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Leskikeisarinnan 
toiset hautajaiset

Maria Fjodorovnan 
hautajaisissa oli keisarillista loistoa.
Teksti Arthur J. Collingsworth

P
ietarissa järjestettiin viime viikolla 
lyhyt mutta loistelias keisarillinen 
juhlatilaisuus, kun leskikeisarin-
na Maria Fjodorovna haudattiin 
aviomiehensä tsaari Aleksanteri 

III:n viereen Pietari-Paavalin linnoituksen 
katedraaliin, missä Romanovin suvun tsaa-
rit perheineen lepäävät valkeissa marmori-
sarkofageissa.

Maria Fjodorovna kuoli maanpaossa 
Tanskassa vuonna 1928. Hän toivoi tule-
vansa haudatuksi aviomiehensä viereen, 
mutta se ei Venäjän vallankumouksen jäl-
keen ollut enää mahdollista.

Tanskan ja Venäjän hallitukset keskus-
telivat viime vuosina useita kertoja uudel-
leenhautaamisen mahdollisuudesta, mutta 
suunnitelmat pantiin jäihin maiden välien 
kiristyttyä Tanskan tšetšeenipakolaisten 
vuoksi. Vihdoin lauantaina 23. syyskuuta 
Roskilden katedraalissa toimitettiin Tans-
kan kuningasperheen läsnäollessa loiste-
lias muistojumalanpalvelus, jonka jälkeen 
leskikeisarinnan arkku vietiin autosaat-
tueessa Kööpenhaminaan.

Christiansborgin linnasta arkku kulje-
tettiin kaartinhusaarirykmentin saatta-
mana Amalienborgin linnan ja Aleksante-
ri Nevskin venäläisen ortodoksikirkon ohi 
Kööpenhaminan satamaan. Sitten se siir-
rettiin tanskalaiseen sota-alukseen Esbern 
Snareen kuljetettavaksi Pietariin.

Pietarissa arkku oli yleisön nähtävänä 
Aleksanteri Nevskin kappelissa, sieltä se 
kuljetettiin 28. syyskuuta Tanskan ja Ve-
näjän hallitusten sekä Romanovin suvun 
edustajien saattamana Iisakin kirkkoon 
Pietariin.

Tanskalais-venäläinen kunniavartio kan-
toi kirkkoon arkun, jota peitti Romanovien 
kaksoiskotkan koristama keisarillinen lip-
pu. Muistojumalanpalveluksen toimitti Ve-
näjän ortodoksikirkon patriarkka Aleksei 
II, jolla oli avustajina kolmattakymmentä 
metropoliittaa, korkea-arvoista venäläistä 
kirkkoruhtinasta.

Tilaisuus poikkesi jyrkästi Nikolai II:n ja 
hänen perheenjäsentensä jäännösten hau-
tajaisista Pietari-Paavalin linnoitukseen 
1998. Venäjän ortodoksikirkon korkeim-
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mat johtajat herättivät silloin huomiota 
poissaolollaan, koska he eivät tunnusta-
neet haudattavia keisariperheeksi. Sittem-
min Nikolai II perheineen on julistettu 
pyhiksi ja näissä hautajaisissa ortodoksi-
hierarkian asema oli hallitseva.

Nikolai II:n hautajaisissa Presidentti Bo-
ris Jeltsin ilmestyi yllättäen paikalle ja esit-
ti tunteellisen anteeksipyynnön keisariper-
heen murhasta. Tällä kertaa presidentti 
Vladimir Putin oli lähettänyt tilaisuuteen 
edustajansa.

Kirkossa oli yli viisikymmentä Romano-
vin suvun jäsentä eri puolilta maailmaa. 
Mukana oli myös Dagmarin jälkeläistä, 
Tanskan kruununprinssi ja prinsessa, Krei-
kan entinen kuningas Konstantin, Kentin 
prinssi ja prinsessa Michael.

Tapahtuman loistokkuus toi mieleen Ve-
näjän keisarikunnan uljaimmat ajat.

Jumalanpalveluksen jälkeen kunniavar-
tio kantoi arkun ruumisvaunuihin, jotka 
kulkivat suuren autosaattueen kärjessä 
Amiraliteetin, Eremitaasin (entisen Talvi-
palatsin), Nevan rantakadun ja Troitskin 
sillan kautta Pietari-Paavalin linnoituksen 
Petrovskin porteille.

Jykevä puuarkku sijoitettiin vastikään 
valmisteltuun holviin tsaari Aleksanteri 
III:n viereen. Linnoituksesta ammutut ty-
kinlaukaukset kuuluivat katedraaliin asti. 
Kunniavartion sotilaat asettivat pareittain 
arkun päälle suuria kukkaseppeleitä pre-
sidentti Putinilta, eurooppalaisilta kunin-
gasperheiltä ja edesmenneen keisarinnan 
nimikkorykmenteiltä. SK
 
Kirjoittaja oli kutsuttu hautajaisiin Roma-
novin perheystävänä. Hänen kumminsa on 
Tihon Kulikovski, Dagmarin lapsenlapsi. 
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▪  Maria Fjodorov-
nan muistojuma-
lanpalveluksen piti 
Venäjän ortodoksi-
kirkon patriarkka 
Aleksei II.

▪  Venäläis-tanska-
lainen kunniavartio 
kantaa leskikeisarin-
nan arkkua.

▶ Lisää Maria Fjodorovnasta www.suomenkuvalehti.fi 


