimas süüdistas Clemens Urbino hertsogit selle pärast, et ta 
polnud sekkunud ega peatanud Rooma rüüstamist. Ta oli saabunud Cognaci 
liigale ustavate vägedega linna juurde,**3 aga selle asemel et paavstile ja linnale 
appi tulla – kas arvestatavatel sõjalistel põhjustel või ehk kättemaksuks vara-
semate haavamiste eest, mida nad Medicite poolt olid pidanud kogema –, oli 
ta lihtsalt minema ratsutanud.

Kui Firenze viimaks 1530. aasta augustis alistus, siis arvas Clemens, kes 
firenzelasi hästi tundis, et kõige parem on neid leebelt nende saatusega har-
jutada. Alistumistingimustes viidati lihtsalt uuele valitsemise vormile, „mille 
tema keserlik majesteet korraldab ja sisse seab järgneva nelja kuu jooksul, 
alati tagades linna vabaduse säilimise”.

20. augustil seati uus valitsus kiiduhüüetega ametisse (väljakule lubati 
vaid Medicite pooldajaid hüüdma „Jah” ja „Palle, palle!”). Linnast lahkuda ei 
lubatud kellelgi ning vabariiklaste juhid vahistati. Mõnel, nende seas endisel 
gonfaloniere’l Francesco Carduccil, raiuti pea maha; teisi, näiteks Batista della 
Pallat, piinati ja nad heideti vangi.4 1532. aastal leiti della Palla oma vangi-
kongist Toscana linnas Volterras surnuna ja arvati, et ta oli mürgitatud. 

Oli arvete klaarimise aeg. Firenze valitsuse sisuline juht oli Baccio Valori, 
kes oli olnud paavsti esindaja piirava armee juures. Tema karistust väärivate 

* Karl oli viimane Püha Rooma riigi keiser, kelle kroonis paavst. Sinnamaani, rohkem kui 730 
aastat alates sellest, kui paavst Leo III oli krooninud 800. aasta esimesel jõulupühal Karl Suure, 
oli tunnustatud, et ainus viis keisritiitli saamiseks vastandina valitavale keisrile oli saada see 
paavstilt kroonimise teel. Hilisemad keisrid lihtsalt kuulutasid ennast „roomlaste valitud keis-
riks”. Seega tähistas tseremoonia Bolognas pika ajastu lõppu.
** Urbino hertsogi ja Saluzzo markii juhitud armeed oli 1. juunil Castel Sant’ Angelost näha ja 
see äratas ümberpiiratute seas lootusi, mis ei läinud täide. Arvamused selle kohta, miks Urbino 
ikkagi vaenlast rünnata ei suutnud, läksid tol ajal lahku. Francesco Guicciardini pidas põhjuseks 
argust, tema vend Luigi hertsogi viha Medicite vastu. Paolo Giovio kirjutatud dialoogis leidis 
väejuht markii del Vasto, et Urbino väed olid liiga nõrgad ja linna tagasi vallutamiseks halva 
väljaõppega, seepärast oli tema otsus mõistlik. Paljud nõustusid, et Clemensist oli rumal loota 
mehe peale, keda tema ja ta nõbu Leo X olid nii halvasti kohelnud. Aga samas, nagu me näeme 
Michelangelo puhul, polnud Clemens mees, kes oleks pikka viha pidanud, ja võibolla ootas ta, 
et teisedki seda ei teeks.
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reeturite nimekirjas oli ka Michelangelo. Condivi järgi „saatis kohus mehed 
Michelangelo majja, et ka tema kinni võtta; ja kõik toad ja kirstud otsiti läbi, 
isegi korsten ja käimla”.5 Michelangelo päästsid tema ettevaatlikkus ja arg-
likkus. Ta ei saanud linnast lahkuda, aga tal õnnestus end ära peita. „Kartes 
seda, mis võib juhtuda, oli Michelangelo põgenenud ühe oma suure sõbra 
majja, kus ta mitu päeva peidus püsis, ilma et keegi peale selle sõbra oleks 
teadnud tema sealolekust.”

San Lorenzo prior Figiovanni teatas, et tema oli see, kes kunstnikule 
puhastuslaine ajal pelgupaika pakkus. Ta lisas, et Alessandro Corsini nimeli-
sele mehele oli antud Michelangelo ülesleidmise ja tapmise ülesanne. Corsini 
hõimlane oli Baccio Valori, pikaajaline Medicite toetaja, kes oli eelmise aasta 

Sebastiano del Piombo, „Clemens VII ja keiser Karl V Bolognas”, u 1530.
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oktoobris lahkunud linnast peaaegu samal ajal kui Michelangelo ja liitunud 
paavsti vägedega. (Osana karistusest selle reetmise eest riputati Bargello 
müürilt ühte jalga pidi alla tema elusuuruses portree.) Selles võis olla ka 
omajagu vimmakandmist, sest Alessandro Corsini oli suguluses ka ühe teise 
Corsinide perekonna liikmega, kelle laiba Michelangelo oli nähtavasti ana-
toomia uurimiseks lõhki lõiganud.

Michelangelo jaoks olid need „paljud päevad”, mis ta prior Figiovanni 
majas veetis, nähtavasti kohutavad: kuulata lugusid oma sõprade ja kollee-
gide vahistamisest, piinamisest ja hukkamisest, oodata koputust uksele. Aga 
Figiovanni, kes oli juba palju aastaid Clemensiga asju ajanud, tõenäoliselt 
aimas, et paavst ei tahaks lasta Michelangelot tappa ega halvasti kohelda. 
Tõepoolest, Clemensi suurim soov oli hoida ära selle linna kahjustamist, mis 
lõppude lõpuks oli tema perekonna peamine valdus; ning selle hulka kuulus 
ka Firenze kuulsaima kunstniku turvalisus.

Vahetult pärast linna alistumist püsis tõsine oht, et Firenze rüüstatakse 
samamoodi, nagu oli tehtud Roomaga. Keisriarmee sõdurid, kes polnud juba 
palju kuid palka saanud, jäid linna lähedale laagrisse, kuni koguti piisavalt 
palju raha, et veenda neid lahkuma. Toitu oli endiselt väga napilt. 25. augus-
til 1530 saatis Gismondo Buonarroti kirja Lodovicole, kes oli leidnud 
varjupaiga Pisas oma pojapoja Lionardo juures.6 Esines mõningaid katku-
juhtumeid ja valitses suur leivapuudus, ehkki juba hakkas tulema mõnevõrra 
juustu, mune ja soolaliha. Peagi hakkas elu jälle vanasse roopasse pöörduma, 
aga elanikkond oli nüüd umbes kolmandiku võrra väiksem.

Kui segadus võimu üleandmise pärast oli möödas, saatis Clemens 
Firenzesse korralduse, et Michelangelo tuleb üles otsida, ja kui ta on nõus, 
siis peaks ta jätkama töid San Lorenzo kiriku juures. Condivi järgi oli juhis-
tes öeldud, et „talle tuleb jätta tema vabadus ja teda tuleb kohelda viisakalt”.7

See oli väga salliv tegu, arvestades Michelangelo reetmise isiklikku laadi 
ning asjaolu – kas tõele vastavalt või mitte –, et usutavasti oli kunstnik sol-
vanud Clemensit ja tema pärijaid. Väidetavalt oli Michelangelo teinud ette-
paneku, et Palazzo Medici tuleks lammutada ja asendada lageda väljakuga, 
millele võiks panna nimeks Piazza de’ Muli (Muulade väljak), kusjuures 
„muul” tähendas slängis „värdjat”.8 Ehkki Varchi jutustas seda lugu palju aega 
hiljem, võis see krõbe nali olla ehtne.

Michelangelo asus taas tööle Medicite kabeliga, aga nagu ta Condivile 
ütles, „kannustatuna pigem hirmust kui armastusest”.9 Millal täpselt talle 
armu anti, pole selge, aga novembris pidas Clemens juba Michelangeloga 
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kirjavahetust San Lorenzo projektide teemal.10 Kahekümne viiendaks kuu-
päevaks oli Michelangelo „meelsasti valmis seal töötama” ning detsembris 
maksti talle jälle tema kuupalka.

*
Clemens võis küll tahta, et Michelangelo elaks ja teda koheldaks hästi, aga 
Clemens oli Roomas. Firenzet kontrollisid nüüd kunstniku poliitilised vasta-
sed ja – mõnel juhul – isiklikud vaenlased. Linna juhtis paavsti volinik Baccio 
Valori, kes elas Palazzo Medicis peaaegu nagu diktaator. Vasari järgi hakkas 
„Michelangelo Baccio Valori heatahtlikkuse ärateenimiseks tööle marmor-
kuju kallal, mis kujutas tupest noolt tõmbavat Apollot ning viis selle peaaegu 
lõpule”.11 See oli skulptuur, mille Michelangelo valmistas endale kindlustus-
poliisiks uue režiimi tagakiusamise vastu.

