PekkaMasonen
Yleisen historian dosentti Tampereen yliopistossa

Temppelin
torninarvoitus
LudvigXVll, MadameRoyaleja RanskanBourbonien
kuviteltuhistoriageenienkertomana
Ranskan historiassa lapsikuningas
Ludvig XVll on pelkka alaviile ja
anekdootti.Hanentraaginenkohtalonsa
on kuitenkin askarruttanuthistorran
- niin Ranskassa
tutkijoitaja harrastajia
- jo kaksivuosisataa
ja
kuin muuallakin
tuoflanutaiheestasatamAarin
teoksia,
joissa on yritetty ratkaista, mitii
Temppelin tomissa todella tapahtui
kesiikuussa 1795. Kuoliko nuon
kuningas vankilassaan vai salavapauleen?
kuljetetliinko
hainet
EntAjos
hAnet yapautettiin,mita hanelle sen
jalkeen tapahtui?Oliko h?inBourbonsuvun sisaisensalaliitonja vii?iryyden
uhri,joka ei menett,inytvain perhettaan
ja lapsuuttaan,vaan myds valtaistuimensa?

Vallankumouksen
vangit
Temppelintomin surullinentarinaalkaa
kesakuussa1789. Tuolloin k?iynnistyi
Ranskan suuri vallankumous,joka
lopulta hajotti koko vanhan yhteiskuntaj?irjestelmiin(l'ancien rdgime).
Hovin suhtautuminenvallankumoukseenoli horjuva.Ulkonaisestikuningas
- olosuhteiden
LudvigXVI tun-nustautui
pakosta vallankumousaatteiden
kannattajaksi mutta salassa hiin pyrki
palauttamaan
itsevaltiutensa
ulkovaltojen sekii Ranskastapaenneidenaatelisten emigranttienavulla. Kesiikuussa
1791 kuningasyritti perheineenpaeta
Ranskasta
muna heidiil saaliinkiinni
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Varennes'n
kaupungissa
l2ihell?i
Belgian
rajaaja palautettiinPariisiin.Pakoyritys
romutti kuninkaan uskottavuuden,
vaikkaranskalaisten
enemmistdoli yha
kuningasmielisiii.Jos hallitsevaan
kuninkaaseen suhtauduttiin nurjasti
jaiinteena.
vaslenmiel
itsevaltiuden
isenA
oli hAnen poikansa Ludvig Kaarle
(Louis-Charles)sitiikin suositumpi.
kuusivuotias prinssi edusti valorsaa
tulevaisuutta,silla aloittaisihan han
aikanaan hallituskautensa Ranskan
ensimmZiisenii
todellisenaperustuslaillisenamonarkkinaVallankumous alkoi v?ihitellen
huolestuttaa
Euroopansuurvaltoja,sillii
uudet vaaralliset aatteet saattaisivat
levitA Ranskasta muihin maihin.
Elokuussa1791 ltAvallanja Preussrn
hallitsijat antoivat yhteisen julistuksensa,jossa he ilmoittivat olevansa
valmiita puuttumaanRanskanasioihin
tarvittaessaasevoimin,jos kuninkaan
asemaan kajottaisiin. Ranskassa
puolestaan levisi talvella 1792
Radikaalitvallankumouksotahysteria.
selliset toivoivat sodan yhdistavan
kansakuntaaja vahvistavan heidan
omaa asemaansa;vallankumouksen
vastusiajat taas toivoivat sodan
kukistavanradikaalit.Kun itavaltalaiset
alkoivatvarustautua
Belgiassa,
Ranskan
julisti 20. huhtikuuta
kansalliskokous
1792 sodan "Biicimin ja Unkarin
kuninkaalle", kuten se halveksivasti
kutsuiItavallanhallitsijaa,joka tuolloin
oli keisariFransll (hallitsi 1792-1835),

kuningatar Made-Antoinettenveuenpoika. Sota sujui Ranskan kaffralta
kehnosti,sillii monet aatelisetupseerit
loikkasivatvihollisenpuolellemieluummin kuin taistelivat vallankumouksen
puolesta.ltavaltaistenja preussilaisten
lahestyessaPariisia kansalaistenkiihtymys kasvoi ja sitii lietsoi edelleen
vihollisen ylipaiillikiin 25. heiniikuuta
anlama julistus. jossa pariisilaisia
. s kuninu h a t t i i na n k a r a l lkao s t o l l aj o
gasta tai hiinen perhettiiiin vahingoitettaisiin.Tarkoituksenaoli tukea
kuningastamutta julistuksen vaikutus
yhii useampiranskaoli piiinvastainen:
l a i s i s taal k o ia i h e e l l i s eespt i? i i l lki u
i ninkaansaolevanyhteydessii
vihollisiin.
Pariisissa kiihtymys purkaantui
radikaalien vallankaappauksena10.
elokuuta. Aseistautunut viikijoukko
tukemana
ryntAisikansalliskaartilaisten
Tuileries'npalatsiin,jonne kuninkaallinen perhe oli pakotettumuuttamaan
lokakuussa 1789. Kuningas pakeni
perheineen lakiasii?itiiviin kansalliskokouksenturviin,joka oli tapahtumten
edessdvoimaton. Kansalliskokouksen
pAAtatksellai
kuningas erotettiin toistaiseksi tehtavistaan, vangittiin ja
siirrettiin 13. elokuuta Temppelina
tunnettuuntomiin Pariisinkeskustassa.
Nimensiirakennussai siita, etta se oli
keskiajalla
ollut osa Temppelihenojen
piiiimajaa.Tomia ei enAAole olemassa
purettiinjo
1800-luvunalussa mutta
se
seka
sen muistoelaii yha kadunnimena
Temppelin(Temple)metloasemana
kansalliskokous
LakiasAdtavf
mAarasi pidettiiviiksi vaalit, joilla
slakiasiiiitiiv?i
valittaisiin uusi perustu
kansalliskonventti. Uusi konventti
koostuiliihesyksinomaanradikaaleista,
jotka 21. sllskuuta l7s2 julistivat
Ranskan tasavallaksi.Niiin Ranskan
tuhatvuotinenmonarkia oli p?iAttynyt.
Mutta
mita
tehdii
kruununsa
kuninkaalle?VallitsevasmeneftAneelle
sa tilanteessaoli toki mahdotonta,etta
hiinet olisi vapautettu,sillii hiin olisi
voinut liittya vallankumouksenvas'71

tustajiin. Siksi kuninkaallinen perhe jiii
toistaiseksi vankeuteen. Myds Ludvig
XVI:n nuorin sisar Elisabet vangittiin
Kuninkaan
Temppelin
tomiin.
nuoremmal reljet. Provencen kreivi
Ludvig (Louis-Stanislas,tuleva Ludvig
ja Artois'n keivi
Kaarle
XVIII)
(Charles, tuleva Kaarle X), olivat jo
paenneet maasta perheineen ennen
tasavallan julistamista. Kuninkaan
sisaristavanhempi, Clotilde, oli puolestaan nainut Sardinian kruununperijZin
(tuleva kuningas Carlo Emanuele IV,
1796-1802) vuonna l'775 Ja eli
Torinossa.
Pian tasavallan julistamisen jiilkeen
kansalliskonventissa vahvistui ajatus
kuninkaan tuomitsemisesta. Juridisesti
Lysymys oli yht?ihankala kuin aikanaan
Englannin Kaarle I:n kohdalla, joka oli
parlamentin paatdksellii mestattu 30.
tammikuuta 1649. Toki Ludvig XVI
olisi voitu teloittaa ilman mitaan
oikeudenkaiyntiiimutta se olisi tahmrlIlut
lahtemaittdmtisti tasavallan maineen,
kun taas oikeudenkaynninoli mAaira
todistaa vanhan jiirjestelman mad?inniiisyys. Ludvigin kohdalla ongelma oli
se, ettii kuninkaana h?in oli ehkA ollut
kyrytiin muna mik?iiinrerinen tyranni
silti
ollut
ollut, mika
hAn ei
kiihkeimmiinkin tasavaltalaisen oli
mytinnettaivzi.
Oikeudenkaynti entista kuningasta
vastaan alkoi lokakuussa ja hantd
syytettiin valtiopetoksesta.Vaikka syyte
ei ollut kuninkaan omaan toimintaan
nahden taysin periitdn, oli kaikille
selviii, ettii oikeudenkaynti oli puhtaasti
poliittinen. Tuomiosta iianestettiin 16.
tammikuuta 1793. Usein mainitaan,
kuinka
kansalliskonventti tuomitsi
yhden ii?inenenemmistiillii kansalarnen
Louis Capet'n kuolemaan ja ettii
rutkaisevan aanen antoi Philippe
Egalitd, entinen Orldansin herttua,joka
vallankumouksellisiin
oli
liittynyt
kesiillii 1789. Todellisuudessaii inestyksiii oli useita. Viimeinen ja ratkaiseva
atinestysjiirjestettiin 20. tammikuuta ja

ilman
tuolloinehdotonkuolemantuomio
lykkiiystii hyviiksyniin 70 aainen
enemmistdlla(380 puolesta; 310
vastaan). Seuraavanpiiiviin aamuna
ranskalaisten viimeinen kuningas
Ludvig XVI teloitettiin giljotiinilla
sotilaidentaltamalla Vallankumouksen
aukiolla (nykyinen Place de la
Concorde).
Kansalainen Philippe Egalitd
puolestaan
vangittiinhuhtikuussa1793
ja hanet mestattiin 6. marraskuuta.
Hiinkin oli Bourbon(a sitentasavallan
vihollinen), sillii Orldansin suku
polveutui Aurinkokuninkaannuoremmasta veljesta Filipista. Egalitdn
kohdallavaikutti myds se, efiA hiinen
oma poikansa, Ranskan tuleva
porvariskuningas
Ludvig Filip (LoursPhilippe,hallitsi 1830-48),oli loikannut
puolelle.
itavaltalaisten
Kuninkaanteloitusjarkytti Euroopan hoveja.Iso-Britannia,Alankomaat,
Espanja ja Sardinia liittyivat nyt
Itiivallan ja Preussinrinnalle sotaan
Ranskantasavaltaavastaan.Ranskassa
puolestaankuningasmielisetaloittivat
kapinan,joka levisi Atlantin rannikolta
Venddestakoko maahan. Tasavaltalaistenvastatoimioli perustaamaaliskuun alussavallankumoustuomioistuin
tuomitsemaan valtion
vihollisia;
huhtikuussakansalliskonventti
luor.utti
toimeenpanovaltansa
radikaalienjakobiinien johtamalle yhteishyvanvaliokunnalle.Kuninkaanleloittaminenei
siis ratkaisutmitaan. Se vain tiivisti
tasavallan vihollisten rivej?i niin
kotimaassa
kuin ulkomailla.Kuningasmielisten silmissii maan laillinen
hallitsija oli kuninkaanseitsenvuotias
poika, prinssi Ludvig Kaarle. Jo 28.
tammikuuta l'193 prinssin seta,
Provencen
keivi, julisti veljenpoikansa
Reininmaalla Ranskan kuninkaaksi
nimella Ludvig XVII ja irsensa
valtakunnan
sijaishallitsijaksi.
Euroopan
jopa Yhdysvallat
hallitukset ja
tunnustivatviipymAttaRanskanuuden
lapsikuninkaan.
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Temppelin
kuningas
Kaarle syntyi
Prinssi Ludvig
Versailles'inpalatsissa27. maaliskuuta
1785
kuninkaallisen perheen
kolmantena lapsena. Arvonimekseen
h?in sai syntyessiian Normandian
herttua.On useinvaitetty,ettii h?inolisi
ollut kuningattaren
aviotonlapsi.Pojan
isii olisi ruotsalainenkreivi Axel von
joka oli palavasti
Fersen(1755-1810),
mutta ilmeisen platonisesti (ainakin
ennen vallankumousta)- rakastunut
Marie-Antoinetteen.
Mitaan luotettavia
todisteitaFerseninisyydentueksiei ole
ja hiinen kohuttu suhteensakunrngattareenedusti ajan hovikulttuuriin
kuulunuttakeimailua.Ainoa tosiasiaon
se, etta FersensaapuiPariisiin Kustaa
III:n seurueessasopivaanaikaan eli
kes?ikuun
alussa1784ja palasiRuotsiin
kuninkaansa
mukanahein?ikuun
lopulla.
Ensimmiiisen
kerranFersenja MarieAntoinette olivat tavanneet toisensa
Versailles'issa jo
l'174, mutta
varsinaisestiheidan suhteensaalkoi
vasta sen jiilkeen, kun Fersen oli
palannut Ranskaan vuonna 1783
osallistuttuaanranskalaistenriveissii
Amerikan vapaussotaan.Kesiikuussa
l79l Fersenoli mukanajarjestamassii
kuninkaallisenperheenepaonnistunutta
pakoyritystii. Viiite, jonka mukaan
L u d v i g X V I I o l i s i o l l u t F e r s e n i jna
Marie-Antoinetten
rakkaudenhedelmii,
onkin vain yksi niist6 romanttisista
tarinoista,jotka liitb/vat Versailles'n
hovin viimeisiin vuosiin ennen
ja sen taustalla on
vedenpaisumusta
kuningattaren vihollisten levittamiit
valheellisetjuorut hanenhaureellisesta
elamAstaan.
Kuninkaallisen perheen lapsista
vanhin oli tytiir Marie-Thdrdseeli
"MadameRoyale",kuten hantakutsutjoka
tiin vanhanj?irjestelm?in
vallitessa,
oli syntynyt 19. joulukuuta 1778;

