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Ranskan historiassa lapsikuningas
Ludvig XVll on pelkka alaviile ja
anekdootti. Hanen traaginen kohtalonsa
on kuitenkin askarruttanut historran
tutkijoita ja harrastajia - niin Ranskassa
kuin muuallakin - jo kaksi vuosisataa ja
tuoflanut aiheesta satamAarin teoksia,
joissa on yritetty ratkaista, mitii
Temppelin tomissa todella tapahtui
kesiikuussa 1795. Kuoliko nuon
kuningas vankilassaan vai sala-
kuljetetli inko hainet vapauleen? EntA jos
hAnet yapautettiin, mita hanelle sen
jalkeen tapahtui? Oliko h?in Bourbon-
suvun sisaisen salaliiton ja vii?iryyden
uhri, joka ei menett,inyt vain perhettaan
ja lapsuuttaan, vaan myds valta-
istuimensa?

Vallankumouksen vangit

Temppelin tomin surullinen tarina alkaa
kesakuussa 1789. Tuolloin k?iynnistyi
Ranskan suuri vallankumous, joka
lopulta hajotti koko vanhan yhteis-
kuntaj?irjestelmiin (l'ancien rdgime).
Hovin suhtautuminen vallankumouk-
seen oli horjuva. Ulkonaisesti kuningas
Ludvig XVI tun-nustautui - olosuhteiden
pakosta - vallankumousaatteiden kan-
nattajaksi mutta salassa hiin pyrki
palauttamaan itsevaltiutensa ulkovalto-
jen sekii Ranskasta paenneiden aate-
listen emigranttien avulla. Kesiikuussa
1791 kuningas yritti perheineen paeta
Ranskasta muna heidiil saaliin kiinni

Temppelin tornin arvoitus
Ludvig XVll, Madame Royale ja Ranskan Bourbonien

kuviteltu historia geenien kertomana

Varennes'n kaupungissa l2ihell?i Belgian
rajaa ja palautettiin Pariisiin. Pakoyritys
romutti kuninkaan uskottavuuden,
vaikka ranskalaisten enemmistd oli yha
kuningasmielisiii. Jos hallitsevaan
kuninkaaseen suhtauduttiin nurjasti
itsevaltiuden vaslenmiel isenA jaiinteena.
oli hAnen poikansa Ludvig Kaarle
(Louis-Charles) sitiikin suositumpi.
kuusivuotias prinssi edusti valorsaa
tulevaisuutta, silla aloittaisihan han
aikanaan hallituskautensa Ranskan
ensimmZiisenii todellisena perustuslailli-
sena monarkkina-

Vallankumous alkoi v?ihitellen
huolestuttaa Euroopan suurvaltoja, sillii
uudet vaaralliset aatteet saattaisivat
levitA Ranskasta muihin maihin.
Elokuussa 1791 ltAvallan ja Preussrn
hallitsijat antoivat yhteisen julistuk-
sensa, jossa he ilmoittivat olevansa
valmiita puuttumaan Ranskan asioihin
tarvittaessa asevoimin, jos kuninkaan
asemaan kajottaisiin. Ranskassa
puolestaan levisi talvella 1792
sotahysteria. Radikaalit vallankumouk-
selliset toivoivat sodan yhdistavan
kansakuntaa ja vahvistavan heidan
omaa asemaansa; vallankumouksen
vastusiajat taas toivoivat sodan
kukistavan radikaalit. Kun itavaltalaiset
alkoivat varustautua Belgiassa, Ranskan
kansalliskokous julisti 20. huhtikuuta
1792 sodan "Biicimin ja Unkarin
kuninkaalle", kuten se halveksivasti
kutsui Itavallan hallitsijaa, joka tuolloin
oli keisari Frans ll (hallitsi 1792-1835),
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kuningatar Made-Antoinetten veuen-
poika. Sota sujui Ranskan kaffralta
kehnosti, sillii monet aateliset upseerit
loikkasivat vihollisen puolelle mieluum-
min kuin taistelivat vallankumouksen
puolesta. ltavaltaisten ja preussilaisten
lahestyessa Pariisia kansalaisten kiih-
tymys kasvoi ja sitii lietsoi edelleen
vihollisen ylipaiillikiin 25. heiniikuuta
anlama ju l is tus.  jossa par i is i la is ia
uhat t i in  ankara l la  kosto l la .  jos kunin-
gasta tai hiinen perhettiiiin vahin-
goitettaisiin. Tarkoituksena oli tukea
kuningasta mutta julistuksen vaikutus
oli piiinvastainen: yhii useampi ranska-
la is is ta a lko i  a iheel l isest i  ep?i i l l i i  kunin-
kaansa olevan yhteydessii vihollisiin.

Pariisissa kiihtymys purkaantui
radikaalien vallankaappauksena 10.
elokuuta. Aseistautunut viikijoukko
ryntAisi kansalliskaartilaisten tukemana
Tuileries'n palatsiin, jonne kuninkaal-
linen perhe oli pakotettu muuttamaan
lokakuussa 1789. Kuningas pakeni
perheineen lakiasii?itiiviin kansallis-
kokouksen turviin, joka oli tapahtumten
edessd voimaton. Kansalliskokouksen
pAAtatksellai kuningas erotettiin tois-
taiseksi tehtavistaan, vangittiin ja
siirrettiin 13. elokuuta Temppelina
tunnettuun tomiin Pariisin keskustassa.
Nimensii rakennus sai siita, etta se oli
keskiajalla ollut osa Temppelihenojen
piiiimajaa. Tomia ei enAA ole olemassa -
se purettiinjo 1800-luvun alussa - mutta
sen muisto elaii yha kadunnimena seka
Temppelin (Temple) metloasemana

LakiasAdtavf kansalliskokous
mAarasi pidettiiviiksi vaalit, joilla
valittaisiin uusi perustu s lakiasiiiitiiv?i
kansalliskonventti. Uusi konventti
koostui liihes yksinomaan radikaaleista,
jo tka 21.  s l lskuuta l7s2 ju l is t ivat
Ranskan tasavallaksi. Niiin Ranskan
tuhatvuotinen monarkia oli p?iAttynyt.
Mutta mita tehdii kruununsa
meneftAneelle kuninkaalle? Vallitsevas-
sa tilanteessa oli toki mahdotonta, etta
hiinet olisi vapautettu, sillii hiin olisi
voinut liittya vallankumouksen vas-

tustajiin. Siksi kuninkaallinen perhe jiii

toistaiseksi vankeuteen. Myds Ludvig
XVI:n nuorin sisar Elisabet vangittiin
Temppelin tomiin. Kuninkaan
nuoremmal reljet. Provencen kreiv i
Ludvig (Louis-Stanislas, tuleva Ludvig
XVIII) ja Artois'n keivi Kaarle
(Charles, tuleva Kaarle X), olivat jo
paenneet maasta perheineen ennen
tasavallan julistamista. Kuninkaan
sisarista vanhempi, Clotilde, oli puoles-
taan 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?i hankala kuin aikanaan
Englannin Kaarle I:n kohdalla, joka oli
parlamentin paatdksellii mestattu 30.
tammikuuta 1649. Toki Ludvig XVI
olisi voitu teloittaa ilman mitaan
oikeudenkaiyntiii mutta se olisi tahmrlIlut
lahtemaittdmtisti tasavallan maineen,
kun taas oikeudenkaynnin oli mAaira
todistaa vanhan jiirjestelman mad?in-
niiisyys. Ludvigin kohdalla ongelma oli
se, ettii kuninkaana h?in oli ehkA ollut
kyryti in muna mik?ii in rerinen tyranni
hAn ei silti ollut ollut, mika
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?inen enemmistiillii kansalarnen
Louis Capet'n kuolemaan ja ettii
rutkaisevan aanen antoi Philippe
Egalitd, entinen Orldansin herttua, joka
oli liittynyt vallankumouksellisiin
kesiillii 1789. Todellisuudessa ii inestyk-
siii oli useita. Viimeinen ja ratkaiseva
atinestys jiirjestettiin 20. tammikuuta ja
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tuolloin ehdoton kuolemantuomio ilman
lykkiiystii hyviiksyniin 70 aainen
enemmistdlla (380 puolesta; 310
vastaan). Seuraavan piiiviin aamuna
ranskalaisten viimeinen kuningas
Ludvig XVI teloitettiin giljotiinilla
sotilaiden taltamalla Vallankumouksen
aukiolla (nykyinen Place de la
Concorde).

Kansalainen Philippe Egalitd
puolestaan vangittiin huhtikuussa 1793
ja hanet mestattiin 6. marraskuuta.
Hiinkin oli Bourbon (a siten tasavallan
vihollinen), sill i i Orldansin suku
polveutui Aurinkokuninkaan nuorem-
masta veljesta Filipista. Egalitdn
kohdalla vaikutti myds se, efiA hiinen
oma poikansa, Ranskan tuleva
porvariskuningas Ludvig Filip (Lours-
Philippe, hallitsi 1830-48), oli loikannut
itavaltalaisten puolelle.

Kuninkaan teloitus jarkytti Euroo-
pan hoveja. Iso-Britannia, Alankomaat,
Espanja ja Sardinia liittyivat nyt
Itiivallan ja Preussin rinnalle sotaan
Ranskan tasavaltaa vastaan. Ranskassa
puolestaan kuningasmieliset aloittivat
kapinan, joka levisi Atlantin rannikolta
Venddesta koko maahan. Tasavalta-
laisten vastatoimi oli perustaa maalis-
kuun alussa vallankumoustuomioistuin
tuomitsemaan valtion vihollisia;
huhtikuussa kansalliskonventti luor.utti
toimeenpanovaltansa radikaalien jako-
biinien johtamalle yhteishyvan valio-
kunnalle. Kuninkaan leloittaminen ei
siis ratkaisut mitaan. Se vain tiivisti
tasavallan vihollisten rivej?i niin
kotimaassa kuin ulkomailla. Kuningas-
mielisten silmissii maan laill inen
hallitsija oli kuninkaan seitsenvuotias
poika, prinssi Ludvig Kaarle. Jo 28.
tammikuuta l'193 prinssin seta,
Provencen keivi, julisti veljenpoikansa
Reininmaalla Ranskan kuninkaaksi
n imel la  Ludvig XVI I  ja  i rsensa
valtakunnan sijaishallitsijaksi. Euroopan
hallitukset ja jopa Yhdysvallat
tunnustivat viipymAtta Ranskan uuden
lapsikuninkaan.

Temppelin kuningas

Prinssi Ludvig Kaarle syntyi
Versailles'in palatsissa 27. maaliskuuta
1785 kuninkaallisen perheen
kolmantena lapsena. Arvonimekseen
h?in sai syntyessiian Normandian
herttua. On usein vaitetty, ettii h?in olisi
ollut kuningattaren avioton lapsi. Pojan
isii olisi ruotsalainen kreivi Axel von
Fersen (1755-1810), joka oli palavasti -
mutta ilmeisen platonisesti (ainakin
ennen vallankumousta) - rakastunut
Marie-Antoinetteen. Mitaan luotettavia
todisteita Fersenin isyyden tueksi ei ole
ja hiinen kohuttu suhteensa kunrn-
gattareen edusti ajan hovikulttuuriin
kuulunutta keimailua. Ainoa tosiasia on
se, etta Fersen saapui Pariisiin Kustaa
III:n seurueessa sopivaan aikaan eli
kes?ikuun alussa 1784 ja palasi Ruotsiin
kuninkaansa mukana hein?ikuun lopulla.
Ensimmiiisen kerran Fersen ja Marie-
Antoinette olivat tavanneet toisensa
Versailles'issa jo l'174, mutta
varsinaisesti heidan suhteensa alkoi
vasta sen jiilkeen, kun Fersen oli
palannut Ranskaan vuonna 1783
osallistuttuaan ranskalaisten riveissii
Amerikan vapaussotaan. Kesiikuussa
l79l Fersen oli mukana jarjestamassii
kuninkaallisen perheen epaonnistunutta
pakoyritystii. Viiite, jonka mukaan
Ludvig XVI I  o l is i  o l lu t  Fersenin ja
Marie-Antoinetten rakkauden hedelmii,
onkin vain yksi niist6 romanttisista
tarinoista, jotka liitb/vat Versailles'n
hovin viimeisiin vuosiin ennen
vedenpaisumusta ja sen taustalla on
kuningattaren vihollisten levittamiit
valheelliset juorut hanen haureellisesta
elamAstaan.