Teos ise on kummaline. Kunstiajaloolased on leidnud, et on võimatu 
otsustada, kas kujutatud on Taavetit või Apollot (või ehk esimest muutu-
mas teiseks).12 See on elegantne, pisut elutu väike figuur: Michelangelo on 
töötanud vähem kui kogu jõust. Samuti palus Valori, et Michelangelo teeks 
kavandeid tema majale.

Rohkem kui aasta hiljem kirjutas Valori Michelangelole, mainides figuuri, 
mida ta polnud ikka veel kätte saanud, aga ta ei käinud Michelangelole 
skulptuuri pärast peale, „sest ma tean kindlasti, et teie armastuse tõttu minu 
vastu ei ole mul vajadust seda nõuda”.13 Tegelikult ei saanud Valori seda kuju 
kunagi; hetk, mil tal oleks olnud võimu see Michelangelo käest välja pressida, 
oli mööda läinud. On tõenäoline, et Michelangelo lõpetas „Taaveti/Apollo” 
tahumise 1530. aasta lõpus, kui paavsti esindajaks sai Valori asemel Capua 
peapiiskop Nikolaus von Schönberg (1472–1537).

Baccio Valori polnud ainus, kes asjatult ootas midagi Michelangelo käest. 
Alfonso d’Este ihkas juba väga saada kätte oma „Ledat ja luike”; nagu ta kir-
jutas: „Seda teost oodates näib iga tund mulle juba kui aasta.”14 Ta saatis oma 
emissari – õukondlase Jacopo Laschi hüüdnimega Il Pisanello – maali vastu 
võtma ja tasumist korraldama. D’Este äärmiselt viisakas lähenemises sellele 
küsimusele on aimata teadmist, et olukord on muutunud. Sel ajal kui „Ledat” 
talle algselt lubati, oli ta olnud Firenze vabariigi väärtuslik liitlane. Selles 
olukorras oli pilt tõenäoliselt kavandatud talle kingiks.15 Tegelikult polnud ta 
aidanud vabariiki, vaid pigem selle vaenlasi.

Kirjas andis d’Este mõista, et Michelangelo võib nimetada oma hinna, 
paludes tal kirjutada, „sest teie otsusele olen ma palju kindlam kui oma 
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hinnangule selle kohta”.16 Pealegi oleks ta kunstnikule kasulik sõber, kui ta 
oma pildi kätte saab, alati „soovides olla teile meele järele ja abiks”.

See polnud halb pakkumine. Ilmselt d’Este ikka veel väga soovis oma 
pilti saada. Ent Michelangelo ei olnud enam d’Este vang. Nii nagu Condivi 
kirja pani, näitas Michelangelo hertsogi emissarile Il Pisanellole maali, mis 
millegipärast ei avaldanud soovitud muljet.17 „Hertsogi vahendaja, kes pol-
nud unustanud, mida ta teadis Michelangelo suurepärasest mainest, aga ei 
suutnud näha selle pildi oivalisust ja kunstimeisterlikkust, ütles talle: „Oo, 
aga see on ju kõigest tühine asi.”

Seepeale küsis Michelangelo temalt, millega ta tegeleb, ja ta vastas, et 
on kaupmees ehk kaubitseja (mercante). Kunstnik arvas otsekohe, et see oli 
solvang: õukondlase väide, et ta on kaupmees, oli sarkastiline viide asja-
olule, et kõiki firenzelasi peeti rahaahneteks kauplejateks. Michelangelo 
vastas maruvihaselt: „Praegu tegid sa oma isandale küll halva tehingu; kao 
mu silmist!”

Võibolla Il Pisanello tegigi rumala märkuse, aga tõenäoliselt oli see 
kõigest ettekääne. Arvatavasti heitis Michelangelo d’Estele ette linna lüüa-
saamist; veelgi enam, ta kindlasti teadis, et paavst suhtus hertsogisse suure 
umbusuga. Michelangelo ei soovinud ei tema raha ega sõprust. Selle asemel 
kinkis ta selle väärtusliku kunstiteose oma assistendile Antonio Minile, kes 
vajas raha oma õe kaasavaraks.

1531. aasta sügisel võttis Mini selle endaga kaasa Prantsusmaale.18 
Noor mees saatis Michelangelole mitu kirja: algul oli ta elevil reisist läbi 
Põhja-Itaalia ja üle Alpide, kohale jõudes aga kogetud raskustest pettunud. 
Lõpuks vaene Mini suri; „Leda” läks Prantsuse kuninglikku kollektsiooni, 
kus nagu juba nägime, see ilmselt sada või enam aastat hiljem hävitati, arva-
tavasti seepärast, et kellelegi puritaanliku meelelaadiga inimesele tundus see 
sündsusetu.

*
Pikkamisi nihutati Firenze Alessandro de’ Medici võimu alla. 1531. aasta 
veebruaris anti Alessandrole, kes oli alles kahekümneaastane ja seega alaealine, 
õigus kohale kõigis valitsusorganites.19 Tema põlvnemine oli ebaselge ja on 
seda siiani.20 Tema ema oli peaaegu kindlasti Põhja-Aafrika päritolu orja-
tar Simonetta, mis tegi Alessandrost segaverelise ja selgitab tema hüüdnime 
Moro ehk Moorlane. Aga tema isa oli kas Lorenzo II de’ Medici (ametliku 
versiooni järgi) või, nagu jutud käisid, noor Giulio de’ Medici, enne kui temast 
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oli saanud kardinal, või siis paavst Clemens VII, ehkki seda ei kinnitatud 
avalikult kunagi.*21

Sel ajal kui temast riigipead tehti, viibis Alessandro ise Brüsselis, kus kei-
ser Karl V tegi temast hertsogi ning kihlas ta oma vallastütre Austria Marga-
retega. Tagasi Firenzesse jõudis Alessandro 5. juulil 1531 ja järgmisel päeval 
loeti ette keisri proklamatsioon, millega linnale anti armu, aga Alessandro 
de’ Medicit tunnustati sõnaselgelt selle valitsejana.22 Nüüd valitses Firenzet 
mees, kel puudusid kogemused, kes oli alles äärmiselt noor ja kellel olid 
mõningad harjumused – nagu näiteks nunnade ja/või linnakodanike naiste 
ja tütarde võrgutamise kihk –, mis kindlasti muutsid ta üsna ebapopulaarseks 
linnas, kus alles hiljuti oli kehtinud Savonarola stiilis vabariik, mille pea oli 
Jeesus Kristus.**23

Clemens eelistas Alessandrot Ippolitole (kes oli tema onupoja Giuliano 
de’ Medici vallaspoeg), ehkki noormees tundus kõrgesse kiriklikku ametisse 
halvasti sobivat. Võibolla lohutuseks tehti Ippolitost kardinal. Ajaloolane 
J. R. Hale kirjeldas, kuidas ta Karl V kroonimise ajal 1530. aastal laamendas 
„inkognito koos teismeliste mõttekaaslaste jõuguga Bologna tänavatel”.

Alessandro esiletõus oli Michelangelo jaoks halvaendeline sündmuste 
käik. „Ta teadis”, nagu ta Condivile rääkis, et „hertsog Alessandro vihkab 
teda südamest ning on pöörane ja kättemaksuhimuline nooruk”.24 Selle vae-
nulikkuse algne põhjus on teadmata: võibolla oli selleks temperamentide eri-
nevus või pani Alessandro pahaks, et Michelangelole tema reetmine nii ker-
gesti andeks anti (ja et Clemens, kes võibolla oli Alessandro isa, kunstnikku 
nii väga austas).*** Igal juhul polnud Michelangelol kahtlust, et Alessandro 
„oleks temast vabanenud, aga seda ei lasknud teha paavsti suhtumine”.

Teistest patrooniks tahtjatest vabaneda polnud sama kerge kui Alfonso 
d’Estest. Peagi palus Michelangelolt pilti üks Karl V kõrge väejuht mar-
kii del Vasto. Figiovanni edastas 1531. aasta aprillis palve saada maal 

* Pärast orjusest vabastamist elas Simonetta Rooma lähedal Colle Vecchios talunaisena. 
1529. aastal saatis ta Alessandrole kirja ja palus abi oma vaesuses, aga veidi pärast seda suri.
** J. R. Hale nimetab Alessandrot „seksuaalselt oma pere kõige aplamaks”, kellele meeldis tegut-
seda inkognito, aga ka „mitteametlikul ja ekstsentrilisel viisil, osava poliitikuna”.
*** Alessandro vihkamine võib olla seotud ka sellega, et kunstnik oli nähtavasti lähedane 
Alessandro onupoja ja võistleja kardinal Ippolito de’ Mediciga. Vasari järgi kardinal „armastas 
Michelangelot südamest” ning kinkis talle ilusa araabia ratsu, mida Michelangelo imetles, ning 
kümme muulakoormat hobusesööta. Kahe noorema Medici vahel kahtlemata mingit erilist 
armastust polnud. 1534. aastal saatis Ippolito Karl V-le kirja, milles palus Alessandro välja vahe-
tada, ning sepitses hiljem ka oma onupoja õhkulaskmist voodi alla pandud pommiga.
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„teile sobival viisil”, mis võis nähtavasti olla „kas siis lõuendil või tahvlil, 
teie omal moel, ja oma äranägemise järgi valitud teemal”.25 Nüüd oli 
Michelangelo juba nii kuulus, et kollektsionäärid ihaldasid tema teost 
mis iganes teemal. Ehkki ta oli kurnatud ja hõivatud, lõi Michelangelo 
otsekohe kartooni Kristusest ja Maarja Magdaleenast hauaaias, „Noli me 
tangere”.26*27

Kui markii maikuu keskel Firenzes käis, tahtis ta uurida Medicite kabelis 
olevaid skulptuure ja oma maali kartooni. Figiovanni märkis, et Michelan-
gelo oli teinud imet, luues selle nii kiiresti, ja et see oli „jumalik”.