seuraava oli poika Ludvig Joosef
(Louis-Joseph) eli
kruununperijii
(dauphin), joka syntyi ranskalaisten
riemuksi22. lokakuuta1781;nuorinoli
joka syntyi 9.
prinsessaSophie-Hdldne,
heinakuuta1786.Jos Ludvig XVI oli
kehno kuningas,niin ainakin hiin oli
hyvii isii lapsilleen (kun taas lasten
suhde huvittelunhaluiseen
Aitiinsa oli
viileampi).Kovin onnellista
kuninkaallisen perheeneliimii ei ollut. Prinsessa
Sophidmenehtyikeuhkotautiin
vajaan
vuodenikiiisenii,vallanperijiinkuolema
korjasivallankumouksen
aanonakesiikuussa 1789. Jiiljelle jZiiviit Madame
Royalesek6Normandianherttua.
Tasavallan hallitus
tiedosti
ongelman,jonka prinssiLudvig Kaarle
muodosti. Monet vertasivat Ranskan
tilannettaEnglanninhistoriaan.Vaikka
parlamenttioli mestauttanutkuningas
Kaarlen ja julistanut monarkian
ja kansalaisten
tarpeettomaksi
kannalta
vahingolliseksi, ei tasavalta ollut
kestanyt pitkaan. Jo vuonna 1660
Englanti oli jiilleen kuningaskunta
hallitsijanaanmestatunKaarlen poika,
Kaarle ll. Niiin voisi tapahtuamyds
ja monarkianpalauttamisen
Ranskassa
mahdollisuus voitiin valttaa varn
tuhoamallakoko kuninkaallinenperhe.
joiden mukaankuningatar
Aanenpainot,
ja hiinen poikansa olisi teloitettava,
vahvistuivatkevii?inkuluessa.Toisena
vaihtoehtonaesitettiinprinssinkarkottamista loppuiiikseenkaukaisellesaarelle (kuten britit tekivat mytihemmin
Napoleonille).
Kolmas keino estdii monarkian
paluu olisi kasvattaaprinssi niin, ettA
hiinestA ei olisi mitAan vaaraa
tasavallalle.
Olihanprinssivastapieni
lapsi. Vallankumousperustuivalistuksen ihanteisiin,joihin kuului usko
oikean kasvatuksen
my<inteisiinvaikutuksiin. Heinakuun 3. p?iiviinii 1793
valiokunta
miiiiriisiprinssin
thteishyv?in
johon kuuerotettavaksiperheestAdn,
luivat hiinen AitinsaMarie-Antoinette,
vanhempi sisarensaMarie-Thdrdseja
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t?itins?iElisabet. Aiti luonnollisesti
vastustipaAtdsta
muttaturhaan.Pienelle
pojalle,joka oli jo masentunut
rakkaan
isAnsaivAkivaltaisesta
kuolemasta,kokemus oli jarkyflAvA.PaivamAiira
on
tArkea,koskasenjAlkeenprinssiLudvig
Kaarle ei eniiii ollut yhteydessii
perheenjaiseniinsii.
Pojan kasvattajiksi maAriittiin
vanginvartija
AntoineSimonja tdman
vaimoMade-Jeanne.
Simonoli kiihkeli
jakobiini ja saavuttanut asemansa
yhteishyvan valiokuntaa johtaneen
Maximilian Robespienen avulla.
Prinssinelamaoli yksiniiistaja ankeaa,
vaikka kertomukset,joiden mukaan
Simon olisi jiirjestelmiillisest
i pahoinpidellyt ja kiusannut poikaa, ovat
liioiteltuja ja perustuvat kuningasmielisten propagandaan.Simon oli
oikeasti kiinnostunut holhottinsa
ja suhlauluirytihdnsii
hyvinvoinnista
vakavasti, vaikka kovin hellAkAtinen
hiin ei aina ollutkaan.On muistettav4
ettA poika edusti Simonille luokkavihollistaja hanentehtAv?insa
oli koulia
aristokraatistaproletaari.Kun terasta
karaistaan,
ei vallankumouksellisilla
ei
olevaraahempeillii.
Vankilan ulkopuolella vallankumous oli
muuttunut lapsiaan
ahmivaksihirvidksi,joka ei eniiii ollut
kenenkaiin hallittavissa. Syyskuussa
1793alkoi terrori.Kuka tahansavoitiin
pidattaiiepailrynatasavallanvastaisesta
toiminnastaja asettaavallankumousjonka pii2it<iksistii
tuomioistuimeen,
ei
voinut valittaa. Tuomiona oli vain
kuolema. Vajaan vuoden kestiineen
terrorin aikana Ranskassateloitettiin
noin 40 000 ihmista.Vaikka m6ara
oman
aikamme
kansanmurhiin
verattuna tuntuu pienelta, edustr se
aikalaisille
ennen
kokematonta
verilitylya.
Elokuussa kuningatar MarreAntoinette eli "leski Capet" joutui
oikeuden eteen syyteftynA valtiopetoksesta. Oikeudenkiiyntiin liittyi
vastenmielisiiipiirteita. kun prinssi

Ludvig Kaarle johdateltiin allekirjoittamaan valheellinentunnustus,jossa
hiin todisti aitinsaja tatinsakayfianeen
hiinta
seksuaalisesti hyv?ikseen.
oli tullut
Jakobiineillekuningattaresta
vallankumouksellisenvihan kohde.
Marie-Antoinetleei ollut mikaan
jollaiseksihanet
pyhimystai sankaritar,
usein kuvataan romanttisessakaunokirjallisuudessa,mutta hiin€n huono
jiilkimaineensaitsekkaidnii,
kevytmielikokottinaperustuu
seniija tuhlaavaisena
paljolti hiinen vihollistensa - sek?i
Ranskanaatelistenettii jakobiinien panetteluun.
Hiinen ainoa todellinen
"rikoksensa"oli olla ulkomaalainen,
mik?i oli iirsyttZinytranskalaisiaalusta
liihtien. Hiinen avioliittonsa Ranskan
kanssavuonna1770oli
kruununperijiin
puhtaasti poliittinen ja sen arnoa
larkoitus oli lujinaa Ranskan ja
ItavallarvalisHliittoa.
tuomio oli itsesuan
Kuningattaren
selviija hiinetmestattiin16. lokakuuta.
PrinssiLudvig Kaarleeli kansalainen
CharlesCapetei koskaansaanuttietaa
aitinsakohtalosta.
Terrorin mydta kuninkaallisten
orpojenkohtelukoveni.AntoineSimon
erotettiin epiiluoleftavana(a tarpeettomana)tammikuun alussa 1794.
PrinssiLudvig Kaarle teljettiin entistii
ahtaampiintiloihin eikii hiin saanut
poistua sellistaan. Hiin oli nyt
taydellisestieristyksissaeika tavarulut
ketaan muita kuin vartijansa,jotka
kohtelivathantaavoimenvihamielisesti.
Olot selliss?iolivat karmeat.Vankilan
ulkopuolella summittaiset teloitukset
Kukaanei enaAollut tuvassa
kiih6.,ivat.
vallankumouksenraivolta. Prinsessa
Elisabet mestattiin 10. toukokuuta,
mink?i jiilkeen kuninkaalliset lapset
olivat yksin, molemmat teljettyina
omiin selleihinsii.
Tenori johti viimein Thdrmidorin
sydksi
vallankaappaukseen,joka
ja jakobiinit vallasta27.
Robespierren
sar
heiniikuuta1794.Nimensiikaappaus
piiivii
vallankumousetta
oli
siita,
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kalenterinmukaan Thdrmidor-kuun9.
yuonna II. Summittaiset teloitukset
piiiittyiviit, vaikka Vallankumousaukion
"leskelle"riitti tdita viela viikkoja, kun
jakobiinit saivattutustuaomakohtaisesti
vallankumouksensymboliksi kohongiljotiiniin.
neeseen
vaiThdrmidorinvallanhaappau"
kutti mycis Temppelintornin vankien
eliimaiin. Kaappauksenjohtomiehiin
kuulunut kenraali Paul Barras (17551829) vieraili tomissa jo heti
seuraavana paivan,i ja jarkyttyi
Prinssi Ludvig Kaarlen
nakem?istaan.
vartijaksi miiiiriittiin nuori martiniquelainen kreoli Jean-JacquesLaurent.
Poliittisesti Laurent oli vannoutunut
t a s a v a l t a l a i nmeunn ah a j n e l loal i m ) 6 s
sekea kasitys oikeudenmukaisuudesta.
kseslti prinssi sai
Laurentin miiard)
ja siistimmat
vziljemmat
kayttoonsa
tilal, hiin sai taas ulkoilla ja hiinen
i/ysisista tarpeistaanpidettiin huolta.
Eristys kuitenkin jatkui eika Laurent
sallinut vankinsa tavata vaniempaa
sisartaan.Tiitii on pidetty mydhemmn
todisteenasiita, efia Ludvig XVII olisi
jiilkeen
Thdrmidorinvallankaappauksen
ja
salakuljetettuvan]<ilaslaan hiinen
tilallaanolisi ollut vaihdokas.Jos stsar
juoni
olisi saanuttavatavaihdokkaanolisi paljastunut.
Thdrmidorin miehillii oli sama
ongelmakuin edeltiijiltiiiin.Mita tehda
kuninkaallisilleorvoille? Yksi vaihtoehto oli tietysti karkottaaheidatmaasta
mutta se oli poliittisesti vaarallista.
Tosin Ranskan vihollisiin liittyneet
Espanja ja Sardinia olivat valmiita
solmimaan rauhan ja tunnustamaan
jos prinssi \ apautettaisiin.
tasavallan.
Ranskan hallitus kuitenkin to{ui
ehdotuksen,sillii Espanjansuunnitelman mukaan Pyreneihin rajoittuneet
deparlementit olisi pitanyt irottaa
Ranskastaja niistii olisi muodostettu
prinssi Ludvig Kaarlelle ilsenliinen
Navarran kuningaskunta(Bourbonten
perustanut
Henrik IV oli
hallitsijasuvun
ollut Navaran kuningas ennen kuin