Kuninkaallisen perheen lapsista
vanhin oli tytiir Marie-Thdrdse eli
"Madame Royale", kuten hanta kutsut-
tiin vanhan j?irjestelm?in vallitessa, joka
oli syntynyt 19. joulukuuta 1778;
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seuraava oli poika Ludvig Joosef
(Louis-Joseph) eli kruununperijii
(dauphin), joka syntyi ranskalaisten
riemuksi 22. lokakuuta 1781; nuorin oli
prinsessa Sophie-Hdldne, joka syntyi 9.
heinakuuta 1786. Jos Ludvig XVI oli
kehno kuningas, niin ainakin hiin oli
hyvii isii lapsilleen (kun taas lasten
suhde huvittelunhaluiseen Aitiinsa oli
viileampi). Kovin onnellista kuninkaal-
lisen perheen eliimii ei ollut. Prinsessa
Sophid menehtyi keuhkotautiin vajaan
vuoden ikiiisenii, vallanperijiin kuolema
korjasi vallankumouksen aanona kesii-
kuussa 1789. Jiiljelle jZiiviit Madame
Royale sek6 Normandian herttua.

Tasavallan hallitus tiedosti
ongelman, jonka prinssi Ludvig Kaarle
muodosti. Monet vertasivat Ranskan
tilannetta Englannin historiaan. Vaikka
parlamentti oli mestauttanut kuningas
Kaarlen ja julistanut monarkian
tarpeettomaksi ja kansalaisten kannalta
vahingolliseksi, ei tasavalta ollut
kestanyt pitkaan. Jo vuonna 1660
Englanti oli jiilleen kuningaskunta
hallitsijanaan mestatun Kaarlen poika,
Kaarle ll. Niiin voisi tapahtua myds
Ranskassa ja monarkian palauttamisen
mahdollisuus voitiin valttaa varn
tuhoamalla koko kuninkaallinen perhe.
Aanenpainot, joiden mukaan kuningatar
ja hiinen poikansa olisi teloitettava,
vahvistuivat kevii?in kuluessa. Toisena
vaihtoehtona esitettiin prinssin karkot-
tamista loppuiiikseen kaukaiselle saa-
relle (kuten britit tekivat mytihemmin
Napoleonille).

Kolmas keino estdii monarkian
paluu olisi kasvattaa prinssi niin, ettA
hiinestA ei olisi mitAan vaaraa
tasavallalle. Olihan prinssi vasta pieni
lapsi. Vallankumous perustui valistuk-
sen ihanteisiin, joihin kuului usko
oikean kasvatuksen my<inteisiin vaiku-
tuksiin. Heinakuun 3. p?iiviinii 1793
thteishyv?in valiokunta miiiiri isi prinssin
erotettavaksi perheestAdn, johon kuu-
luivat hiinen Aitinsa Marie-Antoinette,
vanhempi sisarensa Marie-Thdrdse ja

t?itins?i Elisabet. Aiti luonnollisesti
vastusti paAtdsta mutta turhaan. Pienelle
pojalle, joka oli jo masentunut rakkaan
isAnsai vAkivaltaisesta kuolemasta, ko-
kemus oli jarkyflAvA. PaivamAiira on
tArkea, koska sen jAlkeen prinssi Ludvig
Kaarle ei eniiii ollut yhteydessii
perheenjaiseniinsii.

Pojan kasvattajiksi maAriittiin
vanginvartija Antoine Simon ja tdman
vaimo Made-Jeanne. Simon oli kiihkeli
jakobiini ja saavuttanut asemansa
yhteishyvan valiokuntaa johtaneen
Maximilian Robespienen avulla.
Prinssin elama oli yksiniiista ja ankeaa,
vaikka kertomukset, joiden mukaan
Simon olisi j i irj estelmiill isest i pahoin-
pidellyt ja kiusannut poikaa, ovat
liioiteltuja ja perustuvat kuningas-
mielisten propagandaan. Simon oli
oikeasti kiinnostunut holhottinsa
hyvinvoinnista ja suhlaului rytihdnsii
vakavasti, vaikka kovin hellAkAtinen
hiin ei aina ollutkaan. On muistettav4
ettA poika edusti Simonille luokka-
vihollista ja hanen tehtAv?insa oli koulia
aristokraatista proletaari. Kun terasta
karaistaan, ei vallankumouksellisilla ei
ole varaa hempeilli i.

Vankilan ulkopuolella vallan-
kumous oli muuttunut lapsiaan
ahmivaksi hirvidksi, joka ei eniiii ollut
kenenkaiin hallittavissa. Syyskuussa
1793 alkoi terrori. Kuka tahansa voitiin
pidattaii epailryna tasavallan vastaisesta
toiminnasta ja asettaa vallankumous-
tuomioistuimeen, jonka pii2it<iksistii ei
voinut valittaa. Tuomiona oli vain
kuolema. Vajaan vuoden kestiineen
terrorin aikana Ranskassa teloitettiin
noin 40 000 ihmista. Vaikka m6ara
oman aikamme kansanmurhiin
verattuna tuntuu pienelta, edustr se
aikalaisille ennen kokematonta
verilitylya.

Elokuussa kuningatar Marre-
Antoinette eli "leski Capet" joutui
oikeuden eteen syyteftynA valtio-
petoksesta. Oikeudenkiiyntiin liittyi
vastenmielisiii piirteita. kun prinssi
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Ludvig Kaarle johdateltiin allekirjoit-
tamaan valheellinen tunnustus, jossa
hiin todisti aitinsa ja tatinsa kayfianeen
hiinta seksuaalisesti hyv?ikseen.
Jakobiineille kuningattaresta oli tullut
vallankumouksellisen vihan kohde.
Marie-Antoinetle ei ollut mikaan
pyhimys tai sankaritar, jollaiseksi hanet
usein kuvataan romanttisessa kauno-
kirjallisuudessa, mutta hiin€n huono
jiilkimaineensa itsekkaidnii, kevytmieli-
senii ja tuhlaavaisena kokottina perustuu
paljolti hiinen vihollistensa - sek?i
Ranskan aatelisten ettii jakobiinien -
panetteluun. Hiinen ainoa todellinen
"rikoksensa" oli olla ulkomaalainen,
mik?i oli iirsyttZinyt ranskalaisia alusta
liihtien. Hiinen avioliittonsa Ranskan
kruununperijiin kanssa vuonna 1770 oli
puhtaasti poliittinen ja sen arnoa
larkoitus oli lujinaa Ranskan ja
Itavallar valisH liittoa.

Kuningattaren tuomio oli itsesuan
selvii ja hiinet mestattiin 16. lokakuuta.
Prinssi Ludvig Kaarle eli kansalainen
Charles Capet ei koskaan saanut tietaa
aitinsa kohtalosta.

Terrorin mydta kuninkaallisten
orpojen kohtelu koveni. Antoine Simon
erotettiin epiiluoleftavana (a tar-
peettomana) tammikuun alussa 1794.
Prinssi Ludvig Kaarle teljettiin entistii
ahtaampiin tiloihin eikii hiin saanut
poistua sellistaan. Hiin oli nyt
taydellisesti eristyksissa eika tavarulut
ketaan muita kuin vartijansa, jotka
kohtelivat hanta avoimen vihamielisesti.
Olot selliss?i olivat karmeat. Vankilan
ulkopuolella summittaiset teloitukset
kiih6.,ivat. Kukaan ei enaA ollut tuvassa
vallankumouksen raivolta. Prinsessa
Elisabet mestattiin 10. toukokuuta,
mink?i jiilkeen kuninkaalliset lapset
olivat yksin, molemmat teljettyina
omiin selleihinsii.

Tenori johti viimein Thdrmidorin
vallankaappaukseen, joka sydksi
Robespierren ja jakobiinit vallasta 27.
heiniikuuta 1794. Nimensii kaappaus sar
siita, etta piiivii oli vallankumous-

kalenterin mukaan Thdrmidor-kuun 9.
yuonna II. Summittaiset teloitukset
p iiiitty iviit, vaikka Vallankumousaukion
"leskelle" riitti tdita viela viikkoja, kun
jakobiinit saivat tutustua omakohtaisesti
vallankumouksen symboliksi kohon-
neeseen giljotiiniin.

Thdrmidorin vallanhaappau" vai-
kutti mycis Temppelin tornin vankien
eliimaiin. Kaappauksen johtomiehiin
kuulunut kenraali Paul Barras (1755-
1829) vieraili tomissa jo heti
seuraavana paivan,i ja jarkyttyi
nakem?istaan. Prinssi Ludvig Kaarlen
vartijaksi miiiiriittiin nuori martinique-
lainen kreoli Jean-Jacques Laurent.
Poliittisesti Laurent oli vannoutunut
tasaval ta la inen muna hajnel la  o l i  m)6s
sekea kasitys oikeudenmukaisuudesta.
Laurentin miiard) kseslti prinssi sai
kayttoonsa vziljemmat ja siistimmat
tilal, hiin sai taas ulkoilla ja hiinen
i/ysisista tarpeistaan pidettiin huolta.
Eristys kuitenkin jatkui eika Laurent
sallinut vankinsa tavata vaniempaa
sisartaan. Tiitii on pidetty mydhemmn
todisteena siita, efia Ludvig XVII olisi
Thdrmidorin vallankaappauksen jiilkeen
salakuljetettu van]<ilaslaan ja hiinen
tilallaan olisi ollut vaihdokas. Jos stsar
olisi saanut tavata vaihdokkaan- juoni
olisi paljastunut.

Thdrmidorin miehillii oli sama
ongelma kuin edeltiijiltiiiin. Mita tehda
kuninkaallisille orvoille? Yksi vaihto-
ehto oli tietysti karkottaa heidat maasta
mutta se oli poliittisesti vaarallista.
Tosin Ranskan vihollisiin liittyneet
Espanja ja Sardinia olivat valmiita
solmimaan rauhan ja tunnustamaan
tasavallan. jos prinssi \ apautettaisiin.
Ranskan hallitus kuitenkin to{ui
ehdotuksen, sillii Espanjan suunnitel-
man mukaan Pyreneihin rajoittuneet
deparlementit olisi pitanyt irottaa
Ranskasta ja niistii olisi muodostettu
prinssi Ludvig Kaarlelle ilsenliinen
Navarran kuningaskunta (Bourbonten
hallitsijasuvun perustanut Henrik IV oli
ollut Navaran kuningas ennen kuin
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hanet valitt i in Ranskan valtaistuimelle
vuonna I589).

