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Antrojo pasaulinio karo baigtis lėmė naują pasaulio tvar-
ką. Nuo karo veiksmų itin nukentėjusi Europa neteko išskir-
tinės padėties, kuria mėgavosi daugiau nei šimtmetį. Pasaulio 
politikoje ir ekonomikoje ėmė vyrauti dvi supervalstybės –  
JAV ir Soviẽtų Są́junga. Dėl pastarosios ekspansinių siekių 
Europa padalyta į „geležine uždanga“ atskirtus demokra-
tinį Vakarų ir sovietinį Rytų blokus. XVII a. anglų filosofas 
Tomas Hobsas sakė: „Karas susideda ne tik iš mūšių ar ko-
vos veiksmų, bet ir iš laiko tarpsnio, kai pakankamai reiš-
kiasi valia, pasiryžimas kovoti“. Tarp supervalstybių kilęs 
šaltuoju karu vadinamas konfliktas vyko kitaip nei Pirma-
sis ir Antrasis pasauliniai karai. Tiesioginių karo veiksmų 
tarp JAV ir SSRS nebuvo. Valstybių priešpriešą atspindėjo 
propagandinė ir ekonominė kova, kuriami sąjungininkų blo-
kai, svetimomis rankomis kariaujami lokaliniai karai, visą 
pasaulį ginklais užvertusios ginklavimosi varžybos. 

Šaltojo karo konfrontacija truko daugiau nei 40 metų. 
Per tą laiką dėl branduolinio ginklo panaudojimo grėsmės 
žmonija vos per plauką atsidūrė ant trečiojo pasaulinio karo 
slenksčio. Tačiau supervalstybių vadovai suvokė, kad to-
kiame kare laimėtojų nebus. Kartkartėmis kylančias šaltojo 
karo krizes keitė įtampos mažinimo laikotarpiai. Šaltasis ka-
ras nuo pat pradžių prilygo nelygių priešininkių kovai. Prie-
varta, absurdu ir neveiksminga planine ekonomika grindžia-
mos komunistinės sistemos žlugimas tebuvo laiko klausimas.  
JAV prezidento R. Reigano blogio imperija pavadinta Soviẽtų 
Są́junga 1991 m. žlugo. 

V. Visuomenė 
šaltojo karo 
laikotarpiu

 Šaltasis karas: JAV (pirmame plane) ir SSRS tankai (tolumoje) 
1961 m. per Berlyno krizę. Spalio 27 d. Berlyne prie sienos perėjimo 
punkto „Čarlis” buvo dislokuoti JAV ir SSRS tankai. Baiminantis, kad 
konfliktas gali išprovokuoti trečiąjį pasaulinį karą, tankai tuojau buvo 
atitraukti.

2

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

1947
Trumeno doktrina

1948–1949
Berlyno blokada

1949 
komunistų diktatūra Kinijoje

1950–1953 
Korėjos karas

1961 
pastatoma Berlyno siena Š A L T A S I S  K A R A S

1964–1975 
Vietnamo karas

1989 
nugriaunama Berlyno siena

1962 
Karibų krizė

1975
Helsinkio konferencijos 

baigiamasis aktas
1991 
Sovietų Sąjungos suirimas

1946
Čerčilio kalba 

Fultone
1979–1989 

Afganistano karas
1955 
įkuriamas Varšuvos 
paktas

1949 
įkuriamas NATO

1956 
sukilimas Vengrijoje 

1948 
Vokietijos padalijimas 1980 

„Solidarumas“ Lenkijoje  

1968 
„Prahos pavasaris“.
Brežnevo doktrina

1989
„Tautų ruduo“

1990
Vokietijos suvienijimas

1979–1985 
antrasis šaltasis karas

1971–1979 
įtampos mažinimas

 Šaltojo karo pabaiga. 1990 m. sovietų 
karikatūra, skirta SSRS ir JAV prezidentų  
M. Gorbačiovo ir Dž. Bušo vyresniojo susitikimui.

