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PREZENTACIJOS STRUKTŪRA

• Lenino biografiniai faktai

• Lenino veikla

• Lenino išskirtinumas

• Leninizmas +marksizmas

• Vertinimas

Kas buvo?

Ką veikė?

Kodėl pasiekė?

Kaip pasiekė?

Kiek dabar svarbus?



VLADIMIRAS ILJIČIUS LENINAS
(iki 1905 m. revoliucijos tikrąja pavarde Uljanov,

1870 04 22 – 1924 01 21)

 Rusijos 
revoliucionierius.

 Bolševikų partijos 
lyderis.

 Tarybų Sąjungos 
įkūrėjas.

 Leninizmo ideologijos 
pradininkas.



ŠEIMA

 Augo pasiturinčioje 
daugiavaikėje šeimoje. 

 Motina – daktaro dukra, 
išsilavinusi žydė.

 Tėvas – mokyklų inspektorius, 
išsilavinęs kalmukas (gyv. 
Volgos žemupyje).

 Vyr. brolis mirtimi nubaustas už 
prisidėjimą prie pasikėsinimo 
prieš carą – jau tada Leninas 
įsitikino teroristinės veiklos 
neprasmingumu.

 Šeimoje vyravo revoliucinės 
nuotaikos.



VEIKLA

 Studijavo teisę, bet nesiekė 
advokato karjeros, baigęs ėmė 
daug rašyti;

 Dalyvavo, kurstė revoliucinius 
sąjūdžius, išrinktas Bolševikų 
partijų lyderiu;

 Keliavo, bėgo į V. Europą, kur 
užmezgė santykius su kt. 
Rusijos revoliucijos veikėjais;

 Dėl savo veiklos buvo suimtas, 
ištremtas Sibiran;

 Šalia praktinės revoliucinės 
veiklos, daug skaito filosofijos 
veikalų, rašo.



VEIKALAI IR PAŽIŪROS

1894 m. “Kas yra “liaudies draugai” ir 
kaip jie kovoja prieš 
socialdemokratus” - pasireiškia 
marksistu ir pradeda kovą su rusų 
liaudininkais.

1902 m. “Ką daryti?” - apie partijos 
sandarą – klasių kova modernioje 
visuomenėje įmanoma tik 
vadovaujant susidrausminusiems 
profesiniams revoliucininkams.

1908 m. “Materializmas ir 
empirolriticizmas” - mėgina 
suderinti marksizmą su naująja 
filosofijos ir gamtos mokslų 
pažanga.

Veikalas “Ką daryti?”



KITOS PAŽIŪROS

 Pasisako už nelegalaus veikimo 
būdus, pasinaudojant kartu 
visomis legaliomis 
priemonėmis.

 Sąmonei skleisti reikia 
organizacijos, kurią Leninas 
laiko pagrindiniu kovos ginklu.

 Nesutiko, kad socializmo bus 
pasiektas savaime istorinės 
būtinybės keliu - “be 
revoliucinės teorijos nėra 
revoliucinio sąjūdžio”.

 Ateistas.



ASMENYBĖ

 Veiklos žmogus, tvirtos ir 
ryžtingos valios, galinga ir 
sudėtinga asmenybė.

 Mąstytojas, gilaus ir išlavinto 
proto, supratęs filosofinės 
minties svarbą gyvenimę – tuo 
išsiskyręs iš kitų veiklos 
revoliucininkų.

 Dabar net kritikų pripažįstama, 
kad tuomet jis tinkamai įvertino 
nepripažintas filosofines tiesas:

 Minties reikšmė praktikai

 Gnosiologinio realizmas

 Kategorinis pluarizmas



INŽINIERIUS

Žiūrėdamas į dorą tik revoliucijos žvilgsniu 
nesuprato jos reikšmės visuomeniniame 
bei valstybiniame gyvenime.

Šios sritys jam buvo paprastas technikinės 
organizacijos laukas. 

Leninas buvo inžinierius, kuris žmones, net 
savo partijos narius, vertino ir naudojo 
tik kaip darbo įrankį ar medžiagą.

Tokiu inžinieriaus žvilgsniu jis žvelgė į 
valstybę – būnant ateistu, vien dėl to 
Dievo mintis būtų  buvusi nesuderinama 
su šia jo veiklos laisve.



LENINIZMAS IR MARKSIZMAS

 Marksizmas – pažiūrų 
visuma, skelbianti 
istorinę būtinybę 
pereiti nuo kapitalizmo 
per socializmą prie 
komunizmo.

 Leninizmas –
imperializmo ir 
proletariato diktatūros 
laikotarpio 
marksizmas.

Marksizmo pradininkas K. Marksas (1818 – 1883 m.)



Marksizmas Leninizmas

Visuomeninės salygos: besiplėtojančio 
kapitalizmo poveikyje kylančio revoliucinio 
socializmo pradžioje.

Visuomeninės salygos: atsilikusiame 
Europos krašte , kur pradėjo reikštis 
imperializmas.

K. Marksas utopinio socializmo ir hegelinės 
filosofijos poveikyje sukūrė daugeliu požiūrių 
naują visuomenės teoriją.

Leninas, laimėjęs rusų socialdemokratų partijos 
vidaus kovose, tapo naujo tipo valstybės 
valdovu.

Ideologija yra laukas, kuriame įsisąmoninami 
visuomeniniai konfliktai.

Ideologija yra ne tik laukas, kuriame 
įsisąmoninami visuomeniniai konfliktai, bet ir 
veiksmingas kovos ginklas kovojančios klasės 
rankose. Dialetiškai besivadovaujanti veikla.



PRIEŠTARINGI VERTINIMAI

 Laikomas vienu didžiųjų istorijos 
griovėju;

 Stalino pasakymas: “ Leninas 
“suamerikietino” rusą”;

 Rusijoje dar dabar laikomas 
išgelbėtoju.

Leninas dar labiau išplėtojo 
konspiracinę programą ir tuo 
rusų socialdemokratus išskyrė 
iš kitų    V. Europos 
socialdemokratų partijų.

Dabartinė Lukiškių aikštė
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