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1 dalis. Pirmas mėginimas

Baltijos laivynas patyrė kaip tik dėl minų. 1939–1940 m. turėdamas didžiulį laivyną ir dvi stambias karines jūrų bazes (Kronštatą ir Taliną), Baltijos laivynas turėjo
visas galimybes Suomijos įlankos vandenis išraizgyti ištisinėmis minų užtvaromis.
Juokinti karo specialistus siūlymais „užkirsti kelią į įlanką artilerijos ugnimi“ nebuvo jokio reikalo.
Taigi nesunku įsitikinti, kad sovietiniai siūlymai per Maskvos „taikos“ derybas
neatsitiktiniai, o ir derybos nebuvo tiesiog „tauškalai“, turintys tikslą tempti laiką.
Suomiai negalėjo rinktis taikos ar karo. Iš esmės jiems pasiūlyti du karo variantai:
prasidėsiantis netrukus (atsisakius susitarimo su Maskva) ar šiek tiek atidėtas
karas. Pirmuoju atveju Suomija galėjo pradėti kariauti turėdama gynybos pozicijas
ir tam tikrą viltį sulaukti pagalbos iš šalies. Antruoju – įvykdžius Stalino „minimalius reikalavimus“ – tektų kariauti esant visai beviltiškai padėčiai, neturint nei sąjungininkų, nei įtvirtinimų ruožo Karelijos sąsmaukoje, nei galimybės trukdyti išlaipinti didelį sovietinį desantą už 100 km nuo sostinės. Tolesni įvykiai parodė, kad šioje
itin sunkioje, tragiškoje padėtyje Suomijos pasirinkimas buvo teisingas.

Sovietų propagandinis plakatas. Užrašas:
„Baltasuomiai miškuos lindi,
Matyt, prasti reikalai.
Ech, kiek baimės, kai suspindi
Raudonųjų durtuvai!“

1.3 skyrius. Daugiabriaunis Žiemos karo stebuklas
Pirmasis Sovietų Sąjungos ir Suomijos karas (1939 m. lapkričio 30 d. – 1940 m. kovo
13 d.) gana smulkiai aprašytas šiuolaikinėje Rusijos istoriografijoje. Skrupulingai,
vos ne dienomis ir valandomis išnagrinėtas kovos veiksmų vyksmas, paskelbta daug
didelių monografinių tyrimų (16, 18, 20, 21, 30, 31). Ypač reikia pažymėti fundamentalų veikalą (33), pagrįstą gausybe sovietinių ir suomių archyvų pirminių dokumentų. Stengdamiesi be reikalo nekartoti, kas jau sakyta, pažymėsime tik keletą
aspektų, tiesiogiai susijusių su dviem svarbiausiomis, „kiauromis“ mūsų tyrimo temomis: realius užsienio politikos tikslus ir Stalino vadovybės siekius, sovietinių ginkluotųjų pajėgų tikrąją būklę ir kovingumą.

RA statybininkai stato tiltą SSRS ir Suomijos pasienyje. 1939 m.

Suomijos kampanijos kariniai rezultatai šokiravo ir Sovietų Sąjungos draugus, ir
priešus. Milžiniška pasaulio valstybė metė į mūšį 900 tūkst. karių, tūkstančius tankų ir lėktuvų, bet vis tiek nesugebėjo, pasak 1939 m. lapkričio „Pravdos“, „pažaboti menkos blusos, kuri šokinėja ir maivosi prie mūsų sienų“. K. Mannerheimas atsiminimuose labai trumpai ir tiksliai suformavo bendrą nuomonę: „Pirma, kas krito
į akis, yra disproporcija tarp didžiulio indėlio ir menko rezultato“. Tiksliai pasakė ir
vermachto generolas, Antrojo pasaulinio karo istorijos klasikinio veikalo autorius,
K. Tipelskirchas:

Sovietų 7-osios armijos lengvųjų tankų T-26 kolona Karelijos sąsmaukoje. 1939 m. gruodžio 2 d.
76
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„Rusai per visą karą pasirodė tokie taktiniu atžvilgiu nepaslankūs ir turėjo tokią prastą vadovybę, kad visame pasaulyje susiklostė nepalanki nuomonė apie Raudonosios
armijos gebėjimą kautis“ (51). Ši nuomonė daugelį metų buvo laikoma visuotinai
primtina ir neginčytina. Negana to, taip vertinti linkusi netgi „vėlyvoji sovietinė“
istoriografija. Būdingas pavyzdys: rinkinio sudarytojai (9) trumpame įžanginiame
straipsnyje, skirtame Žiemos karo įvykiams, pakartoję visus melagingus štampus, vis
tiek pripažino, kad „karas su Suomija nugalėtojui šlovės nepelnė“.
Šiuo klausimu, kaip ir daugeliu kitų, „ramybės drumstėju“ tapo istorikas ir publicistas V. Suvorovas.
Kaip visada V. Suvorovas ryškiai ir aistringai papasakojo skaitytojams, kaip jis modeliavo 1939–1940 m. Žiemos karą anglišku superkompiuteriu bei pats eksperimentavo, per didelį šaltį įsiropštęs (be žieminės uniformos, tik su buteliu degtinės) į eglę.
Neva ir skaičiavimo mašina, ir kone iki sąmonės netekimo sušalusio istoriko pojūčiai
leido padaryti tą pačią išvadą: „Mannerheimo linijos be atominės bombos pralaužti
negalima. Niekaip negalima. Taigi „Raudonoji armija, pralaužusi „Mannerheimo liniją“, paneigė ir pakeitė pasaulinio karo mokslo įsitikinimus... Raudonoji armija padarė
stebuklą. Nereikalingą, nevykusį, bet stebuklą... Vien kariniu požiūriu tai buvo puiki
pergalė, kuriai lygių nėra visoje ankstesnėje ir vėlesnėje istorijoje...“ (58)

Mannerheimo linija iš paukščio
skrydžio.

Suomių kariai stebi Mannerheimo
linijos pozicijas. 1939 m. gruodis.
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Suomių kariai kasa apkasus
Mannerheimo linijoje.

Nors ir keista, aršaus antikomunisto V. Suvorovo
versija nuostabiai tiksliai
„tilpo“ į daugiametės komunistinės propagandos
parengtos sąmonės matricą. Ši propaganda stengėsi
Mannerheimo linijos apkasai vykstant Žiemos karui.
į visus Žiemos karo įvykius
žvelgti tik kaip į mūšius prie liūdnai pagarsėjusios „Mannerheimo linijos“. Toks požiūris leido išspręsti iš karto tris uždavinius. Pirma, sutvirtinti visai sovietinei istoriografijai tezę, kad vienintelis karo tikslas buvo „apginti Leningrado šiaurines prieigas“, o tą „apgynimą“ mėginta pasiekti kiek pastūmėjus sieną Karelijos sąsmaukoje.
Suomių įtvirtinimų linija trukdė tam „pastūmėjimui“ – štai todėl ir teko ją nušluoti
nuo žemės paviršiaus. Antra, nuolatinės kalbos apie „mirtį sėjančius gelžbetoninius
ilgalaikius ugnies taškus“ nenutuokiantiems apie karo teoriją skaitytojams atrodė
kaip Raudonosios armijos karinio personalo didžiulius nuostolius visai „pateisinanti“, „objektyvi“ priežastis. Trečia, baigiantis trečiam karo mėnesiui „Mannerheimo
linijos“ pralaužimą galima buvo vertinti ir kaip didelę sėkmę, ir kaip protingą paaiškinimą, kodėl karas netikėtai nutrūko. Deja, visa tai labai menkai siejasi su realiais
istoriniais įvykiais (žr. 10 žemėlapį, p. 73).
Pradėkime nuo paprasčiausio dalyko. Nuo aritmetikos ir geografijos. Sovietų
Sąjungos ir Suomijos sienos ilgis 1350 km. Pastatyti tokią „didžiąją Suomijos sieną“
nebūtų užtekę net tik Suomijos, bet ir milžiniškos Sovietų Sąjungos išteklių. Iš tikrųjų suomių ilgalaikių įtvirtinimų Karelijos sąsmaukoje linija dengė apie 100 km ilgio
sienos ruožą. Taigi mažiau nei dešimtadalį bendro sienos ilgio. Kitaip sakant, de79
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RA kariai apžiūri sugriautus
Mannerheimo linijos įtvirtinimus.
1940 m. vasaris.