1
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 Pasaulis šaltojo karo metais 
(1946–1991).

3

1 1945 m. Antrojo pasaulinio karo pabaiga.  
JT įkūrimas.

2 1947 m. Trumeno doktrina ir Maršalo planas.

3 1948 m. Komunistų perversmas  
Čekoslovakijoje. Berlyno blokada.

4 1949 m. NATO įkūrimas. Komunistinis  
režimas Kinijoje. VDR įkūrimas.

5 1950 m. Korėjos karo pradžia.

6 1953 m. J. Stalino mirtis. Sukilimas Berlyne. 
Paliaubos Korėjos kare.

7 1955 m. Ženevos konferencija tarptautinei 
įtampai mažinti.

8
1956 m. Sukilimas Vengrijoje. Sueco  
krizė (Didž. Britanijos ir Prancūzijos  
intervencija Egipte).     

9 1958 m. Sovietų reikalavimas atiduoti  
Vakarų Berlyną.

10 1959 m. Derybos Kemp Deivide (JAV)  
tarptautinei įtampai mažinti.

11 1961 m. Berlyno siena.
12 1962 m. Karibų krizė.

13 1963 m. SSRS ir JAV susitarimas dėl bran-
duolinio ginklo bandymų sustabdymo.

14 1964 m. JAV intervencija Vietname.
15 1968 m.  „Prahos pavasaris“.

16 1972 m. JAV ir SSRS SALT-1 sutartis dėl  
ginkluotės ribojimo.

17 1975 m. Helsinkio konferencijos baigiama-
sis aktas dėl žmogaus teisių laikymosi.

18 1979 m. SSRS invazija Afganistane.

19 1980–1981 m. „Solidarumo“ judėjimas  
Lenkijoje.

20 1983 m. Žlugusios derybos dėl ginkluotės  
ribojimo Ženevoje.

21–
23

1985–1988 m. Pertvarkos laikotarpio SSRS  
ir JAV derybos dėl nusiginklavimo.

Įta
m

po
s m

až
in

im
as

 Šaltojo karo įtampos ir jos mažinimo 
taškai pagal politologą H. Vasmundą.
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5.1. Šaltojo karo pradžia   

 1949 m. amerikiečių karikatūra. 
Užrašai ant lentelių: „Šiandien Vokietija“, 
„Rytoj Europa“, „Po savaitės – pasaulis“.

2

Ant Europos nusileidžia „geležinė uždanga“  
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje kilo antihitlerinę koaliciją sudarančių  

Vakarų šalių ir totalitarinės diktatūros SSRS nesutarimų. Po karo paaiškėjo, kad 
SSRS nepaisys Europos padalijimo į interesų sferas ir sieks išplėsti įtaką pasaulyje. 
Nekreipdamas dėmesio į kovoje su nacistine Vokietijà patirtus milžiniškus sovietų 
nuostolius ir šalyje pokariu kilusį badą J. Stalinas rengėsi naujam pasauliniam ka-
rui su Vakarais. Nuo ypač agresyvių veiksmų diktatorių atbaidė amerikiečių turi-
ma atominė bomba.

J. Stalinas planavo sustiprinti SSRS įtakos sferoje atsidūrusių Rytų Euro-
pos valstybių kontrolę ir plėsti įtaką į Vakarus. Raudonoji armija liko „nuo  
nacizmo išvaduotose“ valstybėse, kuriose prasidėjo sovietizacija ir komunistinių 
diktatūrų įvedimas. Vakaruose svarbiausiu sovietų įrankiu tapo laisvai veikiančios,  
Maskvõs finansuojamos vietos komunistų partijos. Pokariu jos buvo ypač populiarios  
Prancūzjoje ir Itãlijoje. Kilo pagrįstų grėsmių, kad, į valdžią atėjus komunistams, 
šios šalys atsidurs sovietų įtakoje. J. Stalino interesai nesiribojo Europa. Iš Tur̃kijos 
jis pareikalavo leidimo steigti karines bazes Juodąją ir Viduržemio jūras jungian-
čiuose sąsiauriuose, atiduoti dalį teritorijų. Sovietai, taip pat nepaisydami antihi-
tlerinės koalicijos nutarimų, delsė išvesti kariuomenę iš okupuotų naftos turinčių 
Irãno teritòrijų. Dėl SSRS ekspansijos buvusių sąjungininkių, galingiausių pasau-
lio valstybių – SSRS ir JAV, santykiai sparčiai blogėjo. 

