
RUSKO - REVOLUCE A NÁSTUP KOMUNISMU
Na počátku 20. stol bylo Rusko jednou z nejzaostalejších zemí tehdejší Evropy. Panoval zde 
carismus (vláda carů). Nejbouřlivější období Rusko zžilo za vlády cara Mikuláše II. Za jeho vlády 
propukllo několik revolucí proti jeho vládě. Tu první dokázal sice vojensky potlačit, ale 
nespokojenost v jeho zemi neustále rostla. Na začátku 20. století začaly vznikat navíc politické 
strany, z níchž nejsilnější byla strana socialistická. Ta se dělila na dvě skupiny - BOLŠEVICI, kteří 
byli velmi radikální a požadovali revoluci a MENŠEVICI, kteří chtěli změn dosáhnout mírovou 
cestou.
Po vypuknutí první světové války došlo v Rusku k hospodářskému rozvratu, který byl doprovázen i 
děním na frontě. Všechny tyto události vedly k revoluci, která vypukla v roce 1917.

ÚNOROVÁ REVOLUCE (březen 1917) 
Revoluce probíhala po celý únor. Lidé prosazovali ukončení války a zlepšení hospodářské situace. 
Car Mikuláš II. byl nakonec nucen odstoupit a z Ruska se stala republika!
V zemi byla nastolena prozatimní vláda. 

BOLŠEVICKÁ REVOLUCE - VELKÁ ŘÍJNOVÁ SOCIALISTICKÁ REVOLUCE
Radikální skupina sociaistické strany - BOLŠEVICI se chtěla ujmout 
vlády v zemi a proto začla v listopadu (v Rusku byl říjen) s velkou 
revolucí. V čele byl Lenin.
V zemi tak začla občanská válka mezi bolševiky a menševiky, kterou 
nakonec vyhráli právě BOLŠEVICI. Ti dokázali upevnit svou moc a na 
dalších 70 let ovládali celou zemi.
Během této války došlo po Leninově souhlasu k vyvraždění bývalé 
carské rodiny (včetně jeho dětí.) 

DO VEDENÍ ZEMĚ SE DOSTAL VLADIMÍR ILJIČ LENIN!

V ROCE 1922 VZNIKLO SSSR = SOVĚTSKÝ SVAZ 
SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK!

KOMUNISMUS

S myšlenkou komunisu přiše Karl Marx. Jeho myšlenka je, že hlavní 
zdroje by měly být společné. Požadovali společnost, která bude beztřídní = tj. všichni si budou 
rovni, s tím, že hlavní slovo má největší skupina lidí - dělníci. 
Komunistická odeologie se dostává do SSSR s nástupem Lenina k moci. Ten ale nevládl zae tak 
dlouho, jelikož v roce 1924 zemřel. Po něm nastupuje jeden z největších diktátorů světa - STALIN, 
který byl ve funkci od roku 1924 do jeho smrti v roce 1953.

ZNAKY KOMUNISMU

• Založen na myšlemce třídního boje 

• klade důraz na univerzální lidské hodnoty, ALE svým jednáním je vlastně popírá

• potlačuje světové názory

• propagace

• izolace