Sugriauti Mannerheimo linijos įtvirtinimai. 1940 m.

vyni dešimtadaliai Suomijos sienos nebuvo pridengti nė vienu „mirtį sėjančiu Sovietų propagandinis plakatas Žiemos karo metu.
Užrašas: „Pažyma, sumuštas Mannerheimo linijoje,
ilgalaikiu ugnies tašku (IUT)“. Taigi su 1940“.
„Mannerheimo linija“ buvo galima pasielgti lygiai taip pat, kaip 1940 m. gegužę ir birželį vermachtas pasielgė su nepalyginti galingesne prancūzų „Mažino linija“, t.y. ją apeiti nė nemėginant pralaužti „kaktomuša“. Gandai apie neva „neišvažiuojamą vietovę“ į šiaurės rytus nuo Karelijos
sąsmaukos gerokai perdėti. Pietų Suomija – normaliai apgyventas ir sutvarkytas regionas, Sortavalos–Laapeenrantos–Kotkos ruožas turėjo pakankamai tankų kelių
tinklą. Vietovė tampa dar labiau išvažiuojama kaip tik žiemos karo sąlygomis, kai
šaltis stipriu ledu sukausto ežerų ir pelkių paviršių.
Tai teorija. Bet žvilgtelėkime, kaip tai atrodo praktikoje. Idėją apeiti toli iš sparno
Ladogos ežero šiaurinėje pakrantėje išdėstytus suomių įtvirtinimus sovietinė vadovybė nuolat svarstė ir rengdama prieškarinius planus, ir jau pradėjusi Žiemos karą.
Pažvelkime dar kartą į 1939 m. spalio 29 d. „Suomijos sausumos ir jūrų pajėgų sutriuškinimo operacijos planą“ (97).
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„Gavusi įsakymą pulti mūsų kariuomenė vienu metu įsiveržia į Suomijos teritoriją visuose ruožuose, kad išsklaidytų priešo pajėgų grupuotę (paryškinta mano. –
M. S.) ir, sąveikaudama su aviacija, sutriuškintų Suomijos kariuomenę. Mūsų kariuomenės pagrindinės pajėgos smūgiais iš Vidlicos ruožo ir Karelijos sąsmaukos
triuškina Suomijos kariuomenės pagrindinę grupuotę Sortavalos, Viipurio (Vyborgo),
Kekisalmio (Keksholmo) rajone.
a) Vidlicos ruožas – septynios šaulių divizijos, trys korpuso artilerijos pulkai, vienas vyriausiosios vadovybės rezervo artilerijos pulkas, vienas tankų ir cheminis batalionas... Šio ruožo kariuomenės užduotis – sumušti suomių dalinius Suojarvio,
Sortavalos, Salmio rajone, užimti jų įtvirtinimų ruožą tarp Janisjarvio ir Ladogos ežerų, pulti pietvakarių kryptimi, į Karelijos sąsmaukoje veikiančios priešo grupuotės
užnugarį (paryškinta mano – M. S.), paremti 7-ąją armiją triuškinant šią grupuotę...
b) Karelijos sąsmauka – aštuonios šaulių divizijos, penki korpuso artilerijos pulkai,
penki vyriausiosios vadovybės rezervo artilerijos pulkai, du atskiri didelės galios artilerijos divizionai, trys tankų brigados... Užduotis – sumušti priedangos dalinius, užimti
suomių įtvirtintąjį rajoną Karelijos sąsmaukoje ir, plėtojant puolimą šiaurės vakarų ir
šiaurės kryptimis, sąveikaujant su Vidlicos ruožo kariuomene, sutriuškinti pagrindinę
priešo grupuotę Sortavalos, Viipurio, Kekisalmio rajone...“
Kaip matome, „Mannerheimo linijos“ aplenkimo ir smūgio į Karelijos sąsmaukoje išskleistos suomių kariuomenės sparną bei užnugarį idėja plane išdėstyta visai konkrečiai. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad sovietinės kariuomenės grupuotė
„Vidlicos ruože“ (t.y. 8-oji armija Ladogos Karelijoje) plano sudarytojų priskirta prie
„mūsų kariuomenės pagrindinių pajėgų“, o šaulių divizijų skaičiumi ši grupuotė tik
šiek tiek nusileidžia Karelijos
sąsmaukoje esančiai 7-ajai armijai (atitinkamai septynios ir
aštuonios divizijos).
Be šių dviejų svarbiausių
grupuočių, numatyta sukurti dar dvi pagalbines (iš tiesų jos sujungtos į vieną 9-ąją