hanet valittiin Ranskanvaltaistuimelle
vuonna I589).
Laurent siirrettiin muihin tehtaviin
m a a l i s k u u nl o p u l l a I 7 9 5 m u t t a s e e i
vaikuttanutprinssin kohteluun.Lapsen
terveydentilaoli kuitenkin heikentynyt
vaarallisestiterrorin aikana. Liiiik?iri,
joka tutki hlinet toukokuussa,kuvaili
poikaa kuolemansairaaksiidiootiksi.
Erikoistaoli se.ettiipoika oli muuttunut
puolestaan tuki
mykliksi (mika
vaihdokas-teoriaa). Lapsikuninkaan
kiirsimykset p:iiittyivat viimein 8.
kesdkuuta I 705. Seu|aarana piiir iind
nelja laak?iri?i
suoritti ruumiinavauksen
ja viralliseksi kuolinsyyksi kirjattiin
pitk6lle kehiftynyt keuhkotauti. Yksi
liilik?ireistii,
Philippe-JeanPelletan,otti
salaa prinssin syd?imenja sAildi sen
a l k o h o l i i n .P r i n s s i nr u u r n i sh a u d a n i i n
10. kesakuuta Sainte-Margueriten
kirkon hautausmaallemerkitsemAttdmaainhautaan(nykyinen osoite 36, rue
Saint-Bemard). Hanen vanhenlpiensa
ruumiit oli kuopattuPariisiinkeskustaan
Madeleinenkirkon hautausmaalle,
mista
ne ldydettiin vuoua 1815. Ranskan
tasavaltalainen hallitus ei ylittiinyt
salailla uutista, joka julkistettiin
virallisessa
sanomalehdessii Le
Moniteur Unirersel, raan 'e levisi
nopeastiympari Eurooppaa.Ruotslssa
Axel von Fersen kirjasi juhannuksena
1795 piiiviikirjaansa: "Posti saapui
tuoden mukanaan synkAn uutisen
nuoren kuninkaan Ludvig XVII;n
kuolemasta. Tuo tapahtuma .iarkytti
minua suuresti. sillii mitzian muuta
mielenkiintoa minulla ei Ranskaa
kohtaanenaa ollutkaan.Nyt minulla ei
ole siella eniia mitiiiin,ja kaikki mihin
olin kiintynyt, oli kadonnut, sillii
V a d a m e s l a[ M a d a m eR o l a l e ] r ni n i i e n
'
p i i n a a . . .I i i l a p i i i r i ; k i r j a nm e r k i n t d ioi n
pidetty yhtenai todisteena siita, etta
Fersen olisi ollut Ludvig XVII:n
todellinenisii.
Prinsessa Marie-Thdrese vapaur e r t i i n j o u l u k u u s s a | 7 9 5 \ i e t e r ta) i i n
T e r n p p e l i nt o r n i s s ak o l m e r u o t t a . j a
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neljii kuukautta. Hiin oli ainoa,joka jiii
henkiin kuninkaallisesta perheesta.
pidetty
poliittisesti
Hanta
ei
vaarallisena,
sillii Ranskassa
noudatetun
lain mukaannainenei voinut
saalilaisen
nousta
valtaistuimelle. Prinsessa
vaihdettiin 18. joulukuuta Baselissa
jiiseniin,jotka olivat
kansalliskonventin
jaaneet it,ivaltalaisten sotavangeiksi.
Ma|ie-Thdrdse ryhtyi mydhemmrn
johtamaan ranskalaisia emigrantteja
tarmolla, joka
sai
Napoleonrn
kutsumaan hiintii ainoaksi mieheksi
Bourbonien perheessii. Kesakuussa
l?99 han nai serkkunsaAngoul€men
herltuaLudvigin (Louis-Antoine,1775I844, tuleva Ludvig XIX), jonka isii oli
Anois'in kreivi. Vaatimatlomat hAAt
\ icteniin
Mitaun
kaupungissa
Kuurinmaalla (nykyinen
Jelgava
Lat\ iassa). rnissd Venaj:in keisari
Paavalioli antanutturvapaikanRanskan
kuninkaallisil
le pakolaisille.

Kuningas
on kuollutelakoonkuningasl
Kaikki eiv?it uskoneetuutista Ludvig
XVll:n
kuolemasta.
Varsinkin
kuningasmieliset olivat varmoja, etta
poika oli murhattu, silla hiinen
kuolemansaoli liian sopiva tasavallan
k a n n a l l a . K o s k a k u n i n g a s l ae i e n a . i
ollut, Ranskan valtiomuotona siiilyi
lasavaltr, \ aikla tasavalta ei eniiii
terrorinjiilkeen ollut hyviissiihuudossa.
Muutakaan vaihtoehtoaei ollut, sillii
kuninkaan .ia kuningattarenmestauksen
jiilkeen monarkian palauttaminenoli
- a i n a k i n i l m a n k o s t o aj a
mahdotonta
monetThdrnridorin
m i e h i s t iki u u l u i v a t
kuninkaanrn
urhaajiin. Ludvig XVII:n
kuolema oli myds vakava isku
k u n i n g a s m i e l i s i l lV
e .a l l a n p e r i m
s sl i i i i n nrjn mukaan laillinen hallitsija oli nyt
rnestatun kuninkaan nuorempi veli,
Provencen kreivi Ludvig, joka 24.
kesdkuutajulistautui VeronassaRanskan kuninkaaksinimella Ludvig XVIII.

HainHkuitenkin pidettiin viityksenAeikd
yhdistiima?in Ranskassa
h?in kyennl
kapinoivia kuningasmielisiii, joista osa
kamatti hanen miehekkaampaii veljeiiiin, Artois'n kreivi Kaarlea.
Oli niitakin, jotka eiv?it uskoneet,
ettd Ludvig XVII olisi oikeasti kuollut.
Havaintoja hiinen liikkeist?i?in alkoi
tulvia eri puolilta Ranskaa. Tasavaltalainen hallitus suhtautui havaintoihin vakavasti, sill?i ne lietsoivat maaseudun vaestdssa kuningasmielist?i
mielialaa. Tasavallan tila oli kaikkea
muuta kuin vakaa. Vaikl<a Venddess?i
kuningasmielistenkapina oli nujerrettu
kev?iAllA 1796, taistelut jatkuivat
Bretagnessa r,.uoteen 1804. Enstmmiiinen vale-Ludvig ilmestyi julkisuuteenlokakuussa1796 vain runsaan
vuoden kuluttua siita, kun oikean
Ludvig XVII:n oli ilmoitettu kuolleen
Temppelin tomissa. Kyseessii oli normandialainen nuorukainen, joka pidAtettiin Bayeux'ssa ja tuomittiin kuukaudeksi vankeuteen irtolaisuudesta.
Oikeudessapoika kieltiiytyi kertomasta
henkiliillisyyttiiiin
mutta
vihjaili
kuuluyansa mahtavaan aatelissukuun,
joka oli menett?inyt kaiken vallankumouksessa. Nuorukainen pidiitettiin
uudestaan
ChAlons-sur-Mame'ssa
toukokuussa 1798 ja tarina oli sama.
Tiissii vaiheessa huhujen kiihdyftamiit
viranomaiset pitivat jokaista tuntematonta nuorta maantiertiij iiii valepukuisena prinssi Ludvig Kaarlena.
My<is kuningasmieliset kiinnostuivat
nuorukaisesta,mik?i puolestaanvahvisti
viranomaistenpelkoja. Se, ettii "prinssi"
oli kovin kehittynyt ikdisekseen, ei
herAttanyt mitaiin epailyksia. Oikea
Ludvig
XVII
olisi
ollut
vasta
kolmetoistavuotias, kun taas pidAtetty
nuorukainenoli iailtaiinseitsemAntoista.
Farssi pAAftyi, kun nuorukaisen isii
saapui paikalle ja hiinen henkilitllisyydekseen vahvistettiin Jean-Marie
Heryagault. Poika miiiiriittiin kotiarestiin mutta hiin karkasi ja alkoi taas
kierrella maita ja mantuja,julistaen nyt
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avoimesti olevansa Ludvig XVII.
Kannattajilleenhiin kertoi, kuinka hanet
oli vaihdettu toukokuussa 1795 oikeaan
Jean-MarieHervagaultiin-jo a tamAn
isii oli myynyt kuningasmielisille 200
000 frangilla assignaatteina.Prinssi oli
salakuljenu Lontooseen-missii h?inen
setansA yllafiaen torjuivat hAnet.
Lontoosta hanet vietiin Roomaan,missii
paavi Pius VI kardinaaleineen voiteli
hanet Ranskan kuninkaaksi salaisessa
seremoniassa.Seuraavaksi hiin siirtyi
Lissaboniin ja
sieltii Preussiin.
Ranskaan hiin palasi sen jiilkeen, kun
kuningasmieliset olivat
voittaneet
vuoden 1797 kansalliskonventin vaalit
ja monarkian palauttaminen vaikutti
mahdolliselta. Kuningasmielisten toiveet kuitenkin romuttuivat Fructidorin
vallankaappauksessa
4. ryyskuuta 1797,
mikA yarmisti tasavallansiiilymisen.
TiiliA kenaa viranomaistenkiirsiviillisyys loppui. Helmikuussa 1802
Hervagault suljettiin
Napoleonin
mAArayksestA
vankilaan. Vapauduttuaan
vuonna
1806 Hervagault joutui
merivoimiin. H?inen palveluspaikkansa
oli fregatti La Cybdle. Kun alus
haaksirikkoutui meritaistelussaVendden
ran-nikolla vuonna 1809, Hervagault
karkasi, mutta joutui kohta uudestaar
vankilaan, missAhZinkuoli toukokuussa
1812. Viela viimeisen?i hetkenaan hiin
vannoi olevansa Ludvig XVI:n ja
Marie-Antoinettenpoika.
Vaikka Hervagault oli paljastunut
huijariksi, Ludvig XVII:n pelastumiseen
alettiin uskoa yhii lujemmin. TAIAuskoa
vahvisti (a osaltaanlevitti) Jean-Joseph
Regnault-Warinin (1771-1844) kirjoittama suosittu romaani "Madeleinen
hautausmaa" (Le cimdtidre de la
Madeleine),joka ilmestyivuonna 1800.
Romaanissa kerrotaan, kuinka nerokkaan juonen avulla kuningasmieliset
vapauttivat prinssi Ludvig Kaarlen
Temppelin tornista ja asettivat hanen
tilalleen vaihdokkaan, joka
srtten
mlrkltettiin. jotta juoni ei paljastuisi.
Romaanissa prinssi saadaan uudelleen

kiinni ja h?in kuolee vankisellissii
Nantes'issa.
Vaikka kyseess?i
oli tiiysin
kuvitteellinentarina,se alkoi vfiitellen
muuttuatodeksi niiden mielissA,jotka
halusivat uskoa, etta prinssi olisi
pelastunut.
jalkeenkestipitkiiiin.
Hervagaultin
ennenkuin seuraavavakavastiotettava
vale-Ludvig ilmestyi julkisuuteen.
Prinssin hiljaiseloon oli tietenkin
j iirkeenkiiypdsyy. NapoleoninhallrtsemassaEuroopassaei ollut terveellistii
kerskua olevansa Ranskan laillinen
kuningas,sillii Napoleon oli liittynyt
kuninkaanmurhaajiin ammuttamalla
BourbonienConddnsivuhaaraan
kuuluneen Enghieninherttuanmaaliskuussa
1804. Tapaus oli heriittiinyt suurta
pahennustaEuroopassamutta vakuuttanut ranskalaisetsiitii, etta heidain
ensimmZiinen
konsulinsa
oli uskollinen
vallankumoukselleeika suunnitellut
palauttavansa Bourboneja valtaan
(kuten kenraali Monk oli palauttanut
Stuartit Englannin valtaistuimelle
vuonna 1660).Painvastoin,
Napoleon
teki itsestaanranskalaisten
keisarin18.
toukokuuta1804.
Kun Napoleonkukistuihuhtikuussa
1814, BourbonitpalasivatRanskaan.
Restauraation
tavoitteenaoli palauttaa
olot entiselleenmutta kelloa ei voinut
kaantezitaaksepain,ja Ludvig XVIII
tyytyi hallitsemaan sovinnollisena
perustuslaillisena
monarkkina.Hallitus
prinssi
maiiiriisi
valindmasti
tutkimuksen
Ludvig Kaarlen kohtalosta.Tulokset
jaivat laihoiksi,eika mitaanolennaista
uutta tietoa l<iytynyt.Vaikka prinssrn
ruumistaei l<iydettySainte-Margueriten
hautausmaalta,hiintii pidettiin virallisestikuolleena.
Jotkutolival nakevin?ianlaustallahallilsijasuvun
sis?iisen
salaliiton. Jo ennen vallankumousta
Provencenkreivi oli hautonutsuunnF
telmiasyrj?iytt?i?i
vanhempiveljensii.Jos
prinssi Ludvig Kaarle olisi elossa,
Provencenkreivin olisi luo\.utettava
laittomasti anastamansa valtaistuin
hanelle.Salaliittoteoriaa
tuntui tukevan

77

se, etta hallitus pyrki unohtamaan
Ludvig XVII:n muiston.Esimerkiksi
paivAt,jolloin hiinen vanhempansa
oli
mestattu, olivat virallisia surupiiivi?i
jullallisuuksineen,mutasianmukaisine
la onnetlomanprinssin kuolinpiiiv?i
sivuutettiin.

