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Delacroix´n kuuluisa "Vapaus johtaa kansaa" on Louvren taidemuseossa. Se kuvaa vuoden 1830 
heinäkuun vallankumousta, jota johtaa työläinen, ylioppilas ja katupoika. Kuva: SN 
 

PARIISI VALLANKUMOUSTEN PYÖRTEISSÄ 
 

RAKETTI numero 8/89 
 

200 vuotta sitten, heinäkuun 14. päivänä vuonna 1789, kansanjoukot marssivat Pariisissa 
Bastiljin linnoitukseen. Tästä 'talonvaltauksesta' alkoi Ranskan suuri vallankumous.  
 

   
Bastiljin valtauksesta alkoi Ranskan suuri vallankumous. Bastiljin muisto elää yhä. Ranskan suuri 
vallankumous synnytti ihmisoikeuksien julistuksen. Kuvat: Ranskan matkailutoimisto 
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Johdon otti kolmas sääty, johon kuului edustajia talonpojista pikkuvirkamiehiin. 
Vallankumouksen tunnuksiksi otettiin vapaus, veljeys ja tasa-arvo, jotka sisältyivät 
kansalliskokouksen laatimaan ihmisoikeuksien julistukseen. Tämä julistus on edelleen 
monien maiden valtiomuodon perustana. 
 
Kehitys kulki kuitenkin väärään suuntaan, ja seurauksena oli hirmuvalta. Giljotiini, Ranskan 
vallankumouksen kehittämä mestauslava vei päät niin kuningasperheeltä kuin 
vallankumousjohtajiltakin; Marat, Danton ja Robespierre kokivat kaikki väkivaltaisen 
kuoleman. 
 
Kymmenen vuotta kestänyt vallankumouskausi päättyi Napoleonin valtaannousuun. Pian 
ensimmäinen tasavalta muuttui ensimmäiseksi keisarikunnaksi. Napoleon kukistui 
valloitussotiinsa ja Ranska oli taas kuningaskunta. 1830 seurasi heinäkuun vallankumous, 
jossa työläiset olivat keskeisesti mukana. Ranska säilyi kuitenkin kuningaskuntana vuoden 
1848 helmikuun vallankumoukseen saakka, jolloin vasta muodostettiin toinen tasavalta. Se 
ei oikein tahtonut juurtua Ranskaan vaan pian maa oli taas keisarikunta. Vasta kolmas kerta 
onnistui  ja vuodesta 1870 lähtien on Ranska pysynyt tasavaltana. 
 
Vuonna 1871 ottivat työläiset vallan Pariisissa. He perustivat Pariisin kommuunin, maailman 
ensimmäisen sosialistisen yhteisön, joka kannatti mm. naisten tasa-arvoa. Kommuunia kesti 
vain kymmenen viikkoa. Se kukistettiin verisesti, ja seuranneet puhdistukset olivat vielä 
laajemmat kuin suuren vallankumouksen aikaan. 
 
Vallankumouksen muistopaikkoja 
 
Pariisi on ollut ja on edelleen Ranskan kiistaton keskus. Niinpä vallankumouksetkin ovat 
olleet oikeastaan 'Pariisin vallankumouksia'. Täältä löytyvät myös vallankumouksen 
muistomerkit. Tärkein niistä on Bastiljin aukio; aukio siksi että raivostuneet kansanjoukot 
repivät alas valtaamansa linnoituksen, joka oli kuninkaanvallan vastustajien vankila. Nyt, 
kaksisataa vuotta myöhemmin, tänne on noussut uusi oopperatalo. Sen vastustajat toivovat 
kansanjoukkojen vaalivan vanhoja perinteitä ja repivän tämänkin 'rumiluksen' maan tasalle.  
 
Toinen vallankumouksen pyörteissä tunnetuksi tullut paikka on Place de la Concorde, 
aiemmin vallankumouksen aukiona tunnettu. Tässä nyky-Pariisin vilkkaassa 
liikenneympyrässä oli vallankumousvuosina surullisen kuuluisa giljotiini, jossa tuhannet 
ihmiset menettivät päänsä. Näin tämä yksimielisyyden aukio on jäänyt historiaan val-
lankumouksen verisimpänä muistomerkkinä. 
 

