
Marsalkka Mannerheimin muisto 

 

Suomen marsalkka Mannerheim vietti elämänsä viime vuodet Sveitsissä muistelmien 
kirjoittamiseen keskittyneenä. Hän ehti saada työn teknistä viimeistelyä vaille valmiiksi 
juuri ennen kuolemaansa tammikuussa 1951. Muistelmien esipuheeseen marsalkka 
merkitsi päivämääräksi 10.5.1950, mutta painokunnossa ensimmäinen osa oli vasta 
syksyllä 1951. Presidentti Paasikivi oli pyytänyt Mannerheimiä välttämään voimakkaita 
poliittisia kannanottoja, koska hänet yhä katsottiin Suomen valtionpäämiehen ja 
ylipäällikön kantojen edustajaksi. 

Tieto Mannerheimin kuolemasta myöhään 27.1.1951 saapui Suomeen seuraavana 
päivänä, jolloin yleisradio keskittyi laajalti marsalkan muistamiseen. Hautajaiset 4. 
helmikuuta muodostuivat suureksi valtiolliseksi ja kansalaistapahtumaksi. Presidentti 
Paasikiven päiväkirjamerkintä hautajaispäivältä kertoo taustalla vaikuttaneista poliittisista 
jännitteistä mutta myös Mannerheimin saavuttamasta kansallisen merkkihenkilön 
asemasta: “Toimitus oli kaikin puolin arvokas ja kaunis. Kommunistit ovat kirjoittaneet 
surkeasti ja häpeämättömästi Mannerheimista ja hautajaisista. Kommunistit yhä enemmän 
eristäytyvät omasta kansastaan... Fagerholm piti hyvän puheen, joka tosin kulki yläkantilla, 
mutta se on tällaisissa tilaisuuksissa tavallista.” Eduskunnan puhemiehen roolissa 
esiintynyt Fagerholm joutui puheestaan sosiaalidemokraattisen vasemmiston arvostelun 
kohteeksi, sillä vuoden 1918 muistot eivät olleet vielä pyyhkiytyneet pois. 

Mannerheimin muistelmien ilmestymistä syksyllä 1951 odotettiin suurella mielenkiinnolla. 
Paasikiven Mannerheimille esittämä toivomus neuvostovastaisten provokaatioiden 
välttämisestä muistelmissa kylläkin täyttyi kohtuullisesti mutta Paasikivi arvosteli 
muistelmien omia virheitä silottelevaa sävyä. Paasikivi silti hyvin tiesi, että muistelmat oli 
kirjoitettu enemmänkin poliittiseksi testamentiksi ja Suomen aseman esittelyksi 
ulkomaisille lukijoille kuin analyyttiseksi arvioksi tekijän toiminnasta elämänsä eri 
vaiheissa. 

Muistelmien toinen osa (1952) oli ensimmäinen, sodanaikaisen ylipäällikön arvovallalla 
auktorisoitu kokonaisesitys Suomen puolustuskysymyksistä ennen toista maailmansotaa 
ja sotatoimien johtamisesta talvi- ja jatkosodissa, joten teosta luettiin eräänlaisena 
“virallisena sotahistoriana”. Kyseessä oli myös valtiollisen ja sotilasjohdon vastaus sodan 
jälkeen esitettyyn voimakkaaseen arvosteluun. Se koettiin ikään kuin 
sotasyyllisyysoikeudenkäynnin myöhästyneenä puolustuspuheenvuorona ja ylipäällikön 
jättämänä poliittisena testamenttina, joten muistelmat saivat ansaitsemansa huomion ja 
laajan lukijakunnan kiitokset. Tutkijoiden ja muiden eri näkökulmista asioita tarkastelevien 
henkilöiden kriittisemmät puheenvuorot saivat vielä pitkään odottaa lähdetilanteen 
parantumista ja mielialojen tasoittumista. 
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