Ylosnousemus
Joulukuussa1815 kuningas Ludvig
XVlll :lle ojennetliinmerkillinenkirje.
jossa huonollaranskan
k ielellii ilmoitettiin, efte prinssi Ludvig Kaarle on
vangiftunaNormandiassa,
Saint-Malon
ja kuninkaan on
satamakaupungissa,
viipymafte tultava tapaamaanhantA.
Kirjeen oli allekirjoittanut "Daufin
Bourbon".Kirjeen lahefiajaksipaljastui
maankiertiij?i, joka oli pidatetty
ja
aikaisemminsyksyllii irtolaisuudesta
juopottelusta. Oikeudessa mies oli
aluksi vaittanyt olevansa"Charlesde
Navarre"ja kotoisin New Orleansista,
Yhdysvalloista.Pian han korjasi
ja viranomaisten?illistyklausuntoaan
seksi ilmoitti olevansatodellisuudessa
Ludvig XVlL Poliisiraportissa
todettiin
kaunistelematta,
etta mies on pelkkii
vdh?imielinenlurjus. Hanet suljettiin
Rouenissasijaitsevaanmielisairaalaan,
missii hiin v?irv?isimuista hoidokeista
puolelleen joukon apureita, joiden
avulla hrin onnistui levittamaan
kaupungille vetoomuksensaRanskan
kansalle: "Ranskalaiset! Laillista
LudvigXVII :fia pidetaan
kuningastanne
kaupungin
mielisairaalassa..."
suljettuna
Viranomaistentutkimuksissapaljastui,
etta mies oli
normandialarnen
sorilaskarkuri nimeltii?in Marhurin
Bruneau. H?in oli piidtynyt Yhdysvaltoihin wonna 1806ja oli palannut
kotimaahansaNapoleoninkukistuttua.
Bruneaukuoli vankilassa
vuonna1822.
Paljonvakavampi
tapausoli mies.
joka kutsui itseadn Richemontin
paroniksi. Han ilmestyi julkisuuteen
vuonna 1828. Tuolloin Ranskan

kuninkaana oli Artois'n kreivi,
hallitsijanimeltaan
Kaarle X. Poliisiraportinmukaanmiesoli selviisti
huijari
mutta erittainvaarallinen,sillii hiin oli
taitavasepittamaiin
uskottavalta
kuulostavia valheita.Paronin kuvaus vaiheistaanLudvig XVll:nii oli v2ihintiiiin
pinoreski.Sen jZilkeen,kun h?inetoli
salakuljetettuTemppelintomista, hiin
jalkeen
oli monienhuimienseikkailujen
paatynyt vuonna 1818 Itiivallan
hallitsemaanPohjois-ltaliaan.
Vietettyd n
useita vuosia vankilassa
Mantovassa,Modenassaja Milanossa
hiin pakeni Genovaan,missa han otti
paroni".Nimi
nimekseen
"Richemontin
oli symbolinen: Tudorien dynastian
perustanutHenrik VII oli kayttanyt
samaa arvonimeii taistellessaan
vallananastajaa
eli Rikhard III Ia
vastaanvuonna 1485. Paroni palasi
Ranskaanvuoma 1825ja tytiskenteli
jonkin aikaa Rouenin kaupunginhallinnon virkamiehenil.Helmikuussa
1828 han j?itti muodollisenanomuksensaRanskan parlamentinylahuoneelle.Han ei suinkaanvaatinut
Ranskankruunuaitselleenvaanilmoitti
vahvistamityyry\ansa syntyperansA
seen.
Anomusei johtanuttulokseenja
tammikuussa1830 paroni julkisti
jossa
vetoomuksensa
Ranskan
kansalle.
han esitteli itsens?i.Ajankohta oli sattumalta - huonosti valittu, sillA
heiniikuussa
uusi vallankumous
sytiksi
Bourbonit toistamiseen Ranskan
valtaistuimelta.
Tasavaltaaei julistettu
(tenori muisteniinvielii liian hyvin) ja
ranskalaistenkuninkaaksi valittiin
A
v a l l a n k u m o u k s e l lPi shei lni p p e
Egalilen
poika, OrldansinherttuaLudvig Filip.
Kirjessaan"sisarelleen"eli prinsessa
joka oli seurannut
Marie-Thdrdselle,
kuningas Kaarle X:ta ja miesta?in
Angoulemen herttuaa maanpakoon
Englantiin,Richemontinparonituomitsi
ja
Orldans-sulunvallankaappauksen
tarjosi veljellistalohdutusta.MarieThdrdse ei vaivautunut vastaamaan.
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Vuottamyohemminilmestyiviitparonm
sepittiimat "Normandian herttuan
muistelmat", joissa han kuvaili
joka oli vienyt
ihmeellistilelAmaZinsa,
hAnetEgyptiin,Amazonasin
viidakoihin
jajopa Intiaan.
Ranskanhallituksenoli puututtava
paronin puuhiin, kun hiin loukkasi
j u l k i s e s t i k u n i n g a sL u d v i g F i l i p i z i .
Paronipidatettiinelokuussa1833.Yli
vuoden ajan viranomaiset yrittiviit
selvittaii hiinen oikeaa henkildllislyttaan. Oliko hiin muuan Claude
Perin, teurastajanpoika Burgundista,
vai kenties Henri Hdbert Rouenista?
paronin
Jotkuttaasolivattunnistavinaan
yldsnousseeksi
Jean-MarieHervagaultiksi. Lopullinenja julkinenkuulustelu
alkoi lokakuussa
1834.Keskenkaiken
joka ilmoitti
saliin ilmestyiasianajaja,
paamiehekseen"Charles-Louis de
Bourbon" ja vaati tiukkaan savyyn
Richemontin paronia lopettamaan
pelleilynsiisekiitunnustamaan
olevansa
huijari. Paroni ei uudestakiidnteesta
hatkzihtanyt
vaanhuomauttiasiallisesti,
etta kyseessAei voinut olla oikea
Ludvig XVII (oka siis oli hiin) vaan
huijari, sillii kaikkihan tiesivat, ettii
hiinennimensiioli Ludvig Kaarle-ei
suinkaanKaarleLudvig!
Kuulustelun paatds oli, etta
paroni
Richemontin
tuomittiin
kahdeksitoistavuodeksi vankeuteen.
Paronikarkasijo seuraavana
kesiiniija
piileskeli kannattajiensa
suojissa.Kun
vuonna 1840 julisteniin yleinen
armahdus,han saattoipalatajulkisesti
Pariisiin.Vuonna 1843 hiin julkaisi
joissahiin korjasi
uudetmuistelmansa.
muutamia ep?ijohdonmukaisia ja
uskomattomia episodeja elamastAAn.
Vuonna 1849 han ryhtyi vaatimaan
perintdosaansa.
oikeudessa
"sisareltaan"
Jutun kasittely paAftyi ratkaisemattomana,kun Angoul€menherttuatarkuoli
Itavallassakaksi vuotta mytihemmm.
Paroni itse kuoli Pariisissaelokuussa
1853.

Enta kuka oli tuo salaperarnen
"Kaarle Ludvig", joka oli haastanut
paronin uskottavuuden?Kyseessiloli
preussilainenKarl Wilhelm Naundorff,
joka osoittautuivale-Ludvigeistakaikkein vaikutusvaltaisimrnaksi.Richemontin paronin tavoin hiinen todellisesta taustastaan tiedetadn vahiin.
VAitetAain,
ettaihen olisi alunperinollut
preussilainensotilaskarkuli nimeltaan
Karl Benjamin Werg, joka syntyi
Halfessavuonna 1'7'77.
fiutta varmuutta
asiastaei ole.
Ensimmiiiset luotettavat tiedot
Naundolffista ovat toukokuulta 1825,
j o l l o i n h a n e tp i d a t e n i i nB r a n d e n b u r g i n
kaupungissasyytettynatuhopoltostaja
rahan vaarentdnlisestii.Aluksi rnies
ilmoitti oikeudelle olevansa ammatiltaan kelloseppii; nimeltaan Karl
W i l h e l r n N a u n d o r f f : i i il l a a n v i i s i L1mrnentiivuotias: ja
syntyneensii
\\ eirnarissa.Mldhernrrin hiin I'orjasi
henkildtietojaan ja viiitti olevansa
ranskalaista s) nl) per?i,j.
) lhaisra
N i m e k s e e n h i i n i l r n o i r r i " L u d e ui g
Burbong"ja kefloi \iettaneensaisansii
kanssauseitavuosiakieneleva,ieliimaa
paossa.Naundorff tuovallankumousta
mittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen.
Lievent?ivana asianhaarana pidettiin
ilmeistiimielenvikaisuutta.
Oikeudenoli
kuitenkintodettava,etta kaikki yritykset
selvittii?imiehen oikea henkildllisyys
olivat osoiflautuneet
tuloksenomiksi.
Naundorff vapautui vankilasta
toukokuussa 1828 ja han muutti
Sleesiaan Crossenin kaupunkiin,
Frankfud-an-der Oderin lahistitlle
(nykyinen Krosno OdrzanskiePuolass a ) . V a 5 r a n ) r h a i no r n a k s u ji u l k i s e s t i
Ludvig XVII:n henkiltillisyydenja alkoi
myiis toimia aktiivisesti kuvitteellisen
syntyperansavahvistamiseksi.Miehen
omituinenkaytdsherattihuomiotaja 16.
elokuuta 183|
Saksissa ilmestyvii
sanomalehtiLeipziger Zeitung .julkaisi
lyhyen uutisen, jossa kerrottiin
Naundorffin puuhista.Uutinen julkaisIi i n : 8 . e l o k u u r a l r a j a l e v i k k i s e s s i i
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ranskalaisessa sanomalehdess?iLe
Constitutionnel.Uutisen innoittarnana
muuan
eteliiranskalainen tuomari
kirjoitti Naundorffilleja kutsui hanet
Ranskaan. Kutsun taustalla olivat
poliittiset motiivit, sillii tuomari er
ponarish) vaksyn)t Orldans-sukuista
kuningasla \ aan piti Bourboneja
Ranskan laillisina hallitsijoina. Jos
Ludvig XVI:n poika oli elossa,kruunu
kuuluisi hiinelle. Preussilainenpyysi
rahaa kuluihinsa ja tuomari liihetti
h ? i n e l loei t i s s a t a v i i s i kml m e n t i if r a n g i a .
vaikka ei ollutkaan mikiian varakas
mles.
I{einiikuussaI 832 Naundorffaloitti
matkansak2ivellenkohti Pariisia,jonne
h?in saapui vihdoin 28. toukokuuta
1833. Hotelliinsa h?in kirjoittautui
jostain syysta nimellii "Baumann".
Hiemanihrner)sl:iheriitrise.ena prinssi
ei puhunut lainkaan ranskaa. Pian
preussilainenkuitenkin saavuftisuurta
kuuluisuutta Pariisin seumpiireissii.
\aundorff
hiirnmiisr)lr i
epiiilijiinsa
yksityiskohtaisilla tiedoillaan kunrnkaallisenperheenelamiisu.Madamede
Rambaud,joka oli ollut kuninkaallisten
lasten hoitaja ennen kuin heidiit
vangittiin Ternppelin torniin, tunnisti
Naundorffin hetkeakaan epardimatta.
Toinen tarkea henkilti, joka tunnisti
Naundorffin, oli kuningas Ludvig
XVI:n entinen kamariherraMarco de
Saint-Hilaire. Molenrmat kirjoittivat
Angoul6men herttuattarelle, joka
tuolloin eli maanpaossa Prahassa,
olevansa ehdottoman varmoja, ettai
Naundorff on hAnen veljens?i.Myds
monet muut entiset Versailles'nhovtn
jasenet tunnistivat hanet. Jopa
epiiilijciiden oli mydnnettav?i,etta
preussilainen muistutti hammAstyttAvasti Bourboneja. Yhdenniik<iisyyden
perusteella on vaitetty, etta Naundodf
olisi ollut Conddn prinssin iipiirii.
Kyseinen Conden prinssi Louis-Henrr
J o s e p h d e B o u r b o n ( 1 7 5 6 - 1 8 3 0 o) l i
onnelloman fnghienin hentuan isii.
Marco de Saint-Hilairenpojan Emilen

