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Piirityspäiväkirja on nuoren tytön päiväkirja Leningradin piirityksestä 
Lena Muhina, Piirityspäiväkirja 

 
Venäjän valtionarkistosta löytynyt päiväkirja avaa lukijalle nuoren koulutytön näkökulman 
toisen maailmasodan aikana tapahtuneeseen Leningradin piiritykseen sekä arkeen 
kaupungin kodeissa ja kaduilla. Piirityksen päättymisestä tulee kuluneeksi 70 vuotta 
27.1.2014.  

16-vuotias Lena Muhina (s. 1924) aloitti päiväkirjansa kirjoittamisen vain muutama kuukausi 
ennen kuin Saksa piiritti Leningradin syyskuussa 1941. Kaupungin piiritys jatkui 900 päivää, jonka 
aikana pommituksiin ja nälkään kuoli arviolta miljoona siviiliä. Päiväkirjan kirjoittamisesta tuli 
Lenalle keino selvitä sodan kauheuksista. Hän kirjoittaa päiväkirjassaan omasta koulutytön 
arjestaan, ihastuksistaan ja läheisistään, ja samaan aikaan tekee tarkkanäköisiä havaintoja niin 
sotatoimista kaduilla ja kaupungin yllä kuin siitä, miten nälkä ja puute vaikuttivat kaupungin 
asukkaisiin.    

Päiväkirja päättyy 25.5.1942 Lenan odottaessa evakuointia. Hän selviytyi Leningradin piirityksestä. 
Lena kuoli 66-vuotiaana Moskovassa vuonna 1991. Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa 
työskentelevä tutkija Sergei Jarov löysi Lenan päiväkirjan Venäjän valtionarkistosta, jonne 
nimetön lahjoittaja oli sen luovuttanut vuonna 1962.   

Esipuheen teokseen on kirjoittanut Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja, 
professori Markku Kangaspuro. 

Piirityspäiväkirjan loppuun on lisätty päiväkirjaa tutkineiden Valentin Kovaltšukin, Aleksandr 
Rupasovin ja Aleksandr Tšistikovin kirjoittamat loppusanat. He kertovat Lena Muhinan 
vaiheiden tutkimisesta ja siitä, kuinka Lenalle lopulta kävi. Kirjan lopussa on myös päiväkirjassa 
mainittuja historiallisia yksityiskohtia täydentäviä kommentteja.   
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”Sekä historioitsijat että kirjallisuuden asiantuntijat ovat ylistäneet Lena Muhinan päiväkirjan julkaisemista. 
Teos on kirjallinen tapaus sekä elävän kerrontansa että kirjallisen laatunsa ansiosta.” 
The Telegraph 
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