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Italialainen tutkija Giuseppe Pallanti uskoo selvittäneensä 

lopullisesti Mona Lisan henkilöllisyyden. On mahdollista, että

Ardelia Gherardini on maailman kuuluisimman naisen sukua. �

ja hänen tyttärensä
Mona Lisa

T e k s t i  H e l j ä  L a u k k a n e n ,  Toscana

� Mona Lisan
sukulainen? Ardelia
Gherardini kotonaan
Toscanassa.

� Leonardo da
Vincin Mona Lisa
(1503–06) on
Pariisin Louvren
museon tunnetuin
teos.
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ona Lisan, »La Gio-
condan» luo on Louv-
ren museossa Parii-
sissa aina jono.

Viime aikoina Leo-
nardo da Vincin mes-

tariteoksen ympärille on muodostunut en-
tistäkin tiheämpi tungos. Amerikkalainen
kirjailija Dan Brown on herättänyt maan-
miehensä terrorismin pelosta ja saanut hei-
dät  matkustamaan Da Vinci -koodi -kirjan-
sa keskeisille paikoille Pariisiin.

Joillakin matkailijoista on mukanaan
kriittisempää lukemista kuten Simon Coxin
Cracking the da Vinci Code, joka tarjoaa toi-
senlaisia näkökulmia kuin Brownin kirja.

Italialaiset saapunevat kainalossaan Giu-
seppe Pallantin toukokuussa 2004 ilmesty-
nyt kirja Monna Lisa Mulier Ingenua (Mo-
na Lisa todellinen nainen). He ovat luulta-
vasti helpottuneita, koska Lisa-rouvalle
(Monna tai Mona tarkoittaa rouvaa ja on
lyhennys sanasta madonna) on löydetty
kunniallinen koti ja sukujuuret.

Pallanti, 53, väittää, että Mona Lisan mal-
lina on toiminut Lisa Gherardini. Saman
teorian on esittänyt jo 1568 kirjailija Gior-
gio Vasari.

»Uskon, että maalaus oli rakastuneen
aviomiehen lahja kauniille vaimolleen»,
Pallanti sanoo SK:lle Firenzessä.

Rehellinen ja
vaatimaton

Giuseppe Pallanti näyttää minulle Leonar-
do da Vincin kastetodistusta ja Francesco
del Giocondon testamenttia. Istumme
Piazza Beccarian kahvilassa Firenzessä.
Tohtori Pallanti on sympaattinen herras-
mies, joka mielellään kertoo tutkimukses-
taan.

Francesco del Giocondo kuoli 1538. Hän
kuvaa testamentissaan puolisoaan, jota Pal-
lanti arvelee Mona Lisaksi, »rakastetuksi
vaimokseen, joka oli lojaali, rehellinen ja
vaatimaton luonteeltaan».

Lisa-rouva oli Leonardon mallina olles-
saan noin 24-vuotias ja todennäköisesti
odotti kolmatta lastaan. Pariskunnalle syn-
tyi viisi lasta. Kaksi tytärtä ryhtyi nunnaksi.

Pallanti arvelee, että Lisa Gherardini kuo-
li vuosien 1540–1570 välillä,mutta tuon ajan-
kohdan arkisto on puutteellinen.Pallanti pa-
ni kuitenkin merkille,että Lisa oli vuosi avio-
puolisonsa kuoleman jälkeen siirtänyt
Chiantissa sijaitsevan maatilan tyttärensä, si-
sar Ludovican nimiin. Luultavasti siksi, että
tytär huolehtisi vanhenevasta äidistään.

Pallanti on erikoistunut tutkimaan maan-
omistusoloja ja maanviljelyksen historiaa.
Työskennellessään Chiantin alueella hän
löysi sattumalta Mona Lisan perheen asia-
kirjoja.

»Jätin silloisen aiheeni ja keskityin Ghe-
rardinien sukuun. Olen tutkinut Mona Li-
san sukutaustaa yli 25 vuotta Firenzen ar-
kistoissa. Kirja on elämäntyöni», hän sanoo.

Avioon
16-vuotiaana

Arkistotiedon mukaan Francesco del Gio-
condo solmi avioliiton Lisa Gherardinin
kanssa 1495. Avioliitto oli Francescon toi-
nen. Hän oli silloin 30-vuotias, Lisa puoles-
taan vasta 16.