Iš J. Stalino kalbos Jugoslavi-
jos komunistams 1945 m.

Visiems žinoma taisyklė: jeigu 
negali pulti – ginkis, sukaupei jėgų –  
pulk. Santykiuose su buržuaziniais 
politikais reikia būti atsargiems. Jie, 
buržuaziniai veikėjai, labai įžeidūs ir 
kerštingi. Savo jausmus reikia kontro-
liuoti; jeigu vadovausitės jausmais – 
pralaimėsite. Kitados Leninas net ne-
įsivaizdavo tokio jėgų santykio, kurį 
pasiekėme šiame kare. Mums tai pa-
vyko: mes vadovaujamės ne jausmais, 
o sąmone, analize, apskaičiavimais.

История России ХХ век 1939–2007, Москва, 
Астрель, 2009, p. 196.

3

Į t a m P o s  t a Š k a I     

atominė bomba
•	 H. Trumenas nepranešė apie atominės 

bombos sukūrimą iki Nagasakio ir Hirosi-
mos bombardavimų.

•	 J. Stalinas buvo įsitikinęs, kad JAV ato-
minę bombą gali panaudoti prieš SSRS. 
Jis įsakė žvalgybai išgauti JAV atominės 
bombos paslaptis. 

Rytų ir Vidurio Europa
•	 J. Stalinas nesilaikė 

susitarimų, jog pokariu 
šių šalių santvarką 
lems demokratiniai 
rinkimai. Šalyse įvestos 
komunistinės diktatūros.

Vokietija
•	 1946 m. SSRS nustojo vykdyti Potsdamo 

konferencijos nutarimus dėl reparacijų, pasisavino ir 
išgabeno gamyklas bei kitą turtą. 

•	 Vakarai padėjo Vokietijai greičiau atsigauti po 
karo. Jie manė, kad stipri vientisa šalis stabdys 
komunizmo plėtrą. SSRS norėjo silpnos Vokietijos.

•	 Sovietai blokavo laisvus rinkimus savo zonoje.

 JAV ir Raudonosios armijos kariai švenčia Antrojo pasaulinio 
karo pabaigą Vokietijoje. 1945 m. gegužė.

1

 Vakarų šalių ir SSRS Įtampos taškai 
po Antrojo pasaulinio karo.

4
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Iš V. Čerčilio kalbos, pasakytos 
Fultone 1946 m. kovo 5 d.

Šešėlis krito ant laukų, kurie dar 
visai neseniai buvo apšviesti sąjun-
gininkų pergalės. Niekas nežino, ką 
Soviẽtų Są́junga ir jos tarptautinė 
komunistinė organizacija ketina da-
ryti artimiausiu metu. Ar kokios ri-
bos, jei tokių yra, numatytos toles-
nei ekspansijai. Nuo Ščecino prie 
Báltijos iki Triesto prie Adrijos jū-
ros ant žemyno nusileido geleži-
nė uždanga. Už šios linijos atsidūrė 
visi senõsios Vidurio ir Rytų Euro-
pos lobiai: Váršuva, Berlýnas, Vena, 
Budapèštas, Belgrãdas, Bukarèštas 
ir Sòfija – visi šie garsūs miestai ir 
teritorijos aplink juos yra sovietų 
veikiami ir vis griežčiau Maskvõs 
kontroliuojami. Daugelyje pasaulio 
valstybių, esančių toli nuo Rùsijos 
sienų, sukurtos komunistinės „penk-
tosios kolonos“, kurios visiškai pa-
klūsta komunistiniam centrui ir vei-
kia pagal jo nurodymus. 

