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Angelique ja Audrey viihtyvät Korsikalla. Taustanaan heillä on sankarinsa Napoleonin ratsastajapatsas. 
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K O R S I K A  - Napoleonin saari 
 

Korsika on Välimeren neljänneksi suurin saari. Nykyään se kuuluu Ranskalle, mutta 
historiansa aikana sillä on ollut monia muitakin isäntiä. Korsikalaisten lähimmät 
"sukulaiset" asuvat naapurisaarella, Italialle kuuluvassa Sardiniassa. Matkaa sinne on 
vain 12 kilometriä, kun Ranskan mantereelle sitä kertyy peräti 250 kilometria.      
 

Korsikaa koskevia uutisia ei Suomessa juuri näe eikä kuule. Viimekesäiset metsäpalot ja 
aina silloin tällöin tapahtuvat ranskalaisvastaiset pommi-iskut ovat olleet harvoja poikkeuksia. 
Tutuin Korsika onkin historiankirjoista. Syntyihän siellä vuonna 1769 Napoleon Bonaparte, 
Ranskan keisari kaksikin eri kertaa. 
 
Vuoristoinen ja vaikeakulkuinen maa 
 
Korsikalla on kaksi lähes tasavertaista keskusta; saaren pääkaupunki Ajaccio sekä suurin 
kaupunki Bastia. Mistään suurkaupungeista ei kuitenkaan ole kyse, sillä molempien 
asukasluku on vain noin yksi kymmenesosa Helsingin asukasluvusta. 
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Korsika on niin vuoristoista ja vaikeakulkuista, että kanssakäyminen näiden kahden, eri 
puolella saarta sijaitsevan kaupungin välillä tapahtui ennen meritse, useimmiten vielä 
Ranskan mantereen kautta. Viime vuosisadalla rakennettiin suurin ponnistuksin maantie 
vuorten halki Ajacciosta Bastiaan. Silti tänäkin päivänä matka autolla tätä nyt kestopäällys-
teistä tietä kestää kaksi kertaa niin kauan kuin vastaava matka tasaisella maalla. Kiireiset 
matkaajat käyttävätkin mieluiten kaupunkien välistä lentoyhteyttä. Se, joka tämän matkan 
autolla taittaa, saa kuitenkin unohtumattomia näkymiä ja kokemuksia karussa ja jylhässä 
vuoristossa. 
 

  
Ajaccion kaupungintalon parvekkeelta avautuu merinäköala. Ensimmäisessä lipputangossa Korsikan 
tunnus Maurin pää. Bastian sydän on vanha satama. 
 
Napoleon syntyi Ajacciossa 
 
Koko Korsikan saari on ylpeä "suuresta pojastaan", joka tosin oli kooltaan tavallista 
pienempi. Ennen kaikkea tämä "henkilöpalvonta" koskee ajacciolaisia, Napoleonin 
syntymäkaupungin asukkaita ja hänen "sukulaisiaan". Napoleonin nimeen törmää kaikkialla 
niin katujen, torien kuin liikkeidenkin nimissä. Sama koskee hänen kuviaan; niitäkin tapaa 
kaikkialla. Kaupungista löytyy ainakin kolme Napoleon-patsasta. Museoitakin hänellä on 
kaksi, toinen kaupungintalolla ja toinen hänen synnyinkodissaan. Napoleon-rihkamaa ovat 
tietenkin turistikaupat tulvillaan. 
 

  
Corten kaupunki sijaitsee vuoristossa keskellä Korsikaa. Korsikan vuoristossa siat elävät puoliksi 
villeinä etsien itse ravintonsa, puoliksi kesyinä kerjäten makupaloja turisteilta 
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Koulussa opetetaan ranskaksi 
 
Ylpeitä Napoleonista olivat myös koulutytöt Angelique Colantonio (12v) ja Audrey Saviani 
(10v). Tyttöjen kesälomaa oli kulunut heinäkuun lopussa vasta yksi kuukausi. Kesälomaa on 
ranskalaiskoululaisilla viikko vähemmän kuin suomalaisilla. Se alkaa kuukautta myöhemmin 
kuin meillä ja päättyy vasta syyskuun puolella. Opetus kouluissa tapahtuu ranskaksi. Näin 
myös Korsikalla, jossa puhuttu kieli on sukua italialle. Tätä "korsikaa" voi opiskella koulussa , 
mutta se on vapaaehtoista ja tapahtuu ylimääräisellä ajalla. Tätä aikaa ei Angeliquella ja 
Audreylla kuitenkaan ollut. Kaiken kaikkiaan he arvioivat noin joka neljännen oppilaan heidän 
koulussaan valinneen tämän ylimääräisen äidinkielen opiskelun. Ei se oikeastaan tyttöjen 
äidinkieli olekaan, niin ranskalaistunut Ajaccion kasvava polvi on. Kotona kyllä puhutaan 
myös alkuperäiskieltä, isovanhemmat lähes yksinomaan sitä. Korsikan kaikista paikoista 
juuri Ajacciossa, lähinnä kait pääkaupunkiasemansa vuoksi, puhutaan vähiten saaren 
vanhaa kieltä. Keski-Korsikan maaseudulla taas ei ranskaa juuri kuulekaan, vaikka sitä 
sielläkin kyllä ymmärretään. 
Vaikka ranskan kieli onkin saanut ylivallan korsikan kielestä, ovat tytöt ylpeitä 
kotisaarestaan. He tuntevat olevansa korsikalaisia, ei ranskalaisia. Sen paremmin Angelique 
kuin Audreykaan eivät ole koskaan käyneet ulkomailla, eli Korsikan ulkopuolella. Ja miksi 
pitäisikään: "onhan Korsika kaunis maa, jossa lasten on hyvä asua". Aikaa voi Ajacciossa 
käyttää vaikka rullaluisteluun suurella Napoleonin aukiolla. 
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Yllä oleva juttu ja haastattelu kuvineen ja kuvateksteineen julkaistiin Koululainen -lehdessä 
8-9 kesäkuu 1990. Se perustuu kesän 1989 automatkamme HARZ - ITALIA JA SAARET 6-
8/89 kokemuksiin. 