Laurent siirretti in muihin tehtaviin
maa l iskuun lopu l la  I795 mut ta  se  e i
vaikuttanut prinssin kohteluun. Lapsen
terveydentila oli kuitenkin heikentynyt
vaarall isesti terrorin aikana. Lii i ik?iri,
joka tutki hlinet toukokuussa, kuvail i
poikaa kuolemansairaaksi idiootiksi.
Erikoista oli se. etti i  poika oli muuttunut
mykliksi (mika puolestaan tuki
vaihdokas-teoriaa). Lapsikun inkaan
kiirsimykset p:i i i ttyivat viimein 8.
kesdkuuta I 705. Seu|aar ana pii ir i ind
nelja laak?iri?i suoritt i ruumiinavauksen
ja virall iseksi kuolinsyyksi kirjatti in
pitk6lle kehiftynyt keuhkotauti. Yksi
l i i l ik?ireisti i , Phil ippe-Jean Pelletan, otti
salaa prinssin syd?imen ja sAildi sen
a lkoho l i in .  Pr inss in  ruurn is  haudan i in
10. kesakuuta Sainte-Margueriten
kirkon hautausmaalle merkitsemAttd-
maain hautaan (nykyinen osoite 36, rue
Saint-Bemard). Hanen vanhenlpiensa
ruumiit oli kuopattu Pariisi in keskustaan
Madeleinen kirkon hautausmaalle, mista
ne ldydetti in vuoua 1815. Ranskan
tasavaltalainen hall itus ei ylitt i inyt
salail la uutista, joka julkistetti in
virall isessa sanomalehdessii Le
Moni teur  Un i re rse l ,  raan 'e  lev is i
nopeasti ympari Eurooppaa. Ruotslssa
Axel von Fersen kirjasi juhannuksena
1795 pii ivi ikirjaansa: "Posti saapui
tuoden mukanaan synkAn uutisen
nuoren kuninkaan Ludvig XVII;n
kuolemasta. Tuo tapahtuma .iarkytti
minua suuresti. si l l i i  mitzian muuta
mielenkiintoa minulla ei Ranskaa
kohtaan enaa ollutkaan. Nyt minulla ei
ole siella eniia miti i i in, ja kaikki mihin
olin kiintynyt, oli kadonnut, sil l i i
Vadames la  [Madame Ro l  a le ]  rn  in i i  en
p i inaa. . .  '  I  i i l a  p i i i r i ; k i r jan  merk in td i i  on
pidetty yhtenai todisteena siita, etta
Fersen olisi ollut Ludvig XVII:n
todell inen isii.

Prinsessa Marie-Thdrese vapau-
rer t i in  jou lukuussa |  795 \  ie te r t )  a i in
Ternppe l in  to rn issa  ko lme ruo t ta  . ja

neljii kuukautta. Hiin oli ainoa, joka jiii
henkiin kuninkaall isesta perheesta.
Hanta ei pidetty poli itt isesti
vaarall isena, sil l i i  Ranskassa noudatetun
saali laisen lain mukaan nainen ei voinut
nousta valtaistuimelle. Prinsessa
vaihdetti in 18. joulukuuta Baselissa
kansall iskonventin j i iseniin, jotka olivat
jaaneet it, ivaltalaisten sotavangeiksi.
Ma|ie-Thdrdse ryhtyi mydhemmrn
johtamaan ranskalaisia emigrantteja
tarmolla, joka sai Napoleonrn
kutsumaan hiinti i  ainoaksi mieheksi
Bourbonien perheessii. Kesakuussa
l?99 han nai serkkunsa Angoul€men
herltua Ludvigin (Louis-Antoine, 1775-
I844, tuleva Ludvig XIX), jonka isii oli
Anois'in kreivi. Vaatimatlomat hAAt
\  i c ten i in  Mi taun kaupung issa
Kuurinmaalla (nykyinen Jelgava
Lat\ iassa). rnissd Venaj:in keisari
Paavali oli antanut turvapaikan Ranskan
kuninkaall isi l le pakolaisil le.

Kuningas on kuol lut -
elakoon kuningasl

Kaikki eiv?it uskoneet uutista Ludvig
XVll:n kuolemasta. Varsinkin
kun ingasm ie l iset olivat varmoja, etta
poika oli murhattu, sil la hiinen
kuolemansa oli l i ian sopiva tasavallan
kanna l la .  Koska kun ingas la  e i  ena. i
ollut, Ranskan valtiomuotona sii i lyi
lasavaltr, \ aikla tasavalta ei enii i i
terrorin j i i lkeen ollut hyviissii huudossa.
Muutakaan vaihtoehtoa ei ollut, si l l i i
kuninkaan .ia kuningattaren mestauksen
ji i lkeen monarkian palauttaminen oli
mahdoton ta  -  a inak in  i lman kos toa  ja
monet  Thdrnr idor in  mieh is t i i  kuu lu iva t
kun inkaanrn urhaaj i in. Ludvig XVII:n
kuolema oli myds vakava isku
kun ingasmie l i s i l l e .  Va l lanper iml  ss i i i i n -
nrjn mukaan lail l inen hall itsi ja oli nyt
rnestatun kuninkaan nuorempi veli,
Provencen kreivi Ludvig, joka 24.
kesdkuuta julistautui Veronassa Rans-
kan kuninkaaksi nimella Ludvig XVIII.
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HainH kuitenkin pidettiin viityksenA eikd
h?in kyennl yhdistiima?in Ranskassa
kapinoivia kuningasmielisiii, joista osa
kamatti hanen miehekkaampaii vel-
jeiiiin, 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. Tasa-
valtalainen hallitus suhtautui havaintoi-
hin vakavasti, sill?i ne lietsoivat maa-
seudun vaestdssa kuningasmielist?i
mielialaa. Tasavallan tila oli kaikkea
muuta kuin vakaa. Vaikl<a Venddess?i
kuningasmielisten kapina oli nujerrettu
kev?iAllA 1796, taistelut jatkuivat
Bretagnessa r,.uoteen 1804. Enstm-
miiinen vale-Ludvig ilmestyi julki-
suuteen lokakuussa 1796 vain runsaan
vuoden kuluttua siita, kun oikean
Ludvig XVII:n oli ilmoitettu kuolleen
Temppelin tomissa. Kyseessii oli nor-
mandialainen nuorukainen, joka pidA-
tettiin Bayeux'ssa ja tuomittiin kuu-
kaudeksi vankeuteen irtolaisuudesta.
Oikeudessa poika kieltiiytyi kertomasta
henkiliillisyyttiiiin mutta vihjaili
kuuluyansa mahtavaan aatelissukuun,
joka oli menett?inyt kaiken vallan-
kumouksessa. Nuorukainen pidiitettiin
uudestaan ChAlons-sur-Mame'ssa
toukokuussa 1798 ja tarina oli sama.
Tiissii vaiheessa huhujen kiihdyftamiit
viranomaiset pitivat jokaista tunte-
matonta nuorta maantiertiij iiii vale-
pukuisena prinssi Ludvig Kaarlena.
My<is kuningasmieliset kiinnostuivat
nuorukaisesta, mik?i puolestaan vahvisti
viranomaisten pelkoja. Se, ettii "prinssi"
oli kovin kehittynyt ikdisekseen, ei
herAttanyt mitaiin epailyksia. Oikea
Ludvig XVII olisi ollut vasta
kolmetoistavuotias, kun taas pidAtetty
nuorukainen oli iailtaiin seitsemAntoista.

Farssi pAAftyi, kun nuorukaisen isii
saapui paikalle ja hiinen henkilitlli-
syydekseen vahvistettiin Jean-Marie
Heryagault. Poika miiiiriittiin koti-
arestiin mutta hiin karkasi ja alkoi taas
kierrella maita ja mantuja, julistaen nyt

avoimesti olevansa Ludvig XVII.
Kannattajilleen hiin kertoi, kuinka hanet
oli vaihdettu toukokuussa 1795 oikeaan
Jean-Marie Hervagaulti in- 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 sielt i i  Preussiin.
Ranskaan hiin palasi sen jiilkeen, kun
kuningasmieliset olivat voittaneet
vuoden 1797 kansalliskonventin vaalit
ja monarkian palauttaminen vaikutti
mahdolliselta. Kuningasmielisten toi-
veet kuitenkin romuttuivat Fructidorin
vallankaappauksessa 4. ryyskuuta 1797,
mikA yarmisti tasavallan siiilymisen.

Tii l iA kenaa viranomaisten kiirsi-
vii l l isyys loppui. Helmikuussa 1802
Hervagault suljetti in Napoleonin
mAArayksestA vankilaan. Vapauduttuaan
vuonna 1806 Hervagault joutui
merivoimiin. H?inen palveluspaikkansa
oli fregatti La Cybdle. Kun alus
haaksirikkoutui meritaistelussa Vendden
ran-nikolla vuonna 1809, Hervagault
karkasi, mutta joutui kohta uudestaar
vankilaan, missA hZin kuoli toukokuussa
1812. Viela viimeisen?i hetkenaan hiin
vanno i  o levansa Ludv ig  XVI :n  ja
Marie-Antoinetten poika.

Vaikka Hervagault oli paljastunut
huijariksi, Ludvig XVII:n pelastumiseen
alettiin uskoa yhii lujemmin. TAIA uskoa
vahvisti (a osaltaan levitti) Jean-Joseph
Regnault-Warinin (1771-1 844) kirjoit-
tama suosittu romaani "Madeleinen
hautausmaa" (Le cimdtidre de la
Madeleine), joka i lmestyi vuonna 1800.
Romaanissa kerrotaan, kuinka nerok-
kaan juonen avulla kuningasmieliset
vapauttivat prinssi Ludvig Kaarlen
Temppelin tornista ja asettivat hanen
tilalleen vaihdokkaan, joka srtten
mlrkltetti in. jotta juoni ei paljastuisi.
Romaanissa prinssi saadaan uudelleen
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kiinni ja h?in kuolee vankisellissii
Nantes'issa. Vaikka kyseess?i oli tiiysin
kuvitteellinen tarina, se alkoi vfiitellen
muuttua todeksi niiden mielissA, jotka
halusivat uskoa, etta prinssi olisi
pelastunut.

Hervagaultin jalkeen kesti pitkiii in.
ennen kuin seuraava vakavasti otettava
vale-Ludvig ilmestyi julkisuuteen.
Prinssin hiljaiseloon oli tietenkin
j iirkeenkiiypd syy. Napoleonin hallrtse-
massa Euroopassa ei ollut terveellistii
kerskua olevansa Ranskan laillinen
kuningas, sillii Napoleon oli liittynyt
kuninkaanmurhaajiin ammuttamalla
Bourbonien Conddn sivuhaaraan kuulu-
neen Enghienin herttuan maaliskuussa
1804. Tapaus oli heriittiinyt suurta
pahennusta Euroopassa mutta vakuut-
tanut ranskalaiset siitii, etta heidain
ensimmZiinen konsulinsa oli uskollinen
vallankumoukselle eika suunnitellut
palauttavansa Bourboneja valtaan
(kuten kenraali Monk oli palauttanut
Stuartit Englannin valtaistuimelle
vuonna 1660). Painvastoin, Napoleon
teki itsestaan ranskalaisten keisarin 18.
toukokuuta 1804.

Kun Napoleon kukistui huhtikuussa
1814, Bourbonit palasivat Ranskaan.
Restauraation tavoitteena oli palauttaa
olot entiselleen mutta kelloa ei voinut
kaantezi taaksepain, ja Ludvig XVIII
tyytyi hallitsemaan sovinnollisena
perustuslaillisena monarkkina. Hallitus
maiiiriisi valindmasti tutkimuksen prinssi
Ludvig Kaarlen kohtalosta. Tulokset
jaivat laihoiksi, eika mitaan olennaista
uutta tietoa l<iytynyt. Vaikka prinssrn
ruumista ei l<iydetty Sainte-Margueriten
hautausmaalta, hiintii pidettiin viral-
lisesti kuolleena. Jotkut olival nakevi-
n?ian laustalla halli lsijasuvun sis?iisen
salaliiton. Jo ennen vallankumousta
Provencen kreivi oli hautonut suunnF
telmia syrj?iytt?i?i vanhempi veljensii. Jos
prinssi Ludvig Kaarle olisi elossa,
Provencen kreivin olisi luo\.utettava
laittomasti anastamansa valtaistuin
hanelle. Salaliittoteoriaa tuntui tukevan

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

Ylosnousemus

Joulukuussa 1815 kuningas Ludvig
XVlll :l le ojennetliin merkill inen kirje.
jossa huonolla ranskan k ielelli i i lmoi-
tettiin, efte prinssi Ludvig Kaarle on
vangiftuna Normandiassa, Saint-Malon
satamakaupungissa, ja kuninkaan on
viipymafte tultava tapaamaan hantA.
Kirjeen oli allekirjoittanut "Daufin
Bourbon". Kirjeen lahefiajaksi paljastui
maankiertiij?i, joka oli pidatetty
aikaisemmin syksyllii irtolaisuudesta ja
juopottelusta. Oikeudessa mies oli
aluksi vaittanyt olevansa "Charles de
Navarre" ja kotoisin New Orleansista,
Yhdysvalloista. Pian han korjasi
lausuntoaan ja viranomaisten ?illistyk-
seksi ilmoitti olevansa todellisuudessa
Ludvig XVlL Poliisiraportissa todettiin
kaunistelematta, etta mies on pelkkii
vdh?imielinen lurjus. Hanet suljettiin
Rouenissa sijaitsevaan mielisairaalaan,
missii hiin v?irv?isi muista hoidokeista
puolelleen joukon apureita, joiden
avulla hrin onnistui levittamaan
kaupungille vetoomuksensa Ranskan
kansalle: "Ranskalaiset! Laill ista
kuningastanne Ludvig XVII :fia pidetaan
suljettuna kaupungin mielisairaalassa..."
Viranomaisten tutkimuksissa paljastui,
etta mies oli normandialarnen
sorilaskarkuri nimeltii?in Marhurin
Bruneau. H?in oli piidtynyt Yhdys-
valtoihin wonna 1806 ja oli palannut
kotimaahansa Napoleonin kukistuttua.
Bruneau kuoli vankilassa vuonna 1822.