avulla, joka oli historiallisiin romaaneihin erikoistunutkirjailija, Naundorff
julkaisimuistelmansa
vuonna1834.
Kesalla 1834 Naundorff matkusti
Dresdeniinlavatakseensiell?i "sisarensa".Angoul€menherttuatarkuitenkin kieltalqi tapaamasta
hanta,kuten
ketaan
han oli kieltaytynyttapaamasta
muutakaanvale-Ludvigeista- kenties
hyvasta srystA. josta enemman
tuonnempana.Salassa Marie-Thdrdse
oli ollut kiinnostunut Richemontin
paronista ja hiin oli myds tehnyt
hienovaraisiatiedusteluja Naundorffista, kun tiimAoli saapunutRanskaan.
Niiin Naundorffiltapuuttui lopulhnen
tunnistus. Hanen puuhansa alkoivat
v?ihitellenhairitA Ranskan hallitusta,
silla ne herAttivAtkipeitai muistoja
ajoilta, jotka useimmat halusivat
unohtaa. kuningas mukaan Iukien.
Kesiikuussa1836 Naundorff haastoi
entisen kuninkaan Kaarle X:n seka
Angoul6menhernuattarenPariisissa
oikeuteen ja vaati heilta Ludvig
Kaarlelle kuuluvaa perintdosaa
arvoltaan
noin 300 miljoonaafiangiamutta oikeus ei ottanut vaatimusta
kiisiteltavakseen.
Piiinvastoin
Naundorff
pidiitettiinja kuukaudenkuluttuah6net
karkotettiinRanskasla.
Naundorffasettui nyt Lontooseen,missa julkaistiin
hanenmuistelmiensa
uusittulaitos.
Naundorffi
n tarinaoli uskotlavampi
paroninihmeelliset
kuin Richemontin
seikkailut eri puolilla maailmaa.
Vapauduttuaan Temppelin tomista
ovelan juonen avulla (ohon kuului
kaksi vaihdokasta)
Naundorff viipyi
jonkin aikaa Ranskassa,
kunnessiirtyi
Italiaan.Kun Ranskahydkkasiltalaan
kesalla1796,h,inydtti paetaEnglantiin
mutta jAi kiinni. NapoleoninkaskystA
hanta pidettiin vankina, kunnes
keisarinnaJosephinenmydtavaikutuksellahanetvapautettiin.
Senjalkeenhan
kierteli eri puolilla Eurooppaa.
Vuonna
1809 hiin kohtasi tuntemattoman
miehen,joka kiiski hiinen viipymiittii
matkustaa
Berliiniinja ottaanimekseen
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Karl Wilhelm Naundorff. BerliinrssZi
hiinystarystyipoliisipiiiillikktiLe Coqin
kanssa,joka lupasiauttaaNaundorffia,
jos tamaantaisihanellepassinsaja
muut
jolka todistivalhainen
llirkeAlpaperinsa.
oikean syntyperansa.Kolme vuotta
myiihemmin Naundorff asettui Spandauhun,missiihAnryhtyi kellosepiiksi.
Taitonsa han oli oppinut isiiltiiiin,
kuningas Ludvig XVI:lta, joka oli
paremtunnetustiviihtynytverstaassaan
min kuin ministereidensiiseurassa.
Marraskuussa 1819 Naundorff nar
paikallisentukkukauppiaan
I 5-vuotiaan
q.ttarennimeltiiJohannaEinertja t?issa
vaiheessa
hiinensatunsa
alkaakiinnittyii
todellisuuteen.Omien sanojensamukaanNaundorffalkoi toimia aktiivisesti
henkil0llisyytensa tunnustamiseksi
vuonna 1820, jolloin hiin kirjoitti
PreussinpAAministerille,
ruhtinasKarl
ja
(1750-1822),
AugustHardenbergille
ilmoini rodellisenhenkiliillisyytensii.
Han pyysi ruhtinaalta, ett?i h?inelle
palautettaisiinhilnen passinsaja muut
paperit,jotka hAnoli antanutLe Coqille
vuonna 1809. Papereitaei palaut€ttu
vaannejaivat Preussin
valtionarkistoon.
Huhutaan, ettii Berliinin valtauksen
jiilkeen toukokuussa 1945 paperit
Moskovaan...
olisivatpaatyneet
Naundorff ei tyytynyt vain
omaksumaanLudvig XVII:n henkildllisyynavaan tahtoi perustaamytis
uuden uskonnon.Vuonna 1839 h?in
julkaisi Lontoossa
kirjan,jossaesiteltiin
kristinuskoalkuperaisessa
muodossaan,
kutenNaundorffitseviiitti. Naundorffin
mukaankolme enkeliii,joista yksi oli
Jearure
d'Arc, olivat ilmestyneethiinelle
ja kertoneettotuuden.JeesuksenhAn
naki kahdesti;jopa itse Kaikkivaltias
nayfiaytyihanelle.Varmanakutsumuksestaan
Naundorffennusti.ettahanolisi
Ranskankuningas1. tammikuuta1840.
Ennustusei tietenkaan
toteutunut(kuten
ei ollut toteutunuthiinen aikaisempi
emustuksensa
kuningasLudvig Filipin
kuolemasta). Seurauksenaoli varn
Naundorffin vieraantuminenkannatta-

jistaan, joista monet olivat hartaita
katolisia ja kauhistuivat taman houreista. Paavi Gregorius XVI tuonitsi
marraskuussa1843 julkisesti "kadotuksen lapsen", joka julkeni kutsua
itseddnNormandianherttuaksi.
Kiiyhtyneena ja vailla tukijoita
Naundorff muutti tammikuussa 1845
Alankomaihin.H?inoli keksinytuudenlaisenpommin, joka kiinnosti Alankomaidensotilaspiirejii.
KuningasVilhelm
II:n (hallitsi 1840-49)tuella Naundorff
asettui perheineenDelftin kaupunkiin.
Alankomaiden kuningashuoneei koskaan uskonutNaundorffiavaan kuntngas
Vilhelmin
hyvantahtoisuuden
taustallaoli halu ndyryyttiia Ranskaa.
Porvariskuningas Ludvig Filip oli
n i r n i t t , i i tnu k e n u b
t e l g i a l a i s i kau. n n a m d
aloittivat kapinansa elokuussa 1830,
mikii johti Belgian itsenaistymiseen
Alankomaista. Naundorff kuoli elok u u s s aI 8 4 5j a h i i n e th a u d a n i ijnu h l a v i n
m e n o i n D e l l li i n . H a u t a k i v e e nk i r j o i t e n i i n v i r a n o m a i s l e nl u \ a l l a : " T a s s , i
lepiiiiLudvig XVII".
f o i s i n k ui n R i c h e m o n t i np a r o n i joka kuoli vailla perillistii,Naundorffoli
perheellinen.Hiinen vaimonsasynnytti
miehelleenperliti viisi "prinssiii" sekii
neljA "prinsessaa",.joista yksi kuoli
k a k s i ru o t i a a n aN. i i i n \ a u n d o r f f p e r u s t i
u u d e n t. i i ; s i n k u r , i n e e l l i s eBno u r b o n i e n
haaran, joka kietoutui valheelliseen
alkuperiiiinsii
Ludvig XVI :n nuoremman
pojan jalkeliiisinii.Sittemmin BourbonNaundorff sukuun syntyivat ranskalaikanadalaiset
set, hollantilaiset ja
sivulraaransa.Emme voi tietaa- mita
Johanna Eined miehestiiiin ajatteli:
uskoiko han
oikeasti miehensii
valheeseenvai takertuiko han tuohon
valheeseen
rain. koskr hdnenperheensa
olemassaolo.jatoimeentuloperustuivat
siihen? Kun Karl Wilhelm kuoli. vatn
k a k s i h , i n e nl a p s i \ r a aonl i t i i l s i - i k i i i s i i .
Normandian hentuattareksi itsensa
ylentanyt Johanna puolestaan kuoli
v u o n n a1 8 8 8 .
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Tarinan toinen nAytiis alkoi, kun
jalkeliiiset
Naundorffin
ryhtyiv?it
1850
vaatimaanperintdaan.Syyskuussa
Normandianhemualar Johannavetosi
pariisilaiseen
miehensii
oikeusistuimeen
ja lastensa "todellisen" synt)peran
tunnustamiseksi. Toukokuussa l85l
luonnollisesti
annettu paat6s oli
kielteinen.Naundorffit eivat luopuneet
vaan yrittiviit uudelleenvuonna 1872
(Ranska oli tuolloin tasavalta)mutta
yhtii huonollarnenestyksellll.
Viimersen
kerran he vetosivat oikeuteen vuonna
1954. Tuomarin paatits oli jalleen
kielteinen: "Jos patevathistoriantutkijat
latii asiaa.ei
ei\,it kykene ratkaisernaan
tuomarikaan siihen pysty." Yhden
saavuttivat
e€voiton
Naundorffit
sitkeydelliiiin.Maastrichtinpiirioikeus
mydnsivuonna1891perheelleoikeuden
kayttAa Alankomaissasukunimeii"de
Bourbon". Sama oikeus vahvistettiin
vuonna l9l3 ranskalaisessaoikeuskamalta
istuimessa.
Ranskantasavallan
jos.jokuhalusileikkili
oli yhdentekevaa,
kuninkaallista(ia nain saattaanauruna l a i s i k ' im o n a r k i s t i epny r k i m y k s e t ) .

Veijareitavai mielipuolia?
luetella
M ielenkiintoisempaa kuin
kaikki mahdolliset vale-Ludvigit on
pohtia heidiin motiivejaan. Karkeasti
tapaukset voidaan jakaa kolmeen
edustavat kolme
lyyppiin, joita
e n s i r n m d i srradn s k a l a i s\ta l e - L u d v i g i a .
EnsimmAiseenryhmiiiin kuuluvat
ne.joistaymparistat
teki Ludvig XVll:n,
kuten Hervagaultinkohdalla. Hiinhiin
oli aluksi vaittanyt vain olevansa
ylhaista syntyperaii. Ludvig XVII
hiinestzi tuli
vasta sitten, kun
v i f a n o m a i s c la l l o i v r l e p i i i l l S h a n e n
henkilitllisyyttaanja tavallaanparnosti\ at hdnet omlksumaan roolinsa,
Hcrvagaultinkohdalla totuus on tarua
ihmeellisernpi,sill?i hiin puhui totta.
Todellisuudessa hanen is,insa oli
V a l e nitn o i s ' i nh e f l l u aj.o s t aN a p o l e o n i n

Pyhiin Hengenmerkin,jonka paavi oli
tatuoinut hiinen reiteensii.Parhaimmillaan eriiiiss?ipariisilaisessamielisairaalassahoideniin samanaikaisesti
jotka viiittiviit olevansa
viitta tapausta,
LudvigXVII.
Kolmannen ryhman muodostavat
n e . j o i l l e L u d v i gX V l l : n r o o l i t a r j o s i
mahdollisuudensaavuttaaaineellisia
etuja. Tastd hyvii esimerkki on
paroni.Joshantodellaoli
Richemontin
burgundilaisenteurastajanpoika, hiin
piireihin,joihin h?in
onnistuipAAsemaAn
ei koskaanolisi voinut pAastaomana
itsenaiin. Salaisuutensaparoni ver
hautaanmutta inspiraationsahan sai
varmasti Mathurin Bruneaulta, jota
koskeviin papereihin han tutustui
tyciskennellessii?in
Rouenissa.
Mytihemmin paroni vaitti, etta Bruneau olisi
ollut hiinen sihteerinsiimutta onneton
ja rupesikuvittelemaan
sekosipiiastaAn
itseolevansa
LudvigXVII. Yksi osoitus
ja
siita.ettiiparoninjuoni oli tarkkaan
huolellisestiharkittu,oli hanentoistuvat
vakuutuksensapoliittisesta vaarattomuudestaan.
Toisin kuin mielipuolet,
paroni ei vaatinut Ranskan kruunua
itsefleen vaan korosti lyyty\AnsA
tunnustamiseen,
syntyperansa
mikii olisi
tuonut hanelle huomattaviarahallisia
etuja.Tavallaanparoninjuoni onnistui:
hiin sai puolelleenjoukon vaikutusvaltaisia ja varakkaita kannattajia,
joiden avustustenturvin han saattoi
ylellistamuftaajan
vienaiiei valtlamatrii
oloihin niihden miellyftavaaelAmaA.
Naihinkannattajiin
kuuluimuunmuassa
kreivitar Apchier, joka oli ollut
Normandianherttuanleikkitoveriennen
vallankumousta.Kreivitiir oli yhtAan
epArdimattAtunnistanut Richemontin
paronin
kaukaisen
lapsuutensa
ystavAksi.
Karl Wilhelm Naundorffintapaus
on monimutkaisempi.
Emmevoi tietaa
h?inen motiiviaan: oliko hiin varn
haikailemiititnveijari,joka Richemontin
paronin tavoin halusi hyitdyntda
Ludvig-ilmiiitii saavuttaakseensen

