
suomen puorarainen sotasankari maiuri Majewski

Jokainen koururainen puorassa tietää, että puoraraiset ovat taisteileet monissa maissa ia monissa armel'

ioissa lippuien alta, ioihin oti kiriaittu 11r"iii .rnrt, za wotnoåä nätia i waszq.(Meidän ia teidän vapauden

ouoresta). Traditio syntyi kansannou"rn'äit rn.. puoraraiseiråpi^oitsiiat tralusivat osoittaa venäläisille'

etteivät kansat ore vifior[isia keskenään, ,rän vr.ri"inen vihorin"n än morämpia oriuuttava tsaarinvalta'

nahtumapaikalle -ia Majewski vietiin sidon-

iapaikalle. hän piti koko ajan sormea kaulan

reiässä estäen vetenvuodon'
Hän ehti vielä rintamalle ennen rauhantu-

1oa. Välirauhan aikana Majewski ylennettiin

majuriksi.
ialvisodan ansioista Majewskille esitettiin

lopa Mannerheim-ristiä Ehdotusta perustel-

iiin ,if fa. että maiuri osoitti sotatoimissa ikäi-

selleen upseerille ainutlaatuista pelottomuutta

ja rohkeutta.
Erityisesti mainittiin Majewskin ansiot

etuiouion komentajana. kun taisteluosasto
"Watkman" eteni lyhS enä talvipäivänä

2'7.12.1939 noin 20 kilometriä taistellen'

Osasto 1öi vihollisen sivustavarmistuksen

Patalennoinkankaalla ja säilytti täten yllätys-

momentin.
Eversti Antero Svensson puolsi ehdotusta

kommentillaan:
Koska mctjuri Mojewski jatkuvasti' myös

patalj oonan komentaj ana o soitti samanlaista
' 
urhoiolli suuxa j a y ritt e liöi sy )'ttci s eki s ellais.ta

iLnnostusta, ettti han haavoituttuaan .ia tuskin

haavastaan pdrantuneena l(ihti takaisin rin-

tamaLle, ehdotan hcinelle l' luokan Manner'

Talvisodassa Majewski taisteli Kollaan

rintamalla eskadroonan päällikkönä' Siellä-

kin hänen rohkeutensa tuli hyvin esille tun-

nusomaisella, omaperäisellä tavalla' Hänen

kelrotaan kahlanneen lumessa muiden edel-

1ä ja antaneen sotilailleen ohjeita:

"Ratsumies, pzirkele. Amppuka tuo rysse

tuosta Pois."
Toisen tarinan mukaan Majewski halusi

totuttaa esikuntansa tykistötuleen Hän vei

miehet etulinjaan, jolloin ihan lähistölle osui

kunnon kesk-itys. Henkilövahinkoja onneksi

ei tullut. Riemuitseva Majewski heitti:

"Katsokaa nyt, kuinka pärkkelen hoonosti

ne ampuu."
Kun venäläiset tykkimiehet korjasivat

suuntausta ja ampuivat uudestaan, suomalai-

set peittyivät lumeen ja multaan, mutta ku-

kaan ei- loukkaantunut Silloin Majewski

totesi: "Nyt näkee, kuinka pärkeleen hoo-

nosti rysse amppu. Aivan kohdalle' eikä

sittenkaan satu."

Haavoittuminen

Talvisodan viimeisinä päivinä Majewski

haavoittui, kun tavoilleen uskollisena ei

suojautunut kovimmassakaan luotisateessa'

Animusten sirpaleet leikkasivat hänen rin-

taansa, kaulaansa ia kätensä' Huomattuaan

kaulasia tulevan vårikaaren, Mäski komensi

lähellä oleva sotilasta: "Antaka minu pistoo-

li. Pärkele minä amPPu itten'"

Kun lääkintämiehet tulivat nopeasti ta-

heiru-ristiri.
Risti jäi saamatta - tiettävästi joidenkin

muodollisuuksien takia.

Rukajärven sankari

Jatkosodassa Majewski toimi pataljoonan

komentajana Rukajärvellä eversti (sittemmin

kenraali) Erkki Raappanan ns' Korppidivisi-

oonassa.
Eversti Raappana oli tunnettu pyrkimyk-

sestään toimia niin, että vältyttäisiin turhilta

sotilaitten menetyksiltä. Siksi hän suhtautui

rohkeaan Majewskiin aluksi tietyllä vararttk-

sella. Armoitomassa taistelussa Karjalan

erämaassa Majewski oli kuitenkin oikea up-

seeri oikeassa Paikassa.
Kenraali Raappanan elämäkerassa kerro-

taan eräästä Majewskin suurimmista sotasaa-

vutuksista näin:
M anne rheimin kiislq stö Rukaj är'v eltri teh-

iin tammikuussa 1942 kahden pataljoonan

isku Muurmannin radalle"' Retkec)' jolle

osallistui välillisesti tai suoraan noin 2000

miestti ia 260 hevosta, johti legendaarisen

maineen saatuttanut maiuri ArnoLd Majews-

ki. Puolalaissyntyinen Majewski oli ratsuvä-

en upseeri, joka ei osannut hiihtöci' minkä

vuoksi hön kutki itse reessä' Majewskilla ei

my ö skriän o llut kokemus ta p artioinni sta'