Paljon vakavampi tapaus oli mies.
joka kutsui itseadn Richemontin
paroniksi. Han ilmestyi julkisuuteen
vuonna 1828. Tuolloin Ranskan
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kuninkaana oli Artois'n kreivi,
hallitsijanimeltaan Kaarle X. Poliisi-
raportin mukaan mies oli selviisti huijari
mutta erittain vaarallinen, sillii hiin oli
taitava sepittamaiin uskottavalta kuulos-
tavia valheita. Paronin kuvaus vai-
heistaan Ludvig XVll:nii oli v2ihintiiiin
pinoreski. Sen jZilkeen, kun h?inet oli
salakuljetettu Temppelin tomista, hiin
oli monien huimien seikkailujen jalkeen
paatynyt vuonna 1818 Itiivallan
hallitsemaan Pohjois-ltaliaan. Vietet-
tyd n useita vuosia vankilassa
Mantovassa, Modenassa ja Milanossa
hiin pakeni Genovaan, missa han otti
nimekseen "Richemontin paroni". Nimi
oli symbolinen: Tudorien dynastian
perustanut Henrik VII oli kayttanyt
samaa arvonimeii taistellessaan
vallananastajaa eli Rikhard III Ia
vastaan vuonna 1485. Paroni palasi
Ranskaan vuoma 1825 ja tytiskenteli
jonkin aikaa Rouenin kaupungin-
hallinnon virkamiehenil. Helmikuussa
1828 han j?itti muodollisen ano-
muksensa Ranskan parlamentin yla-
huoneelle. Han ei suinkaan vaatinut
Ranskan kruunua itselleen vaan ilmoitti
tyyry\ansa syntyperansA vahvistami-
seen.

Anomus ei johtanut tulokseen ja
tammikuussa 1830 paroni julkisti
vetoomuksensa Ranskan kansalle. jossa
han esitteli itsens?i. Ajankohta oli -
sattumalta - huonosti valittu, sillA
heiniikuussa uusi vallankumous sytiksi
Bourbonit toistamiseen Ranskan
valtaistuimelta. Tasavaltaa ei julistettu
(tenori muisteniin vielii liian hyvin) ja
ranskalaisten kuninkaaksi valitti in

Aval lankumouksel l isen Phi l ippe Egal i len
poika, Orldansin herttua Ludvig Filip.
Kirjessaan "sisarelleen" eli prinsessa
Marie-Thdrdselle, joka oli seurannut
kuningas Kaarle X:ta ja miesta?in
Angoulemen herttuaa maanpakoon
Englantiin, Richemontin paroni tuomitsi
Orldans-sulun vallankaappauksen ja
tarjosi veljellista lohdutusta. Marie-
Thdrdse ei vaivautunut vastaamaan.

Vuotta myohemmin ilmestyiviit paronm
sepittiimat "Normandian herttuan
muistelmat", joissa han kuvaili
ihmeellistil elAmaZinsa, joka oli vienyt
hAnet Egyptiin, Amazonasin viidakoihin
jajopa Intiaan.

Ranskan hallituksen oli puututtava
paronin puuhiin, kun hiin loukkasi
ju lk isest i  kuningas Ludvig F i l ip iz i .
Paroni pidatettiin elokuussa 1833. Yli
vuoden ajan viranomaiset yrittiviit
selvittaii hiinen oikeaa henkildlli-
slyttaan. Oliko hiin muuan Claude
Perin, teurastajan poika Burgundista,
vai kenties Henri Hdbert Rouenista?
Jotkut taas olivat tunnistavinaan paronin
yldsnousseeksi Jean-Marie Hervagaul-
tiksi. Lopullinen ja julkinen kuulustelu
alkoi lokakuussa 1834. Kesken kaiken
saliin ilmestyi asianajaja, joka ilmoitti
paamiehekseen "Charles-Louis de
Bourbon" ja vaati tiukkaan savyyn
Richemontin paronia lopettamaan
pelleilynsii sekii tunnustamaan olevansa
huijari. Paroni ei uudesta kiidnteesta
hatkzihtanyt vaan huomautti asiallisesti,
etta kyseessA ei voinut olla oikea
Ludvig XVII (oka siis oli hiin) vaan
huijari, sillii kaikkihan tiesivat, ettii
hiinen nimensii oli Ludvig Kaarle- ei
suinkaan Kaarle Ludvig!

Kuulustelun paatds oli, etta
Richemontin paroni tuomittiin
kahdeksitoista vuodeksi vankeuteen.
Paroni karkasi jo seuraavana kesiinii ja
piileskeli kannattajiensa suojissa. Kun
vuonna 1840 julisteniin yleinen
armahdus, han saattoi palata julkisesti
Pariisiin. Vuonna 1843 hiin julkaisi
uudet muistelmansa. joissa hiin korjasi
muutamia ep?ijohdonmukaisia ja
uskomattomia episodeja elamastAAn.
Vuonna 1849 han ryhtyi vaatimaan
oikeudessa "sisareltaan" perintdosaansa.
Jutun kasittely paAftyi ratkaisematto-
mana, kun Angoul€men herttuatar kuoli
Itavallassa kaksi vuotta mytihemmm.
Paroni itse kuoli Pariisissa elokuussa
1853.
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Enta kuka oli tuo salaperarnen
"Kaarle Ludvig", joka oli haastanut
paronin uskottavuuden? Kyseessil oli
preussilainen Karl Wilhelm Naundorff,
joka osoittautui vale-Ludvigeista kaik-
kein vaikutusvaltaisimrnaksi. Riche-
montin paronin tavoin hiinen todell i-
sesta taustastaan tiedetadn vahiin.
VAitetAain, ettai hen olisi alunperin ollut
preussilainen soti laskarkuli nimeltaan
Karl Benjamin Werg, joka syntyi
Halfessa vuonna 1'7'77. f iutta varmuutta
asiasta ei ole.

Ensimmiiiset luotettavat t iedot
Naundolff ista ovat toukokuulta 1825,
jo  l lo in  hanet  p ida ten i in  Brandenburg in
kaupungissa syytettyna tuhopoltosta ja
rahan vaarentdnlisesti i. Aluksi rnies
ilmoitt i oikeudelle olevansa ammatil-
taan kelloseppii; nimeltaan Karl
Wi lhe l rn  Naundor f f :  i i i  l l aan  v i i s i -
L1mrnentiivuotias: ja syntyneensii
\\ eirnarissa. Mldhernrrin hiin I 'orjasi
henkildtietojaan ja vii i tt i  olevansa

) lhaisra ranskalaista s) nl) per?i,j.
N imekseen h i in  i l rno i r r i  "Ludeu ig
Burbong" ja kefloi \ iettaneensa isansii
kanssa useita vuosia kieneleva,i eli imaa
vallankumousta paossa. Naundorff tuo-
mitti in kolmeksi vuodeksi vankeuteen.
Lievent?ivana asianhaarana pidetti in
ilmeisti i mielenvikaisuutta. Oikeuden oli
kuitenkin todettava, etta kaikki yritykset
selvitt i i?i miehen oikea henkildll isyys
olivat osoiflautuneet tu loksenom iksi.

Naundorff vapautui vankilasta
toukokuussa 1828 ja han muutti
Sleesiaan Crossenin kaupunkiin,
Frankfud-an-der Oderin lahistit l le
(nykyinen Krosno Odrzanskie Puolas-
sa) .  Va5ra  n) r  ha in  o rnaksu i  ju lk ises t i
Ludvig XVII:n henkilt i  l l isyyden ja alkoi
myiis toimia akti ivisesti kuvitteell isen
syntyperansa vahvistamiseksi. Miehen
omituinen kaytds heratti huomiota ja 16.
elokuuta 183 | Saksissa i lmestyvii
sanomalehti Leipziger Zeitung .julkaisi
lyhyen uutisen, jossa kerrotti in
Naundorffin puuhista. Uutinen julkais-
I  i i n  :8 .  e lokuura  l ra ja lev ikk isess i i

ranskalaisessa sanomalehdess?i Le
Constitutionnel. Uutisen innoittarnana
muuan eteli iranskalainen tuomari
kirjoitt i  Naundorffi l le ja kutsui hanet
Ranskaan. Kutsun taustalla olivat
poli itt iset motiivit, si l l i i  tuomari er
h) vaksyn) t Orldans-sukuista ponaris-
kuningasla \ aan piti Bourboneja
Ranskan lail l isina hall itsi joina. Jos
Ludvig XVI:n poika oli elossa, kruunu
kuuluisi hiinelle. Preussilainen pyysi
rahaa kuluihinsa ja tuomari l i ihetti
h? ine l le  o i t i s  sa tav i i s ik l  mment i i  f rang ia .
vaikka ei ollutkaan mikiian varakas
mles .

I{einiikuussa I 832 Naundorff aloitt i
matkansa k2ivellen kohti Pariisia, jonne
h?in saapui vihdoin 28. toukokuuta
1833. Hotell i insa h?in kirjoittautui
jostain syysta nimell i i  "Baumann".
Hieman ihrner)sl: i heriitr i se. ena prinssi
ei puhunut lainkaan ranskaa. Pian
preussilainen kuitenkin saavufti suurta
kuuluisuutta Pariisin seumpiireissii.
\aundorff hiirn miisr) lr i epii i l i j i insa
yksityiskohtaisil la t iedoil laan kunrn-
kaall isen perheen elamiisu. Madame de
Rambaud, joka oli ollut kuninkaall isten
lasten hoitaja ennen kuin heidiit
vangitt i in Ternppelin torniin, tunnisti
Naundorffin hetkeakaan epardimatta.
Toinen tarkea henkilt i , joka tunnisti
Naundorffin, oli kuningas Ludvig
XVI:n entinen kamariherra Marco de
Saint-Hilaire. Molenrmat kirjoitt ivat
Angoul6men herttuattarelle, joka
tuolloin eli maanpaossa Prahassa,
olevansa ehdottoman varmoja, ettai
Naundorff on hAnen veljens?i. Myds
monet muut entiset Versail les'n hovtn
jasenet tunnistivat hanet. Jopa
epii i l i jci iden oli mydnnettav?i, etta
preussilainen muistutti hammAstyttA-
vasti Bourboneja. Yhdenniik<iisyyden
perusteella on vaitetty, etta Naundodf
olisi ollut Conddn prinssin i ipiir i i .
Kyseinen Conden prinssi Louis-Henrr
Joseph de  Bourbon (1756-1830)  o l i
onnelloman fnghienin hentuan isii.
Marco de Saint-Hilairen pojan Emilen
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avulla, joka oli historiallisiin romaa-
neihin erikoistunut kirjailija, Naundorff
julkaisi muistelmansa vuonna 1834.

