
Kansallispäivän värit ja naiset 
Ranskan vallankumous täyttää vuosia 14. heinäkuuta. 

(klikkaamalla kuvia saat ne suuremmiksi)  

 
Vapaus on ehkä kuuluisin 
Marianne?  

 
On kunnia päästä Marianneksi  

 
Marianne vuosimallia 1985  

 
Marianne patsaana  

 
Pariisissa 14.07.2013  

 
Marianne postimerkeissä  

   heinäkuun puoliväli 
 
Wikipedia kertoo, että Ranskan lipun asetelma, jossa sininen on kiinni tangossa, valkoinen keskellä ja 
punainen liehumassa, hyväksyttiin asetuksella 15. helmikuuta 1794. Sininen ja punainen olivat 
vanhastaan Pariisin värejä, valkoinen oli jo kauan ollut sekä kuninkaan lipun että merenkulun oma väri. 
Trikolorilippua edelsi sini-puna-valkoinen kokardi, jonka otti käyttöön markiisi de La Fayette. Markiisi 
koristi seuramme etusivua syyskuussa 2011.  
 
Marianne on todennäköisesti tunnetuin Ranskan suurista kansallisista symboleista. Muut kaksi ovat 
Gallian kukko ja kruunupäinen neito nimeltä Vapaus. Tunnetuin kruunulla varustettu Vapaudenpatsas 
valaisee maailmaa New Yorkin edustalla, mihin ranskalaiset sen lahjoituksena rakensivat vuonna 1886. 
Vapaudenpatsaan suunnittelivat kuvanveistäjä Frederic Auguste Bartholdi ja insinööri Alexandre 
Gustave Eiffel.  
 
Mariannen patsaista tunnetuimmat ovat Place de la République'lla ja Place de la Nation'illa Pariisissa. 
Mariannen tunnistaa siitä, että hänellä on päässään vapauden symbolina pidetty suippokärkinen 
fryygialainen myssy. Muuta vaatetusta on kuvattu sanalla vapaamielinen. Päähineen kulttuuriset juuret 
yltävät pari tuhatta vuotta taaksepäin Rooman valtakuntaan, missä vapautuneille orjille annettiin 
punaiset, suippokärkiset myssyt.  
Mariannea pidetään Ranskassa vapauden ja järjen henkilöitymänä. Marianne aloitti uransa 
kansallissymbolina Ranskan vallankumouksen mainingeissa. Nykyään hänen fryygialaismyssyinen 
kuvansa tai patsaansa on kunniapaikalla mm. lukemattomissa virallisissa rakennuksissa.  



 

Marianne koristaa myös jokaisen ranskalaisen viinipullon korkkia, kun viinistä on 
maksettu vero. Vihreä väri tarkoittaa AOC-luokiteltua korkeimman laatuluokan viiniä, sininen (tai joku 
muu) väri kertoo että kyseessä on muu luokitus.  
 

Marianne löytyy myös kaikista ranskalaisista kolikoista yhdestä sentistä 
viiteenkymmeneen senttiin. Ranskassa yhden ja kahden sentin rahat ovat vielä toistaiseksi voimissaan.  
 
Vanhaa symbolia on pidetty vireänä tekemällä aika ajoin patsaita, joissa Marianne on saanut piirteensä 
tunnetulta julkisuuden henkilöltä. Näin ovat Marianneiksi tulleet mm. Brigitte Bardot vuonna 1968, 
Mireille Mathieu (1978) ja Catherine Deneuve (1985).  
 
Sinivalkopunainen Marianne-logo on ollut Ranskassa virallisessa käytössä vuodesta 1999. 
 

 

	