Raappana oli syystäkin tyytyväinen retken

tuloksiin, etenkin kun tappiot jäivät minimaa-

lisiksi. Paleltuneita tuli sen sijaan runsaastl'

Eräs upseeri ja sotaveteraani muistelee

oisen maailmansodan aikana yksit-

täiset puolalaiset ja kokonaiset puo-

lalaiset armeijat osallistuivat taiste-

luihin Saksaa ja sen liittolaisia vastaan'

Osa taisteli asuinmaansa armeijoissa'

kuten Karl Arnold Woldemar Majewski

Suomessa.
Majewski syntyi puolalais-suomalaiseen

perheäseen 18-92 Tallinnassa' Isä, eversti-

iuutnantti Alexan«ler Stanislaus Majewski

oli palvellut Suomessa ja mennyt naimisiin

Irene Hellmanin kanssa.

Todistamattoman tarinan mukaan Ma-

jewskin suku on vanhaa puolalaista aatelis-

iou ia sen vaakunana oli Puolassa hyvin

tunnettu Stary-koil.

RatsuväkiPerinteet

Parhaat puolalaiset ratsuväen traditiot

ehkä painoivat vaakakupissa, kun nuori

Arnold Majewski hakeutui Suomen armer-

jaan.

*b*

sentilla muistuttaen näin marsalkka Manner-

heimia.
Lappeenrannan palveluvuosina Majews-

kista ruli kaikkien tuntema hahmo' Suoma-

iaiset käänsivät pitkän ja vierasmaalaisen

nimen muotoo n hlciski, ja sillä nimellä soti-

laatkin hänet tunsivat.
Majewski eli aika surutonta' joidenkin

mielesta holtitontakin e1ämää' Sen ajan

upseeripalkka ei välttämättä riittänyt' Iku:i-

såsta vekselikierteestä suivaantunut Ma-

iewski totesikin t1ytlväisenä talvisodan

puhjettua: "Pzirkl<eleen hyvä' että tenre 
.kak-

,sikvmmentävuotinen hermosota päättyl'

Majewskin originelli käytös sisälsi myös

myöhästellyt. Kerrotaan muiden upseenen

odotelleen Majewskia maastossa rauhanajan

harjoituksessa ja kiukkuisen everstin kysy-

neen paikalie ratsastaneelta Majewskilta:

"Ratsurnestari Majewski, kumpi meistä

odottaa?" Siihen Majewski vastasi rauhalli-

sesti: "Härrä eversti, se odottaa, joka tulee

ensin."

Rohkeutta etulinjassa

.'i"i\r
§§,

Hän osailistui Suomen sisällissotaan Kar-

jalan armeijakunnan riveissä ensin joukku-

äenjohtajanä ja myöhemmin komppanian

paaiti*åna. Hän taisteli Raudussa, Terijoel-

ia ja Viipurissa ja kunnostautui rohkeilia

retkillä vihoilisen selustaan.

Kursseja ja kadettikoulun käytyään Ma-

jewski såi luutnantin arvon 1920' Seurasi

palvelu Hämeen Ratsurykmentissä Lappeen-

.unnu.ru. Ratsumestariksi hänet ylennettiin

192'1.

Värikäs Persoona

Majewski oli viirikäs persoona' Ruotsin-

kietsånä hän puhui suomea murlaen ja ak-
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retkeä Antti Tuurin kirjassa Rttkajär'ven aika
näin:

"Majew'skin kcisky oli suunnilleen seuraa-
\)an tapainen: "Hyvöt härrat, tne on saatu
MarsaLkaha yksi kunniakas tehttivri. Me hiih-
tti Muumrunnin radttlle, pdne rata poikki ja
anta ryssd pistä meidrit motti. Sitte me ole
kolme piiitiiri motissa ja sitte me hiihtä taka-
si. Onko sel.yä, onko mitci kysymistci?"

Majuri Murole lqsyi silbin, kuinka huoko
j ärj e stcittriisiin. S iihen Maj ew s ki : " Ai, pcir-
kele, huolto unohtu. TuLetko sine Ruotsalai-
nen sinne, minne mine mene?" Huoltoptitil-
likkö Ruotsalainen sanoi: " K-vllci, herra
majuri." "Selve on sitte, siellä r't'tissti mine
ole. siellri kulkke huolto."

R y- km e nt i n e I ci in I ci ciktir i ky sy, mi s s ä e lci in -

Itidkärin paikka marssin aikana olisi. Mcr-
jen-ski sanoi: "No pärkele, siellä missri he-
voset. siellä eltiinlääkciri." Ekiinlcitikriri oli
nuori mies ja uskalsi vielii 'xtnsyci, mitri haa-
vctittuneille hevosille tehttiisiin. Ttihän Ma-
.jewski: "Me tappa hevonen, syö se ja poltto
reki".