Kesalla 1834 Naundorff matkusti
Dresdeniin lavatakseen siell?i "sisa-
rensa". Angoul€men herttuatar kuiten-
kin kieltalqi tapaamasta hanta, kuten
han oli kieltaytynyt tapaamasta ketaan
muutakaan vale-Ludvigeista - kenties
hyvasta srystA. josta enemman
tuonnempana. Salassa Marie-Thdrdse
oli ollut kiinnostunut Richemontin
paronista ja hiin oli myds tehnyt
hienovaraisia tiedusteluja Naundorf-
fista, kun tiimA oli saapunut Ranskaan.
Niiin Naundorffilta puuttui lopulhnen
tunnistus. Hanen puuhansa alkoivat
v?ihitellen hairitA Ranskan hallitusta,
silla ne herAttivAt kipeitai muistoja
ajoilta, jotka useimmat halusivat
unohtaa. kuningas mukaan Iukien.
Kesiikuussa 1836 Naundorff haastoi
entisen kuninkaan Kaarle X:n seka
Angoul6men hernuattaren Pariisissa
oikeuteen ja vaati heilta Ludvig
Kaarlelle kuuluvaa perintdosaa
arvoltaan noin 300 miljoonaa fiangia -
mutta oikeus ei ottanut vaatimusta
kiisiteltavakseen. Piiinvastoin Naundorff
pidiitettiin ja kuukauden kuluttua h6net
karkotettiin Ranskasla. Naundorff aset-
tui nyt Lontooseen, missa julkaistiin
hanen muistelmiensa uusittu laitos.

Naundorffi n tarina oli uskotlavampi
kuin Richemontin paronin ihmeelliset
seikkailut eri puolilla maailmaa.
Vapauduttuaan Temppelin tomista
ovelan juonen avulla (ohon kuului
kaksi vaihdokasta) Naundorff viipyi
jonkin aikaa Ranskassa, kunnes siirtyi
Italiaan. Kun Ranska hydkkasi ltalaan
kesalla 1796, h,in ydtti paeta Englantiin
mutta jAi kiinni. Napoleonin kaskystA
hanta pidettiin vankina, kunnes
keisarinna Josephinen mydtavaikutuk-
sella hanet vapautettiin. Sen jalkeen han
kierteli eri puolilla Eurooppaa. Vuonna
1809 hiin kohtasi tuntemattoman
miehen, joka kiiski hiinen viipymiittii
matkustaa Berliiniin ja ottaa nimekseen

Karl Wilhelm Naundorff. BerliinrssZi
hiin ystarystyi poliisipiiiillikkti Le Coqin
kanssa, joka lupasi auttaa Naundorffia,
jos tama antaisi hanelle passinsaja muut
llirkeAl paperinsa. jolka todistival hainen
oikean syntyperansa. Kolme vuotta
myiihemmin Naundorff asettui Span-
dauhun, missii hAn ryhtyi kellosepiiksi.
Taitonsa han oli oppinut isiiltiiiin,
kuningas Ludvig XVI:lta, joka oli
tunnetusti viihtynyt verstaassaan parem-
min kuin ministereidensii seurassa.
Marraskuussa 1819 Naundorff nar
paikallisen tukkukauppiaan I 5-vuotiaan
q.ttaren nimeltii Johanna Einert ja t?issa
vaiheessa hiinen satunsa alkaa kiinnittyii
todellisuuteen. Omien sanojensa mu-
kaan Naundorff alkoi toimia aktiivisesti
henkil0llisyytensa tunnustamiseksi
vuonna 1820, jolloin hiin kirjoitti
Preussin pAAministerille, ruhtinas Karl
August Hardenbergille (1750-1822), ja
ilmoini rodellisen henkilii l l isyytensii.
Han pyysi ruhtinaalta, ett?i h?inelle
palautettaisiin hilnen passinsa ja muut
paperit, jotka hAn oli antanut Le Coqille
vuonna 1809. Papereita ei palaut€ttu
vaan ne jaivat Preussin valtionarkistoon.
Huhutaan, ettii Berliinin valtauksen
jiilkeen toukokuussa 1945 paperit
olisivat paatyneet Moskovaan...

Naundorff ei tyytynyt vain
omaksumaan Ludvig XVII:n henki-
ldllisyyna vaan tahtoi perustaa mytis
uuden uskonnon. Vuonna 1839 h?in
julkaisi Lontoossa kirjan, jossa esiteltiin
kristinusko alkuperaisessa muodossaan,
kuten Naundorff itse viiitti. Naundorffin
mukaan kolme enkeliii, joista yksi oli
Jearure d'Arc, olivat ilmestyneet hiinelle
ja kertoneet totuuden. Jeesuksen hAn
naki kahdesti; jopa itse Kaikkivaltias
nayfiaytyi hanelle. Varmana kutsumuk-
sestaan Naundorff ennusti. etta han olisi
Ranskan kuningas 1. tammikuuta 1840.
Ennustus ei tietenkaan toteutunut (kuten
ei ollut toteutunut hiinen aikaisempi
emustuksensa kuningas Ludvig Filipin
kuolemasta). Seurauksena oli varn
Naundorffin vieraantuminen kannatta-
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j istaan, joista monet olivat hartaita
katolisia ja kauhistuivat taman hou-
reista. Paavi Gregorius XVI tuonitsi
marraskuussa 1843 julkisesti "kado-
tuksen lapsen", joka julkeni kutsua
itseddn Normandian herttuaksi.

Kiiyhtyneena ja vail la tukijoita
Naundorff muutti tammikuussa 1845
Alankomaihin. H?in oli keksinyt uuden-
laisen pommin, joka kiinnosti Alanko-
maiden soti laspiireji i . Kuningas Vilhelm
II:n (hall itsi 1840-49) tuella Naundorff
asettui perheineen Delft in kaupunkiin.
Alankomaiden kuningashuone ei kos-
kaan uskonut Naundorffia vaan kuntn-
gas Vilhelmin hyvantahtoisuuden
taustalla oli halu ndyryytti ia Ranskaa.
Porvariskuningas Ludvig Fil ip oli
n i rn i t t , i i n  tukenut  be lg ia la is ia .  kun  namd
aloitt ivat kapinansa elokuussa 1830,
mikii johti Belgian itsenaistymiseen
Alankomaista. Naundorff kuoli elo-
kuussa I845 ja  h i ine t  haudan i in  juh lav in
meno in  De l l l  i i n .  Hautak iveen k i r jo i -
ten i in  v i ranomais len  lu \  a l la :  "Tass , i
lepii i i  Ludvig XVII".

fo is in  ku  in  R ichemont in  paron i -
joka kuoli vail la peril l isti i , Naundorffoli
perheell inen. Hiinen vaimonsa synnytti
miehelleen perlit i  vi isi "prinssii i" sekii
neljA "prinsessaa", . joista yksi kuoli
kaks i r  uo t iaana.  N i i in  \aundor f f  perus t i
uuden.  t i i ;  s in  kur , inee l l i sen  Bourbon ien
haaran, joka kietoutui valheell iseen
alkuperii i insii Ludvig XVI :n nuoremman
pojan jalkeli i isinii. Sittemmin Bourbon-
Naundorff sukuun syntyivat ranskalai-
set, hollanti laiset ja kanadalaiset
sivulraaransa. Emme voi t ietaa- mita
Johanna Eined miehesti i i in ajatteli:
uskoiko han oikeasti miehensii
valheeseen vai takertuiko han tuohon
valheeseen rain. koskr hdnen perheensa
olemassaolo.ja toimeentulo perustuivat
siihen? Kun Karl Wilhelm kuoli. vatn
kaks i  h , inen laps i \ raan o l i  t i i l  s i - i k i i i s i i .
Normandian hentuattareksi itsensa
ylentanyt Johanna puolestaan kuoli
vuonna 1888.

Tarinan toinen nAytiis alkoi, kun
Naundorffin jalkeliiiset ryhtyiv?it
vaatimaan perintdaan. Syyskuussa 1850
Normandian hemualar Johanna vetosi
pariisi laiseen oikeusistuimeen miehensii
ja lastensa "todell isen" synt) peran
tunnustamiseksi. Toukokuussa l85l
annettu paat6s oli luonnoll isesti
kielteinen. Naundorffit eivat luopuneet
vaan yritt ivi it uudelleen vuonna 1872
(Ranska oli tuolloin tasavalta) mutta
yhti i huonolla rnenestyksell l l . Viimersen
kerran he vetosivat oikeuteen vuonna
1954. Tuomarin paatits oli jalleen
kielteinen : "Jos patevat historiantutkijat
ei\, it kykene ratkaisernaan lati i asiaa. ei
tuomarikaan siihen pysty." Yhden
e€voiton Naundorffit saavuttivat
sitkeydell i i i in. Maastrichtin piir ioikeus
mydnsi vuonna 1891 perheelle oikeuden
kayttAa Alankomaissa sukunimeii "de
Bourbon". Sama oikeus vahvistetti in
vuonna l9l3 ranskalaisessa oikeus-
istuimessa. Ranskan tasavallan kamalta
oli yhdentekevaa, jos.joku halusi leikkil i
kuninkaall ista (ia nain saattaa naurun-
a la is ik ' i  monark is t ien  pyrk imykset ) .

Veijareita vai mielipuolia?

M ielenkiintoisempaa kuin luetella
kaikki mahdoll iset vale-Ludvigit on
pohtia heidiin motiivejaan. Karkeasti
tapaukset voidaan jakaa kolmeen
lyyppiin, joita edustavat kolme
ens i rnmdis rd  ranska la is ta  \  a le -Ludv ig ia .

EnsimmAiseen ryhmiii in kuuluvat
ne.joista ymparistat teki Ludvig XVll:n,
kuten Hervagaultin kohdalla. Hiinhiin
oli aluksi vaittanyt vain olevansa
ylhaista syntyperaii. Ludvig XVII
hiinestzi tuli vasta sitten, kun
v i fanomaisc l  a l lo iv r l  ep i i i l lS  hanen
henkil it l l isyyttaan ja tavallaan parnos-
ti\ at hdnet omlksumaan roolinsa,
Hcrvagaultin kohdalla totuus on tarua
ihmeell isernpi, si l l?i hiin puhui totta.
Todell isuudessa hanen is,insa oli
Va len t  ino is ' in  he f l lua .  jos ta  Napo leon in
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kukistuttr-ra tuli Monacon hallitseva
ruhtinas Honore IV (1814-19). Hanen
iiitins?i oli pitsinkutoja, jonka komea
herttua oli vietellyt Versail les'ssa ja
naittanut sitten kamaripalvelijalleen
Rend Hervagaultille. Vaikka aitr el
tohtinut kertoa pojalleen koko totuutta,
han ei malttanut olla vihjailematta h?i-
nen ylhaisesta syntyperastaan. Samaan
kategoriaan kuuluvat venalainen
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.
Kumpikaan heista ei koskaan julkisesti
vaittanyt olevansa Ludvig XVII vaan
epiiily her?isi heidiin liihipiirissiiiin heistii
riippumatta.

Toiseen ryhmiiiin kuuluvat ne, jotka
olivat kiistatta mielelta?in hiiiriintyneitii.
He ilmestyiviit julkisuuteen vasta, kun
ilmiti oli jo kaynnistynyt. Nii in
edeltaneet vale-Ludvigit tarjosivat heille
mallin samaistua onnettomaan prinssiin.
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?ijt in-
sotaretkelle osallistuneet upseerit, jotka
haavoituttuaan p?iiih?in muistivat
kotimaassaan todellisen henkiliillisyy-
tensii. Puhumattakaan er?i?istA Jean-
Frangois Dufresne'stii, joka vuonna
1818 ilmestyi Tuileries'n palatsiin. Mies
halusi kiihkeiisti paastd kuninkaan
puheille voidakseen nayttiia "sedalleen"

Pyhiin Hengen merkin, jonka paavi oli
tatuoinut hiinen reiteensii. Parhaim-
millaan eriiiiss?i pariisilaisessa mieli-
sairaalassa hoideniin samanaikaisesti
viitta tapausta, jotka viiittiviit olevansa
Ludvig XVII.