Signalinės raketos virš Suomijos ir
SSRS sienos Žiemos karo pirmaisiais
mėnesiais.
Sovietų vidutinių tankų T-28 kolona.
1940 m. sausis. Vėliau trofėjinius
T-28 tankus Suomijos kariuomenė
naudojo iki 1951-ųjų metų.
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RA artilerijos gurguolė. 1940 m.

armiją), kurios turėjo pulti tokiomis kryptimis, kad artėtų viena prie kitos – iš šiaurės nuo
Kandalakšos, iš pietų nuo Rebolos per Kuhmą
ir Kajaanį. Turėjo „užimti Kemio, Oulaus
Sovietinių šarvuočių BA-10 kolona. 1940 m.
vasaris.
(Uleaborgo) rajoną, užkirsti kelią Suomijai susisiekti su Švedija per sausumos sieną“.
Net nekreipiant dėmesio į dar vieną operacijos ruožą (Murmansko) ir jame išskleistos 14-osios armijos dydį, nesunku įsitikinti, kad šaulių divizijų skaičiumi
9-oji armija (122-oji, 163-ioji, 54-oji divizijos) ir 8-oji armija (155-oji, 139-oji, 56oji, 18-oji ir 168-oji divizijos) pirmomis karo dienomis net viršijo „Mannerheimo
liniją“ puolančią 7-ąją armiją (šešios divizijos) (33). Paskui buvo vis didinamos
Raudonosios armijos pajėgos visuose operatyviniuose ruožuose (konkrečiai į
Ladogos ir Šiaurės Kareliją papildomai permesta ne mažiau kaip 13 divizijų), tačiau
pralaužiant „Mannerheimo liniją“, bet kuriame karo etape buvo naudojama ne daugiau kaip pusė veikiančiosios kariuomenės junginių bei dalinių karinio personalo.
Taigi visų grupuotės pajėgų, vidutiniam žmonių skaičiui per mėnesį esant 849
tūkst., Šiaurės vakarų fronto (7-oji armija ir 1939 m. gruodžio pabaigoje suformuota 13-oji armija) vidutinis mėnesio kariuomenės dydis buvo 423 tūkst. žmonių. 9-oji
armija (Šiaurės Karelija) turėjo vidutiniškai per mėnesį 94 tūkst., 8-oji ir 15-oji armijos (Ladogos Karelija) – 271 tūkst. žmonių (9, p. 99) (žr. 8 žemėlapį, p. 65).
Vadinasi, už šimtų kilometrų nuo „Mannerheimo linijos“ artimiausio IUT veikė
didžiulė, iš viso turinti daugiau kaip 350 tūkst. žmonių sovietinės kariuomenės grupuotė. Kokį ten stebuklą padarė Raudonoji armija? Kokių „puikių pergalių, kurioms
lygių nėra istorijoje“, pasiekė?
Toks stebuklas buvo nebent operacijos, numatančios 9-osios armijos kariuomenės
puolimo tempą 22 km per dieną, planavimas. Žiemą, per sniegu užverstą Vidurio
Suomijos miškų glūdumą. Tada, kai savoje teritorijoje šaulių divizijos sienos link
traukė 12–16 km per dieną, be to, ir esant tokiam tempui užnugario tarnybos bei artilerija nuolat atsilikdavo (33). Kitu „stebuklu“ galima laikyti tai, kad sutelktos tokios
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1 dalis. Pirmas mėginimas