kukistuttr-ra tuli Monacon hallitseva
ruhtinas Honore IV (1814-19).Hanen
iiitins?i oli pitsinkutoja, jonka komea
herttua oli vietellyt Versailles'ssaja
naittanut sitten kamaripalvelijalleen
Rend Hervagaultille. Vaikka aitr el
tohtinut kertoa pojalleen koko totuutta,
han ei malttanut olla vihjailematta h?inen ylhaisesta syntyperastaan.Samaan
venalainen
kategoriaan kuuluvat
marsalkka. preussilaissynryinen
kreivi
Diebitsch Zabalkanski (1785-1831)
seka muuan ranskalainen entlnen
Iaivaston upseeri Piere Benoit, joka
asettui Argentiinaan vuonna 1818 ja
toimi mydhemmin diktaattori Juan
Manuel de Rosasin neuvonantajana.
Kumpikaanheistaei koskaanjulkisesti
vaittanyt olevansa Ludvig XVII vaan
epiiily her?isiheidiin liihipiirissiiiin heistii
riippumatta.
Toiseenryhmiiiin kuuluvat ne, jotka
olivat kiistatta mielelta?inhiiiriintyneitii.
He ilmestyiviit julkisuuteen vasta, kun
ilmiti oli jo
kaynnistynyt. Niiin
edeltaneetvale-Ludvigit tarjosivat heille
mallin samaistua
prinssiin.
onnettomaan
Hyvii esimerkki on Mathurin Bruneau,
joka
lienee saanut inspiraationsa
Hervagaultilta, sill?i han palveli
tykkimiehenii samalla aluksella (La
Cybdle) kuin Hervagault, ennen kuin
pakeni
Yhdysvaltoihin. Ainakin
Bruneaun kertomus seikkailuistaan
prinssi Ludvig Kaarlena muistuttaa
hyvin paljon Hervagaultin kertomusta.
Mielipuolten
kategoriaan kuuluvat
myds Louis Louvel, joka murhasi
Artois'n kreivin nuoremman pojan.
Berryn herttuan, vuonna 1820 ja v?iitti
oikeudessa olevansa Ludvig Kaarle,
seka
ne
Napoleonin Ven?ijtinsotaretkelleosallistuneetupseerit,jotka
p?iiih?in muistivat
haavoituttuaan
kotimaassaan todellisen henkiliillisyytensii. Puhumattakaan er?i?istAJeanFrangois Dufresne'stii, joka vuonna
1818ilmestyiTuileries'npalatsiin.Mies
halusi kiihkeiisti paastd kuninkaan
puheille voidakseennayttiia "sedalleen"
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siivellii aineellisiaetujavai uskoikohiin
lopulta itsekin omaan valheeseensa?
AinakaanNaundorffei ujostellutpyytaA
rahaa tukijoiltaan. Jo ennen kuin hiin
saapui Pariisiin,hAn kirjoitti Sveitsistii
tarvitsevansa1000 frangia kuluihinsa;
Pariisissa hanen oli saatava heti
kAyttditnsa 1800 fiangia. Mielenv i k a i n e nh z i n e i o l l u t , v a i k k a h l n e n
uskonnollisten kokemustensa perusteella voimme sanoa, ettA ihan
tavallinenkaanihminen hiin ei ollut.
Hiin oli ilmeisen iilykiis - h?in oppi
puhumaan Ranskaanopeasti- ja hiin
teki miellytt,ivan vaikutuksen tapaamiinsa ihrnisiin. Hiin epiiilenlatta
osasi
m a ni p u l o i d a
k a n n aa j i a a n
vetoamallaheidAnhaluunsauskoa,etta
Ludvig XVII olisi pelastunut.
On vaikea
sanoa, kuinka hyvin han oli perillii
rnuistavale-Ludvigeista
siinii vaiheessa,
kun hiin itse alkoi rakentaa omaa
valheellista identiteeftiAAn.Kannatraa
kuitenkin muistaa, etta hAn alkoi
esiintyii Ludvig
Kaarlena vasta
vapauduttuaanvankilasta toukokuussa
1828,.jolloin Richemontinparoni oli jo
ilmestynyt julkisuuteenja saavuttanut
kuuluisuutta my<is Ranskan ulkopuolella.
Inspiraationsa Naundorff lienee
saanut
Angoul€men
herttuattaren
o .i d e ne n s i m r n i i i n el ani t o s
m u i s t e l r n i s tj a
ilmestyi RanskassatammikuussaI 817.
MuistelmissaanMadame Royale kuvaileeerityisestivankeusaikaansa
unohtamatta pikkuveljensakovaa kohtaloa.
Lukijoille Angoul€men herttuattaren
muistelmat olivat ensimmainenlahde,
joka kertoi yksityiskohtaisesti,nlitii
Temppelintornissaoli tapahtunut.Teos
ja se
oli heti valtaisa myyntimenesrys
k,iannettiin jo samana vuonna seka
englanniksi ettii saksaksi. Ainakin
muistelmat selittziisivat Naundorffin
tiedot kuninkaallisenperheenelam:ista.
Muistelmien merkityksesta Ludvigilrnicin Lannaltakenoo se, etta suurin
osa vale-Ludvigeista ilmestyi julki-
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suuteen 1820-luvulla,jolloin teos oli
ajankohtainen.
EntA miksi ihmiset uskoivatn?iit?i
huijareita?Nykyihmisen nakOkulmasta
katsottuna heidAn satunsa kuulostavat
jonka todenperiiisyys
httlynp6lyltA,
olisi
pitanyt voida kumota oikopiiiitli.
Esimerkiksi Richemontinparoni vAifti
osallistuneensaNapoleonin Egyptin
sotaretkelle kenraali Jean-Baptiste
Kleberin (1753-1800)adjutanttina.On
kuitenkin muistettava,ettA vielii 1800luvun alussauskottavuuden
fajat olivat
paljon \ ?iljemmiit kuin n) t ja
mahdollisuudettarkistaatamiin kaltaisten ke omusten todenper?iisyys
olivat
vah:iisemmat.Richenrontinparoninja
Naundorffin
seikkailut saattoivat
kuulostaa uskomattomilta - eivatkii
kaikki heitii suinkaanuskoneet- mutta
eivat mahdottomilta oman aikansa
mittapuilla. Lisiiksifantastiset
seikkailut
Amazonasin viidakoissa tai pitkin
tulooppaa tarjosivar vedenpilavan
selityksen sille. miksi prinssi Ludvig
Kaarlesta ei oltu kuultu mitaan yli
kahteenkymmeneen
vuoteen.Toisaalta,
jos hanet olisi todellakinsalakuljeteftu
Temppelintornistaja hlin olisi viettiinyt
seuraavat kaksikyrnment?iviisivuotta
viiiir?in henkildllisyyden turvin joko
Ranskassa tai muualla Euroopassa,
h?inenolisi v:iistamAttataytynyt olla
yhteydessa ihrnisiin, jotka olisivat
voineet varmentaa hiinen tarinansa.
Sekii
Richemontin paroni ettii
Naundorff olivat riittaviinovelia ollakseen kutsumatla ruekseen todistajia.
jotka olisivat voineet paljastaaheid:it
puhumallavahingossa
sivu suunsa.
Niin
kauan kuin he pysyivat valheessaan
yksin, he liikkuivat turvallisellamaaperalla.
Koko
ongelma
kiteytyy
Richemontin paronin vastauksessa
kuulustelijoilleen:"Te viiitAtte,ettA en
ole se,.jokaminli olen, muttavoittekote
todistaa kuka minii olen?" Jos
Richemontinparonija Naundorffeiviit
voineet todistaaolevansaNormandian

herttua, ei heidan vaitteitaan voitu
mydskiian kumota. YlipaAnsa keinot
yksildnhenkildllisyyden
selvittamiseksi
olivat tuolloin viih?iiset.
Ainoa varma
tapa oli luotettavien
silminniikijtiiden
tunnistus.
Toisinsanoen,ihmisetjotka
tunsival yksildn. todistivat hiinen
henkil0llisyytensa,
kuten Hervagaultin
tapauksessa
hiinen isiipuolensa.Asrapapereita- kutenpasseja- ei voitu pitiia
luoteflavina,
koskaniissiiei ollut kuvia
ja annetut tuntomerkit eivat olleet
riittavia. Sorm€njalkienainutlaatuisuus
jo 1600-luvun
oli havaittuEuroopassa
lopullamuttaniidenmerkitystayksilitn
tunnistamisen
kannaltaei ymmaretty.
Rikostutkinnassa
sormenjalkiAalettiin
hyddyntAa vasta 18g0-luvulla. Sita
paitsi,mistayht'akkiA
olisisaatuLudvig
XVII:n aito sormenjiilki?Entii kuka
olisi voinuttunnistaaLudvig Kaarlen,
jota kukaanvankilanulkopuolinen
ei
ollut nAhnytsittentammikuun1794?
HAn vanhempansa
olivat kuolleetja
hiinen sisarensaoli viimeksi niihnyt
pikkuveljensii,kun tzima oli ollut 8vuotias poikanen. Kuka pystyisi
Iuotettavasti
maarittelemaan,
millaiselta
LudvigXVII:n olisi pitanytnayttiia50vuotiaanamiehenii?
Huijausoli my<ismahdollista
siksi,
ettA Temppelin tomin tapahtumista
tiedettiinylipaAnsaviihiin.Kutenedella
on todettu,Bourbonienpaluunjalkeen
suoriteflutulkimus ei tuonut asiaan
mi*ian uutta tietoa. Oli vain
tasavaltalaisen
hallituksen tiedonanto,
jonkamukaanprinssikuolivankilassaan
8. kesiikuuta1795.Tiedonannon
luotettavuutta voitiin aiheellisesti epiiill?i.
Yksi ongelmaoli se,ettAmonetprinssrn
kohtaloon liittyneet tArkeat henkildt
olivat kadonneet vallankumouksen
myrskyissa.Antoine Simon teloitettiin
heti Thdrmidorin vallankaappauksen
jiilkeen, Laurent kuoli Ranskan
("i
Guyanassa vuonna
1807
mngaistusvankina vaan siirtomaahallinnon virkamiehenii). Ne, jotka
olivat elossa,kuten kenraaliBarrastai
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Antoine Simonin leski Marie-Jeanne,
kertoivatkuulustelijoilleen
kaunistellun
version tapahtumista. Marie-Jeanne
esimerkiksi kiisti jyrkasti syytteet,
joiden mukaan hiin olisi miehensii
kanssa kohdellut prinssiii kaltorn.
P?iinvastoin
leski viiitti, etta he olivat
tammikuussa l'794 salakuljettaneet
prinssinvankilastaja korvanneethanet
v a i h d o k k a a l lV
a .u o n n a 1 8 0 5 p r i n s s i
Ludvig Kaarleolisi kiiynyt tapaamasta
jonne
rakastaMarie-Jeannea
sairaalassa,
tame sijoitettu. Vaikka poliisi selvitti
hyvin pian,ettaSimoninpariskunnalla
ei eniiiitammikuussa
1794ollut miAAn
mahdollisuutta vapautlaa prinssiii.
leskentodistus- jota han ei koskaan
perunut- rahvisti uskoa.enii prinssi
olisi
salakuljetettu vankilastaan.
LAAkAreistA,jotka tutkivat prinssrn
ruumiin 9. kesiikuuta1795, ei ollut
mitii?inapua.koska he eiviit voineet
lunnistaa ruumista:heille oli vain
sanottu,ettaruumisoli Ludvig Kaarlen.
Vaihdokas-teoriaatuki sekin, efia
Marie-Therdseei ollut saanut n?ihda
pikkuveljense
ruumista.