  
Bastiljin nykyinen linna, uusi oopperatalo, ei miellytä kaikkia. Pariisin kaupungintalo, Hôtel de Ville, oli 
vallankumouksen sielu. Nykyinen rakennus on osittain kopio alkuperäisestä.  Kuvat: SN 
 
Vallankumoukseen liittyvistä rakennuksista ei ole paljoa jäljellä. Bastiljin linnoituksen lisäksi 
tuhottiin niin Tuileries'n kuninkaanlinna kuin vallankumouksen sieluna pidetty 
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kaupungintalokin. Nämä paloivat Pariisin kommuunin kukistuessa. Jäljellä on vain Pariisin 
ulkopuolella sijaitseva Versailles'n palatsi, aurinkokuningas Ludvig XIV:n rakennuttama 
Euroopan loisteliain kuninkaanlinna. Täältä kansanjoukot hakivat kuninkaan ja pakottivat 
hänet asumaan kaupungissa Tuileries'n linnassa. 
 

   
Heinäkuun pylväs Bastiljin aukiolla on vapauden vertauskuva.  Versailles'n linna on loisteliain 
muistomerkki itsevaltiuden ajalta. Se on yksi Pariisin seudun suosituimmista nähtävyyksistä. Eiffel-
tornista näkyy Pariisin kattojen yli. Kuvat: SN 
 
Sata vuotta sitten, vallankumouksen 100-vuotisjuhliin ja Pariisin maailmannäyttelyn 
tunnukseksi, valmistui Eiffel-torni, Pariin kuuluisin rakennus. Tornia pidettiin rumana, ja se oli 
tarkoitus purkaa pian. Toisin kuitenkin kävi, ja tästä 'Pariisin häpäisijästä' tuli kansallinen 
monumentti. Liekö tämä innostanut pariisilaiset rakentamaan yhä uusia kiistanalaisia 
rakennuksia. Näitä ovat öljynjalostamoa muistuttava Pompidou-kulttuurikeskus, vanhojen 
hallien paikalle rakennettu ostoskeskus, Louvren taidemuseon pihalle valmistunut lasinen 
pyramidi sekä uusi oopperatalo. Näin on taattu, että Pariisista keskustellaan vielä 200 vuotta 
vallankumouksen jälkeenkin. 
 
 
Teksti: Sakari Niemi 
Kuvat: Sakari Niemi ja Ranskan matkailutoimisto 
 

MITÄ TIEDÄT RANSKAN VALLANKUMOUKSESTA? 
 
Helsingin Katajanokalla hellepäivää viettäneet Sami Elo (14) ja Olli Kolliander (12) 
totesivat, etteivät kouluaineet pyörineet päässä ihan päällimmäisinä, sillä kesälomaa oli 
kestänyt jo muutaman viikon. Ja kouluunhan kysymys Ranskan vallankumouksesta 
yhdistetään.  
 
Yhdeksännelle menevä Sami tunnusti, että paljon on päässyt ala-asteella luetusta 
tapahtumasta unohtumaan. Syksyllä yläastetta aloittavalla Ollilla tapaus oli sen sijaan 
tuoreemmassa muistissa. Itsevaltiaan kuninkaan loppu mestauslavalla ja giljotiinin ahkera 
käyttö olivat jääneet mieliin. Niin, ja se, että nämä teloitukset tapahtuivat julkisesti, koko 
kansan töllistellessä. 
 
Vallankumouksen teemat, vapaus, veljeys ja tasa-arvo, olivat poikien mielestä hyvät. He 
suosittelivat niitä nykyistenkin vallanpitäjien ohjelmiin, ne kun eivät ole täysin toteutuneet 
missään.  
 
Räikeimmästä päästä tulee mieleen Etelä-Afrikka, totesivat pojat. 
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Se, että vallankumous viettää tänä vuonna 200-
vuotisjuhliaan, oli päässyt pojilta unohtumaan. Hetken 
mietittyään he muistivat asian olleen esillä televisiossakin. 
Olli muisti Ranskan hallituksen ja Pariisin kaupungin 
kilpailun vallankumousjuhlien järjestämisestä Seine-joen 
vastakkaisilla rannoilla. 
 
Sami muisti paremmin Ranskan maantiedettä - kuuluuhan 
se nykyään kahdeksannen luokan ohjelmaan. Presidentti 
Mitterrand oli molemmille tuttu.  
 
Sitten Eiffel-torni ja muoti ja ranskan kieli, jota ne 
ranskalaiset itse pitää turhan hienona, luettelivat pojat 
Ranska -sanaan liittyviä mielikuviaan. 
 
Teksti ja kuvat: Sakari Niemi 
 

Olli (vasemmalla) ja Sami vastailivat tosi helteisenä päivänä kysymyksiimme. Vastauksia tuli, vaikka 
Ranskan vallankumous liittyi poikien mielestä lähinnä vain kouluaineisiin. 
 

 
 

Juttu ja haastattelu julkaistu nuortenlehti Raketin numerossa 8 vuonna 1989. 
 