didelės pajėgos vietovėje, kurioje beveik nebuvo automobilių kelių ir geležinkelio.
Įsidėmėtina, kad pagal Mannerheimo prieškarinius apskaičiavimus „į Kareliją arti
Ladogos dėl transportavimo sunkumų rusai galėjo permesti daugiausia tris divizijas“.
Iš tiesų, karui einant į pabaigą, Ladogos Karelijoje buvo sutelkta (ar permetama fronto link) 15 divizijų (žr. 11 žemėlapį, p. 85).
Kadangi sovietinė karinė politinė vadovybė iki pat kovos veiksmų pradžios taip ir
nenusprendė, kaip elgtis – rengtis karui ar „triumfo maršui“, tad Karelijoje sukauptos
minimalios degalų atsargos. Štai pagal jau minėtą Mereckovo planą „Vidlicos ruožo“ kariuomenei reikėjo „3,5 kovinio komplekto šaudmenų ir 6–7 pripylimams degalų
transporto mašinoms“. Kai karas užtruko, o kariuomenė turėjo milžiniškų gyvosios
jėgos ir technikos nuostolių, sovietinė vadovybė pati „netikėtai“ nustatė, kad iš esmės nėra kuo gabenti pastiprinimo pajėgų ir šaudmenų. 14-osios, 9-osios, 8-osios ir
15-osios armijų kariuomenė iš esmės įklimpo negyvenamoje, neturinčioje vietinių
išteklių vietovėje, o aprūpinama buvo vien Murmansko (tada vadintu Kirovo) geležinkeliu, kuriuo karinių ešelonų judėjimo greitis dėl užpustymų ir linijos didžiulės perkrovos sumažėjo iki 5–6 km per valandą. Karelijoje buvusi sovietinė kariuomenė nuo visiškos katastrofos išsigelbėjo tik todėl, kad suomiai neturėjo galingos

Sovietų lengvieji tankai T-26. 1940 m. vasaris.

Suomių kariai žygyje.

