Mannerheimin matkassa halki Kiinan
Lyhennelmä kenrm Kalervo Sipin esitelmästä 8.11.2012
Keväällä 1906 Venäjän yleisesikunnan päällikkö kenraali Feodor Makarov ehdotti
Mannerheimille salaista tiedustelumatkaa Kiinaan. Asia oli poliittisesti arkaluontoinen, jonka
takia matka piti naamioida tieteelliseksi retkikunnaksi eikä tehtävään määrättävä upseeri saanut
olla kansallisuudeltaan venäläinen. Mannerheim otti vastaan tehtävän.
Mannerheimin tuli kartoittaa alueen tiet ja määritellä niiden sotilaallinen arvo, selvittää väestön
mielialat, asutuksen tiheys, luonnonvarat ja tuotantokyky. Informaatiota ja sotilaallisia
tilastotietoja oli kerättävä koko retkikunnan kulkemalta alueelta Sinkiangin, Kansun, Sensin,
Honanin ja Sansin maakunnista. Muistiinpanot oli tehtävä ruotsiksi ja kirjeenvaihto kulki
Suomeen Mannerheimin sedän kautta, joka teki raporteista tiivistelmän ”Fedja-sedälle”
Pietariin. Lisäksi Mannerheimin oli peitetehtävänsä mukaisesti suoritettava kansatieteellistä ja
antropologista tutkimusta. Tätä varten hän liittyi miehineen ranskalaisen Paul Pelliot’n
retkikuntaan ja matkusti sen mukana Venäjän Oshista Kiinan Kashgariin.

Lähtiessään Oshista 11.8.1906 Mannerheimillä oli mukanaan kaksi kasakkaa, neljä sarttia,
kiinalainen tulkki Liu sekä yksi palvelija. Matkaa tehtiin ratsain. Toinen kasakoista lähettiin
kotiin Kashgarista ja palkattiin sieltä kokki Ismail, joka oli epäsiisti, mutta laittoi hyvää ruokaa.
Kuljassa Liun tilalle tuli tulkki Zhao ja toisen kasakan Rahimjanovin tilalle tuli Lukanin, jotka
sitten olivatkin mukana retken loppuun asti. Urumtshissa kokki Ismail lähti pois ja tilalle tuli
Tshang. joka myös pysyi mukana loppumatkan ajan.

Retken päättyessä otettu kuva
henkilöstöstä, vasemmalta
kasakka Lukanin, kokki Tshang,
tulkki Zhao ja Mannerheim
Kashgarissa Mannerheim joutui
pitkään odottamaan
matkustuslupaa Kiinan läpikulkua
varten. Hän asui siellä Venäjän
konsulaatissa, joka sijaitsi
nykyisen Seman-hotellin alueella.
Konsulaatin rakennukset ovat
hotellin käytössä ja rakennus,
jossa Mannerheim mahdollisesti
oli asunut, on nyt korjattavana.
Pekingistä anottua passia ei
kuulunut ja pääkonsuli Kolokolov
neuvoi Mannerheimiä anomaan passia paikalliselta hallintovirkamieheltä
(tautai). Tämä keksi Mannerheimille kiinalaisen nimen Ma-ta-khan, joka
voidaan kääntää usealla tavalla, esim. ”Hevonen, joka nelistää pilvien halki”
tai ”Hevonen saapuu Kiinaan”. Mannerheim piti yhteyttä myös Britannian
konsulaattiin ja sen päällikköön George Macartney’iin. Myöhemmin tuli myös
Pekingistä passi, jonka haltija oli ”Venäjän alamainen, suomalainen paroni
Mannerheim, kiinalaiselta nimeltään Ma-Ta-Han”. Mannerheim epäili, että
Macartney tai Pelliot olivat auttaneet hänen henkilöllisyytensä määrittelyä liian
tarkaksi, mikä ei ollut peitetehtävälle eduksi.

Mannerheim Kashgarissa

Kenraali, eversti ja vänrikki samoissa maisemissa
kuva Leo Dammert

Britannian konsulaatin rakennuksessa toimii nykyisin hotelli Chini Baghin ravintola.
Mannerheim kävi Kashgarissa myös katsomassa vuodelta 1640 olevaa Abak Hojan
mausoleumia ja sen vieressä olevaa hautausmaata. Ne ovat edelleen jäljellä ja muodostavat
merkittävän turistikohteen.
Mannerheim lähti tammikuun lopussa 1907 ilman Pelliot’ta Kashgarista Aksun ja Kuljan kautta
Urumtshiin. Tällä matkalla hän ylitti ratsain kaksi kertaa Tienshan-vuoriston, ilmeisesti
kartoittaakseen solatiet. Elokuussa 1907 hän pääsi perille Urumtshiin ja majoittui Venäjän
konsulin Korotkovin luokse. Hän tutustui myös keisarin serkkuun prinssi Laniin, joka oli
boksarikapinan seurauksena karkotettu Urumtshiin, ja vieraili hänen huvilassaan kauniissa
Shuimogoun puistossa. Tämä puisto toimii edelleenkin kaupunkilaisten virkistyskohteena.
Urumtshissa Mannerheim pääsi tutustumaan rahapajaan ja patruunatehtaaseen ja sai myös
täydennystä matkakassaansa.