See polnud Michelangelo ainus surve all tehtud kavand. Oli ka kartoon, 
mille ta valmistas Valori ametijärglasele Firenze asehalduri kohal, Capua 
peapiiskopile. See valmis, nagu annab teada Antonio Mini, „kibekärmesti 
selleks, et peapiiskopile meele järele olla”.28 Michelangelol polnud mingit 
võimalust kummalegi patroonile ära öelda, aga tal õnnestus hoiduda piltide 
valmis maalimise ülesandest. Vasari kirjeldas, kuidas Michelangelo soovitas 
markiile, et selle töö peaks ära tegema kunstnik Pontormo – „mitte keegi 
ei suudaks teenida teda paremini kui see meister”.29 See koostöö toimis nii 
hästi, et Pontormo maalis Michelangelo kavandi järgi pildi ka peapiisko-
pile.

Tõenäoliselt umbes sel ajal – täpselt on võimatu öelda – suri Lodovico 
Buonarroti. Michelangelo reageering sellele on jäädvustatud kahel üsna eri-
neval moel. Üks neist oli üpris pikk lõpetamata poeem, milles ta võrdles oma 
leina isa pärast vend Buonarroto surma järgsete tunnetega paar aastat vara-
semast ajast: „Ta oli minu vend, sina olid mulle isa / temaga seotud armas-
tuse ja kohustusega sinu ees.”30 Ta võrdles kummagi kaotuse pärast tuntavat 
kunstimetafoori abil: „Mu vend on maalitud mu mälu käega, / aga sind see 
tahub elavana minu südamesse.” Michelangelo, kes uskus kogu südamest 
skulptuuri tähtsusse, tahtis sellega öelda, et Lodovico puudumist tundis ta 
sügavamalt.

Seejärel kujutles ta oma isa taevas olevana: „jumalikuks oled saanud … 
ei kadeduseta ma kirjutada seda rida saa.” Lodovico surm, arutles ta, õpetab 
tedagi surema. Michelangelo ootas taaskohtumist isaga: „isa-poja täiuslik 

* On arvatud, et see võis olla mõeldud kingituseks markii langule Vittoria Colonnale, Pescara 
markiisile. Kindlasti sobis see teema poolest kokku paari hilisema teosega, mis Michelangelo 
markiisile valmistas ja millel kujutati Kristust koos naistegelastega. Kui see teooria paika peab, 
siis oli see esimene kokkupuude Michelangelo ja inimese vahel, kes sai hiljem tema elus äärmi-
selt oluliseks (nagu me järgmises peatükis näeme).
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arm / veelgi kasvab taevas nii kuis voorused kõik.” Selles punktis luuletus 
katkeb; kahtlemata taipas Michelangelo, et tegelikult polnud tema armastus 
isa vastu olnud kaugeltki täiuslik.

Teine Lodovico surma kirjalik märge oli vana mehe pärast tehtud 
kulutuste nimekiri – nii tema haiguse ajal kui ka matusteks.31 Nende mak-
sete järgi otsustades näib, et Lodovico suri millalgi 1530. aasta talvel või 
1531. aasta alguses: seega oli Lodovico surres kaheksakümne kuue aastane; 
Michelangelole pärandas ta kui mitte muud, siis vähemasti head pikaealisuse 
geenid.

Buonarrotide perekond kahanes. Nüüd kuulusid sellesse Michelangelo, 
tema kaks nooremat venda – Gismondo ja Giovansimone –, kes talle eriti ei 
meeldinud, ning peale nende vennapoeg ja vennatütar, kes elas nunnakloost-
ris. Seda, mis teda Firenzega sidus, oli nüüd veelgi vähem.

*
Michelangelo oli nii füüsiliselt kui ka vaimselt kehvas seisus. Ta oli elanud üle 
kolm katkuaastat, sõja, alatoitumuse, rängad kohustused, palavikulise töö ja 
pideva muretsemise, mis lõppes rusuva pettumusega ning üle noatera reeturina 
hukkamisest pääsemisega.

1531. aasta juunis hakkas paavst Clemens, kelle käsilased olid alles hiljuti 
püüdnud Michelangelot surma saata, muretsema kunstniku tervise pärast. 
Oma sekretäri Pier Polo Marzi kaudu juhendas ta Michelangelot võtma asju 
rahulikult, mitte ennast viimse piirini kurnama, vaid hoidma ennast terve ja 
tugevana, mitte surnuks töötama.32 Nähtavasti oli Rooma jõudnud rahutuks 
tegevaid teateid.

Ei paista, et Michelangelo oleks seda nõuannet väga tõsiselt võtnud. 
Vastu pidi, nähtavasti vastas ta hoopis marulise ületöötamisega ja kohtles 
ennast lausa masohhistliku karmusega. Septembris saatis Michelangelo 
assistendi Antonio Mini onu Giovan Battista Mini just sellise sisuga hoia-
tuse Baccio Valorile.33 Ta polnud Michelangelot mitu kuud näinud, sest 
skulptor oli katkust hoidumiseks kodus püsinud, aga oli viimasel ajal temaga 
paar korda kohtunud. Nad olid rääkinud Antonio ja maalikunstnik Bugiar-
diniga palju kunstist.

Üheskoos läksid nad vaatama Medicite kabeli skulptuure, kusjuures vane-
mat Minit – nagu ka Vasarit – rabas eriti „Öö” kuju, „äärmiselt imeline asi”. 
Parasjagu oli Michelangelo lõpetamas tööd ühe „vanamehe” kallal, milleks 
tõenäoliselt oli „Hämarik”, kahest figuurist viimistletum.
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Mini märkis oma vennapojale Antoniole ja Bugiardinile, et Michelangelo 
paistab olevat jäänud kohutavalt kõhnaks, ning nood vastasid, et nende arva-
tes ei ela kunstnik enam väga kaua, kui miski ei muutu. Ta töötas palju, sõi 
kehvasti ja magas vähe. Seetõttu nägi ta välja äärmiselt väsinud ja „liha poo-
lest kahanenud”; ta kannatas katarri, peavalude ja peapöörituse käes. Antonio 
ja Bugiardini arvates oli põhjus selles, et tal oli kaks probleemi: üks peas ja 
teine südames.

Nemad uskusid, et esimese tervisehäda põhjuseks oli talvisel ajal käär-
kambris töötamine. Oleks parem, kui paavst annaks talle käsu töötada 
skulptuuridega „Madonna lapsega” ja „Hertsog Lorenzo” oma ateljees (seal 
oli ahi). Samal ajal said teised jätkata kabeli arhitektuurilise raamistuse tege-
mist. Teise probleemi, Michelangelo südamehäda põhjuseks oli tema vaidlus 
Urbino hertsogiga, see tähendab Julius II haua pärast.

*
Michelangelo pidas jälle kirjavahetust oma vana sõbra Sebastianoga, kes imes-
tas, et ta üldse veel seal on, pärast nii paljude ohtude, murede ja kurnatuse 
läbielamist.34 Sebastiano ise ei saanud enam iial olla see inimene, kes ta oli 
enne Rooma rüüstamist. Nüüd, kus nad olid läinud läbi tulest ja veest, ütles 
ta Michelangelole, võiksid nad püüda elada neile veel jäänud elu võimalikult 
suures rahus.

Sebastiano oli nüüd see, kes ta Leo X ajal iialgi ei olnud: soositud kunst-
nik, keda paavst kuulda võttis. 1531. aastal anti talle paavsti dokumentide 
tinapitsatiga ehk piombo’ga pitseri löömise sinekuur (mistõttu ta sai tuntuks 
kui Sebastiano del Piombo). See amet eeldas vaimulikuseisusse astumist. 
Sebastiano saatis pisut piinlikkust väljendava kirja, milles mainis, et temast 
on saanud munk ning et Michelangelo hakkaks naerma, kui näeks teda tema 
riietes.35

1531. aastal ja 1532. aasta alguskuudel võeti taas kord arutusele Julius 
II hauakambri lõputu küsimus. Küsimuse tõstatas Sebastiano, kes oli sat-
tunud kokku õukonna maalikunstniku ja arhitekti Girolamo Gengaga 
(1476–1551).36 Genga andis edasi info, et hertsog soovib endiselt väga, et 
hauakamber valmis saaks, aga teda vihastab Michelangelo nõudmine, et töö 
lõpetamiseks vajab ta veel 8000 tukatit. Kahtlemata oli ta seisukohal, et kulu-
tatud on juba piisavalt aega ja raha, aga nähtavat tulemust polnud.