Miehelle oli jäänyt pieni lapsi ensimmäi-

sestä liitosta ylhäiseen Rucellai-sukuun
kuuluneen naisen kanssa. Sekä Gherardini-
että Rucellai-sukujen vaakunat ovat nähtä-
vissä Santa Maria Novella -kirkon julkisi-
vussa Firenzessä.

Lisa nousi sosiaalisessa arvoasteikossa
mentyään naimisiin silkkikauppias Giocon-
don kanssa. Hänen oma maalaissukunsa oli
päässyt köyhtymään. Lisa piti myös huolen
vanhemmistaan: he saivat kerrostalo-asun-
non Firenzestä läheltä nuoren parin kotia,
joka sijaitsi Via della Stufalla.

Pallanti on vakuuttunut siitä, että Leo-
nardon isä, notaari Ser Piero da Vinci, tun-
si Francesco Giocondon sangen hyvin. Gio-
condot toimivat myös Medicien mahtisuvun
hankkijoina. Nämä tarvitsivat asioiden hoi-
dossa useinkin notaarin apua. Isä myös jär-
jesti tilaustöitä Leonardolle, joka oli raha-
asioissa huikentelevainen.

»Perheet asuivat aivan lähekkäin, joten
kanssakäyminen varmaankin oli luonnollis-
ta», Pallanti pohtii.

Leonardo da Vinci oli kuuluisa jo elinai-
kanaan. Hän asui jonkin aikaa Santissama
Annunziatan luostarissa. Francesco Gio-
condo puolestaan kävi siellä liikeasioissa ja

M

Lisa-rouva oli 
Leonardon 

mallina ollessaan 
noin 24-vuotias 

ja todennäköisesti 
odotti kolmatta 

lastaan.

� Giuseppe Pallanti on tutkinut Mona
Lisan sukutaustaa yli 25 vuotta.
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vieraili usein myös perheen haudalla, joka
sijaitsee luostarin alueella.

»On aivan luontevaa, että taiteilija ja silk-
kikauppias tunsivat toisensa. Sitä paitsi ku-
ka tahansa ei olisikaan voinut lähestyä
Leonardoa tilatakseen häneltä muotoku-
van. Leonardo oli kiireinen mies. Ystävien
kesken tällainen asia saatiin varmasti hel-
posti sovittua», Pallanti arvelee.

Pallantin mukaan dokumenteista ei voi
jäljittää nykypäivään asti Mona Lisan jäl-
keläisiä suoraan alenevassa polvessa. Heitä
saattaa kuitenkin elää Toscanassa.

Hymy
herkässä

Rouva Ardelia Gherardinin, 51, kasvon-
piirteet peittyvät aurinkolasien taakse hä-
nen sujautellessaan pikku-Citroënillaan
kohti toscanalaistaloaan. Imprunetan kau-
pungin keskusta jää taakse. Tie kapenee.
Sen molemmin puolin kypsyvät oliivit ja vii-
nirypäleet.

Rouva Gherardini esittelee kotinsa sei-
niltä isänsä Roberto Gherardinin taidetta.
Varsinaisen elämäntyönsä isä teki liikeyri-
tyksessä, joka perustettiin 1800-luvulla.
Gherardinin nimeä kantava nahka- ja vaa-
tetusalan yritys toimii edelleen, mutta peri-
kunta on myynyt liikkeen.

Nyt kun aurinkolasit ovat poissa, rouva

Gherardinin kasvoja voi tarkastella esteet-
tä. Ihon kuulaudessa ja suun muodossa voi
hyvinkin olla näkevinään samankaltaisuut-
ta Mona Lisaan. Hymykin on herkässä.

Ammatiltaan rouva Gherardini on arkki-
tehti, samoin kuin miehensä. Tomaso ja
Costanza, poika ja tytär, opiskelevat insi-
nööreiksi. Costanzan huoneesta löytyy ko-
din ensimmäinen ja ainoa näkyvä yhteys
Mona Lisaan. Seinälle kiinnitettyyn julis-
teeseen on sutattu viikset ja parta. Se tuo
mieleen Marcel Duchamp’n näkemyksen,
mutta on kuulemma tyttären kädestä läh-
töisin.

Isän merkitys Ardelian elämässä on ollut
tärkeä. Isän seurassa hän myös näki kuului-
san La Giocondan Louvressa vuonna 1967.

Sama sukunimi,
entä sitten?

