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Den s.k. Mariiima teatern, antagligen Hadrianus' privat.
bostad

uristströmmarna är hiir lånst mindre oå-
trängande, trots att två världsarr'slistade kulturskat-
terlockar: kejsar Hadrianus' villa från 1OO+alet e. Kr.
och palats- och trädgårdsanläggningen Villa d'Este
från 1500-talet.

Tibux, som staden kallades under antiken, upp-
skattades redan under 100+alet f. Kr. av romama oå
grund av dess svalkande klimar och dess rika vanen-
tillgångar direkt från bergen. Välbärgade och infly-
telserika romare som Horatius, Cassius, Maecenas
och inte minst kejsar Augustus hade här lantgårdar
eller villor. Ett rejält uppsving fick rakten emellenid
när kejsar Hadrianus (76-138 e. Kr.) några kilometer
utanftir Tibur lät uppftira sin villa under åren 118-
133 e. Kr. "Villa" skall här inte uppfattas i nutida
bemärkelse. dvs. som ett fristående småhus med
trädgård, inte ens som ett slags lantgods. Snarare rör-
de det sig orn en storskalig palatsanläggning med fler
än 30 byggnader omfattande ett 120 hektar stort
område. Hadrianus' hustru Sabina hade fiitt ärva en
villa med tomtnark som Hadrianus lät omeestalta till
sommarresidens. Civewis hade han fån ei tidsenlis
högre utbildning men han var själv mycket intressel
rad av litteratur, filosofi, arkitektur och vetenskap.
Således tog han personligen llera egna initiativ
beträffande nygestaltningen av villan.

Inspiration hade den spanskättade kejsaren fått
under sina åtskilliga inspektionsresor, delvis motive-
rade av ren kulturell nyfikenhet, vilka han hade
genomfiirt i det romerska imperiets huvudregioner,

Utsikt över Tivoli, sedd från Villa d'Este





Skulptur iegyptiserad slil från Hadrianus' villa.
Vatikanmuseet, Rom

speciellt i de östra delama som exempelvis Grek-
land, vars kuitur han hyste stor beundran för. Just i
öster grundade han flera städer och kolonier, t.ex.
Hadrianopolis (nuv Edime i Turkiet), och i Britan-
nien lät han år 122 uppföra den till stor del fortfa-
rande bevarade skydds- och gränsmuren mot Kale-
donien, dvs. Skottland, där de piktiska "barbarerna"
utgjorde ett ständigt hot mot den romerska civilisa-
tionen. I Rom sjdlv lät han ge Pantheon (och inte
Marcus Agrippa, som mån lätt kan tro p.g.a. portikens
inskription) dess nuvarande utformning, med en
stilbildande kupol, som under många århundraden
var den största i västra Europa. Vidare lät han vid
Tiberns strand bygga ett stort mausoleum, som sena-
re omvandlades till den kända påvefästningen Castel
Sant'Angelo, och grundade läroanstalten Ateneum,
som skuile främja litterära och vetenskapliga studier.

Gestaltningen av villaanläggningen i Tivoli var
därför utifrån Hadrianus' egna önskemål påverkad
åv en råd utomromerska influenser. I en senromersk
samling av romerska kejsares biografier, "Historia
Augusta'l framgår att Hadrianus själv ville benärnna
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de olika byggnadsstrukturerna med namn hämtade
från grekiska och egpptiska förebilder, som han hade
sett under sina resor. I grund och botten motsvårade
anläggningen en alexandrinsk trädgård, utsmyckad
med statyer, fontäner och vattenspel. Dessutom fanns
på anläggningen en grekisk teater, flera terner med
värmesystem inbyggda i golv och väggar, ett stadior!
en gladiatoraren4 en palatsliknande basilika, ett
Venustempel och åtskilliga bostadshus {ijr såväl
hovet som tjänare och soldater

Ett flera kilometer långt näwerk av underjordiska
gångar och körvägar förhindrade att de omfattande
transportema av förnödenheter, udörda av otaliga
tjänare och slavar, skulle inverka störande på hovets
överjordiska vardagsliv och officiella eller ceremoni-
ella aktiviteter. Enbart driften av den större av de wå
badanläggningarna, som faktiskt var avsedd ftir "ser-
vicepersonalen", krävde flera hundra arbetare.

Ett av de bäst bevarade och vackraste byggnads-
komplexen på området är onekligen Canopus, en
120 m lång rektangulär bassäng, omgiven av kolon-
nader i korintisk ordning karyatider (numera repli-
ker) och skulpturer, på vars ena kortsida ett halvcir-
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lvlodell över Hadrianus' storslagna vil laanläggning

Den s.k. Fontänhallen iVilla d'Este med målad skenarki-
tektur. I bakgrunden verkar en man kliva in i rummet.

kelforrnat tricliniurn, dvs. en matsal, befann sig. Trots
uppenbara grekiska stilinfluenser avsåg dock bas-
sängen att symbolisera den kanal som förband den
egyptiskå staden Canopus med Alexandria. Nämn-
värd dr även den s.k. Marina teaterq en ringfbrmad
bassäng omgiven av en portik och med en miniatyr-
villa som en ö i dess mitt (ca. 25 m i diameter). Villan
kunde nås över två träbroar och inhyste såväl ett bib-
l iotek,  er t  atr ium och "må badrum. Det antas at t
byggnaden användes av Hadrianus själv, när han vil-
le dra sig undan från sina förpliktelser.