Salaisuusratkeaa
Ludvig XVII:n hauta paikannettiin
vihdoin Sainte-Margueritenhautausmaalta sattumalta rukennustiiiden
yhteydessavuonna 1846. Tai niiin
ainakin luultiin, sillA salaperarnen
lyijyarkku ltiyfi suurin piirtein sielta,
minne se vuonna 1809 kuolleen
haudankaivajan
kertoman mukaan oli
haudanu.Arkussaoli tuberkuloosiin
kuolleen nuorukaisen jAenndkset.
JAnniftAvaaoli se, etta jaannitsten
perusteella
ruumisolisi kuulunutnoin
l4-vuotiaallepojalle, kun taas Ludvig
XVII oli kuolleessaan
vain l0-vuotias.
Ldytit tuntui fiAlleen) tukevan
vaihdokas-teoriaa,joka toistuessaan
aihettakaisittelevaiss?i
kirjallisuudessa
oli
v?ihitellen muuttunut yhii uskouavammaksi. JaAnniikset tutkittiin

uudelleen vuonna 1894, ilman efia
mitazinuutta tietoa olisi ilmennyt.Nyt
ei
ti€dammevarmuudella,
ettaikyseessa
ole Ludvig Kaarlen ruumis, mutta ei
mydska?inhiinen nimissaiinhaudatun
ruumis.
vaihdokkaan
Naytti silta, etta perinteisillahistomenetelmilliiTempperiantutkimuksen
lin tornin axvoitusta ei ky€ttaisi
ratkaisemaan.Vain rikostutkinnalliset
menetelmat
voisivatkentiestuodauutta
Ensimmiiisen
kerran
valoaarvoitukseen.
tiillaisiamenetelmi?i
sovellettiinluonna
1943.TuolloinLyonin kriminologisessa
Iaboratoriossatutkittiin kahta hiusnaytetta,joista toisen sanottiin kuuluneenNaundorffilleja toisen Ludvig
Kaarlelle. Tulos oli tyrmistyttava:
hiukset kuuluivat samalle henkil6lle.
Oliko Naundorff sittenkin Ludvig
XVI:n poika? Tutkimuksen tulos
epAilytti monia ja se uusittiin vuonna
195l. Iallzi kenaa tulos oli piiinvastainen.
Vaslageenitekniikan
viimeaikainen
kehittyminen tarjosi mahdollisuuden
ratkaista Ludvig XVII:n arvoitus.
Vuonna 1984 osoitettiin ensimm2iisen
kerran, miten DNA:n rakemetta
tapaan
voidaan kayftaii sormenj?ilkien
yksildntunnistamiseen.
SamallaDNA:n
rakenne
tarjoaaerehrymAndmiin
keinon
varmistaayksiliiiden v?ilinensukulaisuus, milla myds on suuri merkitys
yksiltin tunnistamisen
kannalta,etenkin
ei
silloinkun milaanmuitataustatietoja
ole tai kun sukulaisuus kiistetaan.
DNA-tutkimus
Rikostenselvinamisessii
on osoittautunut koNaamattomaksi
apuviilineeksi. Etuna on se, etta
luotettavaantulokseenriittiiii pienikin
nayte: elavilta ihmisiltii esimerkiksi
sylki- ja veripisara,kuolleilta luunsirut
tai hiukset.Tutkimuksentulos on sama
riippumattasiita,mistii solustanayteon
otettu. SuomessaDNA-tutkimustaon
vuodesta
hycidynnettyrikostutkinnassa
1991 liihtien. Hyvin dramaattinen
osoitus DNA-tutkimuksen merkityksestiivainajientunnistamisenkannalta
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oli New Yorkin World TradeCenteriin
tehty terrori-isku ll. syyskuuta2001.
Yli puoletiskun uhreistaeli noin 1500
henkil<iii tunnistettiin DNA:n arulla.
ei suinlaanollur vainajien
Olennaista
jiianndstentunnistaminen- jolloin ne
voitiin luowttaa oikeille omaisille vaan vainajien henkiltillisyydenvarperusteella.
mentaminensukulaisuuden
Juridisestihanon suuri ero, onko
henkildkadonnutvai kuollut.
Kesiikuussa 1999 kaynnistettiin
Belgiassa Leuvenin ja Saksassa
MiinsterinyliopistoissayhteinenDNAtutkimus,jonka tavoitteenaoli ratkaista
Temppelintomin arvoitus.Laboratoriot
valittiin
tarkoituksella Ranskan
ulkopuoleltatutkimuksen luotettavuutakaamiseksi.
denja puolueettomuuden
Tutkimukseenvalittiin nelja naytetta.
Ensimm?iinen
n?iyteoli luunpala,joka
varmuudella kuului Karl Wilhelm
Naundorffille.Toinenniiyteoli periiisin
jonka
alkoholiin saildtystasydamesta,
viiitettiin kuuluneen prinssi Ludvig
Kaarlelle.Syd?imen
nApistiinytPelletan
oli aikanaantarjonnut sita Ranskan
Bourboneillemutta he olivat aiheellisesti epiiilleet pyhiiinj?i?inniiksen
aitoutta.Monien viirikkiiidenvaiheiden
jiilkeen sydan paatyi Espanjan
Bourboneille, jotka vuonna 1975
Pariisin
iuovunivatsen siiilytettiiviiksi
Saint-Denis'n basilikassa, jonne
Ranskankuninkaaton haudattu.Kolmas
joka
nayte oli periiisin medaljongista,
oli ldytynyt sattumaltaitavaltalaisesta
luostarista.Medaljongi oli kuulunut
MariaTheresialle(1717arkkiherttuatar
ja
se sisiilsi kaikkien hiinen
80)
kuudentoistalapsensahiuksia, MarieAntoinette mukaan lukien. Neljannen
naytteen antoivat Romanian entinen
kuningatar Anne ja hiinen veljensii
prinssiAndrd.He ovat
Bourbon-Parman
Marie-Antoinettenvanhemmansisaren
MariaAmalian(1746-1804)jalkelAisiA,
joka oli nainut Parman herttua
Ferdinandin vuonaa 1769. Parman

puolestaan kuuluvat
Bourbonit
Bourbon-suvun
espanjalaiseen
haaraan.
Tutkimuksentulokset julkistettiin
Pariisissa 19. huhtikuuta 2000.
Tutkimuksissa oli saavuteftu kaksi
tarkeaatulosta.Ensinnzikin,
Naundorff
ei ollut milAainsukua sen paremmin
Habsburgeille
kuin Bourboneille(eli
hiin ei voinut olla edesConddnprinssrn
iipiirii).Toiseksi,sydiinkuului nuorelle
joka oli hyvinliiheistii
henkiliille,
sukua
henkiliiille,joiden hiuksiaoli siiilytetty
itavaltalaisessamedaljongissa.Mytis
sydAmenyhteys Romaniankuningattareenja hiinenveljeensZi
oli kiistaton.
Kun tulokset yhdistettiinsiihen, mita
tiediimme sydamenja medaljongin
historioista,voitiin erittain suurella
varmuudella todeta, etta sydan todellakinkuului Ludvig XVII:lle, joka
1795Temppelin
siis kuoli 8. kesiikuuta
julkistamassa
tomissa,kuten tasavallan
tiedonannossa
oli todetlu.Se.mihin- ja
miksi - prinssikuoli. on yhii avoin
kysymys.Yhtii avoinkysymyson, kuka
Naundorffoikeastioli.
Naundorffin jalkelaiset luonnollija
sestikiistavzit
tulostenluotettavuuden
vaativat uuden puolueettomantutkimuksen toteuttamista. Reaktio on
ymmdrrettavA,sillii onhan surulla
takanaan jo 140 vuoden perinteet
Bourbonien kuvitteellisena haarana.
Reaktiooli myits tyypillinenesimerkki
vaihtoehtoisen historian tavasta
suhtautua
tietoon,joka voisi kumotasen
oman uskottavuuden.Vaihtoehtomen
historiahanei perustu tietoon vaan
uskoon,jota ei voi horjuttaa rationaalisilla argumenteilla.PAinvastoin,
kaikki vastakkainen todistusaineisto
voidaan aina torjua vihamielisen
juonina.
salaliiton

Synkktikreivitiir
Jos Ludvig XVII:n arvoitus on
lopultakin
ratkaistu
tyydlttAvasti,
larjoaa hiinen sisarensaMarie-l hdrdse
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vielii yllatyksen. Vaitetaan nimittain,
ettA hyvin tuntemamme Angoul€men
herttuatar olisi todellisuudessaollut
vaihdokas. Teoria perustuu oletukseen,
jonka mukaan Marie-Thdrdseraiskattiin
Temppelin tomissa ja hAn synnytti
lapsen. mikii kompromettoi hiinen
maineensa ja teki hiinestii Ranskan
kuningasmielisten kannalta kiiyftitkelvottoman ajankohdan valtapelissii.
Esimerkiksi
suunniteltu
avioliitto
keisari Frans II:n veljen, arkkiherttua
Kaarlen (l'l'11-1847)
kanssa oli
mahdoton.Siksi Madame Royale olisi
kaikessa
hiljaisuudessa vaihtanut
henkiliillisyytensiija hiinen roolinsa
olisi omaksunutLudvig XVI:n avioton
tyt?ir Emestinede Lambriquet.Toisen
teorian mukaan vaihdokas olisi ollut
nimeltaAn
"Louise-Catherine

joka olisi ollut Provencen
Lambriquet",
kreivin avioton tytiir. Oikea Madame
Royale olisi vienanyl loppuelamanszi
h o l l a n t i l a i s de inp l o m a a t p
i nu o l i s o nj a
kuollut Saksassa vuonna 1837.
Vaihdokas puolestaanolisi nainut
Angoul€menherttuanja elAnytMadame
Royalen roolissa kuolemaansaasti
vuonna
1851.
Jos Angoul€men
hentuatar
oli siis
todellisuudessa
vaihdokas.
on ymmiirrettAvaii,efta hiin ei halunnut tavata
Richemontinparoniatai Naundorffiaeli
"veljeiiiin",joka olisi voinut paljastaa
hanet.
Koko teoria rakentuu pelkille
oletuksille. On toki mahdollista,ettA
Marie-ThdrdseraiskattiinvankeusaikanaanmuttamitaAntodisteitasiita ei ole.
Yhtii hyvin hantaei raiskattu.On toki
mahdollista,
ettii Ludvig XVI:lla olisi
ollut avioliiton ulkopuolella syntynyt
rytar, vaikka siiilyneiden l?ihteiden
perusteellahiin oli kaikkeamuutakuin
isoisansa Ludvig XV:n kaltarnen
naistenmies.
Aikalaisetpitivat hanta
suorastaan
imbesillinii.Lisiiksi Ludvig
ja
XVI oli aidostirakastunut
vaimoonsa
tuskin olisi halunnut pahoittaa
kuningattarensamieltii syrjiihypyllii,