Šių laikų istorijos chrestomatija (1946–1995), 
Kaunas, Šviesa, 1998.

5

komunistinė diktatūra

Paprastai vienpartinė valstybė.
Pramonė ir žemės ūkis valdomi 

valstybės. Žmonės skatinami dirbti 
„bendram“ labui. Planinė ekonomika.
Propagandoje – beklasė visuomenė 
(tikrovėje viešpataujantis sluoksnis 

nomenklatūra). Asmeninės naudos ir 
pelno siekti draudžiama.

Valdžia kontroliuoja daugumą žmonių 
gyvenimo sričių.

Cenzūra. Judėjimo kontrolė.  
Galingas represinis aparatas.

Demokratija
Laisvi rinkimai ir daugiapartinė 

sistema.
Dauguma žemės ūkio ir pramonės yra 

privati nuosavybė. Laisvoji rinka.
Savininkai samdo darbuotojus. 

Skatinamas asmeninės naudos ir 
pelno gavimas.

Valdžios kišimasis į žmonių gyvenimą 
yra ribojamas.

Žodžio, judėjimo, spaudos laisvė.
Įstatymų viršenybė. Gina piliečius.

Naujo globalaus konflikto – šáltojo kãro – pradžios simboliu laikoma 1946 m. 
istorinė V. Čerčilio kalba Fultone (JAV). Buvęs „didžiojo trejeto“ narys pareiškė, 
jog ant Europos nusileido „geležinė uždanga“, kuri padalijo žemyną į laisvus de-
mokratinius Vakarus ir totalitarinio SSRS režimo kontroliuojamus Rytus. V. Čer-
čilis, išnagrinėjęs pasaulyje susidariusią padėtį, konstatavo, kad J. Stalino valdoma 
Soviẽtų Są́junga tapo didžiausia grėsmę taikai bei demokratijai pasaulyje keliančia 
jėga. Ši kalba tada daug ką šokiravo. Sovietų propagandos suklaidinti amerikiečiai 
ir europiečiai V. Čerčilį laikė išsišokėliu bei gerų santykių su „draugiškais“ sąjun-
gininkais sovietais gadintoju. Prasidėjus pirmiems šaltojo karo konfliktams, tapo 
aišku, kad patyręs britų politikas neklydo.

Šaltojo karo samprata ir raiškos formos
Šaltasis karas, trukęs iki Soviẽtų Są́jungos subyrėjimo 1991 m., niekada neper-

augo į tiesioginius karo veiksmus, t. y. į „karštąjį“ karą tarp pagrindinių prieši-
ninkių – JAV ir SSRS (žr. 165 p. 4 ). Jis reiškėsi įtakos sferų pasaulyje plėtimu, 
propagandine kova, neregėtomis iki tol ginklãvimosi varžýbomis, karinių blokų 
kūrimu, lokaliasiais karas. 

Šio Rytų ir Vakarų konflikto ištakos, istorikų manymu, siekia 1917 m. spalio per-
versmą Rùsijoje, kai vienoje valstybėje sukurtas placdarmas komunizmo ekspan-
sijai pasaulyje. Nuo tada svarbiausiu sovietų priešu tapo įsiviešpatauti pasaulyje 
trukdančios demokratinės Vakarų valstybės. Konfrontacija buvo neišvengiama dėl 
demokratinių valstybių ir J. Stalino totalitarizmo ideologinių, politinių, kultūrinių 
ir ekonominių skirtumų. JAV ir SSRS atstovavo iš esmės skirtingoms politinėms, 
ekonominėms bei kultūrinėms sistemoms ir vertybėms. JAV – demokratiška, pi-
liečių teises ir laisves gerbianti kapitalistinė valstybė. Šalyje vyravo privati nuosa-
vybė ir verslas, ūkio veiksmingumą užtikrino rinkos ekonomika. Soviẽtų Są́jungos  
komunistinė diktatūra rėmėsi planine ekonomika – pramonės, prekybos ir žemės 
ūkio įmonės priklausė gamybą reguliuojančiai valstybei. Ji kišosi į beveik visas 
žmonių gyvenimo sritis, varžė svarbiausias žmogaus teises ir laisves. Karine galia 
abi valstybės buvo beveik lygiavertės, o ekonomikos lygiu SSRS gerokai atsiliko 
nuo JAV, tačiau stengėsi bet kuria kaina pavyti ir pralenkti varžovę. 

