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Situacija Rusijoje

• Ekonominiai sunkumai
• 1917m. Vasario revoliucija
• Dvivaldystė
• 1917m. Spalio revoliucija
• Bolševikai ateina į valdžią ir vykdo naują politiką -

karinį komunizmą:
a) Uždraustos politinės partijos
b) Vykdoma nacionalizacija
c) Vykdoma žemės ūkio pertvarka
d) Persekiojami intelektualai
e) Bažnyčia atskirta nuo valstybės



Pilietinio karo priežastys

• Gyventojų nepasitenkinimas bolševikų 
vykdoma politika

• Vykdoma nazionalizacija

• Bolševikų vykdomas teroras, represijos

• Dvarininkai siekia susigrąžinti žemę



Kas paspartino 
pilietinio karo 
pradžią?

1918m. Jekaterinburgo 
mieste caras Nikolajus II 
ir jo šeima buvo 
nužudyti juos saugojusių 
bolševikų.

Priežastis: Bolševikai 
bijojo rusų 
pasipriešinimo ir to,kad 
žmonės gali palaikyti 
carą,nes ne visi buvo 
palankūs naujajai 
vyriausybei.



Kovojančios pusės

• Raudonieji (bolševikai)

• Vadas: Trockis

• Baltieji (antibolševikai)

• Vadai: Kolčiakas, Denikinas, Judeničius, Vrangelis

• Baltiesiems padeda Antantė: siunčia 
kariuomenę,kuri padeda materialiai,bet į karą 
nestoja.



Plakatas ,,Už vieningą Rusiją”



Pilietinio karo Rusijoje etapai

1. 1918m. pavasarį – 1919m. pavasarį kova su 
Kolčiaku. Kovos vyksta Rusijos Rytuose.

2. 1919m. pavasarį – 1920m. pavasarį kova su 
Denikinu. Kovos vyksta Rusijos pietuose 
(Ukrainoje).

3. 1919m. vasarą kova su Judeničiumi. Kovos 
vyksta prie Peterburgo.

4. 1920m. gegužę – gruodį kova su Vrangeliu. 
Kovos vyksta Rusijos pietuose,Kryme.





Karo pobūdis

Bolševikai kariavo dvigubą karą

Karo rūšis - manevrinis

Vidinis karas prieš 
baltuosius

Išorinis karas –
prieš užsieniečius



Karo rezultatai
•Baltagvardiečiai 
pralaimi karą

•Įsigali bolševikų 
diktatūra

•Suirutė pramonėje

•Badas

•Didžiuliai 
materialiniai 
nuostoliai

• Žuvo ~10 mln. 
žmonių



Baltųjų 
pralaimėjimo 
priežastys

•Baltagvardiečiai 
nebuvo vieningi;

•Nepasiūlė 
alternatyvos 
Lenino politikai



Šaltiniai

• http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUScivilwar.htm
• http://nnm.ru/blogs/vehrwolf/grazhdanskaya-voyna-v-rossii-

plakaty-belyh-chast-i/
• http://www.hubertlerch.com/classes/H3363/From_Lenin_to_Stalin.

html
• http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUScivilwar.htm
• Richard Overy ,,XX amžiaus pasaulio istorijos atlasas’’
• Aušrelė Cibienė ,,Istorijos konspektas moksleiviui’’
• Regina Juozokienė ,,Lietuva ir pasaulis’’
• Brigitte Beier ir Beatrix Gehlhoff ,,XX amžiaus metraštis jaunimui”
• Visa Pukienė ,,XX a. Europos istorija’’
• ,,Naujausiųjų laikų istorija” ( ,,Kronta”)
• Istorijos vadovėlis ,,Laikas’’ kl.
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