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е -:о сті всіх членів обох протилежних таборів -  капіталіс- 
гчного й соціалістичного. Але оскільки ще свіжими бу- 
г спогади про спільну боротьбу проти єдиного ворога, за- 
чгння всіх партнерів до конфронтації вимагало від обох 

д ер ж а в  неабияких ідеологічних зусиль щодо створення

«образу ворога». І одну з найголовніших ролей в цій сфері 
зіграли засоби масової інформації, зокрема, газети, що бу
ли і залишаються одним з найпотужніших засобів впливу 
на масову суспільну свідомість, на формування світогляд
них позицій і громадської думки. ■
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Статья посвящена освещению событий единственного танкового боя, который состоялся между советским и финскими войсками в 

Счхах Зимней войны 1939-1940 гг.
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This article devoted to coverage of events only tank battle that took place between Finnish and Soviet troops in the Winter War 1939 -  1940.
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Після завершення Зимової війни (фін. Talvisota) або, 
t її прийнято називати у радянській історіографії, Ра- 
гчсько-фінляндської війни 1939-1940 рр. минуло більш 
к 70 років, але пам’ять та спогади тих часів все ще тур- 
-зть сучасників. Багато істориків у Фінляндії та РФ ак- 

гнтують свою увагу на бойових діях, що проходили на 
уельському перешийку (так звана лінія Маннергейма), 
Карелії та у Заполяр’ї (район Петсамо-Мурманськ). 

кенем Маннергейма укріплення почали пов’язувати 
в ході війни, з легкої руки іноземних репортерів, які 

їочатку охрестили їх «фінською лінією Мажино». Але 
скільки образ фельдмаршала за час Зимової війни став

І
мволом національної єдності і патріотизму, назва пере
орююся на «Лінію Маннергейма» і відразу ж увійшло 
народний вжиток. Щоправда, спочатку напівофіційно -  
іннергейм не любив помпи, і при ньому говорилося, 
і раніше: «головна оборонна лінія». Відомий афоризм 
льдмаршала: «Лінія Маннергейма -  це фінські солда- 
b!» [1, с. 3]. Але мало відомо, що в період зимової кам

іннії радянські війська у лютому 1940 р. зустріли танко- 
іїй опір з боку фінляндської армії, що для обох сторін 
:тало певною несподіванкою.

Мова піде про танковий бій, який відбувся 26 люто
го 1940 р. в районі селища Хонканіемі (фін. Honkaniemi). 
За день до цього, 25 лютого військові частини 7-ї танко
вої армії РСЧА під командуванням полковника В. Кашу- 
би, які ще 15 лютого розпочали форсований наступ на Ви
борг, прорвали лінії Маннергейма в районі укріпленого ра
йону Сумма (фін. Summa) [1, с. 24]. Після тривалих ви
снажливих боїв танковим дивізіям потрібен був відпочи
нок, для чого було обрано малопомітне селище Хонканіе
мі, де радянські розвідники виявили 3 вагоно-цистерни з 
паливом для танків, вкрай необхідні радянським військам. 
Тим часом фінляндська армія готувала танкову контрата
ку. Для підтримки 23—ї піхотній дивізії, якою з 25 люто
го 1939 р. командував полковник В. Ойнонен, прибула 4-а 
танкова рота у складі 13 танків Віккерс (англ. Vickers). Ра
зом із танковим підрозділом в район бойових дій прибув 
генерал-лейтенант Г. Ехквіст. Полковник В. Ойнонен при
йняв рішення ліквідувати невеликий виступ на схід від Ня- 
юккіярві, для чого перед селищем Хонканіемі, де базува
лися фінляндські війська, готувався плацдарм для насту
пу. Командир 3-го єгерського батальйону (JP 3), капітан І. 
Куннас та командир 4 -ї броньованої роти (Pans.P 4) лейте
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нант О. Хейнонен отримали наказ про початок наступу о 
22 ГОД. 15 хв.[6, с. 92].

