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Предговор 

Петербург е особен град. Той не прилича на никой друг по 
света. За 100 години името му е променяно четири пъти: 
Санкт Петербург – до 1914, Петроград – между 1914 и 
1924, Ленинград – до 1991, и днес отново Петербург. През 
последните десет години гражданите му го наричат „Пи-
тер“, независимо какво е официалното му име. Петербург 
е най-северният от големите градове. Шестдесетият пара-
лел, на който се намира Петербург, минава през Магадан, 
Чукотка, Аляска, Гренландия и столицата на Норвегия 
Осло. По на север от Петербург се намират сравнително 
големите градове Рейкявик, Мурманск, Петрозаводск, Ар-
хангелск, Воркута, Норилск, Якутск, Анкоридж, Хелзинки. 
Макар климатът в града да е ужасен, тук всъщност няма 
големи студове: усеща се смекчаващата близост на Балти-
ка. В Якутия на същата ширина средната януарска темпе-
ратура е –40 °C, докато в устието на Нева тя е –7,7°. През 
цялата година времето в Петербург обикновено е лошо. 
В студения период дните без слънце са 75–85 %, а в топ-
лия  – 50–60  %. Тук ясното време е рядко явление, обик-
новено това са един-два дни на месец. В Петербург мъгла 
пада средно 32 пъти през годината. Но пък Петербург си е 
присвоил белите нощи като собствена уникална особеност 
и туристическа атракция. 

През войната над Петербург сякаш избухва неутронна бом-
ба: населението измира, но сградите остават почти непокът-
нати. Към 1917 година в Петроград живеят 2,5 милиона души, 
а след страшния глад през 1918–1920 година той опустява, 
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остават 600 хиляди. Едни загиват по фронтовете на Граждан-
ската, други – от куршумите на чекистите. Мнозина умират 
от студ и глад. Голяма част от чиновниците, военните и ин-
телектуалците емигрират. Работниците, прислужниците, ико-
номите, изгубили работа, се връщат в малката си родина – на 
село.

Преди блокадата Ленинград наброява 3,4 милиона жите-
ли, а през 1943 те са 600 хиляди. Този път главна причина за 
изчезването на хората е смъртта. Броят на починалите значи-
телно надхвърля броя на успелите да се измъкнат от блокира-
ния град по „Пътя на живота“. От глад умират най-малко един 
милион души. Има стотици случаи на канибализъм. Фронто-
вата линия преминава през жилищните райони и през летните 
резиденции на руските императори. През Втората световна 
война никой европейски град не преживява такова трагично 
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опустошаване. Едва към края на 1960-те броят на население-
то тук достига предвоенното си ниво. Както саламандърът с 
откъсната опашка отново я получава, така и Петербург след 
всяко опустошаване възстановява броя на населението, духа 
и характера си. 

Йосиф Бродски казва: „В този град почти на всеки дваде-
сет-тридесет години има някакъв творчески изблик. Той тряб-
ва да се повтаря, най-малко защото пейзажът на Петербург не 
се е променил. Защото Петербург е град край морето. Поради 
това в съзнанието на човека, който живее там, започва да въз-
никва може би фантасмагоричната, но извънредно силната 
представа за свобода“. 

Петербург е най-големият град в Европа, който не е сто-
лица. От началото на ХІХ век той остава трети по населе-
ние (ту гони, ту изпреварва Берлин, Париж, Виена, Неапол, 
Москва и винаги отстъпва пред Париж и Лондон). Днес 
отново е трети: Москва – 9,3, Лондон – 7,6, Петербург – 
5 милиона души. От бившия столичен статут са останали 
императорските и дворците на великите князе, Ермитажът, 
Мариинският театър, многото казарми, триумфални арки, 
правителствени сгради. 

По света няма място с толкова много запазена архитектура 
от неокласиката, еклектиката, модерна и ретроспективизма. В 
този смисъл младият Петербург е най-големият стар европей-
ски град. През войната е бомбардиран, но много по-малко, от-
колкото Лондон, Сталинград, Берлин или Ротердам. От друга 
страна по време на съветската власт Ленинград е смятан за 
провинциален. Жилищното строителство се извършва в по-
крайнините. В резултат на това в Петербург почти напълно 
са се запазили жилищните монолитни сгради от преди рево-
люцията – около петнадесет хиляди на брой. От Крайградския 
канал до Болшая Невка и от Александро-Невската лавра до 
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търговското пристанище градът е останал почти такъв, ка-
къвто е бил през 1917 година. 

Петербург е европейски шампион по брой на мостове, ви-
цешампион по брой на канали и острови. В него има 48 реки 
и канала, 160 километра крайбрежни улици, 800 моста (във 
Венеция каналите са повече – 157, островите са 118, но мос-
товете са по-малко – 378). 