1531. aasta juunis pakkus paavst, kel oli olnud liigutavalt hea meel 
saada Michelangelolt kiri, et ta võiks olla vahendajaks kunstniku ja hertsogi 
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vahel.37 Osalt soovis Clemens seda vaidlust lahendada vähendamaks kunst-
niku murekoormat ja pinget. „Me muudame ta kakskümmend viis aastat 
nooremaks,” teatas ta Sebastianole, tuletades meelde, et see õnnetu töö oli 
nüüd veninud juba veerand sajandi pikkuseks.

Sisuliselt, nagu kirjutas Michelangelo Sebastianole 1531. aasta augustis, 
oli vaid kaks võimalust:

Üks on seda teha; teine on anda neile raha, et nad ise selle teha laseksid. 
Neist kahest võimalusest saab valida vaid selle, mis meeldib paavstile. Et 
mina ise seda teeksin, ei oleks minu arvates paavstile meelepärane, sest 
siis ei saaks ma pühendada ennast tema asjade tegemisele. Seepärast tuleb 
neid veenda – pean silmas neid, kes Juliuse huvides tegutsevad –, et nad 
raha vastu võtaksid ja selle ise ära teha laseksid.38

Lõpuks saavutati uus kokkulepe, aga selleks läks tarvis üsna palju arutelusid 
ning rohkesti Sebastiano sõnaohtraid manitsusi oma vanale sõbrale. Sebas-
tiano üritas talle selgeks teha, kui väga paavst Michelangelot soosib, kui hea 
võimalus see on kogu sellest õnnetust ettevõtmisest vabaks pääseda ja kui vähe 
kannataks Michelangelo maine selle all, kui hauakambri lõpetab mõni teine, 
viletsam skulptor. Seda viimast punkti rõhutas Sebastiano ikka veel 5. aprillil 
1532, kui Michelangelo viimaks hakkas end Rooma teele asutama: „Sa särad 
nagu päike. Sinult ei saa võtta ei au ega kuulsust; lihtsalt arvesta, kes sa oled, 
ja ära arva, nagu sõdiks sinu vastu keegi peale sinu enda.”39

Samal ajal liikus Clemens ettevaatlikult selle poole, et teha Firenzest oma 
perekonna pärusvaldus. Enne kui aprilli lõpuks lepiti kokku uues konstitut-
sioonis, toimus kulisside taga palju lobitööd mõjukate poliitiliste figuuri-
dega. Linna etteotsa pidi saama Alessandro, „keda tuleb sestpeale nimetada 
Firenze vabariigi hertsogiks”. Tema järel saab hertsogiks tema poeg ja kui 
teda pole, siis lähim sugulane. Alessandro de’ Medici – liiderlik, väga noor, 
aga omamoodi kaval  – oli nüüd saanud endale positsiooni, mida Cosimo 
Vanem ja Lorenzo Tore polnud söandanud võtta.

Kui Michelangelo paljude aastate järel esimest korda Rooma naasis, ei 
peatunud ta Macel de’ Corvil oma majas, mis pärast linna rüüstamist ja viie-
teistkümneks aastaks unarusse jäetuna oli lagunemas.40 Isegi Juliuse haua-
kambri marmorplaadid olid töökojas üksteise otsa kukkunud. Michelangelo 
leidis peavarju Vatikani hoovi kaugemas otsas Belvederes, kus ta peatus oma 
sõbra Benvenuto della Volpaia eluruumides (sõber kuulus sellessesamasse 
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ettevõtlikku perekonda nagu nende arhitektuurijooniste tegija, kelle töid 
Michelangelo oli 1516. aastal kopeerinud).*

Kui Michelangelo Clemensiga kohtus  – tõenäoliselt kohe peale saa-
bumist  –, oli see nende kahe esimene näost näkku kokkusaamine viimase 
kümne aasta jooksul. Michelangelol oli igati põhjust selle kohtumise pärast 
närveerida.

Hauakambri uus leping, juba neljas, allkirjastati paavsti enda eluruumides 
29. aprillil Clemensi enda, Sebastiano ja Urbino hertsogi saadiku Giovan 
Maria della Porta juuresolekul.41 Pealtnäha oli see mõistlik kompromiss. 
Michelangelo pidi lõpetama kuus kuju, mida ta oli juba teinud (millised 
kuus, pole selge, võibolla neli Firenzes tehtud orja ning neile lisaks „Võit” 
ja „Mooses”). Teised valmistaksid veel viis ja saaksid tasuks 2000 tukatit 
Michelangelolt, kellele jääb alles tema maja Roomas. Kõik tuli teha kolme 
aasta jooksul. Michelangelo pidi veetma aastast kaks kuud Roomas, üle-
jäänud aja Firenzes. Ta pidi töötama ainult Juliuse hauakambri ja San 
Lorenzo kiriku projektide kallal.

Samuti muutus haua asukoht.42 Selle paigutamine Püha Peetruse kiri-
kusse oli ilmselt ebapraktiline, sest ehitustööd olid seal enam-vähem laka-
nud; siit ilmast lahkunud arhitekt Bramante uutelt ristpiilaritelt võrsusid 
rohi ja metsalilled, nagu oleks tegemist Rooma varemetega. Urbino hertsog 
eelistas uueks asukohaks Santa Maria del Popolot, mida seostati della Rovere 
perekonnaga. Michelangelo väitis vastu, et seal ei ole sellele head kohta ja 
ka valgus oleks seal vale (mis näitab, kui hoolikalt ta mõtles läbi oma teoste 
paigutamise). Tema pakkus asukohaks San Pietro in Vincoli kirikut, millega 
Julius oli kardinalina seotud.

Leping vormistati lõplikult kaks päeva pärast seda, kui lepiti kokku 
Firenze uues konstitutsioonis. Küllap tundis Clemens rahuldust kahe sää-
rase pikaajalise vaidluse  – linna valitsemise ja tema eelkäija haua valmis-
ehitamise  – lahendamisest. Ta käskis Michelangelol samal päeval tagasi 
pöörduda, et jätkata San Lorenzos tööd Medicite haudade kallal.43

Pärastpoole hakkas Michelangelo arvama  – kas siis paranoiliselt või 
mitte –, et Urbino hertsogi saadik oli „saanud notariga kokku” ja mõningaid 
klausleid muutnud. Ta oli kindel, et Clemens poleks sääraseid lisandeid 

* Benvenuto lubas vaadata välja Bramante spiraaltrepi tipust, kui ta kuuleb Michelangelot lähe-
nemas. Talle valmistas toa ette Benvenuto naine Mona Lisabetta. (Kui Michelangelo oli tagasi 
Firenzesse läinud, saatis ta kunstnikule sõnumi, öeldes, et järgmine kord peaks ta ööbima samas 
toas.)
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mingil juhul lubanud. Ta väitis, et Sebastiano oli tahtnud paavsti sellest tea-
vitada ja „lasta notari üles puua”.

Samal ajal nägi saadik kõvasti vaeva, et veenda hertsog Francesco Maria 
della Roveret nende tingimustega nõustuma.44 Ta teatas, et Roomas oli 
kõigi arvates tehtud imehea ning suurepärast tulemust võimaldav leping 
ning soovitas hertsogil kirjutada Michelangelole isikliku, viisaka kirja, mis 
teda kiidaks ja julgustaks, „sest mulle on öeldud, et see mees muutub palju 
paindlikumaks, kui ta näeb teie head meelestust temasse, ning et ta suudab 
teha imesid”. Sellegipoolest kulus rohkem kui kuu aega, enne kui hertsog, 
kel tõenäoliselt polnud just eriti tahtmist Michelangelole midagi meeldivat 
öelda, lepingu kinnitas.

Varsti pärast lepingu kinnitamist teatas Michelangelo, et ta naaseb 
Rooma.45 Järgnes koordineeritud kampaania tema ümberveenmiseks, osalt 
arvatavasti seepärast, et paavsti prioriteet oli lasta tal jätkata Firenze projek-
tidega. Aga Clemensile ja tema ringkonnale tegi muret ka see, millist mõju 
võiks kunstnikule avaldada Firenze kliima äkiline vahetamine Rooma uduse 
õhu vastu.*46 Clemens veenis isegi Urbino hertsogi saadikut, et Michelangelol 
oleks ohtlik palaval aastaajal Roomasse tulla. Septembrikuu oleks ohutum. 
Sebastiano palus, et kunstnik vähemalt ratsutaks jaheda ilmaga. Nähtavasti 
vastas Michelangelo, et saviga on kergem teha tööd palavaga  – arvatavasti 
pidas ta silmas Juliuse haua mudelite valmistamist. Sellegipoolest viivitas ta 
lõpuks oma saabumisega kuni septembrini. Ta jäi Rooma pikaks ajaks.