З г ід н о  із  планом полковника В . Ойнонена, спочатку пе
редбачалося провести контратаку силами у складі 6-ти пі
хотних батальйонів, 3-х артилерійських батальйонів та 4-ї 
танкової роти. Але перед самим початком операції, кіль
кість наступальних сил фінляндської армії знизилася до 
4-х піхотних батальйонів, 2-х артилерійських батальйонів 
та до однієї танкової роти, до складу якої входило 13 тан
ків [1, с. 26].

Вночі з 25 на 26 лютого з Виборгу до вузлової станції 
Ярвенпяа (фін. Järvenpää), що в п'яти кілометрах на пів
ніч від Хонканіемі, надійшло 5 вантажівок з боєприпаса
ми. Танкова рота, здійснивши 50-ти кілометровий марш, 
прибула на вихідний рубіж за ЗО хвилин до початку на
ступу. Слід зазначити, що марш проходив у складних зи
мових умовах, у наслідок чого через різні причини (пере
важно через несправності двигунів) із строю вибуло 5 ма
шин танкової роти. Згодом їх відправили на ремонт у Ви
борг. Капітан І. Куннас розділив свої танки на дві секції: 6 
танків виділялися для підтримки другого й третього єгер
ських батальйонів, а решта 2 танки підтримували першу 
піхотну роту', яка діяла на лівому фланзі. Спочатку плану
валося наступ розпочати о 5 год. ранку, але через відсут
ність зв’язку з артилерією було прийнято рішення про пе
ренесення наступу на 06 год. 15 хв. Після того, як розпоча
лася артпідготовка, виявилося, що через сильний мороз не 
запустилися двигуни деяких танків, тому початок наступу 
знову було відкладено на годину [7, с. 2]

Готувалися до наступу й частини РСЧА. Как оказа
лось впоследствии, советская сторона имела обрывочные 
и крайне скудные данные и о противостоящем ей на Ка
рельском перешейке противнике, и, самое главное, о ли
нии укреплений. Недооценка противника немедленно ска
залась на ходе боевых действий. Планувалося, що насту
пальна операція розпочнеться приблизно опівдні 26 лю
того після того, як завершиться підготовка військ. У роз
порядженні полковника В. Кашуби була 84-а дивізія, яку 
підтримували 23 танки Т-26 та 10 танків Т-28 зі складу 
З 5-ї легкої танкової бригади, підпорядкованій 7-ій танко
вій армії, а також 112-ий броньований батальйон [3, с.7] 
Слід зазначити, що радянські війська мали досить потуж
ні протитанкові засоби. Незважаючи на можливість контр
атак з фінляндського боку, радянське командування плану
вало розпочати наступальну операцію згідно із затвердже
ним графіком. Отже, підрозділи РСЧА, які ще вранці за
йняли позиції уздовж фронту, перебували у готовності до 
бою, чого не очікували фінляндські командири, плануючи 
наступ своїх військ.

Після нетривалого артобстрілу об 11 год. 25 хв. фінські 
танки без підтримки піхоти розпочали атаку. У фінів з са
мого початку почалися проблеми із технікою: тільки 6 тан
кам вдалося вступити у бій, оскільки 2 танки знов вийшли 
із строю через технічні проблеми.

Чому так сталося? Генералітет Фінляндської Респу
бліки, на чолі з Карлом Густавом Маннергеймом, заку
пив озброєння для фінської армії у країн Заходу -  танки

у Великобританії, гармати та міномети у Франції, літаю: 
у США. Власної зброї, крім ручних кулеметів Лахті-Са- 
лоранта (фін. Lahti-Saloranta М-26) та пістолетів-куле- 
метів Суомі (фін. Suomi М/31), які розробив Аймо Йохак- 
нес Лахті (1896-1970) -  фінський конструктор стрілецькс. 
зброї, інженер-самоучка та генерал-майор збройних си.т 
у Фінляндії не було. Тому не дивно, що фіни перед почат
ком Зимової війни, ще до провалу мирних переговорів ;■ 
Москві в листопаді 1939 р., почали спішно перероблюва
ти та доробляти закордону техніку [5, с. 176]. Самі танки 
Віккерс можна була використовувати і без радіозв’язку; з- 
умови, якщо екіпажі наступаючих танків були підготовле
ні та мали чіткі зкоорденовані дії. Але несподівана поя
ва радянських танків Т-26 та Т-28 під населеним пункто: 
Хонканіемі, стала роковою для фінських танкових військ 