joka ei olisi pysynytsalassa
Versailles'n
Monarkismitasavaltalaisessa
juonittelevassa hovissa. Provencen
Ranskassa
kreivi oli toistamaatakuin vanhempi
veljensiimuttamitiiAnvarmojatodisteita
Vaikka vuoden 1789 suuri vallanhanen aviottomantyttztensaolemassa
kumous hallitsee mielikuviamme
siita,etta
olostaei ole - viel?ivzihemmiin
Ranskan modemista poliittisesta
olisi vaihdettujohonkin
Marie-Thdrdse
historiasta, kesti pitk,i:in emen kuin
toiseen nuoreen naiseen hAnen
tasavaltalaisia.
ranskalaisista tuli
saavuttuaanBaseliin 18. joulukuuta
Varsinkin keskiluokalle mieluisin
1795.
perustuslailltnen
valtiomuoto oli
Joka tapauksessa, Thiidngenin
monarkia. Kun Bourbonit sydstiin
pikkukaupurgissa
on
Hildburghausenin
1830,
heinakuussa
vallastatoistamiseen
nimetdn hauta, jossa lepii?i seudulla
Kun
korvattiin
Orldans-suvulla.
heidzit
pitkiiiin asunut"synkkii keivitar" (die
lilhdettAvA
LudvigFilipin oli vuorostaan
Dunkelgriifin).Paikallisenperimatiedon
1848,Ranska
helmikuussa
maanpakoon
mukaan kaupunkiin saapui l'uosien
julistettiin tasavallaksi. Pariisssa
1 8 0 7j a l 8 l 0 v i i l i l l ? iu l k o m a a l a i n e n puhjenneet
saivat
verisetlevottomuudet
pariskunta, joka asettui liihistdllii
tasavallan
kuitenlin monet epailemaan
sijaitsevaanEishauseninlinnaan. Pari
etta
toimivuutta. Kuvaavaa ot,
viefti eristdytynldiieliimiiaja nainen
keskiluokkaii?inestijoulukuussa1848
kulki aina kasvot verhothiina.Kuka
itselleen II tasavallanensimmiiiseksi
nainen oli, sita ei tiedeta, mutta
presidentiksiprinssi Ludvig Napoleon
perusteellahiinenarvattiin
kaytdksensa
joka netii vuotta
(1808-73),
Bonaparten
olevan y lhiiist?isyntyperaa.Nainen
myiihemminvalitutti itsensiivaltavalla
kuoli vuonna1837,miesvuonna1845.
AAnten enemmistdllil ranskalaisten
hollantilainen
Mies oli todenniikdisesti
keisariksinimell?iNapoleonIII.
diplomaattiComelius van der Valck,
Kun II keisarikunta puolestaan
joka vuonna 1807 joutui laihtemaiin
romahti syyskuussa1870 Preussia
Pariisista vietelty?ian ranskalarsen
aloitetunsodan
vastaankerrytmielisesti
kenraalinvaimon.Paikallistenhuhupuseurauksena,ei tasavalta Ranskan
heidenmukaan"synkkakreivitar" olisi
ollul itsestaanuutenavaltiomuotona
ollut MadameRoyale;mistat?imiibuhu
Pariisin kommuuninkapina
selr,11,s.
sai alkunsa, sita on vaikea tietiia.
kevuiallii l87l jdrlrytti jiilleen porvaKentiessyyniiei ollut muu kuin vilkas
tasavallan
ristoa. Elokuussa Iil
mielikuvitus. Saksalainen kirjailija
ensimmiiiseksi presidentiksi valittiin
Albert Emil Brachvogel (1824-78)
Adolphe Thiers, mutta kansallishuhua
historiallisessa
hytidynsi
kokouksenenemmistdoli monarkisteja.
arvoi"Hildburghausenin
romaanissaan
Vuonna 1873 Thiershiivisi presidentin
tus" (Das Riitselvon Hildburghausen),
vaalissa monarkistien ehdokkaalle
joka ilmestyi vuonna 1872, ja teki
marsalkka MacMahonille. Kuningastarinan tunnetuksi Saksassa.Erii2it
vallan palauttaminen nAytti nyt
saksalaisettutkijat haluaisivat avata
todenniikdiseltii. Kruunua tavoitteli
synkiinkeivittiiren haudanja selvittaa
Boubonienpaiihaaraa
kaksi ehdokasta.
DNA-tutkimuksenavulla, onko siihen
edusti Chambordin kreivi Henrik
haudattu nainen todella Bourbon(Henri), joka oli kasvanut tatinsd
Ainakin rutkimus
sukuinenprinsessa.
hoivissa,silla
herttuattaren
Angoul€men
olisi helppo tehda nyl kun Ludvig
XVII:n salaisuudenratkaissutaineisto
on olemassa.
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hiinen isiinsii (Berryn herttua) oli
murhaftuvuonna 1820 ennen pojan
syntymaia(Angoul€menhertruaparin
avioliittooli lapseton).
Orldans-sukua
edusti Ludvig Filipin pojanpoika,
jonkaisa
PariisinkreiviFilip(Philippe),
oli kuolluttapaturmaisesti
vuonna1842.
Chambordinkreivin mahdollisuudet
paranivat.kun Pariisinkreivi luopui
vaatimuksistaan hiinen hyviikseen.
palaunamiNeuvottelut
kuningasvallan
sesta kuitenkin paiittyivat tuloksenominaChambordinkreivin jii?iriipiiisyyteen. H?in vaati laajempia
valtaoikeuksia
kuin perustuslakiluonnos
tarjosi sekii Bourbonien valkoista
liljalippua Ranskan kansallislipuksi
trikolorin sijaan. Kreivin itsep?iisyys
ja
vieraannuttihenet kannattajistaan
niinpa myds kansalliskokouksen
monarkistiset edustajat hyvaksyivat
jossaei ole
Ranskalle
hallitusmuodon,
perinndllist?i
vallionpaamiestii.
Tammikuussa1875kansalliskokous
hyviiksyi
valtiont hden iiiinen enemmist<,llii
piiiimiehen arvonimeksi "tasavallan
presidentti"
(353puolesta,
352vastaan).
Tasavallantulevaisuusvahvistui,
kun presidentti MacMahon joutui
eroamaantammikuussa1879ja hiinen
seuraajakseen
tuli tasavaltalainen
Jules
Grdvy. Monarkismi kuitenkin s?iilyi
merkittavana poliittisena voimana.
Vuonna1884kansalliskokous
saatilain,
jonka perusteella hallitsijasukujen
j?isenet eivat
saaneet asettua
ehdokkaiksipresidentinvaalissa.N?iin
prosessin
haluniin eslAa sen
joka oli kolmekymmentii
toistuminen,
vuotta aikaisemmin johtanut II
keisarikunnan perustamiseen. Kun
monarkistienkannatuslisAAnryivuoden
1885 kansalliskokouksen
vaaleissa,
saAdettiin
uusi laki, jonka perusteella
hallitsijasukujenjasenet karkotettiin
Ranskasta.Laki oli voimassavuoteen
1950 asti. Monarkismi menetti
merkilyksensiipoliittisena liikkeen?i
vasta l900lurulla, vaikka kuningasvallan palauttamistaharkittiin viela
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vakavasti
toisen
maailmansodan
jiilkeen. Vakavin ehdokasoli Pariisin
kreivi Henrik (1908-99).Monarkismilla
on toki yha kannattajia Ranskassa,
vaikka yhdenkiiiin poliittisen puolueen
ohjelmaan ei kuulu monarkian palauttaminen.
Se, miksi Ranskasiiilyi tasavaltana,
johtui ennen kaikkea monarkistien
sisAisestii
hajaannuksesta (kuten
Adolphe
Thiers aikanaan totesi,
"tasavalta hajottaa meidat viihiten").
Ranskassa monarkistit jakaantuvat eri
leireihin hallitsijasukujenmukaan ja
heid?inon ollut vaikea sopia yhteisesta
politiikasta.
Ensimmiiistii ryhmaii edustavat
legitimistit, joiden mukaan Ranskan
kruunu kuuluu Aurinkokuninkaasta
polveutuvalle Bourbonien piiiihaaralle.
Kun Chambordin kreivi kuoli lapsettomana vuonna 1883, perimysoikeus
s i i r t y i l e g i t i m i s t i em
n u k a a nB o u r b o n i e n
espanjalaiselle
haaralle,joka polveutuu
pojanpojasta,
Aurinkokuninkaan

Anjoun herttua Filipista. Aluksi
perimysoikeus
kuului karlisteilleeli
kuningasFerdinandVll:n nuoremman
veljen don Carlosin jzilkelaisille.
Kuningas Ferdinand syrjiiytti pikkuja siirsi
veljensiivallanperimyksessii
kruununsa tyttarelleen, josta tuli
EspanjanhallitsevakuningatarIsabella
ll vuonna 1833. TAma oli vastoin
saalilaistalakia ja syiiksi Espanjan
pitkiiiin sisiillissotaan Isabellan ja
karlistien kannattajien taistellessa
keskeniiiin.Karlisteilta perimysoikeus
siirtyi Espanjan Bourbonien hallitsevalle haaralle vuonna 1936.
Legitimistien vallantavoittelija on
vuodesta1989 lAhtienollut Anjoun
herttuan arvonimea kAyftava Ludvig
XX, joka on kuningasAlfonsoXlll:n
( h a l l i t s1i 8 8 6l -9 Jl ) v a n h e m m apno j a n .
Segovianherttua Jaimen pojanpoika.
Espanjan nykyinen kuningas Juan
Carlos on puolestaan
Alfonso XIII:n
nuoremmanpojan. Barcelonankreivi
Juaninpoika.

Bonapartein
amerikkalainen
haara,joka
ei kuitenkaanole osoittanut mitaan
kiinnostustaRanskankeisarinkruunua
kohtaan.
Neljannen ryhmiin muodostivat
survivartistiteli ne,jotka uskoivat,ettii
Ludvg XVII ei kuollut Temppelin
tomissa. Heidiin mukaansa kruunu
kuului siis Ludvig XVII:lle tai hanen
jiilkeliiisilleen.Poliittisestisffvivantistit
olivat hajallaanja ryhmittyivateri
ehdokkaidentaakse.Toki oli niitiikin
jotka torjuivat kaikki
suryivantisteja,
vale-Ludvigit ja odottivat oikean
L u d v i g X V I I : n v i e l i i i l m e s r yi i n .
Poliinisena liikkeenii survivantismi
kuihtui II keisarikunnanaikana, kun
kiivi selvAksi, ettA Ludvig XVII:n
kohtalopysyisiarvoiluksena
eikahanen
mahdollisia jiilkeliiisiiikiiiin voitu
jiiljiftaa. Tiinii paiivanasuvivantisteja
edustaavain Bourbon-Naundorff
suku
kannattajineen.Heidain ehdokkaansa
Ranskan valtaisluimelleon h?inen
kuninkaallinen
korkeutensa
KaarleXIt
eli Charles-Louis
Edmondde BourbonNaundorff.joka ryiiskentelipitkiiZin
insinddrinii Dassaultin lentokonetehtaalla. Poliittisessa ohjelmassaan
Kaarle XII korostaavain haluavansa
tietiia "totuuden"esi-isAnsA
kohtalosta.
Asiansaajamiseksihdn on perustanut
Ludvig XVII:n nimea kantavaninsti(3, rue des
tuutin,joka katuosoitteensa
Moines) perusleellasijailseepariisilaisenbaarintakahuoneessa.

Toisen
muodostavat
ryhmAn
Orleans-suvun kannattajat. Heidiin
mukaansa Ludvig Filip oli Ranskan
viimeinen laillinen kuningas ja siksi
vain hiinen j?ilkel?iisilliiiin on oikeus
Ranskan kruunuun. Orleanistienmielestii Bourbonien paAhaara menetti
oikeutensa kruunuun, kun Kaarle X
luopui vallasta hein:ikuussa 1830.
Tulkinta on kyseenalainen. Tarkkaan
ottaen Kaarle X
luopui vallasta
vanhemman poikansa, Angouldmen
herttuan hyviiksi, joka hallitsi Ranskaa
kymmenisenminuuttia nimellii Ludvig
XIX, ennen kuin allekirjoitti vallasta
luopumisasiakirjan onalta osaltaan.
Orleanistit myds kiistAvat Bourbonren
espanjalaisenhaaran oikeuden Ranskan
kruunuun, koska sen kantaisiin, Filip
V:n, oli suurvaltojen vaatimuksesta
luovuttava perintiioikeudestaanRanskan
valtaistuimeen, kun
hanestii tuli
Espanjan kuningas vuonna 1700.
Orleanistien ehdokas Ranskan valtaistuimelle on vuodesta 1999 lfitien
ollut
Pariisin kreivin arvonimeii
kiiyttiiv?iHenrik VIl.
Kolmannen ryhman muodostavat
bonapaftistit. Toisen keisarikunnan
ka$imast:i
tappiosta
huolimatta
Bonaparte-suvullaoli runsaasti karLnattajia Ranskassa. Esimerkiksi vuoden
1878 kansalliskokouksen vaalerssa
bonapafistit saivat sata edustajaa,mika
oli lAhespuolet monarkistien edustajista
(204) ja
liki viidennes kaikista
edustajista (524).
Vakava
isku
bonaparlisteille
oli, kun NapoleonIII:n
ainoa poika (EugdneLouis Napoleon)
kuoli Etel?i-Afrikassavuonna 1879
taistellessaan brittien riveissii zuluja
vastaan. Bonaparlistien vallantavoittelija on vuodesta 1997 l?ihtien ollut
Napoleon VIII, joka polveutuusuuren
\ a p o l e o ni n n u o r i m m a nr e l j e n J e r o m e n
(1784-1860) toisesta ayioliitosta
Wiirttembergin
prinsessan kanssa.
EnsimmiiisenavioliittonsaJdr6mesolmi
yhdysvaltalaisen kauppiaan tyttAren
kanssa, jonka
tuloksena
syntyi
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