Algul oli Michelangelo eesmärk Roomas ilmselt jätkata võimalikult kii-
resti Juliuse hauaga. Aga enne aasta lõppu toimus midagi palju sügavamal 
kui praktilisuse tasandil. See oli sündmus, mis võttis oma võimusesse kõik 
Michelangelo emotsioonid ning muutis tema elu loomerütmi. Ta kohtas 
noort Rooma aristokraati Tommaso de’ Cavalierit (keda tema lähedased 
tundsid kui Tommaod).

Kus ja kuidas nad täpselt kohtusid, pole teada, aga midagi keerulist selles 
polnud.47 Cavalieri maja asus Kapitooliumi künkal, nii et nad olid Miche-
langeloga peaaegu naabrid: Macel de’ Corvi, kuhu kunstnik oli tagasi tulnud, 
asus selle künka jalamil. Lisaks sellele oli neil ühiseid sõpru ja tuttavaid. 
Tommaso emapoolne vanaisa oli Firenze pankur ning Michelangelo tundis 
sellest kogukonnast paljusid.

* Võibolla pani Michelangelo pärast uuesti muretsema ka Benvenuto della Volpaia äkiline surm 
palavikku juunikuu lõpus. Clemens, kes oli kaotanud oma lähikonnast ühe väärt meistri, ei soo-
vinud riskida veel teisegi tervisega.
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Üks neist, ustav Leonardo Sellaio, oli kadunuks jäänud, võibolla et Rooma 
rüüstamise ajal. Nüüd kandis Michelangelo asjade eest hoolt tolliametnik 
Bartolomeo Angelini. Võibolla tema aitaski neil tutvuda; temast sai vahemees. 
Teine võimalus, et neid tutvustas teineteisele Firenze skulptor Pierantonio 
Cecchini. Cavalieri oli juba huvitatud kunstist ja ka tegeles sellega.

On palju vaieldud küsimus, kui vana oli Cavalieri esimest korda Miche-
langeloga kohtudes.48 Cavalieri sünnimeetrikat pole leitud, aga kaudsete 
tõendite alusel võib arvata, et ta sündis vahemikus 1512 kuni 1520, ning 
seega pidi ta olema kaheteistkümne kuni kahekümne ühe aastane, kui ta 
kohtus Michelangeloga (kes oli 1532/1533. aasta talvel viiekümne seitsme 
aastane).

Cavalierist ei ole säilinud ühtki kindlat portreed, aga kaasaegsete silmis 
oli Tommaso kena välimuse ja lihvitud maneeridega noormees. Firenze 
intellektuaal Benedetto Varchi, kes kirjutas sellest viisteist aastat hiljem, rää-
kis Cavalieri „võrratust ilust”, „meeldivatest kommetest, nii oivaliste annetega 
ja nii võluva käitumisega, et ta tõesti oli väärt ja on väärt, et teda armastataks 
seda enam, mida enam teda tuntakse”.49 Vasari märkis, et „lõputult rohkem” 
kui ühtki teist sõpra „armastas Michelangelo noort Tommaso de’ Cavalierit, 
heast perekonnast roomlast, kes oli kunstist sügavalt huvitatud”.50

Kunstniku jaoks näib see olevat olnud coup de foudre. Oma tuld võtva 
lihaga ja luudega, mis nii kuivad ja rabedad nagu peerg, ja „väävlist süda-
mega”, kirjutas ta sonetis Tommasole, polnud ime, et „ühe silmapilguga süt-
tib esimene säde ja lõõmama lööb”.51 Näib, et algseks lähenemiseks saatis ta 
sõnumi skulptor Pierantonio Cecchini kaudu ja pani kingituseks kaasa kaks 
joonistust.

Kiri ise on kaduma läinud, aga säilinud on järgmise kirja mustand, milles 
on tunda Michelangelo ärevust selle pärast, et ta esimesena kirja oli saatnud. 
„Mul tekkis ebasoovitavalt, messer Tommao, mu üliaustatud isand, aje kir-
jutada teie kõrgusele, mitte vastuseks ühelegi teie käest saadud kirjale, vaid 
tehes esimese sammu.”52

Michelangelo oli arvanud, et see lähenemine on nagu väikese oja ületa-
mine. Selle asemel oli ta avastanud end sumamas ookeanis; seejärel, jätkas ta 
vee kujundit, vabandas ta, et tal puudub „oskus tüürida rada teie hiilgavate 
annete merel”. Mitte miski, mida keegi teine teha võis, polnud „hunnitu 
ja ületamatu” Tommaso vääriline. Kui Michelangelo iial võiks uskuda, et 
miski, mida tema teeb, saaks noorele mehele meelt mööda olla, siis pühen-
daks ta oma praeguse ja järelejäänud elu tema teenimisele ning kahetseda 
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võiks ainult seda, et ta oma minevikku enam nõnda ei saanud kulutada. See 
keerutavalt ennast maha tegev eneseväljendus  – nii erinev sellest, kuidas 
Michelangelo käis ringi paavstide ja hertsogitega – jäi saatmata. Selle asemel 
saabus Tommasolt vastus, mis polnud küll nii eripäraselt põrmus roomav 
nagu Michelangelo kiri, aga siiski soojalt viisakas: „Ma tõesti kinnitan teile, 
et armastus, mida ma ka teie vastu tunnen, on võrdväärne või isegi suurem 
sellest, mida olen iial ühegi inimese vastu tundnud, ja ma pole ka kellegi sõp-
rust kunagi rohkem ihaldanud kui teie oma.”53

Tommaso oli olnud haige  – arvatavasti sellepärast viivitas ta vastami-
sega – ja tundis, et fortuuna on tema vastu, jättes ta nõnda ilma „kunsti alal 
ülima inimese” seltskonnast. Aga nüüd, kus ta juba paraneb, kulub tema aeg 
kahe Michelangelo saadetud joonistuse vaatamisele („mida rohkem ma neid 
uurin, seda rohkem nad mind rõõmustavad”).

Sellist kirja saades saatis Michelangelo – tema kohta – täiesti eufoorilise 
vastuse.54 Ta oleks arvanud end taeva ja maa ees häbistatuks, kui poleks saa-
nud teada, et Tommaso „meelsasti tahab mõned mu joonistused vastu võtta”. 
Uudis oli pakkunud talle „suure üllatuse ja mitte vähem heameelt”. Kirja 
dateeris ta „jaanuarikuu minu jaoks õnnelikul esimesel päeval”. 1533. aasta 
hakul oli alanud uus etapp Michelangelo elus ja töös.

*
Milline ka polnud Michelangelo tunnete tugevus, ei olnud tema suhe Tommaso 
de’ Cavalieriga tõenäoliselt füüsiline, seksuaalne armulugu. Esiteks, seda esi-
tati luuletuste ja piltide kaudu, mis polnud kaugeltki salajased. Isegi kui me 
otsustame mitte uskuda Michelangelo kinnitusi oma käitumise karskusest, siis 
muudavad Tommaso kõrge ühiskondlik positsioon ja nende suhte võrdlemisi 
avalik loomus ebatõenäoliseks, et see saanuks olla muud kui platooniline.

Filosoofiline õigustus, mille Michelangelo selle suhte kohta esitas, 
langes kokku väitega, mille tõid Lorenzo Toreda õukonnas esile neopla-
tonistid, eriti Marsilio Ficino: armastus ilu vastu on hea, kristlikus mõttes 
jumaliku kogemine. Sestap oli Tommaso kauni välimuse üle mõtisklemine 
peaaegu nagu taeva eelmaitse. Michelangelo väitis, et Tommaso „armsat 
nägu” vaadates oli tema hing „sageli juba tõusnud Jumala juurde”.55 Säärane 
arutlemine oli emotsionaalselt ja intellektuaalselt ohtlik. Aga sellisele kõi-
kuvale vastavusele toetus suur osa Michelangelo elust. Seepärast tunduski 
talle ja tema kaasaegsetele igati õige katta Sixtuse kabeli lagi ilusate mees-
aktidega.
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Michelangelo (?), „Ganymedes”, u 1533.
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Kirjas, mille Michelangelo saatis oma vanale sõbrale Bugiardinile ühe 
kurjakuulutava komeedi kohta, kirjutas ta välja ka sonetid Tommasole.56 
Esimene neist algas: „Kui üks siivas armastus, üks puhas halastus, ülev, peaks 
siduma kaks armastajat ainsa saatusega …”57 Luuletus jätkus tingimuslausete 
reaga, loetledes säärase liidu võimalusi: „Kui üks hing kahte kehha võib saada 
igaveseks, nii et mõlemad tõstetakse nagu tiibadel lennuks taeva.” Lõpplause 
oli, et seda sidet saab lõhkuda vaid üks asi – põlastus või halvakspanu. Sel 
hetkel näib tema suurim mure olevat olnud, et keegi mürgitab Tommaso 
mõtted tema vastu.*58