„Molotovo kokteilis“. Ohto Kokko
nuotrauka.
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bombonešių aviacijos, pajėgios sugriauti du geležinkelio tiltus per Svirę
(14). Tačiau ir be to kovos veiksmų rezultatai visiškai neguodė.
Pirmomis karo dienomis 8-osios ir
9-osios armijų kariuomenė Suomijos
teritorija slinko sėkmingai ir palyginti greitai. Kaip rašo Mannerheimas,
„mūsų silpni padaliniai buvo priversti trauktis spaudžiant didesnėms pajėTalvelos grupės suomių kariai prie Tolvajarvio. 1940 m.
goms. Tankų palaikomas priešas judėjo netikėtai greit, staiga pasirodžiusios šarvuotos mašinos paralyžiuojamai veikė mūsų
kariuomenę, iš kurios tik nedaugelis padalinių suspėjo gauti kovai su tankais skirtų
ginklų“. Didžiausių laimėjimų pasiekė 8-osios armijos daliniai, kurie Suojarvio–
Tolvojarvio ruože pasislinko 100–120 km nuo valstybės sienos į Suomijos gilumą.
Bet jau gruodžio viduryje suomiai iš dalies pergrupavo savo menkas pajėgas ir pradėjo aktyviai kontratakuoti. Sumaniai manevruodami slidininkų batalionai „kapojo“
apsupdami ir naikindami dalimis didžiules ir nerangias sovietinių divizijų kolonas.
Iki 1939 m. gruodžio 24 d. 8-osios armijos 75-oji ir 139-oji šaulių divizijos buvo nublokštos į rytus nuo Tolvojarvio daugiau kaip 50 km. Apie šių junginių būklę galima
spręsti iš to, kad 139-oji divizija mūšio lauke paliko 2247 šautuvus, 165 sunkiuosius
ir 240 rankinių kulkosvaidžių, o iki sausio pradžios jos šaulių kuopose liko po 30–50
žmonių, taigi ne daugiau kaip 30 proc. etatinio skaičiaus (33). Ne ką geresnė buvo ir
75-osios divizijos būklė.
1940 m. sausio pradžioje suomiai pradėjo didelį (jų mastu) puolimą ir septynių pėstininkų batalionų pajėgomis prie Ladogos ežero šiaurės rytų pakrantės, Pitkerantos
miesto rajone, apsupo 8-osios armijos 18-ąją šaulių diviziją bei 34-ąją tankų brigadą. Nors apsuptieji turėjo daug tankų, šaudmenų ir degalų (net vasario pabaigoje
18-osios divizijos ir 34-osios tankų brigados daliniai dar turėjo apie 12 tūkst. sviedinių ir po du pripylimus degalų tankams) (33), jų vadovybė pasyviai laukė pagalbos
iš išorės. Jau pasibaigus karui, 1940 m. balandį, korpuso komisaras Vašuginas DVRA
aukščiausiosios vadovybės pasitarime šiuos įvykius aprašė taip:
„Suomiai apsupdavo nedideles mūsų divizijų dalis. Man atrodė, kad, norint apsupti
diviziją, reikia turėti tris divizijas. O kaip ten atsitiko? Tas apsupimas sukėlė psichozę
apsuptiesiems...
Aš labai smulkiai ištyriau, kaip buvo apsuptas 18-osios divizijos 97-asis šaulių pulkas. Kaip jis buvo apsuptas? Pulko vadas pranešė, kad iš vakarų priešų yra apie kuopą,
iš rytų – mažiau nei sustiprintas būrys, iš šiaurės – apie batalioną reguliariosios kariuomenės, kuri buvo stovyklos įtvirtintose pozicijose. Bet paskutiniu metu mūsiškiai
žvalgė šią stovyklą ir ten nerado priešo. Jie niekur nematė priešo. Iš pietų priešo niekada
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Nr. 11.Žiemos karo vyksmas.
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Simas Heihė (Hayha) (1905–2002) įžymiausias
suomių snaiperis. Žiemos karo metu maždaug
per 100 dienų jis nukovė apie 500 RA karių.
Heihė buvo ginkluotas Mosino M/28 šautuvu
be optinio taikiklio, kurio optimalus šūvio
nuotolis siekė 450 m. Sėkmingai naudojo ir
pistoletą kulkosvaidį „Suomi M/31“.
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nebuvo. Ir laikė save apsuptais... Mes pulką išvedėme labai paprastai. Atėjo pora žvalgų, kurie pasakė, kad pulkui metas išeiti iš apsupimo. Įgula pakilo ir išėjo“ (20).
Tačiau ne visur taip viskas klostėsi paprastai ir sėkmingai. Ilgai trunkančiuose mūšiuose suomiai apsuptąją grupuotę suskaidė į atskiras grupes ir iki vasario pabaigos
iš esmės sunaikino. Ne kartą mėginta deblokuoti apsuptuosius didelėmis pajėgomis
(iš viso buvo panaudotos keturios – 60-oji, 11-oji, 72-oji ir 25-oji – šaulių divizijos),
bet nesėkmingai. Suomiams atiteko trofėjų: 128 tankai, 91 pabūklas, 120 automobilių
bei traktorių ir netgi 18-osios šaulių divizijos kovos vėliava) (22, 33). Nuo tokio pat
sutriuškinimo dar vieną, 168-ąją, šaulių diviziją išgelbėjo tik tai, kad 1940 m. kovo
13 d. nutraukti kovos veiksmai. 18-osios divizijos vadas kombrigas G. Kondraševas
buvo sužeistas, kovo 4 d. suimtas ir vėliau sušaudytas. 34-osios tankų brigados vadas kombrigas S. Kondratjevas, brigados štabo viršininkas N. Smirnovas ir brigados ypatingojo skyriaus viršininkas kapitonas Doroninas nusišovė. Baigė gyvenimą
savižudybe taip pat divizijos ir brigados politinių skyrių viršininkai I. Gapaniukas
ir I. Izrajeckis. Kovo 8 d. nusišovė 56-ojo šaulių pulko, kuriam priklausė 18-oji ir
168-oji divizijos, vadas komdivas I. Čerepanovas (33).