Незважаючи на невдалий початок наступу, 3-му єгер
ському батальйону вдалося просунутися на 400 м, пери: 
ніж почався зустрічний наступ частин 84-ї дивізії РСЧА 
На початковому етапі 3-ій єгерський батальйон охопив лі
вий фланг супротивника і вийшов до залізниці. Розвива
ючи успішний наступ, фінські війська змогли просунути
ся ще на 200 м від залізниці на південний схід, поки не 
зіткнулися з підрозділами З 5-ї легкої танкової бригаді 
й 112-го броньованого батальйону, які вже перейшли ; 
контрнаступ. У ході бою постійно відчувалася відсутність 
радіо (фінляндські танки були закуплені у Великобрита
нії без зброї, оптики та радіо, а деякі навіть без сидіння во
дія, з метою економії власних коштів). Між деякими тан
ками був відсутній будь-який зв’язок, тому вони діяли ви
ходячи із власної ініціативи та у відповідності з початко
вим планом. Для фінляндської 4-ї танкової роти був невда
лий день. Один з танків (Віккерс № 644) застряв у канаві, г 
його башта була пошкоджена гранатою. Решта танків булт 
розділені по одному чи по двоє вогнем радянських Т-26 
Т-28, а згодом втрачені. Тільки трьом танкам фінляндсько: 
4-ї танкової роти вдалося прорватися до радянських пози
цій, перш ніж вони також були знищені: Віккерс № 648, Ві
ккерс № 670 та Віккерс № 667 [5, с. 182]. В ході бою та на
ступу на радянські війська саме командири цих трьох тан
ків відзначилися хоробрістю:

1) Лейтенант В. Міккола командир танку Віккерс hi 
648 вивів зі строю 3 радянські танки та 4 гармати;

2) Лейтенант Й. Вірнійо командир танку Віккерс № 
670 вивів зі строю 1 радянський танк, 2 танки пошкодив та 
знищив 3 гармати;

3) Капрал Є. Сепялля командир танку Віккерс № 66" 
вивів зі строю 2 радянські танки, 2 гармати та знищив З 
радянські вантажні машини з пальним та боєприпасами.

Фінляндська атака повністю припинилася під вечір то
го ж дня. На 21 годину капітан І. Куннас отримав наказ 
припинити наступ і відвести підрозділи на вихідний ру
біж. Таким чином, перша в історії війни фінляндська тан
кова атака закінчилася поразкою. Втрати 4-ої танкової ро
ти фінляндської армії складали: однин унтер-офіцер заги
нув, ще двоє офіцерів були поранені і два унтер-офіцери 
та троє рядових пропали без вісті. Серед причин пораз
ки можна відзначити низький рівень планування й забез-
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іечення наступу’, технічну недосконалість бойової техніки 
-і недостатній рівень підготовки екіпажів танків [1, с. ЗО].

Наступного дня 27 лютого 8 танків, які не вступили в 
їй  через технічні несправності, за наказом командуван- 
е • відійшли за Виборг, а звідти в район Рауталампі (фін. 
и ш іа т р і)  для виконання АТ-функцій. Після перемоги в 
згйоні селища Хонканіемі 7-а танкова армія РСЧА спіль- 

: з підрозділами 84-ї дивізії та 112-им броньованим ба- 
яльйоном розпочала інтенсивний наступ і, розвиваючи 
спіх, через 2 дні діяла перед Виборгом [4, с. 5].

Таким чином, бій під Хонканіемі наглядно демонструє 
необхідність ретельної підготовки і забезпечення насту- 
зльних операцій. Не провівши належної розвідки та не 
гіхувавши складні кліматичні умови,які склалися узим- 

1940 р., фінляндське командування розпочало наступ 
-і полустанок Хонканіемі силами 23—ї піхотної дивізії при 
-лтримці 4-ї танкові роти. Ще на початковому етапі атаки 
: .нляндські підрозділи при підтримці своїх танків вийшли 
'езпосередньо на радянські машини Т-26 та Т-28. У ході 
гою фіни зазнали втрат і були вимушені відступати, що за- 
'езпечило радянським військам сприятливі умови для по- 
іл ь ш о г о  наступу.