Ardelia kuuli teini-ikäisenä koulun taide-
historian tunnilla ensimmäisen kerran, että
Mona Lisan sukunimi oli sama kuin hänel-
lä: Gherardini. Hän ei sitä noteerannut sen
kummemmin kuten ei muukaan perhe ollut
tehnyt aikaisemmin.

»Olemme luonteeltamme pidättyväisiä.
Silloin kun meillä oli liikeyritys, olisimme to-
ki voineet käyttää mahdollista sukuyhteyttä
hyväksemme, mutta sitä emme ole koskaan
tehneet», Ardelia Gherardini kertoo.

»Olemme sittenkin enemmän taiteilijasu-
kua. Setäni Renzo, joka asuu Grassinassa,
on runoilija. Hänen vaimonsa puolestaan on
graafikko.»

Ardelialle maailman ehkä kuuluisin tai-
deteos Mona Lisa Louvressa oli jäädä voi-
makkaampien tunnekokemusten varjoon.
Hän luettelee Pariisin museoita, joita hän
isänsä kanssa kiersi. Erityisen vaikutuksen
teki egyptologian näyttely pimennettyine
huoneineen ja hautanaamioineen.

»Kyllähän La Gioconda on kaunis, mutta
sen katsomiseen oli vaikea keskittyä. Ihmi-
siä oli liian paljon sen ympärillä ja työ on
pieni. Sitä paitsi maalaus on jollakin tapaa
korostetun yksinkertainen. Siihen aikaan
muotokuvissa tuotiin perheen vauraus esil-
le. Jos koruja oli, niin niitä aivan varmasti
käytettiin, kun tehtiin muotokuvaa.»

Tuntuuko Pallantin kirjan lukemisen jäl-
keen siltä, että Mona Lisaa katsoessanne
katsotte esiäitiänne?

»Voi olla mahdollista, että olemme samaa
sukua, mutta ei se missään tapauksessa ole
varmaa. Gherardinit ovat tunnettu suku jo
myöhäiskeskiajalta. Olemmeko Mona Lisan
jälkeläisiä suoraan alenevassa polvessa, sitä
lienee mahdotonta sanoa»,Ardelia Gherar-
dini toteaa.

»Tosin minun sukuni loppuu, sillä minul-
la on kaksi siskoa.» �

� Leonardo da Vinci maalasi Mona-
Lisan 1503–06 Firenzessä.

Kirjailija Giorgio Vasari, joka toi-
mi Medicien suvun arkkitehtina ja
mm. suunnitteli Ufficin gallerian, oli
tunnettu kansalainen. Hänen kirjoit-
tamansa Taiteilijaelämäkertoja jul-
kaistiin korjattuna versiona 1568.
Hän esittää, että Mona Lisan mallina
olisi toiminut rouva Lisa Gherardini.
Vasari kertoo, että Leonardo palkka-
si muusikoita viihdyttämään Lisa
Gherardinia, jotta salaperäinen hymy
säilyisi kasvoilla.

Jotkut tutkijat väittävät, että taide-
teos olisikin tehty Roomassa ja että
se esittäisi herttuatar Costanza

d’Avalosia, joka oli Colonnan sukua.
Toiset tutkijat arvelevat Mona Lisan
olleen kaunis napolitar, jonka kun-
niaksi on kirjoitettu myös runoja. Si-
täkin mieltä on oltu, että Mona Lisa
olisi ollut kurtisaani.

On myös esitetty teoria, jonka mu-
kaan Mona Lisa olisi da Vincin »fe-
miniininen» omakuva. Da Vincinhan
uskotaan olleen homoseksuaali.

Työn arvoituksellisuutta on lisän-
nyt se, että maalauksesta puuttuvat
oleelliset tiedot, jotka 1500-luvulla
yleisesti liitettiin muotokuviin. Siinä
ei ole signeerausta, päivämäärää eikä
mallin nimeä.

Leonardo da Vinci pyrki maalauk-
sissaan täydellisyyteen. Mona Lisaa
hän maalasi neljä vuotta. Hän otti
työn mukaansa Roomaan ja Mila-
noon. Lopuksi se päätyi taiteilijan
mukana Ranskaan. Siellä hän myi
sen kuningas Frans I:lle. Näin ollen
maalaus ei luultavasti koskaan koris-
tanut Giocondon perheen kotia. �

Faktaa ja fiktiota

� Leonardon omakuva noin
vuodelta 1512.
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