Teises luuletuses rõhutatakse Michelangelo armastuse karskust: „Oh, 
kuis sestap kuuleksid / puhast iha, mis mu südames lõõmab, / need, kes 
näevad teistes ainult iseennast?”59 Nähtavasti ei uskunud mitte päris kõik, et 
Michelangelo pühendumus sellele noorele mehele oli puhas. Mõned hoia-
tasid Tommasot, et ta ei seoks end liiga lähedalt selle kuulsa kunstnikuga, 
kes vanuse poolest sobis talle vanaisaks. Veidi aega Michelangelo arvaski, et 
Tommaso võtab kuulda seda „rumalat, julma, pahatahtlikku rahvahulka”, kes 
süüdistasid teisi oma kurjade kahtlustuste jagamises.60

Michelangelo armastuse juures Tommaso vastu oli ebatavaline  – kui 
mitte arvestada selle tugevust  –, et sellest sündis kohe suurt kunsti. Kohe 
esimese kirjaga oli Cecchini toonud Tommasole kaks joonistust. Need võisid 
olla Ganymedes ja Tityos; kindlasti sai Tommaso juba varakult kingituseks 
nende kahe süžee hoolikalt viimistletud joonistused. Teatud mõttes moodus-
tasid nad paari; kujundite poolest peegeldasid nad teineteist, sest kummaski 
stseenis oli kõige aktiivsem osaleja hiigelsuur, võimas lind. Aga nende piltide 
tähendused olid vastandlikud.

Antiikaja mütoloogias oli Trooja kuninga poeg Ganymedes kõige ilusam 
mees (nii nagu Tommaso de’ Cavalieri kuuldavasti oma imetlejate silmis). 
Ühel päeval, kui Ganymedes Ida mäel lambaid karjatas, haaras kotka kujul 
ilmuv Jupiter ta kaasa ja kandis Olümposele, kus temast sai jumalate veini-
kallaja. Alates Platonist anti sellele loole sageli moraalne, peaaegu müstiline 
tõlgendus, mille kohaselt Ganymedes oli inimhing, keda jumalik vägi armas-
tas ja seetõttu taevasse viis.

* Rooma humanistide seas, näiteks Paolo Giovio ringis, olid levinud humoorikad süüdistused 
samasooliste suhetes ning sageli olid need rüütatud skatoloogilisse ladinakeelsesse värssi. Need 
olid just seesugused inimesed, kes võinuks teha lõbusalt laimavaid märkusi Michelangelo tun-
nete kohta Tommaso vastu. Tema üle naermine oleks võinud võtta teismeliselt igasuguse isu 
selle tulihingelise kunstnikuga rohkem tegemist teha.
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Näiliselt oli see pilt siis kõlbeline, ülendav variatsioon armastusest, mida 
Michelangelo kuulutas oma luuletustes Tommasole, see, mida mustasid 
labased valetajad, kes ei mõistnud kunstniku käitumise puhtust. Aga Jupiteri 
ja Ganymedese suhte kohta oli veel üks antiikajal tekkinud ja ka 16. sajandi 
Itaalias levinud tõlgendus: et see oli vanema mehe ja nooruki seksuaal-
partnerluse arhetüüp.61 Ganymedes oli teine sõna katamiidi kohta.*

Michelangelo kontseptsioon suutis viia mõtted neile mõlemale võimalusele. 
Tema jumalik kotkas ei näe välja nagu vooruslik lind. Vastupidi, see on metsik 
olend, kelle pea ja kael on välja sirutatud, nokk kiskjalikus himus avatud, pilk 
raevukas ja särav. Ganymedese sääred on haaratud kõvasti tema võimsate küü-
niste vahele, suure linnu kube surutud vastu tema tuharaid. Psühholoogiline 
komplikatsioon on see, et Michelangelo luules on tema see, kes Tommaso 
tiibadel üles kantakse; kunstnik on passiivne vang, nagu ta meeldejäävalt tea-
tas Tommaso perekonnanimega mängivas sonetis: „Õnnelik olemiseks pean 
olema allutatud ja ahelais … alasti ja üksi … relvis kavaleri käe läbi.”62

* Ld catamitus – Tlk.

„Tityos”, u 1533.
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Tityose joonistus kujutas seevastu kannatust, mis johtub füüsilisest ihast. 
Hiiglane Tityos oli püüdnud vägistada Apollo ja Diana ema Latonat. Tema 
karistuseks Hadeses oli, et raisakotkas õgib igavesti tema pidevalt uuenevat 
maksa, mis oli traditsiooniliselt himuruse asupaik.

Michelangelo joonistusel on Tityos õilis akt, Sixtuse kabeli lae Aadama 
veli. Ta on aheldatud kalju külge, ta pea on pööratud hiigelsuure linnu  – 
Ganymedese vangistaja lähisugulase – poole, kes istub tema kohal ja sirutab 
kaela nokkimaks Tityose vahelihast. Kannatuse tunnet ei anna edasi mitte 
niivõrd peategelane kui üks peaaegu ebareaalne detail: paremal pool kasvab 
puu, mille juured klammerduvad kaljusse nagu kondine käsi, ja selle tüve 
küljest on ära murdunud oksatüügas moondunud inimese näoks, millel on 
üksainus ainiti vahtiv silm ja kisendav suu. All, kaljurahnu äärel sibab krabi. 
Need kaks veidrat objekti vihjavad Dante „Infernole”.

XIII laulus satub poeet jubedasse elavasse metsa, kus hinged, moondatud 
väändunud tüvede ja tumedate lehtedega sõlmilisteks puudeks, igavesti hala-
vad. Seal karistatakse enesetapjaid. Krabi vihjab alumisele tsoonile, mis, nagu 
annab teada Dante saatja Vergilius, on kohutava, põleva liivaga kõrb. Seal 
karistatakse sodomiite.

Tityose piinu kujutav joonistus ei ole millegi muu eskiis, vaid samavõrra 
läbikaalutud, lõpetatud teos nagu mõni lõik Sixtuse kabeli laest. Mastaap 
oli väike, aga see ja teised Tommasole kingitud joonistused – mis olid küll 
iseenesest lõpetatud  – andsid kavandeid tervele seeriale mütoloogilistele 
maalide, mis olid võrreldavad Tiziani teostega Alfonso d’Este camerino d’ala-
bastro’s.

Kui Michelangelo tundis, et ta on Tommaso vangis, siis oma patroonide 
suhtes näitas ta üles märkimisväärset vabadust. Selle asemel et kedagi tee-
nida, andis ta oma kujutlusvõime parima vilja tasuta sellele, keda ta armastas.

Paljud jõukad ja võimukad kollektsionäärid ihkasid neid joonistusi  – 
Michelangelo vaimu loomevilja, mille tema kinkis alandlikult ühele teis-
melisele. Ja veelgi enam: neist joonistustest on näha, kui väga ta pingutas, 
et muuta need pildid noorele inimesele kütkestavaks. Nad on täis linde ja 
loomi – kotkas ja raisakull, „Tityose” krabi – ja pentsikult fantastilisi detaile. 
Need joonistused olid mõeldud võluma noort inimest samamoodi nagu teda, 
Michelangelot, olid poisikesena kütkestanud Schongaueri „Püha Antoniuse 
kiusatuse” kala-deemonid.
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*
Michelangelo jäi Rooma üha kauemaks ja kauemaks, palju pikemaks ajaks kui 
need kaks kuud, mis olid kindlaks määratud Julius II haua uues lepingus. 
Üks, mida ta sel ajal tegi, oli oma majapidamise uuesti Macel de’ Corvile 
sisseseadmine.

See tänav asus abitato, Rooma hoonestatud osa äärel, ning hoovi ja pea-
hoone taga oleva köögiviljaaia kirjeldusest aimub lausa külamiljööd: seal on 
viinapuud, viigipuud, virsikud ja granaatõunad, peale selle kanakari, noor 
kukk ja mitu kassi.

Michelangelol oli nüüd uus teener-assistent, Marchest Castel Durantest 
pärit noormees Francesco d’Amadore, keda alati hüüti Urbinoks, arvatavasti 
seepärast, et too kuulus linn asus tema kodulinna lähedal. Vasari järgi astus 
ta Michelangelo teenistusse 1530. aastal.63 Järgmised kaks aastakümmet oli 
Urbino Michelangelo elu peamine tugi. Michelangelo hakkas teda armas-
tama võibolla sama palju, kui armastas Tommasot, kuid hoopis teistsugusel, 
palju vähem metafüüsilisel moel.

Näib, et mingil põhjusel, võibolla tema surmalähedaste kogemuste tõttu 
Firenze piiramise ajal ja järel, muutusid Michelangelo armutunded hilises 
keskeas veelgi tugevamaks. Järgnenud pooleteise aastakümne jooksul kujune-
sid tema elu kõige tugevamad suhted ja – mitte juhuslikult – see oli periood, 
mil ta kirjutas enamiku oma 302 luuletusest.