Для цілісної картини положення, я вважаю за доціль-
- : додати вислови самого маршала фінляндської армії,

Г. Маннергема. Коментуючи перебіг Зимової війни, 
ізннергейм писав про своє ворога: «Російський піхо- 
янець був хоробрим, наполегливим і невимогливим, але 
безініціативним. На відміну’ свого фінського супротивни- 

він -  масовий боєць, який далеко від командування і без 
з'язку зі своїми товаришами не здатний діяти самостій- 
: Тому, особливо на початку війни, росіяни вдавалися до 

■ 2Сових атак, які іноді закінчувалися тим, що, зустріну -
- вогнем декількох добре замаскованих кулеметів, напад- 
стки були скошені всі до єдиного... Незважаючи на це, на- 
іггуп продовжували хвилями, які прямували одна за одною,

тими ж результатами». Разом з тилі, відзначаючи хоро- 
гість радянських солдат, Маннергейм говорить і про без

мірності радянського командування. Ще у своїх спогадах 
• _н підкреслює, що «Матеріальна готовність до війні була 
:зсім недостатньої, кошти боротьби з танками практично 
ули нікчемні» [3, с. 310].

На сам кінець, хочу привести видержки зі статей євре
й ськ о ї преси стосовно Зимової війни та героїчного бою 
гінських танкових частим під Хонканіемі. Так газета «Бер-

лінгске» дуже захоплено повідомляла, наприклад, про за
яву глави шведського МЗС, у якому висловлювалась солі
дарність з фінським народом у його відстоюванні своєї не
залежності, і заклопотаність долею «малих націй» в су
часній ситуації. Вона також досить багато уваги приділи
ла відвідуванню Німеччини колишнього президента Фін
ляндії П.Е. Свінхувуда [3, с. 326]. У норвезькій газеті «Аф- 
тенпостен» значно більше було матеріалів, що стосувало
ся питань про мирне врегулювання війни. Вони, стосува
лися перш за все пошуку можливого посередника в кон
флікті між СРСР і Фінляндією. У цій справі газета віддава
ла свій пріоритет не Німеччини, а Швеції. Що ж стосуєть
ся швецької «Арбайдсбледет», то вона навпаки, приділяла 
більше уваги прагненню скандинавських держав уникну
ти конфронтації через фінську проблему з СРСР, звертаю
чи увагу на те, що, скажімо, 8 березня відбувся факт від
мови Норвегії вступити у війну на боці Фінляндії, врахо
вуючи протести робітників. Із засудженням, 10 березня га
зета також писала про плани Франції та Англії перешкоди
ти миру між СРСР і Фінляндією, відзначаючи, що «мілі
таристи показують свої справжні обличчя» [3, с. 327]. Ду
же примітним також стала стаття датської «Федреландет», 
опублікована 27 лютого, де мова йшла про танкову «пере
могу» фінських частин, але при цьому, кваліфікувало ін
цидент як трагедію для Фінляндії, перерахувавши при цьо
му понесені фінами втрати. Потім, вже у наступних берез
невих номерах газети, йшлося про відновлення Фінляндії 
і триваючою датської допомоги, а також про можливі сце
нарії розвитку подій на Півночі Європи. «Федреландет» 
оцінюючи укладення миру, назвало це «поразкою Англії 
і США, але перемогою лінії Рим-Берлін-Стокгольм, яка 
врятувала Північну Європу від радянізації та більшовиз
му». Про самі умови мирного договору нічого при цьому 
не говоримось. Лише на наступний день після підписан
ня миру «Федреландет» все ж таки опублікувала ці умови, 
вказавши при цьому, що вони важкі і для фінів, і для самої 
Фінляндії. Тут же газета привела мову фінського міністра 
закордонних справ В. Таннера, в якій він говорив про єд
ність фінів, згуртованість нації як в момент війни, так і в 
майбутньому. Єдина газета, яка повністю підтримала укла
дення миру в Москві, була «Арбайдсбледет». Вона зазна
чила, що його закінчення війни всебічно вітає вся Сканди
навія [3, с. 328].
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