Prinssi Lanin paviljonki Mannerheimin aikana

Kenrm Sipi uudistetussa paviljongissa
Kuva Ilkka Mäntyvaara
Elokuun lopulla Mannerheim jatkoi matkaansa Turfanin kautta Dunhuangiin. Tienshan-vuoret
ylitettiin vielä neljä kertaa. Viimeinen ylitys tapahtui lokakuun lopulla Barkulin ja Hamin
välillä. Solassa oli tuolloin jo puolitoista metriä lunta, mikä hidasti matkan tekoa suuresti. 14.11
Mannerheim pääsi perille Dunhuangin keitaalle. Paikallisia nähtävyyksiä olivat Kuunsirpin
lähde ja Tuhannen Buddhan luola. Mannerheim ei kuitenkaan vaivautunut tutustumaan niihin,
vaan lähti sen sijaan metsästämään. Kuusi viikkoa myöhemmin Pelliot saapui paikalle ja sai
haltuunsa suuret määrät luolista löydettyjä vanhoja käsikirjoituksia ja vei ne mukanaan
Ranskaan. Nykyään Mogaon luolat ovat suuri turistinähtävyys, jossa on kunnostettu lähes 500
luolaa seinämaalauksineen ja patsaineen. Oppaat kertovat kuinka paha ranskalainen Pelliot
varasti vanhat käsikirjoitukset, joista vain pieni osa on saatu näytteille Dunhuangin museoon.
Mannerheim välttyi onnekseen tällaiselta jälkimaineelta.
Marraskuun lopulla Mannerheim näki
ensimmäisen kerran Kiinan muurin
Jiyuguanissa, jossa on muurin
”Ensimmäinen ankara portti”.
Maaliskuussa 1908 Mannerheim koetti
tutustua Labrangin luostariin, mutta
munkit alkoivat kivittää häntä.
”Valkoinen paholainen” ei ollut
tervetullut. Paremman puutteessa hän
joutui yöpymään spitaalisen sängyssä.
Huhti-toukokuun vaihteessa 1908
Mannerheim saapui Xianiin, jossa hän

tapasi eurooppalaisia lähetystyöntekijöitä ja tutustui muutamiin nähtävyyksiin ja
hautakumpuihin. Kuuluisat terrakottasoturit löydettiin vasta v. 1974, joten Mannerheim ei
nähnyt niitä, vaikka ratsastikin hyvin läheltä tulevaa löytöpaikkaa. Hän ilostui kovasti
päästessään vaihteeksi junaan, joka vei hänet Kaifengiin. Sieltä hän matkusti vielä junalla
Taiyuaniin, jossa hän möi huutokaupalla ylimääräisiä hevosia ja tavaroita. 21.6 hän lähti ratsain
Wutai-vuorelle ja tapasi Wutai Shanin luostarissa Dalai Laman, joka oli joutunut pakenemaan
sinne brittien hyökättyä Tiibetiin vuonna 1903. Mannerheim lahjoitti Dalai Lamalle
puoliautomaattisen Browning-pistoolin ja sai häneltä silkkiliinan vietäväksi tsaarille.
Wutai-vuorelta hän ratsasti Kalganiin, jossa antoi lopputilin pääosalle retkikunnan jäsenistä ja
möi hevosensa lukuun ottamatta nimikkoratsuaan Filipiä. Loppumatkan Pekingiin hän matkusti
junalla ja saapui sinne 25.7.1908. Hän majoittui aluksi Grand Hôtel des Wagons-Lits -hotelliin.
Sen toinen pää on vieläkin olemassa ja siinä on hotelli nimeltä Hua Feng. Sieltä hän muutti
asumaan Venäjän lähetystöön ja valmisteli siellä raporttiaan kuuden viikon ajan. Kaikkiaan
Mannerheim kulki yli 14000 km ja otti 1379 valokuvaa 9x12 cm nitraattifilmille. Lisäksi hän
luonnosteli n. 20 sotilaallisesti tärkeän kaupungin asemakaavat ja keräsi suuren määrän
kansatieteellistä materiaalia. Pekingistä hän lähti vielä lähetystöneuvos Arzenjevin kanssa parin
viikon tiedustelumatkalle Japaniin ja palasi Vladivostokin kautta junalla Pietariin, jonne hän
saapui 8.10.1908 ja ilmoittautui yleisesikunnalle.
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Hotel Hua Feng. kuva I Mäntyvaara

Pietarissa Mannerheim sai audienssin tsaari Nikolai II:n luo 11.10 ja sai aikaa raporttinsa
esittämiseen 20 minuuttia. Tsaari kuunteli raporttia mielenkiinnolla tunnin ja 20 minuuttia ja otti
vastaan Dalai Laman lahjoittaman silkkiliinan. 31.10 Mannerheim sai valmiiksi venäjänkielisen
virallisen sotilastiedusteluraportin yleisesikunnalle. Siinä oli 173 sivua eikä sitä ole koskaan
käännetty muille kielille. Vuonna 1937 Mannerheim lahjoitti muistiinpanonsa suomalaisugrilaiselle seuralle, joka julkaisi v. 1940 niihin perustuen yli 1000 sivua käsittävän teoksen
”Across Asia from West to East. Siitä on myöhemmin julkaistu lyhennetty suomennos. Retken
tieteellisestä aineistosta osaa säilytetään Kansallismuseossa ja osa on Mannerheim-museossa
Kaivopuistossa.
Palkinnoksi tutkimusretkestä Mannerheimille annettiin Venäjän Pyhän Vladimirin ritarikunnan
3. luokan ritarimerkki miekoin ja nimitys 13. Vladimirin ulaanirykmentin komentajaksi
1.1.1909 alkaen. Keväällä 1919 hänet vihittiin Helsingin yliopiston filosofian kunniatohtoriksi.
Ruotsin kruununprinssi Gustav Adolf luovutti hänelle Vegan päivänä 1941 Hedin-mitalin.
Lyhennelmän koonnut I Mäntyvaara, mustavalkoiset kuvat Mannerheimin kokoelmista eri
lähteiden kautta.