Sovietų snaiperis 1940 m. kovo pradžioje
sprogstamąja kulka Simą Heihę sunkiai
sužeidė. Tęstiniame kare dalyvauti jis negalėjo.

Belaisviai RA kariai prie Suomussalmio. 1940 m. sausis.

Suomių kariai su užgrobta sovietų vėliava. 1940 m.
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Suomių karys šildosi
nušalusius pirštus.
Negelbėjo nė tradiciniai šilti
suomių batai iš elnio odos.
1940 m.
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Suomių karininkai planuoja Suomussalmio mūšį.
Centre pulkininkas H. Siilasvuo. 1940 m. sausis.

„Reikia sakyti tiesiai, kad Petrozavodsko ruože gruodžio mėnesį suomiai perėmė iniciatyvą ir laikė ją savo rankose beveik iki karo pabaigos“, – buvo priverstas
pripažinti DVRA generalinio štabo viršininkas Šapošnikovas, kalbėdamas jau
minėtame vyriausiosios vadovybės pasitarime 1940 m. balandžio 16 d. (20). Pulkininkas H. Siilasvuo (dešinėje) prie
Atsižvelgiant į šalių planus, pajėgų san- Suomussalmio. 1940 m.
tykį bei sudėtį, tai buvo įsidėmėtinas pareiškimas.
Panašiai įvykiai klostėsi ir Vidurio Suomijos miškų glūdumoje, 9-osios armijos
puolimo ruože. Nuo lapkričio 30 iki gruodžio 7 d. (tą dieną 163-ioji šaulių divizija
užėmė svarbų kelių mazgą Suomussalmio gyvenvietėje) 9-osios armijos junginiai,
nubloškę nuo sienos du suomių rezervistų batalionus, puolė, kaip sakoma, „mažakraujiškai“. Pavyzdžiui, 163-ioji divizija iš viso neteko 243 žmonių (33). Padėtis labai pasikeitė, kai į mūšių rajoną atvyko 27-asis pėstininkų pulkas ir suomių dalinių
Suomussalmio rajone vadu buvo paskirtas pulkininkas Siilasvuo (vėliau generolas,
vienas iš įžymiausių ir sėkmingiausiai vadovavusių suomių karo vadų). Gruodžio
15 d. suomiai atkovojo Suomussalmį, o iki gruodžio 21-osios jų slidininkų grupės
apsupo didelę dalį 163-osios šaulių divizijos pajėgų.
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Nr. 12.Suomussalmio mūšis. 1939 gruodžio–1940 sausio mėn.

Suomių kariai prie savo palapinės. Suomussalmis, 1940 m. sausis.
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