Kolmannen ryhman muodostavat
ne.  jo i l le  Ludvig XVl l :n  rool i  tar jos i
mahdollisuuden saavuttaa aineellisia
etuja. Tastd hyvii esimerkki on
Richemontin paroni. Jos han todella oli
burgundilaisen teurastajan poika, hiin
onnistui pAAsemaAn piireihin, joihin h?in
ei koskaan olisi voinut pAasta omana
itsenaiin. Salaisuutensa paroni ver
hautaan mutta inspiraationsa han sai
varmasti Mathurin Bruneaulta, jota
koskeviin papereihin han tutustui
tyciskennellessii?in Rouenissa. Mytihem-
min paroni vaitti, etta Bruneau olisi
ollut hiinen sihteerinsii mutta onneton
sekosi piiastaAn ja rupesi kuvittelemaan
itse olevansa Ludvig XVII. Yksi osoitus
siita. ettii paronin juoni oli tarkkaan ja
huolellisesti harkittu, oli hanen toistuvat
vakuutuksensa poliittisesta vaaratto-
muudestaan. Toisin kuin mielipuolet,
paroni ei vaatinut Ranskan kruunua
itsefleen vaan korosti lyyty\ AnsA
syntyperansa tunnustamiseen, mikii olisi
tuonut hanelle huomattavia rahallisia
etuja. Tavallaan paronin juoni onnistui:
hiin sai puolelleen joukon vaikutus-
valtaisia ja varakkaita kannattajia,
joiden avustusten turvin han saattoi
vienaii ei valtlamatrii ylellista mufta ajan
oloihin niihden miellyftavaa elAmaA.
Naihin kannattajiin kuului muun muassa
kreivitar Apchier, joka oli ollut
Normandian herttuan leikkitoveri ennen
vallankumousta. Kreivitiir oli yhtAan
epArdimattA tunnistanut Richemontin
paronin kaukaisen lapsuutensa
ystavAksi.

Karl Wilhelm Naundorffin tapaus
on monimutkaisempi. Emme voi tietaa
h?inen motiiviaan: oliko hiin varn
haikailemiititn veijari, joka Richemontin
paronin tavoin halusi hyitdyntda
Ludvig-ilmiiitii saavuttaakseen sen
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siivell i i  aineell isia etuja vai uskoiko hiin
lopulta itsekin omaan valheeseensa?
Ainakaan Naundorff ei ujostellut pyytaA
rahaa tukijoiltaan. Jo ennen kuin hiin
saapui Pariisi in, hAn kirjoitt i  Sveitsisti i
tarvitsevansa 1000 frangia kuluihinsa;
Pariisissa hanen oli saatava heti
kAyttditnsa 1800 fiangia. Mielen-
v ika inen hz in  e i  o l lu t ,  va ikka  h lnen
uskonnoll isten kokemustensa perus-
teella voimme sanoa, ettA ihan
tavall inenkaan ihminen hiin ei ollut.
Hiin oli i lmeisen ii lykiis - h?in oppi
puhumaan Ranskaa nopeasti - ja hiin
teki miellytt, ivan vaikutuksen ta-
paamiinsa ihrnisiin. Hiin epii i lenlatta
osas i  man ipu lo ida  kanna a j iaan
vetoamalla heidAn haluunsa uskoa, etta
Ludvig XVII olisi pelastunut. On vaikea
sanoa, kuinka hyvin han oli peril l i i
rnuista vale-Ludvigeista siinii vaiheessa,
kun hiin itse alkoi rakentaa omaa
valheell ista identiteeftiAAn. Kannatraa
kuitenkin muistaa, etta hAn alkoi
esiintyii Ludvig Kaarlena vasta
vapauduttuaan vankilasta toukokuussa
1828, .jolloin Richemontin paroni oli jo
ilmestynyt julkisuuteen ja saavuttanut
kuuluisuutta my<is Ranskan ulko-
puo le l la .

Inspiraationsa Naundorff l ienee
saanut Angoul€men herttuattaren
muis te l rn is ta .  jo iden ens imrn i i inen  la i tos
ilmestyi Ranskassa tammikuussa I 817.
Muistelmissaan Madame Royale ku-
vailee erityisesti vankeusaikaansa unoh-
tamatta pikkuveljensa kovaa kohtaloa.
Lukijoil le Angoul€men herttuattaren
muistelmat olivat ensimmainen lahde,
joka kertoi yksityiskohtaisesti, nlit i i
Temppelin tornissa oli tapahtunut. Teos
oli heti valtaisa myyntimenesrys ja se
k,iannetti in jo samana vuonna seka
englanniksi etti i  saksaksi. Ainakin
muistelmat selittzi isivat Naundorffin
tiedot kuninkaall isen perheen elam:ista.
Muistelmien merkityksesta Ludvig-
i lrnicin Lannalta kenoo se, etta suurin
osa vale-Ludvigeista i lmestyi julki-

suuteen 1820-luvulla, jolloin teos oli
ajankohtainen.

EntA miksi ihmiset uskoivat n?iit?i
huijareita? Nykyihmisen nakOkulmasta
katsottuna heidAn satunsa kuulostavat
httlynp6lyltA, jonka todenperii isyys olisi
pitanyt voida kumota oikopiiiitli.
Esimerkiksi Richemontin paroni vAift i
osall istuneensa Napoleonin Egyptin
sotaretkelle kenraali Jean-Baptiste
Kleberin (1753-1800) adjutanttina. On
kuitenkin muistettava, ettA vieli i  1800-
luvun alussa uskottavuuden fajat olivat
paljon \ ?il jemmiit kuin n) t ja
mahdoll isuudet tarkistaa tamiin kaltais-
ten ke omusten todenper?iisyys olivat
vah:iisemmat. Richenrontin paronin ja
Naundorffin seikkailut saattoivat
kuulostaa uskomattomilta - eivatkii
kaikki heiti i  suinkaan uskoneet - mutta
eivat mahdottomilta oman aikansa
mittapuil la. Lisiiksi fantastiset seikkailut
Amazonasin viidakoissa tai pitkin
tulooppaa tarjosivar vedenpilavan
selityksen sil le. miksi prinssi Ludvig
Kaarlesta ei oltu kuultu mitaan yli
kahteenkymmeneen vuoteen. Toisaalta,
jos hanet olisi todellakin salakuljeteftu
Temppelin tornista ja hlin olisi vietti inyt
seuraavat kaksikyrnment?iviisi vuotta
vii i ir?in henkildll isyyden turvin joko
Ranskassa tai muualla Euroopassa,
h?inen olisi v:i istamAtta taytynyt olla
yhteydessa ihrnisiin, jotka olisivat
voineet varmentaa hiinen tarinansa.
Sekii Richemontin paroni etti i
Naundorff olivat ri i ttaviin ovelia ollak-
seen kutsumatla ruekseen todistajia.
jotka olisivat voineet paljastaa heid:it
puhumalla vahingossa sivu suunsa. Niin
kauan kuin he pysyivat valheessaan
yksin, he l i ikkuivat turvall isella maa-
peralla.

Koko ongelma kiteytyy
Richemontin paronin vastauksessa
kuu lusteli joil leen: "Te vii i tAtte, ettA en
ole se,.joka minli olen, mutta voitteko te
todistaa kuka minii olen?" Jos
Richemontin paroni ja Naundorff eiviit
voineet todistaa olevansa Normandian
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herttua, ei heidan vaitteitaan voitu
mydskiian kumota. YlipaAnsa keinot
yksildn henkildllisyyden selvittamiseksi
olivat tuolloin viih?iiset. Ainoa varma
tapa oli luotettavien silminniikijti iden
tunnistus. Toisin sanoen, ihmiset jotka
tunsival yksildn. todistivat hiinen
henkil0llisyytensa, kuten Hervagaultin
tapauksessa hiinen isiipuolensa. Asra-
papereita - kuten passeja - ei voitu pitiia
luoteflavina, koska niissii ei ollut kuvia
ja annetut tuntomerkit eivat olleet
riittavia. Sorm€njalkien ainutlaatuisuus
oli havaittu Euroopassa jo 1600-luvun
lopulla mutta niiden merkitysta yksilitn
tunnistamisen kannalta ei ymmaretty.
Rikostutkinnassa sormenjalkiA alettiin
hyddyntAa vasta 18g0-luvulla. Sita
paitsi, mista yht'akkiA olisi saatu Ludvig
XVII:n aito sormenjiilki? Entii kuka
olisi voinut tunnistaa Ludvig Kaarlen,
jota kukaan vankilan ulkopuolinen ei
ollut nAhnyt sitten tammikuun 1794?
HAn vanhempansa olivat kuolleet ja
hiinen sisarensa oli viimeksi niihnyt
pikkuveljensii, kun tzima oli ollut 8-
vuotias poikanen. Kuka pystyisi
Iuotettavasti maarittelemaan, millaiselta
Ludvig XVII:n olisi pitanyt nayttiia 50-
vuotiaana miehenii?

Huijaus oli my<is mahdollista siksi,
ettA Temppelin tomin tapahtumista
tiedettiin ylipaAnsa viihiin. Kuten edella
on todettu, Bourbonien paluun jalkeen
suoriteflu tulkimus ei tuonut asiaan
mi*ian uutta tietoa. Oli vain
tasavaltalaisen hallituksen tiedonanto,
jonka mukaan prinssi kuoli vankilassaan
8. kesiikuuta 1795. Tiedonannon luotet-
tavuutta voitiin aiheellisesti epiiill?i.
Yksi ongelma oli se, ettA monet prinssrn
kohtaloon liittyneet tArkeat henkildt
olivat kadonneet vallankumouksen
myrskyissa. Antoine Simon teloitettiin
heti Thdrmidorin vallankaappauksen
jiilkeen, Laurent kuoli Ranskan
Guyanassa vuonna 1807 ("i
mngaistusvankina vaan siirtomaa-
hallinnon virkamiehenii). Ne, jotka
olivat elossa, kuten kenraali Barras tai

Antoine Simonin leski Marie-Jeanne,
kertoivat kuulustelijoilleen 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
prinssin vankilasta ja korvanneet hanet
vaihdokkaal la .  Vuonna 1805 pr inss i
Ludvig Kaarle olisi kiiynyt tapaamasta
rakasta Marie-Jeannea sairaalassa, jonne
tame sijoitettu. Vaikka poliisi selvitti
hyvin pian, etta Simonin pariskunnalla
ei eniii i tammikuussa 1794 ollut miAAn
mahdollisuutta vapautlaa prinssiii.
lesken todistus - jota han ei koskaan
perunut - rahvisti uskoa. enii prinssi
olisi salakuljetettu vankilastaan.
LAAkAreistA, jotka tutkivat prinssrn
ruumiin 9. kesiikuuta 1795, ei ollut
mitii?in apua. koska he eiviit voineet
lunnistaa ruumista: heille oli vain
sanottu, etta ruumis oli Ludvig Kaarlen.
Vaihdokas-teoriaa tuki sekin, efia
Marie-Therdse ei ollut saanut n?ihda
pikkuveljense ruumista.

Salaisuus ratkeaa

Ludvig XVII:n hauta paikannettiin
vihdoin Sainte-Margueriten hautaus-
maalta sattumalta rukennustiiiden
yhteydessa vuonna 1846. Tai niiin
ainakin luultiin, sillA salaperarnen
lyijyarkku ltiyfi suurin piirtein sielta,
minne se vuonna 1809 kuolleen
haudankaivajan kertoman mukaan oli
haudanu. Arkussa oli tuberkuloosiin
kuolleen nuorukaisen jAenndkset.
JAnniftAvaa oli se, etta jaannitsten
perusteella ruumis olisi kuulunut noin
l4-vuotiaalle pojalle, kun taas Ludvig
XVII oli kuolleessaan vain l0-vuotias.
Ldytit tuntui fiAlleen) tukevan
vaihdokas-teoriaa, joka toistuessaan
aihetta kaisittelevaiss?i kirjallisuudessa oli
v?ihitellen muuttunut yhii uskoua-
vammaksi. JaAnniikset tutkittiin
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uudelleen vuonna 1894, ilman efia
mitazin uutta tietoa olisi ilmennyt. Nyt
ti€damme varmuudella, ettai kyseessa ei
ole Ludvig Kaarlen ruumis, mutta ei
mydska?in hiinen nimissaiin haudatun
vaihdokkaan ruumis.

