


 italų politikas, 
„Nacionalinės fašistų 

partijos“lyderis .

 Jis yra priskiriamas 

prie svarbiausių 
asmenų , sukūrusių 

fašizmą.



 Gimė 1883 m. liepos 
29 d. mažame 

Predappio miestelyje 

kalvio šeimoje.

 Jis buvo ugdomas 
pagal socializmo 

idėjas.



 Baigęs universitetą 
dirbo mokytojo 
padejėju , jaunystėje 
pasinėrė į politiką , 
žavėjosi anarchizmu. 

 Iki karo dalyvavo 
aktyvioje socialistinėje 
veikloje .

 Per I PK agitavo už 
Italijos stojimą į karą 
antantės pusėje , už tai 
vėliau buvo išmestas iš 
partijos.



 1915 -1917 m. dalyvavo kare ir buvo 

sunkiai sužeistas .

 1919 m. Milane įkūrė buvusių karo 

dalyvių organizaciją , kurios nariai 

vadinosi fašistais .

 Skleidė socialinę ir nacionalinę 

propagandą , kovojo su socialistais ir 

demokratiniu judėjimu.

 1921 m.  įkuriama Italijos fašistų partija.



 1922 m. po „žygio į 
Romą“ Musolinis

tapo premjeru.

 Nuo spalio mėn. 

Musolinis pradėjo 
valdyti Italiją ir ten 

sukūrė fašistinę 

santvarką, tapusia 
idealu daugelio šalių 

fašistams.



 Jam valdant buvo panaikintos 

demokratinės laisvės ir teisės , už politinius 

įsitikinimus imta persekioti ir žudyti 

žmones.



 Buvo išsilavinęs, 
talentingas 
žurnalistas, geras 
oratorius, rašė 
eilėraščius, išleido 
romaną, laisvai 
kalbėjo vokiškai.

 Gyveno sveikai: 
negėrė, nerūkė, 
sportavo, 
miegodavo 9 val. 
per parą. 



 Labai mėgo žirgų 
sportą ir pats puikiai 

jodinėjo. Kasdien 

nors pusvalandį 
fechtuodavosi.

 Labai 

mėgo aviaciją.



Žurnalistai jį vaizdavo kaip visapusiškai 

išsilavinusį žmogų, kuris gerai išmano 

politiką, filosofiją, mėgsta muziką ir pats 

groja smuiku, rašo apysakas ir teatro 

pjeses. Per savo gyvenimą jam teko būti 

ir kalviu, ir mūrininku, ir mokytoju, ir 

žurnalistu, ir politinės partijos kūrėju.”



 Pirmoji Benito Musolinio žmona buvo Ida 
Dalser. Jiedu susituokė 1914 m. Trente. Po 
metų susilaukė sūnaus, kurį pavadino tėvo 
garbei – Benitu Albinu Musoliniu.

 1915 m. gruodį Musolinis vedė savo 
meilužę Reičele Guidi .

 Nuo to laiko, prasidėjus jo politikos 
dominavimui, visa informacija apie jo 
pirmąją žmoną ir sūnų buvo naikinama, o 
jie abu – persekiojami.



 Neoficialias duomenimis manoma , jog 

Benitas Musolinis galėjo turėti nuo 5 iki 10 

vaikų nuo skirtingų žmonų bei meilužių .



 1945 m. balandžio 27 
d., kai kartu su 
mylimąja Clara
Petacci jis bandė 
pasitraukti į Šveicariją, 
juodu suėmė Italijos 
partizanai komunistai ir 
kitą dieną abu 
sušaudė 

 Išniekinti Musolinio ir 
Claros kūnai kitą dieną 
buvo pakabinti ant 
kartuvių Milane.



 http://lt.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussol
ini

 http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Musso
lini

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Benito_Albin
o_Dalser

 http://www.mokslai.lt/referatai/referatas
/2091.html

 http://it.wikipedia.org/wiki/Clara_Petacc
i
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