Hadrianus'villa var tveklöst en grandios anläggning
med flera tusen invånare, ja romarrikets motsvarighet
till ry'ersailles, och antagligen den största och en av de
mest oraktfulla av alla romerska villor. I en av områ-
dets ivå museibyggnader visas en stor modell av vil-
lan, som ger en överblick över dess dåvarande
utformning och imponerande utsträckning. Givetvis
fanns här också ett överflöd av konstföremål och
kostbara material som marmor, potfyr m.m.

Efter Hadrianus' död användes villan, som faktiskt
i stor utsträckning hade fungerat som romarrikets
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Canopus, en bassäng i Hadrianus'villa som symbolise-
rade kanalen mellan Alexandria och staden Canopus

adrninistrativa ccltnrn. crdast sporadiskt av tlc
efierföljande kqsalrra, sorrr föredrog att vistas i l l.orn.
Konstantin dt'rr storc Lit på 300-talet transportcrr
målga korrstskattcr och rrrarrnor til l Byzantiorr. rruvn-
rande Istanbul. och arrliiggningen började nrr:r'och
ner fijrfalla. lrrtc fiiuärr i nritten ar' 1400-talet pribiir'-
jades pi initirtir ar prrcrr Alcxander YI. och pa
grund av rrrriiss:rrrscrrs gcrrerellt nl-aknade irrtrcssc
ör antiken, utglii lrrirrgal på onrådet - som dock irrtt'
förhindrade fbnsrtt plrrrrclring.

Är 1550 utniimndes nrcd stor pompa kardinal lplxr
lito II d'Estc ( l1i0tt-72) til l Tivolis ståthållare. 0u av
hans förstr iitl3iildcr bcstod av att låta bygga orn ut
fd. Belediktinclkloster. sorrr hade ställts til l hans fiir'-
fogande sonr rt'sidcrrsvilla. Uppdraget att ge.rronrfrilr
arbetet prick til l rniihr cn., rrkitekten Pirro Li6rolio och
adelssläkten Estcs hovarkitekt Albeno Gah,ani. Sonr
ett ftjrsta stcg rrppharrdlades eller konfiskt'r'ades
angränsande rnarkonrrade'n med svfte att konrplctte-
ra b_vggnadcn mccl crr praktfull trädgårdsanLiggning.

Ugglefontänen i Villa d'Este, uppförd 1565-69
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Neptunfontänen, det kanske mest imponerande vattenspelet iVil la d'Estes irädgård

Denna gestaltades som en temasserad sluttning
nedanförvillan utifrån vilken en centralaxel med del-
vis korsformade sidovägar utgår. Trots att grundpla-
nen är utformad utifrån srängt geometriska överr'ä-
ganden bjuder en promenad i anläggningen på
många oför-väntade detaljer bakom nästan varje hörn.
Förutom åtskilliga skulpturer hnns här även fler än
500. under sommaren behagligt svalkande, fontärer,
kaskader och sofistikerade vattenspel, inte minst en
s.k. vattenorgel. Civetvis förutsatte denna överväldi-
gande mångfald av fbntäner ett avancerat hydrauliskt
system, och under marken löper ett vidsträckt och
intrikat nätverk av kanaler och rörledningar. Allägg-
ninqen anses vara ett nästerverk inom italiensk träd-

o. 'gård'korrst och bler stilbildlnde Iör'europei"k park-
och trädgårdsdesign, inte minst under barocken.

Själva det dominerande vattentemat i trädgården
anses vara direkt inspirerat av Hadrianus" villa, men
den sistnämnda hade även en mer materiellt påtaglig
betydelse, nämligen som ett slags stenbrott som för-
såg Villa d"Este med byggnadsmaterial, i synnerhet
marmor Vidare införlivades även många nyfunna
skulpturer därifrån som del av den konstnärliga ut-

smyckningen. Gestaltningen av Villa d"Estes interiör
är minst lika imponerande som trädgården. Ett över-
flöd av allegoriska och mytologiska vägg- och tak-
fresker, utförda av manierismens mest framstående
konstnärer som Federico Zuccari, får besökaren näs-
tan att tappa andar. Med sin färgprakt och detaljri-
kedom utgör rummen regelrätta visuella smycke-
skrin, som förefaller estetiskt lika fulländade som det
bästa Rom har att erbjuda.

Ja, en dagsutflykt till Tivoli bjuder onekligen på
kulturhistoriska och konstnärliga upplevelser av
rang och kan dessutom bli långt mera avkopplande
än en vistelse i själva huvudstaden. Av Hadrianus'vil-
la återstår idag ett vidsträckt parkområde med stor-
skaliga, mer eller mindre välbevarade ruiner samt
fiagment av mosaiker och andra utsmyckningar
Konstverken befinner sig numera till större del, föru-
tom i Villa d'Este, i en rad olika europeiska museer.
Men en fläkt av den romerska åntikens forna makt,
prakt och överdådighet är fonfarande tydligt märk-
bar, och anläggningen som utflyktsnål för en pick-
nick- gärna med lokala del ikate.ser.  utgör en nästrn
oslagbar pittoresk kuliss. o
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