Първа част 
Отбраната на Ленинград.  

Войната на фронта

германците при Ленинград 

На 21 юни 1941 година в 22 часа войниците и офицерите от 
групата армии „Север“ са строени в горите на Източна Пру-
сия. Командирите четат заповедта на Хитлер: „Под гнета на 
тежки грижи, бидейки обречен на многомесечно мълчание, 
дочаках своя час и се обръщам към вас, мои войници! Започ-
ва настъпление, което по мащаби и размах е най-голямото, 
което светът някога е виждал. В съюз с финландските диви-
зии, рамо до рамо стоят нашите другари – победителите на 
Нарвик при Северния Ледовит океан. Вие се намирате на Из-
точния фронт. Съдбата на Европа и бъдещето на Германския 
райх, съществуванието на германския народ днес са изцяло 
във ваши ръце“. 

Призори на 22 юни по цялата линия на съветско-герман-
ската граница започва германското настъпление. Превзема-
нето на Прибалтика, а после и на Ленинград със светкавични 
удари от север и от юг е първостепенна задача в хитлеристкия 
план „Барбароса“. След съединяване с финландските войски 
Балтийско море трябва да се превърне във вътрешно езеро на 
Германия. 

Вермахтът е най-добрата армия в света, армия от спор-
тисти и техници, редниците са със средно образование, 
в строевите части рамо до рамо са земляци и съученици, 
прусаци, померанци, вестфалци. През първите две години 
от войната те не се понасяли поражения. Превземат Пол-
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ша, превземат Париж, издигат знамето със свастиката над 
Олимп. За тях Източната кампания е кратка експедиция до 
една дива страна, поход на Европа към Азия. Руснаците 
трябва да бъдат унищожени или да се научат да служат на 
Велика Германия. 

Групата армии „Север“ се командва от един от най-доб-
рите и най-опитните пълководци на фюрера – фелдмаршал 
Вилхелм фон Лееб. Германската група „Север“ включва две 
армии – 16-та и 18-та. На подчинение на фелдмаршал Лееб 
са 1500 танка, 725 хиляди войници, 760 бойни самолета. 16-а 
германска армия се движи към Талин, 18-а – към Луга. 

Още през първите дни на войната съветските войски 
търпят тежки поражения. Германците почти безболезне-
но преминават през Литва и пътьом превземат моста над 
Западна Двина в района на Даугавпилс. Откъм тила пози-
циите на Прибалтийския фронт се прикриват от отбрани-
телната линия, построена през 30-те години на границата 
на Латвия и Естония. На 9 юли фашистките танкове са по 
улиците на Псков. През това време Псковска област е част 
от Ленинградска, затова може да кажем, че от този момент 
започва битката за Ленинград. За един ден боеве герман-
ските войски преминават над 30 километра. До Ленинград 
остават само 280 километра. Германците планират да пре-
вземат града до 20 юли. Тогава никой не може да си пред-
стави, че битката за Ленинград ще бъде най-продължител-
ната и кървавата в историята на Втората световна война. 

През 1941 година Ленинград е вторият по големина град в 
страната: населението му е 3,5 милиона души. Той е един от 
най-големите центрове на отбранителната промишленост. От 
1934 година начело на ленинградската партийна организация 
стои Андрей Жданов, член на Политбюро на ВКПб, секретар 
на ЦК и Председател на Върховния съвет на РСФСР. Затова 
той поверява ежедневното ръководство на града на своите за-
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местници Алексей Кузнецов, Яков Капустин и председателя 
на Изпълкома Пьотър Попков. 

Войната заварва Жданов на почивка в Сочи. От 1939 го-
дина той е смятан за един от най-пламенните привърженици 
на съюза с Германия. Сталин му заповяда незабавно да зами-
не за Ленинград без да се отбива в столицата. Това може да 
означава немилост. Именно Жданов, който от 1935 година е 
член на Военния съвет на Ленинградския военен окръг, от-
говаря лично за подготовката на града за отбрана. Едва на 1 
юли 1941 година се провежда първото заседание на Комиси-
ята по въпросите на отбраната на Ленинград, ръководено от 
Жданов. 

На 11 юли в Ленинград пристига литерният влак на мар-
шал Ворошилов. На него е поверено командването на отбра-
ната на Ленинград. 