Propagandiniame JAV ir Soviẽtų Są́jungos kare žiniasklaida skelbė savo valsty-
bės laimėjimus, gyvenimo būdo pranašumus ir vardijo priešininkės trūkumus. Ta-
čiau Soviẽtų Są́jungos ir Vakarų propaganda iš esmės skyrėsi. SSRS slėpė infor-
maciją apie tikrąją padėtį šalyje, apgaudinėjo žmones. Kad gyventojų nepasiektų 
žinios apie laisvesnį ir turtingesnį gyvenimą Vakaruose, imtasi ypač griežtų prie-
monių stabdyti iš ten sklindančią informaciją. Sovietų valdžia cenzūravo užsienio 
spaudą, literatūrą, kino filmus, muzikos įrašus. Milžiniškos lėšos skirtos SSRS te-
ritorijoje girdimų Vakarų radijo stočių „Amerikos balso“, BBC, „Laisvės“ radijo 
blokavimo įrenginiams statyti. 

Šaltojo karo atspindžiai davė peno kinui bei literatūrai apie šnipų kovas ir nacio- 
nalinius didvyrius. Dviejų valstybių santvarkų bei ideologijų kovos arena tapo ir 
sportas. JAV ir SSRS sportininkų rungtynės priminė tikrą valstybių karą, kuria-
me pergalių ir iškovotų medalių skaičius rodė šalies pranašumą. 1980 m. dėl SSRS 
veiksmų Afganistanè JAV boikotavo Maskvõs olmpines žaidynès. SSRS po ketve-
rių metų atsakė tuo pačiu Los Andželo žaidynėse. 

 SSRS ir JAV sistemų esminiai skirtumai.
6



168

5.1. Šaltojo karo pradžia   

Trumeno doktrina ir Maršalo planas
Soviẽtų Są́jungos pokario ekspansija vertė JAV atsisakyti jai būdingos izolia-

cinės, nesikišimo į Europos reikalus, užsienio politikos. 1947 m. JAV prezidentas 
Haris Trumenas pareiškė, kad galingiausios pasaulio valstybės užsienio politikos 
kertiniu akmeniu taps pagalba laisvoms tautoms, siekiančioms atsispirti komuniz-
mo įtakai. Tai reiškė, kad Amèrika nebus pasyvi įvykių stebėtoja ir padės Europai 
bei likusiam pasauliui ekonomine ir karine pagalba stabdyti SSRS. Vadovaudamosi  
Trùmeno doktrinà JAV tais pačiais metais suteikė finansinę pagalbą Grakijai, 
kurioje liepsnojo pilietinis karas tarp komunistų ir jų priešininkų. J. Stalino atsa-
kas į tai – 1947 m. vietoj Kominterno įkurtas Kominfòrmas, kuris suvienijo Euro-
pos valstybių komunistų partijas ir tapo įrankiu Maskvõs įtakai Vakaruose plėsti. 

Trumeno doktrina šaltojo karo laikotarpiu sudarė JAV vykdomos užsienio poli-
tikos pamatą. Europos šalims ypač reikšmingas ja remiantis įgyvendintas Máršalo 
plãnas. Tai JAV valstybės sekretoriaus Džordžo Maršalo vardu pavadinta ir 1948 m. 
JAV aukščiausiosios valdžios patvirtinta parama, skirta padėti karo nualintoms ir 
nepriteklius kenčiančioms Europos šalims. Manyta, kad 13 mlrd. dolerių pagalba 
sustiprins valstybių ūkį, o, pagerinus žmonių gyvenimą, bus sunaikinta komuniz-
mui plisti palankiausia terpė – skurdas.