Tavat teltallakin

Kun Muurmanin radalle päästiin, miehet
hävittir ät Maj Cuban asemaa. varasrut ju
kiskot. Työ oli vaativa, pakkaslukemat 1ä-

hellä 50 astetta Celsiusta, ja takana uuvutta-
va neljän päivän hiihto uppoavassa lurnessa.

Silti Majewski ei unohtanut hyviä tapo-
jaan. Näin kertoo toinen mukana ollut:

" O ltiin Voldaj är'v ellci M uurntannin radan
rerkellti, ptiäjoukko oli jo radaLLa. Lcihetti
tuli sanomaan, ettci majuri Majewski kriskee
reltalleen. Sonnustauduin matkaan ja löysin
.\Ia.jey'skin teltan.

Siellii oli katettuna hieno illallinen. Ma-
,e.rskilla oli yitivalkoinen, puhdas paita

pääl.lti ja pöydässri hienot viinit. Schauman
oli jo siellii ja joku neljäntenti, en mui.yta

kLLka. Majetvski tarjosi hienon iLLalLisen,

p uhut t i i n s iv i,s t y^ ne e s t i j a o lt i in h i e noj a. "
Muurmannin radan retki teki Majewskista

ja hänen sotilaistaan ihailun kohteen. Legen-
da taitavasta, erinomaisesta ja rohkeasta
upseerista kasvoi kasvamistaan.

Kohtalona Peukalonniemi

Lokakuun 10. päivänä 1942 venäIäinen
pataljoona hyökkäsi kohti Majewskin patai-
joonan tukikohtaa Peukalonniemessä, missä
linjat olivat vain 100-150 metrin päästä

toisistaan.
Suomalaiset pystyivät torjumaan rajun

hyökkäyksen, joka muuttui jopa käsirysyksi
ja puukon käytöksi. Satoja kuolleita venä1äi-
siä makasi suomalaisten juoksuhaudoissa ja
etumaastossa. Suomalaisista kaatui vain
muutama.

Sotilaitten kertomusten mukaan Majews-
ki kiersi juoksuhaudoissa ja kiitti jokaista:
"Mine kiittä, pojat tehdä hyve työ."

Tiedotuskomppanian miesten tultua pai-
kalle Majewski lähti itse näyttämään röyk-
kiöittäin kaatuneita venäläisiä. Silminnäki-
jöiden mukaan TK-miehet katselivat etu-
maastoa periskoopin läpi, mutta Majewski
käveli pää pystyssä.

Majewski osoitti kuolleita latsupiiskal-
Iaan. Kun hän pääsi laskuissaan kolmeen
kymmeneen, venäläinen tarkka-ampuja
painoi liipaisinta. Luoti osui Majewskin
leukaanja meni kurkusta 1äpi.

Mäski kuoli heti. Kuten eräs mukana ollr.rt

upseeri totesi, tunnetuin ja rohkein Rukatir-
ven lohkon komentaja kuoli tarpeettomasti.

Nuori aviovaimo - miestäan 15 r uottu

nuorempi Helga Sonck-Ilajes >kr - sai r:..'

Majewski ratsastaa eli
tarinoita Mäskistä

Ennen sotaa

L;ppeenrannan kasam-rilla sai eräs upseeri
r:1li:ta r lliaikaiseen kär,ttöön uuden hevosen.
K;upungi11: se prsäht1,i itsestään kahden
plkrn kohdell.r: prrnkin konttorin ja viinakau-

Pln.
Her r.!en ..nin:rne n krir ttä1tl minen selvisi,

kun kek.i:;iin. ettJ kr >eessä oli \'lajewskin
ralSu.

Sodassa

Majen ski ritsa>ii m:r.sii ie n :.rtilaittensa
edessä. kun pafl \ inälIiitJ -:nt.rkonetta hi ök-
käsi konekiräärisarjoin \ucn-rairisien krmp-
puun. Majevnski komen.i :otil;i: ptrir tieltä
suojaan, mutta itse jatkoi r;rtsun .eli:>i pitkin
tietä. Hevonen sai o:umen..i:, .c piti ."pettr:.

Jälkikäteen Majeu ski sai moitteita turhrsta
altisiumisesta \aaraan komenl:irJrJ ul.(iri-
na. Majewski vastasi kenraalille toin-rineensa

niin, jotta "ryssät keskittr,isir'ät hrjneen ia
jättäisivät pojat rauhaan". Hänen muklansa
oli huomattavasti vaikeampaa osuri lentoko-
neesta yksinäiseen ratsastajaan kuin isompaan
sotilaitten joukkoon.

taanottaa miehensä ruumiin Lieksan kodis-
saan, jonka oli laittanut kuntoon. I{ajeu ski
ei saanut nähdä yhteistä kotia koskaan.

Teksti: Stefan Widomski
Kuvat: SA

Kirjoittaja on Puolan kunniakonsuli ja Forum
Polonia -yhdistyksen puheenjohtaja.

Tr.rore syksyllä 2010 ilmestynyt Antti TLru-

rin teos RcLttt kertoo Majewskin reikestl
Muurmannin radalle.
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