Naytti silta, etta perinteisilla histo-
riantutkimuksen menetelmillii Temppe-
lin tornin axvoitusta ei ky€ttaisi
ratkaisemaan. Vain rikostutkinnalliset
menetelmat voisivat kenties tuoda uutta
valoa arvoitukseen. Ensimmiiisen kerran
tiillaisia menetelmi?i sovellettiin luonna
1943. Tuolloin Lyonin kriminologisessa
Iaboratoriossa tutkittiin kahta hius-
naytetta, joista toisen sanottiin kuu-
luneen Naundorffille ja 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 .  Ia l lz i  kenaa tu los o l i  p i i in-
vastainen.

Vasla geenitekniikan viimeaikainen
kehittyminen tarjosi mahdollisuuden
ratkaista Ludvig XVII:n arvoitus.
Vuonna 1984 osoitettiin ensimm2iisen
kerran, miten DNA:n rakemetta
voidaan kayftaii sormenj?ilkien tapaan
yksildn tunnistamiseen. Samalla DNA:n
rakenne tarjoaa erehrymAndmiin keinon
varmistaa yksiliiiden v?ilinen sukulai-
suus, milla myds on suuri merkitys
yksiltin tunnistamisen kannalta, etenkin
silloin kun milaan muita taustatietoja ei
ole tai kun sukulaisuus kiistetaan.
Rikosten selvinamisessii DNA-tutkimus
on osoittautunut koNaamattomaksi
apuviilineeksi. Etuna on se, etta
luotettavaan tulokseen riittiiii pienikin
nayte: elavilta ihmisiltii esimerkiksi
sylki- ja veripisara, kuolleilta luunsirut
tai hiukset. Tutkimuksen tulos on sama
riippumatta siita, mistii solusta nayte on
otettu. Suomessa DNA-tutkimusta on
hycidynnetty rikostutkinnassa vuodesta
1991 liihtien. Hyvin dramaattinen
osoitus DNA-tutkimuksen merkityk-
sestii vainajien tunnistamisen kannalta

oli New Yorkin World Trade Centeriin
tehty terrori-isku ll. syyskuuta 2001.
Yli puolet iskun uhreista eli noin 1500
henkil<iii tunnistettiin DNA:n arulla.
Olennaista ei suinlaan ollur vainajien
jiianndsten tunnistaminen - jolloin ne
voitiin luowttaa oikeille omaisille -
vaan vainajien henkiltillisyyden var-
mentaminen sukulaisuuden perusteella.
Juridisestihan on suuri ero, onko
henkild kadonnut vai kuollut.

Kesiikuussa 1999 kaynnistettiin
Belgiassa Leuvenin ja Saksassa
Miinsterin yliopistoissa yhteinen DNA-
tutkimus, jonka tavoitteena oli ratkaista
Temppelin tomin arvoitus. Laboratoriot
valittiin tarkoituksella Ranskan
ulkopuolelta tutkimuksen luotettavuu-
den ja puolueettomuuden takaamiseksi.
Tutkimukseen valittiin nelja naytetta.
Ensimm?iinen n?iyte oli luunpala, joka
varmuudella kuului Karl Wilhelm
Naundorffille. Toinen niiyte oli periiisin
alkoholiin saildtysta sydamesta, jonka
viiitettiin kuuluneen prinssi Ludvig
Kaarlelle. Syd?imen nApistiinyt Pelletan
oli aikanaan tarjonnut sita Ranskan
Bourboneille mutta he olivat aiheel-
lisesti epiiilleet pyhiiinj ?i?inniiksen
aitoutta. Monien viirikkiiiden vaiheiden
jiilkeen sydan paatyi Espanjan
Bourboneille, jotka vuonna 1975
iuovunivat sen siii lytettiiviiksi Pariisin
Saint-Denis'n basilikassa, jonne
Ranskan kuninkaat on haudattu. Kolmas
nayte oli periiisin medaljongista, joka
oli ldytynyt sattumalta itavaltalaisesta
luostarista. Medaljongi oli kuulunut
arkkiherttuatar Maria Theresialle (1717-
80) ja se sisiilsi kaikkien hiinen
kuudentoista lapsensa hiuksia, Marie-
Antoinette mukaan lukien. Neljannen
naytteen antoivat Romanian entinen
kuningatar Anne ja hiinen veljensii
Bourbon-Parman prinssi Andrd. He ovat
Marie-Antoinetten vanhemman sisaren
Maria Amalian (1746- 1804) jalkelAisiA,
joka oli nainut Parman herttua
Ferdinandin vuonaa 1769. Parman
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Bourbonit puolestaan kuuluvat
Bourbon-suvun espanjalaiseen haaraan.

Tutkimuksen tulokset julkistettiin
Pariisissa 19. huhtikuuta 2000.
Tutkimuksissa oli saavuteftu kaksi
tarkeaa tulosta. Ensinnzikin, Naundorff
ei ollut milAain sukua sen paremmin
Habsburgeille kuin Bourboneille (eli
hiin ei voinut olla edes Conddn prinssrn
iipiirii). Toiseksi, sydiin kuului nuorelle
henkilii l le, joka oli hyvin li iheistii sukua
henkiliiille, joiden hiuksia oli siiilytetty
itavaltalaisessa medaljongissa. Mytis
sydAmen yhteys Romanian kuningat-
tareen ja hiinen veljeensZi oli kiistaton.
Kun tulokset yhdistettiin siihen, mita
tiediimme sydamen ja medaljongin
historioista, voitiin erittain suurella
varmuudella todeta, etta sydan to-
dellakin kuului Ludvig XVII:lle, joka
siis kuoli 8. kesiikuuta 1795 Temppelin
tomissa, kuten tasavallan julkistamassa
tiedonannossa oli todetlu. Se. mihin - ja
miksi - prinssi kuoli. on yhii avoin
kysymys. Yhtii avoin kysymys on, kuka
Naundorff oikeasti oli.

Naundorffin jalkelaiset luonnolli-
sesti kiistavzit tulosten luotettavuuden ja
vaativat uuden puolueettoman tutki-
muksen toteuttamista. Reaktio on
ymmdrrettavA, sillii onhan surulla
takanaan jo 140 vuoden perinteet
Bourbonien kuvitteellisena haarana.
Reaktio oli myits tyypillinen esimerkki
vaihtoehtoisen historian tavasta
suhtautua tietoon, joka voisi kumota sen
oman uskottavuuden. Vaihtoehtomen
historiahan ei perustu tietoon vaan
uskoon, jota ei voi horjuttaa ratio-
naalisilla argumenteilla. PAinvastoin,
kaikki vastakkainen todistusaineisto
voidaan aina torjua vihamielisen
salaliiton juonina.

Synkkti kreivitiir

Jos Ludvig XVII:n arvoitus on
lopultakin ratkaistu tyydlttAvasti,
larjoaa hiinen sisarensa Marie-l hdrdse

vielii yllatyksen. Vaitetaan nimittain,
ettA hyvin tuntemamme Angoul€men
herttuatar olisi todell isuudessa ollut
vaihdokas. Teoria perustuu oletukseen,
jonka mukaan Marie-Thdrdse raiskattiin
Temppelin tomissa ja hAn synnytti
lapsen. mikii kompromettoi hiinen
maineensa ja teki hiinestii Ranskan
kuningasmielisten kannalta kiiyftitkel-
vottoman 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
henkil i i l l isyytensii ja hiinen roolinsa
olisi omaksunut Ludvig XVI:n avioton
tyt?ir Emestine de Lambriquet. Toisen
teorian mukaan vaihdokas olisi ollut
nimeltaAn "Louise-Catherine
Lambriquet", joka olisi ollut Provencen
kreivin avioton tytiir. Oikea Madame
Royale olisi vienanyl loppuelamanszi
hol lant i la isen d ip lomaat in  puol isona ja
kuollut Saksassa vuonna 1837.
Vaihdokas puolestaan olisi nainut
Angoul€men herttuan ja elAnyt Madame
Royalen roolissa kuolemaansa asti
vuonna 1851.

Jos Angoul€men hentuatar oli siis
todellisuudessa vaihdokas. on ymmiir-
rettAvaii, efta hiin ei halunnut tavata
Richemontin paronia tai Naundorffia eli
"veljeiiiin", joka olisi voinut paljastaa
hanet.

Koko teoria rakentuu pelkille
oletuksille. On toki mahdollista, ettA
Marie-Thdrdse raiskattiin vankeusaika-
naan mutta mitaAn todisteita siita ei ole.
Yhtii hyvin hanta ei raiskattu. On toki
mahdollista, ettii Ludvig XVI:lla olisi
ollut avioliiton ulkopuolella syntynyt
rytar, vaikka siiilyneiden l?ihteiden
perusteella hiin oli kaikkea muuta kuin
isoisansa Ludvig XV:n kaltarnen
naistenmies. Aikalaiset pitivat hanta
suorastaan imbesillinii. Lisiiksi Ludvig
XVI oli aidosti rakastunut vaimoonsa ja
tuskin olisi halunnut pahoittaa
kuningattarensa mieltii syrjiihypyllii,
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joka ei olisi pysynyt salassa Versailles'n
juonittelevassa hovissa. Provencen
kreivi oli toista maata kuin vanhempi
veljensii mutta mitiiAn varmoja todisteita
hanen aviottoman tyttztensa olemassa
olosta ei ole - viel?i vzihemmiin siita, etta
Marie-Thdrdse olisi vaihdettu johonkin
toiseen nuoreen naiseen hAnen
saavuttuaan Baseliin 18. joulukuuta
1795.

Joka tapauksessa, Thiidngenin
Hildburghausenin pikkukaupurgissa on
nimetdn hauta, jossa lepii?i seudulla
pitkiiiin asunut "synkkii keivitar" (die
Dunkelgriifin). Paikallisen perimatiedon
mukaan kaupunkiin saapui l'uosien
1807 ja  l8 l0  v i i l i l l? i  u lkomaala inen
pariskunta, joka asettui liihistdllii
sijaitsevaan Eishausenin linnaan. Pari
viefti eristdytynldii eliimiia ja nainen
kulki aina kasvot verhothiina. Kuka
nainen oli, sita ei tiedeta, mutta
kaytdksensa perusteella hiinen arvattiin
olevan y lhiiist?i syntyperaa. Nainen
kuoli vuonna 1837, mies vuonna 1845.
Mies oli todenniikdisesti hollantilainen
diplomaatti Comelius van der Valck,
joka vuonna 1807 joutui laihtemaiin
Pariisista vietelty?ian ranskalarsen
kenraalin vaimon. Paikallisten huhupu-
heiden mukaan "synkka kreivitar" olisi
ollut Madame Royale; mista t?imii buhu
sai alkunsa, sita on vaikea tietiia.
Kenties syynii ei ollut muu kuin vilkas
mielikuvitus. Saksalainen kirjailija
Albert Emil Brachvogel (1824-78)
hytidynsi huhua historiallisessa
romaanissaan "Hildburghausenin arvoi-
tus" (Das Riitsel von Hildburghausen),
joka ilmestyi vuonna 1872, ja teki
tarinan tunnetuksi Saksassa. Erii2it
saksalaiset tutkijat haluaisivat avata
synkiin keivittiiren haudan ja selvittaa
DNA-tutkimuksen avulla, onko siihen
haudattu nainen todella Bourbon-
sukuinen prinsessa. Ainakin rutkimus
olisi helppo tehda nyl kun Ludvig
XVII:n salaisuuden ratkaissut aineisto
on olemassa.