След финландската кампания на Ворошилов не са възла-
гани отговорности. Сега „първият маршал“ има шанса да си 
върне предишната слава и да стане спасител на Ленинград. 
На Ворошилов са подчинени войските на Северния фронт, 
които се разполагат от Ленинград до Мурманск, на Северо-
западния фронт, отстъпващ в безредие към Талин и Луга, на 
Балтийския и Северния флот. Но това е твърде малко, за да 
бъде отразен ударът от юг. Какво може да противопостави 
Ворошилов на германците? Кадровите части са избити в бо-
евете по границата. Войските включват предимно новобран-
ци – селски момчета, които никога не са докосвали оръжие. 
Повечето командири са наскоро завършили съответните 
училища. Междувременно по Киевското шосе от Псков към 
Луга приближава 4-а танкова група на Хьопнер1 – бойният 

1 Ерих Хьопнер, 1886 – 8 август 1944, генерал-полковник .При нахлу-
ването в СССР командва 4-а танкова група. По време на битката за Мос-
ква е отстранен от командването и е изпратен в запаса. Екзекутиран е през 
1944 году за участие в  заговора на 20 юли. – Б. пр
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юмрук на група „Север“. На река Плюса германските танкове 
се сблъскват с частите на Червената армия и ненадейно по-
лучават отпор. Като среща организирана съпротива, генерал 
Хьопнер взема смело решение. Пътят покрай река Луга е смя-
тан за непроходим за танковете. Но Хьопнер насочва основ-
ните си сили по него. След като изминават 150 километра на 
север, германските танкове форсират река Луга и превземат 
пустеещите съветски укрепления на десния бряг. 

Ворошилов хвърля в боя курсантите от пехотното учили-
ще и 2-а дивизия на народното опълчение. Но контраатаките 
на опълченците и курсантите са неуспешни. Хьопнер доклад-
ва на фон Лееб: Пътят към Ленинград е открит. 

Днес темповете на настъплението на групата армии „Се-
вер“ изглеждат невероятни. Но най-прозорливите германски 
генерали вече са разбрали, че нещо не е наред. В края на юли 
вермахтът едва се готви да превземе Ленинград. Докато меж-
дувременно войните с Полша и Франция вече са спечелени. 
Всички германски мемоаристи отбелязват неимоверната из-
дръжливост на съветските войски в отбрана и отличното им 
въоръжение. Една от най-неприятните изненади е тежкият 
танк КВ-1, чиято броня не може да бъде пробита от никое гер-
манско противотанково оръдие. Снарядите отскачат от нея. В 
германските мемоари атаките на КВ се описват като нашест-
вие на марсианци от роман на Уелс: страховити чудовища, 
които безнаказано прегазват позициите на противотанковите 
батареи. В борбата с КВ германците намират подкрепа само 
от тежката артилерия и 88-милиметровите зенитни оръдия. 

На 31 юли финландската армия започва настъпление сре-
щу Приозьорск и Сортавала. На 9 август тя притиска част 
от съветските войски към Ладожкото езеро. По-късно те ус-
пяват да се евакуират на остров Валаам, а след това и в Ле-
нинград. На 11 август финландците разгръщат настъпление 
срещу Виборг. 
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Съветски картечен разчет срещу германските танкове. 
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Съветската отбрана е силно обезкървена. Няколко диви-
зии вече са прехвърлени на юг, а 120-километровият фронт 
не може да разчита на останалите сили. Командващият Ле-
нинградския фронт Маркиан Попов го разбира добре. 

За да съкрати отбранителната линия на Карелския про-
влак, Попов иска разрешение да изтегли войските по линията 
на Манерхайм към река Вуокс, но Ставката настоява: Нито 
крачка назад! 

Финландските войски пробиват отбраната, изтласкват съ-
ветските части към Финския залив и ги изправят пред за-
плаха от обкръжение. Още не е късно за отстъпление към 
по-удобни рубежи, но Москва не бърза да даде разрешение. 
Накрая пристига отговор от Сталин: „Командващите армии 
ви плашат. Вие на свой ред изглежда сте решили да плашите 
Ставката с какви ли не ужаси относно пробива, влошаване-
то на положението и прочее. Ставката настоява най-после 
да престанете да се правите на статистик и специалист по 
отстъплението и да влезете в подобаващата ви роля на ко-
мандващ, който да вдъхновява армиите и да повдига духа на 
войските“. 

В крайна сметка Сталин разрешава да се мине в отстъпле-
ние, но е твърде късно. На 24 август Виборгската групиров-
ка е вече обкръжена. На 29 август финландците превземат 
Виборг. 

Когато финландските войски влизат във Виборг, се раз-
насят страшни взривове. Взривени са телеграфът, гарата и 
Крепостният мост. Виборгският замък също е миниран. Във 
Виборг финландските сапьори откриват радиоуправляеми 
мини. Те трябва да се взривяват с радиосигнал. Финландските 
инженери изчисляват честотата, на която те работят – 715 ки-
лохерца. И три дни, докато разминират, на тази честота вър-
тят прочутата финландска полка „Сякиярве“. 
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