Võibolla tegi Michelangelo sel ajal mõningaid edusamme ka Juliuse 
hauaga, aga tal mõlkusid meeles muudki asjad. Üks oli Tommaso ja teine oli 
ülestõusmine. Umbes sellest perioodist pärit ilusatel joonistustel on kujuta-
tud Kristust võidukalt hauast välja ronimas või lendamas.64 Mõne neist tegi 
ta võibolla selleks, et aidata Sebastianot, kes oma kirjades sageli anus Miche-
langelot, et too aitaks ta hädast välja joonistustega – saadaks midagi, ükskõik 
mida, „figuure või jalgu või kehi või käsi”. Kord, kui ta palus abi, „veidike 
selgust”, viitas ta pisut lugupidamatult ladinakeelsele kirikulaulule „Veni 
Spiritus Sanctus”, öeldes, et ilma Michelangelo valgustuseta pole temas üldse 
valgust.65 Aga enam ei läinud kaua, kui Michelangelo kannatus Sebastiano 
suhtes katkes.

Mõned ülestõusmisjoonistustest võisid olla Sebastiano tellimuse tarvis – 
teha altarimaal Santa Maria della Pace kirikule Roomas –, mida too tegelikult 
kunagi ei täitnud. Teised paistavad olevat omaette sõltumatud teosed või 
eskiisid pildile, mida Michelangelo ise kavatses maalida. Milline ka polnud 
selle põhjus, käisid tema peast läbi variatsioonid Kristuse ülestõusmise teemal.
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„Ülestõusnud Kristus”, u 1532–1533.
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Kõige hämmastavam näide on Tityose joonistuse tagaküljel.66 Mingil 
hetkel, nähtavasti pärast kompositsiooni lõpetamist, pööras Michelangelo 
lehe ringi ning liikus mööda lamava, piinatud hiiglase kontuure teistsuguse 
tähendusega. Tityose paremast käsivarrest, mis on aheldatud Hadese kalju-
põranda külge, saab Jeesuse parem käsivars, mis on võidukalt üles sirutatud; 
siruli olemise asemel hüppab alasti figuur tarmukalt avatud hauakambrist 
välja. See teisendus näitab, kuidas oli Michelangelo mõtlemine täis vorme, 
mille tähendus pidevalt muutus. Keera leht ringi, muuda nurka ja kõik on 
hoopis teine.*67

*
Alles rohkem kui üheksa kuud hiljem, 1533. aasta juunikuu lõpus pöördus 
Michelangelo vastumeelselt tagasi Firenzesse. Sestpeale hoidis Sebastianolt 
ja Bartolomeo Angelinilt tulev kirjade vool teda Rooma eluga kursis.

„Sinu maja valvatakse pidevalt,” kirjutas Angelini 12. juulil. „Ma käin seal 
sageli päevaajal – kanad ja nende isand kukk elavad hästi ja kassid tunnevad 
sinust hirmsasti puudust, aga mitte niipalju, et neil söögiisu ära kaoks.”68 
Tommaso saatis sooje tervitusi ja lootis nagu nad kõik kirja Michelangelolt. 
Nädal aega hiljem palavus kasvas ja viigimarjade saak tundus paljutõotav. 
Augusti alguseks olid muskaatviinamarjad küpsemas „ning Tommaso saab 
oma osa, kui nad harakad üle elavad”.

Angelini kirjad on võluvalt keelt peksvad. Küllap oli sedalaadi ka tema 
sõprus Michelangeloga, mitte ainult paberil, vaid ka näost näkku. See oli 
tõendus, et eraklik kunstnik suutis kõigest oma ängist hoolimata tunda 
muretut huvi kasside ja viigimarjade vastu.

Ühelt katki rebitud ja rikutud paberilehelt, millel on Angelinile kir-
jutatud kirja mustand, saame aimu Michelangelo meeleseisundist (mille 
katkelisus jätab juhusliku, kuid liigutava mulje hingetuks tegevast kirest).69 

* Ühes käsikirjas (Vat.Lat.3211) leiduvate luuletuste ja mustandite meisterlikus käsitluses on 
Leonard Barkan demonstreerinud, kuidas esinesid needsamad muutused ja metamorfoosid, 
mida võib leida Michelangelo joonistustelt, ka tema luuletustes. Need teevad läbi mitmeid 
versioone: Barkan loetleb mõnede või kõigi sonettide kahtekümmet eri inkarnatsiooni. Sellel 
oli oma psühholoogiline aspekt. Üks luuletus, nagu osutab Barkan, algab „kirglike tunnete väl-
jendusena Tommaso de’ Cavalieri vastu, aga on lõplikul kujul suunatud vähem kindlale objektile, 
keda ehk oleks võimalik samastada Vittoria Colonnaga”. Selle käigus esineb fraas „o signor mio” 
(„oo, mu isand”) mitmesugustes kontekstides ja kaob siis sootuks, nii et lõpuks „ei ole see ainult 
meessoost armastatu ega Tommaso de’ Cavalieri, kes kõrvale heidetakse, vaid iha endaga seotud 
lootused”.
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Michelangelo alustas nähtavasti Macel de’ Corvi majapidamise ja poliitilise 
olukorra arutamisest, siis läks edasi oma emotsionaalse seisundi juurde. Üks 
juhuslik fraas ühendas Michelangelo „hinge messer Tommaoga”. Seejärel sel-
gitati pikemas säilinud lõigus seda ühendust poeetiliselt metafüüsilise järel-
dusega. Kui Michelangelo igatses öösel ja päeval lakkamatult naasta Rooma, 
siis seda oli kerge mõista. Tema süda oli Tommaso de’ Cavalieri valduses, 
süda oli hinge asupaik. Seega oli „loomulik tung”, et hing ihkas „naasta oma 
elupaika”.

28. juulil saatis Michelangelo Tommaso leebe õrritamise peale, et ta 
temale ei kirjuta, vastuse, et tal on täiesti võimatu seda noort meest unus-
tada.70 Ta võrdles ihulikku toitu kõrgema, vaimse toiduga, mida ta sai oma 
tunnetest Tommaso vastu: „Nüüd saan aru, et sinu nime unustada võiksin 
[sama hästi] kui unustada toidu, millest elan – ei, pigem unustada võiksin 
toidu, mis õnnetult turgutab vaid ihu, kui sinu nime, mis turgutab ihu ja 
hinge, täites mõlemad säärase rõõmuga, et olen tundetu kahetsuse või surma-
hirmu ees.” Sellest lõigust on olemas mitu mustandit, milles ta mängib toidu 
ja armastatu nime võrdlusega, otsekui kirjutaks ta luuletust.

Michelangelo meeled olid Tommasot täis. Ta anus, et Sebastiano saadaks 
talle noormehe kohta uudiseid, „sest kui ta minu mälust hajuks, siis arvan, et 
kukuksin kohe surnuna maha”.71

On raske harutada Michelangelo ja Tommaso vahelise suhte tegelikkust 
lahti filosoofia, poeetiliste konventsioonide ja õukondliku meelitamise ehis-
keerdudest, millega see on kaetud. Siiski on võimatu kahelda, et mõlemal 
poolel olid olemas ehtsad tunded, ning et vähemalt mõnda aega suunas 
Michelangelo kõik oma sügavaimad tunded selle noore Rooma härrasmehe 
jumaldamisse.

Michelangelo armastus Tommaso vastu oli sui generis, sest selles peegel-
dus Michelangelo enda ainulaadsus. Ta oli ühtaegu aristokraat – vähemalt 
enese arvates  – ja käsitööline, poeet, kivinikerdaja. Niisamuti olid tema ja 
Tommaso armastajad – ehkki platoonilised armastajad –, aga teisel tasandil 
ka patroon ja kunstnik. Michelangelo esitas oma ideed noorele mehele kom-
menteerida ja heaks kiita peaaegu samamoodi nagu paavst Clemensile, ainult 
et intiimsemalt ja tunderikkamalt.

Lõpuks Tommasole kingitud joonistus päikesejumala kaarikuga sõitvast 
Phaethonist oli laitmatult viimistletud, elegantsemalt püramiidja komposit-
siooniga kui varasemad selleteemalised katsetused.72 Arvatavasti olid selles 
esindatud ka mõned Tommaso ideed. Tõepoolest, pildi ja selle tähenduse 
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„Phaethoni langemine”, 1533.
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nüansside arutelu kuulus asja juurde. Michelangelo kohtles noormeest, nagu 
oleks ta suur patroon, aga samal ajal õppis Tommaso tundma kunsti peensusi.

Legendi järgi laenas Phaethon päikesejumala kaarikut, aga ei suutnud 
selle hobuseid ohjata, nii et maa sattus päikesega põletamise ohtu. See oli 
hoiatus ülbe eneseupitamise eest; aga kellel oli oht liiga hulljulgelt lennata ja 
liigset kuumust tekitada – kas Tommasol või Michelangelol –, see jäi selgesti 
väljendamata.