Monarkismi tasavaltalaisessa
Ranskassa

Vaikka vuoden 1789 suuri vallan-
kumous hallitsee mielikuviamme
Ranskan modemista poliittisesta
historiasta, kesti pitk,i:in emen kuin
ranskalaisista tuli tasavaltalaisia.
Varsinkin keskiluokalle mieluisin
valtiomuoto oli perustuslailltnen
monarkia. Kun Bourbonit sydstiin
vallasta toistamiseen heinakuussa 1830,
heidzit korvattiin Orldans-suvulla. Kun
Ludvig Filipin oli vuorostaan lilhdettAvA
maanpakoon helmikuussa 1 848, Ranska
julistettiin tasavallaksi. Pariisssa
puhjenneet veriset levottomuudet saivat
kuitenlin monet epailemaan tasavallan
toimivuutta. Kuvaavaa ot, etta
keskiluokka ii?inesti joulukuussa 1848
itselleen II tasavallan ensimmiiiseksi
presidentiksi prinssi Ludvig Napoleon
Bonaparten (1808-73), joka netii vuotta
myiihemmin valitutti itsensii valtavalla
AAnten enemmistdllil ranskalaisten
keisariksi nimell?i Napoleon III.

Kun II keisarikunta puolestaan
romahti syyskuussa 1870 Preussia
vastaan kerrytmielisesti aloitetun sodan
seurauksena, ei tasavalta Ranskan
uutena valtiomuotona ollul itsestaan-
selr,11,s. Pariisin kommuunin kapina
kevuiallii l87l jdrlrytti jiilleen porva-
ristoa. Elokuussa Iil tasavallan
ensimmiiiseksi presidentiksi valittiin
Adolphe Thiers, mutta kansallis-
kokouksen enemmistd oli monarkisteja.
Vuonna 1873 Thiers hiivisi presidentin
vaalissa monarkistien ehdokkaalle
marsalkka MacMahonille. Kuningas-
vallan palauttaminen nAytti nyt
todenniikdiseltii. Kruunua tavoitteli
kaksi ehdokasta. Boubonien paiihaaraa
edusti Chambordin kreivi Henrik
(Henri), joka oli kasvanut tatinsd
Angoul€men herttuattaren hoivissa, silla
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hiinen isiinsii (Berryn herttua) oli
murhaftu vuonna 1820 ennen pojan
syntymaia (Angoul€men hertruaparin
avioliitto oli lapseton). Orldans-sukua
edusti Ludvig Filipin pojanpoika,
Pariisin kreivi Filip (Philippe), jonka isa
oli kuollut tapaturmaisesti vuonna 1842.
Chambordin kreivin mahdollisuudet
paranivat. kun Pariisin kreivi luopui
vaatimuksistaan hiinen hyviikseen.
Neuvottelut kuningasvallan palaunami-
sesta kuitenkin paiittyivat tulok-
senomina Chambordin kreivin ji i?irii-
piiisyyteen. H?in vaati laajempia
valtaoikeuksia kuin perustuslakiluonnos
tarjosi sekii Bourbonien valkoista
liljalippua Ranskan kansallislipuksi
trikolorin sijaan. Kreivin itsep?iisyys
vieraannutti henet kannattajistaan ja
niinpa myds kansalliskokouksen
monarkistiset edustajat hyvaksyivat
Ranskalle hallitusmuodon, jossa ei ole
perinndllist?i vallionpaamiestii. Tammi-
kuussa 1875 kansalliskokous hyviiksyi
t hden iii inen enemmist<,lli i valtion-
piiiimiehen arvonimeksi "tasavallan
presidentti" (353 puolesta, 352 vastaan).

Tasavallan tulevaisuus vahvistui,
kun presidentti MacMahon joutui
eroamaan tammikuussa 1879 ja hiinen
seuraajakseen tuli tasavaltalainen Jules
Grdvy. Monarkismi kuitenkin s?iilyi
merkittavana poliittisena voimana.
Vuonna 1884 kansalliskokous saati lain,
jonka perusteella ha llits ijasukujen
j?isenet eivat saaneet asettua
ehdokkaiksi presidentin vaalissa. N?iin
haluniin eslAa sen prosessin
toistuminen, joka oli kolmekymmentii
vuotta aikaisemmin johtanut II
keisarikunnan perustamiseen. Kun
monarkistien kannatus lisAAnryi vuoden
1885 kansalliskokouksen vaaleissa,
saAdettiin uusi laki, jonka perusteella
hallitsijasukujen jasenet karkotettiin
Ranskasta. Laki oli voimassa vuoteen
1950 asti. Monarkismi menetti
merkilyksensii poliittisena liikkeen?i
vasta l900lurulla, vaikka kuningas-
vallan palauttamista harkittiin viela

vakavasti toisen maailmansodan
ji i lkeen. Vakavin ehdokas oli Pariisin
kreivi Henrik (1908-99). Monarkismilla
on toki yha kannattajia Ranskassa,
vaikka yhdenkiiiin poliittisen puolueen
ohjelmaan ei kuulu monarkian palaut-
taminen.

Se, miksi Ranska sii i lyi tasavaltana,
johtui ennen kaikkea monarkistien
sisAisestii hajaannuksesta (kuten
Adolphe Thiers aikanaan totesi,
"tasavalta hajottaa meidat viihiten").
Ranskassa monarkistit jakaantuvat eri
leireihin hall itsi jasukujen mukaan ja
heid?in on ollut vaikea sopia yhteisesta
polit i ikasta.

Ensimmiiistii ryhmaii edustavat
legitimistit, joiden mukaan Ranskan
kruunu kuuluu Aurinkokuninkaasta
polveutuvalle Bourbonien piiiihaaralle.
Kun Chambordin kreivi kuoli lapset-
tomana vuonna 1883, perimysoikeus
s i i r t y i  leg i t im is t ien  mukaan Bourbon ien
espanjalaiselle haaralle, joka polveutuu
Aurinkokuninkaan pojanpojasta,
Anjoun herttua Filipista. Aluksi
perimysoikeus kuului karlisteille eli
kuningas Ferdinand Vll:n nuoremman
veljen don Carlosin jzilkelaisille.
Kuningas Ferdinand syrjiiytti pikku-
veljensii vallanperimyksessii ja siirsi
kruununsa tyttarelleen, josta tuli
Espanjan hallitseva kuningatar Isabella
ll vuonna 1833. TAma oli vastoin
saalilaista lakia ja syiiksi Espanjan
pitkiiiin sisiillissotaan Isabellan ja
karlistien kannattajien taistellessa
keskeniiiin. Karlisteilta perimysoikeus
siirtyi Espanjan Bourbonien hallit-
sevalle haaralle vuonna 1936.
Legitimistien vallantavoittelija on
vuodesta 1989 lAhtien ollut Anjoun
herttuan arvonimea kAyftava Ludvig
XX, joka on kuningas Alfonso Xlll:n
(hal l i ts i  1886-  l9J l )  vanhemman pojan.
Segovian herttua Jaimen pojanpoika.
Espanjan nykyinen kuningas Juan
Carlos on puolestaan Alfonso XIII:n
nuoremman pojan. Barcelonan kreivi
Juanin poika.
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Toisen ryhmAn muodostavat
Orleans-suvun kannattajat. Heidiin
mukaansa Ludvig Filip oli Ranskan
viimeinen lail l inen kuningas ja siksi
vain hiinen j?ilkel?iisilliiiin on oikeus
Ranskan kruunuun. Orleanistien mie-
lestii 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
kymmenisen minuuttia nimell i i  Ludvig
XIX, ennen kuin allekirjoitt i  vallasta
luopumisasiakirjan onalta osaltaan.
Orleanistit myds kiistAvat Bourbonren
espanjalaisen haaran oikeuden Ranskan
kruunuun, koska sen kantaisiin, Filip
V:n, oli suurvaltojen vaatimuksesta
luovuttava perintiioikeudestaan Ranskan
valtaistuimeen, kun hanestii tuli
Espanjan kuningas vuonna 1700.
Orleanistien ehdokas Ranskan valta-
istuimelle on vuodesta 1999 lfitien
ollut Pariisin kreivin arvonimeii
kiiyttiiv?i Henrik VIl.

Kolmannen ryhman muodostavat
bonapaftistit. Toisen keisarikunnan
ka$imast:i tappiosta huolimatta
Bonaparte-suvulla oli runsaasti karLnat-
tajia Ranskassa. Esimerkiksi vuoden
1878 kansall iskokouksen vaalerssa
bonapafistit saivat sata edustajaa, mika
oli lAhes puolet monarkistien edustajista
(204) ja l iki vi idennes kaikista
edustajista (524). Vakava isku
bonaparlisteil le oli, kun Napoleon III:n
ainoa poika (Eugdne Louis Napoleon)
kuoli Etel?i-Afrikassa vuonna 1879
taistellessaan brittien riveissii zuluja
vastaan. Bonaparlistien vallantavoitte-
lija on vuodesta 1997 l?ihtien ollut
Napoleon VIII, joka polveutuu suuren
\apo leon in  nuor imman re l jen  Jeromen
(1784-1860) toisesta ayioli i tosta
Wiirttembergin prinsessan kanssa.
Ensimmiiisen avioli i ttonsa Jdr6me solmi
yhdysvaltalaisen kauppiaan tyttAren
kanssa, jonka tuloksena syntyi

Bonapartein amerikkalainen haara, joka
ei kuitenkaan ole osoittanut mitaan
kiinnostusta Ranskan keisarin kruunua
kohtaan.

Neljannen ryhmiin muodostivat
survivartistit eli ne, jotka uskoivat, ettii
Ludvg XVII ei kuollut Temppelin
tomissa. Heidiin mukaansa kruunu
kuului siis Ludvig XVII:lle tai hanen
jiilkeliiisilleen. Poliittisesti sffvivantistit
olivat hajallaan ja ryhmittyivat eri
ehdokkaiden taakse. Toki oli niitiikin
suryivantisteja, jotka torjuivat kaikki
vale-Ludvigit ja odottivat oikean
Ludvig XVI I :n  v ie l i i  i lmesry r i in .
Poliinisena liikkeenii survivantismi
kuihtui II keisarikunnan aikana, kun
kiivi selvAksi, ettA Ludvig XVII:n
kohtalo pysyisi arvoiluksena eika hanen
mahdollisia jiilkeliiisiiikiiiin voitu
jiiljiftaa. Tiinii paiivana suvivantisteja
edustaa vain Bourbon-Naundorff suku
kannattajineen. Heidain ehdokkaansa
Ranskan valtaisluimelle on h?inen
kuninkaallinen korkeutensa Kaarle XIt
eli Charles-Louis Edmond de Bourbon-
Naundorff. joka ryiiskenteli pitkiiZin
insinddrinii Dassaultin lentokone-
tehtaalla. Poliittisessa ohjelmassaan
Kaarle XII korostaa vain haluavansa
tietiia "totuuden" esi-isAnsA kohtalosta.
Asiansa ajamiseksi hdn on perustanut
Ludvig XVII:n nimea kantavan insti-
tuutin, joka katuosoitteensa (3, rue des
Moines) perusleella sijailsee pariisi-
laisen baarin takahuoneessa.

Kirjallisuutta

Deborah Cadbury. The Lost King of
France. The Tragic Story of Mane-
Antoinette's Favourite Son, Lontoo
2002: Fourlh Estate.

Philippe Delorme, L'affaire Louis XVll,
Pariisi 1995: Tallandier.

89



Philippe Delorme, Louis XVII, la vdritd.
Sa mort au Temple confirmee par la
science, Pariisi 2000: Pygmalion.

Maurice Gargon, Louis XVII ou la
fausse 6nigme, Pariisi 1952: Hachette.
Joan Haslip, Marie Antoinette,
suomentanut Eila Salminen, Helsinki
1989: Otava.

Herman Lindqvist, Axel von Fersen.
Hurmuri ja henasmies, suomentanut
Seppo Hy*as, Tukholma 1991: Fischer
& Co.

90


