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Pirmo pasaulinio karo pradžia

• Prasidėjus pirmam pasauliniam karui 

Rusijos padėtis pakrypo Rusijai 

nepalankia kryptimi. Trilypės sąjungos 

narės Vokietija ir Austrija-Vengrija užėmė 

Rusijos vakarines provincijas.



• Pablogėjus Rusijos ekonominei 

padėčiai,ėmė stigti maisto atsargų. 

Padidėjusios kainos ir infliacija kėlė tautos 

nepasitenkinimą.

• Negana to nesisėkė fronte.



Nikolajus II
• 1915m. Rugsėjo mėn. Caras 

Nikolajus II imasi kariuomenės 
vyriausiojo vado posto.

• Nesugebėdamas vadovauti 
kariuomenei didina tautos 
nepasitikėjimą valdžia.

• Dėl savo blogos reputacijos sukelia caro artimųjų 

pasipiktinimą.Jie spaudžiami visuomenės ir 

norėdami apginti monarchijos vardą 1916 metais 

nužudo Grigorijų Rasputiną-caro Nikolajaus II visada 

gintą šarlataną,kuris už jo akių dažnai kišdavosi į 

politinius pertvarkymus. 



Monarchijos žlugimas

• Pokyčiai didelių rezultatų neparodė, ekonomika toliau 
smuko,didėjo maisto trūkumas.Gandai apie darbininkų 
atleidimą ir gamybos mažinimą privertė žmones kelti 
streikus.

• Kovo 11 kariumenės apšaudyti demonstrantai.Dėl aukų 
kilo kareivių nepasitenkinimas ir dalis jų perėjo i 
demonstranų pusę.

• Nikolajus II norėjo numalšinti sukilimą, tačiau suvokęs 
padėtį atsisakė sosto.

• Taip baigiasi daugiau nei 300 metų trukęs Romanovų 
dinastijos valdymas. 

• Rusija 1917 m. Rugsėjį tampa respublika. 



Silpnos demokratijos kojos

• Po Vasario revoliucijos Rusijos  valdžia atitenka 

Valstybės Dūmai.

• 1917m. Kovo 15d. Georgijus Lvovas suburia 

laikinąją vyriausybę. 

• Laikinoji valdžia nepalaikė pastovumo. Buvo 

pasikeitusios trys laikinosios valdžios.

• Siekdama pagerinti padėtį valdžia paskelbia 

daug pataisų. Siekia sukelti patriotizmą ir įgyti 

pranašumą fronte.



• Tačiau valdžia nesugeba susitvarkyti su 

visomis problemomis. Nesutvarkomos 

ekonomines bėdos: infliacija ,nepriteklius, 

didelis nedarbas. Kyla įtampa.

• Kylantis pavojus fronte sukelia sumaištį 

nevieningoje valdžioje.



Vladimiras Leninas

• V.Leninas nuo 1903 m su Bolševikų partija 

bandė užsitikrinti stiprią poziciją valdžioje.

• V.Leninas norėdamas pasinaudoti 1917 m 

suirute, pateikė balandžio tezes 

siekdamas perimti valdžią i sovietų rankas.

• Tokie V.Lenino siekiai buvo įvertinti 

neigiamai. Leninas vėl pabėgo i užsienį.



• V.Leninas slaptai nuvykęs į Petrogradą 1917 spalį, įtikina 
boševikų Centro Komitetą rengti ginkluotą sukilimą.

• Lapkričio 6-7d. Bolševikai užima svarbiausias 
vyriausybės įstaigas ir geležinkelio stotis.

• Lapkričio 7d. Paskelbiamas dektretas,nurodantis jog 
valdžią perima sovietai.

• Gruodžio rinkimuose bolševikų partija surinko tik 
ketvirtadalį visų balsų, todėl 1918 sausio 19d. 
Steigiamasis susirinkimas paleistas ir posėdžių salė 
užimama bolševikų karių.

• Valdžia galutinai perimama bolševikų.