*
See ei jäänud märkamatuks, et Michelangelo lõi terve hulga uusi hiilgavaid 
teoseid noorele roomlasele, kes elas Kapitooliumi künkal. Sebastiano, kes oli 
juba ammu aega lootnud, et Michelangelo maalimise juurde tagasi pöördub, 
nägi Ganymedese joonistuses ootamatuid võimalusi. 1533. aasta juulis käis ta 
välja mõtte, et see paganlik, erootiline pilt sobiks hästi uue käärkambri kupli 
sisemise poole fresko aluspõhjaks.73 Sebastiano pakkus, et alasti Ganymedese 
saaks teisendada evangelist Johanneseks, keda kantakse taevasse.

Võibolla tegi Sebastiano nalja, aga isegi sel juhul näitab see, et ta oli 
näinud Michelangelo joonistustes potentsiaali. Nende mõõtmed võisid olla 
küll väikesed, aga nad osutasid palju suurematele võimalustele. Samas kirjas 
avaldas Sebastiano, et paavst oli mõelnud Michelangelole välja uue põneva 
tellimuse, „miski, mis on üle sinu unistuste”. Ta ei öelnud, mis see on, aga 
peaaegu kindlasti oli see esimene viide Sixtuse kabeli altariseina tohutu suu-
rele maalile, milleks kulus aastaid Michelangelo elust. Selle teemal, „Viimsel 
kohtupäeval”, oli midagi ühist „Ganymedese” ja „Phaethoniga”:*74 selleski 
olid taevasse tõusvad ja alla langevad alasti figuurid.

6. septembril palus Tommaso vabandust oma „ainumalt isandalt”, et ta 
polnud Michelangelo kirjale varem vastanud, aga tal oli hea põhjendus: ta 
oli olnud haige.75 Tommaso lisas ka ühe uudise: „ehk kolm päeva tagasi sain 
ma kätte oma „Phaethoni”, mis on väga hästi teostatud, ning seda nägid ka 
paavst, kardinal de’ Medici ja kõik”.

Võibolla oli see Phaethoni viimane, lõpetatud joonistus, mille Michelan-
gelo talle Firenzest saatis, aga viimasel ajal on oletatud, et tegelikult pidas 

* Clemensit oli võibolla juunikuu lõpu poole konsulteeritud Vatikani aias Koperniku uue teooria 
suhtes, mille järgi Maa tiirleb ümber Päikese. Selle sündmuse tähistamiseks kinkis Clemens 
loengupidajale Albert Widmanstadtile ühe käsikirja. Ilmselt oli see käsitlus äratanud paavstis 
huvi ja põnevust – erinevalt tema 17. sajandi ametijärglasest Urbanus VIII-st, kes Galileo sama 
idee esitamise eest kohtu alla andis. Võibolla panigi see teda Michelangelole välja mõtlema min-
git taevaga seotud teemat.
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Tommaso silmas luksuslikku objet d’art’i, mille ta oli tellinud: kvartsigra-
veeringut, mille oli Michelangelo kavandi järgi teinud asjatundlik käsitöö-
meister Giovanni Bernardi.

Igal juhul ütleb Tommaso veel, et tema nõo poeg kardinal Ippolito de’ 
Medici oli väga soovinud näha kõiki Michelangelo joonistusi ning tahtnud, 
et nii „Tityos” ja „Ganymedes” oleksid „tehtud kristallile”. Tommaso pani 
ilmselt seda isiklike kingituste omastamist pahaks ja arvas, et samamoodi 
suhtub asjasse ka Michelangelo, aga tal õnnestus vaid osaliselt neid päästa: 
„Ma ei osanud kuidagi takistada „Tityose” käiku laskmist, ning sellega meis-
ter Giovanni praegu tegelebki. Ma nägin „Ganymedese” päästmiseks väga 
kõvasti vaeva.” Jääb mulje, et „Ganymedes” oli väga privaatne pilt.

*
22. septembril ratsutas Michelangelo Firenzest – võibolla päevateekonna kau-
guselt – kohtumisele paavst Clemensiga San Miniatosse, kus iidne Roomast 
loodesse suunduv maantee kohtus Firenze–Pisa teega.76

Clemens oli näinud läänekristluse lõhe üha suuremat laienemist: Inglis-
maa kirik oli Roomast lahku löömas, sest Henry VIII-le polnud antud luba 
abielu lahutada. Nagu mõnel muulgi korral polnud vaesel Clemensil siin 
manööverdamisruumi: Aragóni Katariina, kuninganna, kellest Henry soovis 
end lahutada, oli keiser Karl V tädi ja too valitseja oli oma sugulase au haa-
vamisest solvunud. Clemens oleks võinud olla paindlikum, kui ta lahutuse 
päevakorda tõustes poleks olnud sisuliselt Karli vang.* Teisest küljest suutis 
Clemens äärmiselt edukalt kasvatada Medicite võimu. 1533. aastaks oli tema 
vallaspoeg (või onupoja pojapoeg) Alessandro Firenze valitseja, väljaspool 
abielu sündinud Ippolito oli kardinal ning tema onupoja lapselaps Caterina 
kihlatud Prantsusmaa kuninga François I teise poja Henriga.

Oma põdurast tervisest hoolimata otsustas Clemens seda laulatust isik-
likult juhatada.77 Mingil hetkel lükati reis edasi seepärast, et Clemens lausa 
karjus podagravalust, aga lõpuks lahkusid tema ja ta kaaskond Roomast 
9. septembril. Kui ta Michelangeloga kokku sai, siis on raske uskuda, et Cle-
mensi suurejooneline uus tellimus ei tulnud juba jutuks.

* Tõsised kahtlused enda ja Katariina abielu seaduslikkuse kohta tekkisid Henryl esmalt 1527. 
aastal, sest Katariina oli enne seda olnud abielus Henry surnud vanema venna Arthuriga, ning 
3. Moosese raamatu järgi oli nii, et kui mees võtab oma venna naise, siis jäävad nad lastetuks. 
Henryl ja Katariinal puudus meessoost järglane. Sel ajal, 22. juunil, kui Henry nõudis Katarii-
nast lahutamist, viibis Clemens Castel Sant’ Angelos keisrivägede piiramisrõngas. Kui Clemen-
sil olnuks rohkem tegevusvabadust, siis tõenäoliselt oleks Inglise reformatsioon ära jäänud.



429Armastus ja pagulus

Michelangelo tundis end Firenzes, kus pulbitses vastupanu hertsog 
Alessandro režiimile, üha ebamugavamalt. Francesco Guicciardini teatas 
otsekoheselt: „Kogu rahvas on meie vastu ning noored rohkem kui vanad.”78 
Seepärast oli vaja rakendada meetmeid linna ohjes hoidmiseks.

Bastioni, mille Michelangelo oli Porta alla Giustiziasse ehitanud, oli 
tugevdatud ning hertsog Alessandro oli lasknud paigutada sellele oma vapi.79 
Michelangelo sõbra Donato Giannoti meelest oli see silmanähtav tõend, 
et vabariik asendatakse türanniaga; Michelangelot ajas see küllap marru. 
Samuti võttis Alessandro linnakodanikelt relvad ja paigutas enda kaitseks 
linna hispaanlastest sõdurite garnisoni eesotsas Alessandro Vitelliga (kes 
käskis Pontornol maalida Michelangelo „Noli me tangere” teise versiooni).

1533. aasta aprilliks oli õhus projekt ehitada tohutu suur uus kindlus 
Alessandro okupatsiooniarmeele. Algas debatt selle üle, kuhu kindlus peaks 
rajatama, ning loomulikult oli nimekirjas üks, kellega nõu pidada, ka Miche-
langelo kui Firenze kindlustuste endine kindralkapten. Siiski, nagu annab 
teada Condivi, kui Vitelli palus Michelangelol kohale tulla ja oma arvamus 
esitada, siis ütles kunstnik, et ta ei tee seda, kui just paavst ise ei käsi.80 „Hert-
sogi ajas see hirmsasti raevu”; sestpeale „käis Michelangelo ringi hirmus” 
veelgi enam kui enne.

Pole selge, millal see pinev sõnumite vahetus toimus, aga tõenäoliselt võis 
see olla 1533. aasta sügisel. Kindluse asukoha lõplik otsustamine oli lükatud 
edasi, kuni paavst Prantsusmaalt tagasi tuleb (ja tema äraolekul oli Miche-
langelo vabandus, et ilma Clemensi käsuta ei tee ta midagi, eriti tõhus).

Clemens viis 28. oktoobril Marseille’is läbi Caterina laulatuse ega naas-
nud Rooma enne kui detsembris.81 Vahepeal lahkus Michelangelo Firenzest. 
29. oktoobril õiendas ta veel arveid nunnadega, kes hoolitsesid tema venna-
tütre Francesca eest.82 Varsti pärast seda oli ta tõenäoliselt tagasi Roomas, 
kus, nagu annab teada Angelini, hoiti tema osa oma aia muskaatviina-
marjadest ja granaatõuntest alles ning kõik – nende seas Tommaso – ootasid 
innukalt tema tagasitulekut.