Remdamiesi Maršalo planu amerikiečiai europiečiams siūlė pinigų, technologi-
nės įrangos ir prekių. Mainais šie įsipareigojo pirkti JAV prekes ir leisti jos įmo-
nėms investuoti kapitalą. 16 Europos valstybių, gavusių paramos pagal šį planą, 
ekonomika atsigavo ir augo. O J. Stalinui valdinių gerovė nerūpėjo. Baimindama-
sis Vakarų  įtakos ir nenorėdamas pasauliui pasirodyti silpnas SSRS diktatorius  
atsisakė paramos. Uždraudė ją priimti ir savo sąjungininkėms komunistinėms  
Vidurio ir Rytų Europos valstybėms. 

Vokietijos klausimas ir Berlyno blokada
Vienas iš didžiausių Vakarų šalių ir SSRS nesutarimų pokariu – Vokietjos 

likmas. Pasibaigus karui, šalis ir Berlýnas padalyti į 4 okupacinius sektorius: JAV,  
Didžiõsios Britãnijos, Prancūzjos ir SSRS. Vakarų valstybės rūpinosi spartesniu 
kontroliuojamų teritorijų ūkio atkūrimu, jų gyventojai gyveno palyginti laisvai.  
Sovietų zonoje įsigalėjo komunistų diktatūra. Karo suniokotas kraštas, prisiden-
giant reparacijomis, beatodairiškai plėštas.

Iš JAV valstybės sekretoriaus Dž. Maršalo kalbos. 1947 m.

Aš norėčiau Jums, gerbiamieji ponai ir ponios, priminti, kad padė-
tis pasaulyje yra sudėtinga. Žmonių netektis, miestų, fabrikų, kasyklų 
ir geležinkelių sugriovimas yra apskaičiuotas, bet šis matomas sunaiki-
nimas galbūt ne toks pavojingas kaip visiška Europos ekonomikos su-
irutė. Akivaizdu, kad norėdama patenkinti savo poreikius Europa 3–4 
metus turės pirkti maisto ir kitų būtiniausių prekių iš užsienio, daugiau-
sia JAV. Logiška, kad JAV turėtų padėti grąžinti Europos ekonomiką į 
normalias vėžes, nes be to neįmanomas politinis stabilumas ir patiki-
ma taika. Mūsų politika nėra priešiška kuriai nors šaliai ar doktrinai; 
ji nukreipta prieš badą, skurdą, desperaciją ir chaosą. Mūsų politikos 
tikslas – atgaivinti pasaulio ekonomiką, sukurti politines ir socialines 
sąlygas, kurios leistų egzistuoti laisvoms institucijoms.

Šių laikų istorijos chrestomatija, Kaunas, Šviesa, 1998, p.166.

8

 Pagal Maršalo planą JAV Europos 
šalims suteikta parama 1947–1952 m. 
(mln. dolerių).

10

 Eilė prie vandens kolonėlės sugriau-
tame Vokietijos mieste. Pokarinės Europos 
sunkumus atskleidžianti nuotrauka.

7

 „Nesvarbu koks oras, turime judėti 
kartu“ – Maršalo planą reklamuojantis 
plakatas. 1948 m.

9
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Prasidėjus šaltajam karui, viltys, jog nuo nacistinio palikimo išsivadavusi Vokietijà 
liks vientisa, blėso. Matydamos, kad su sovietais nepavyks susitarti, Vakarų vals-
tybės sujungė savo okupacinius sektorius į vieną ir įvedė bendrą valiutą. Taip buvo 
padėti pagrindai demokratinei Vakarų̃ Vokietjos valstybei sukurti. Šis sprendimas 
sukėlė SSRS pyktį. J. Stalinas įsakė kariuomenei pradėti Vakarų valstybių kontro-
liuojamos Berlýno dalies blokadą. Gyvybiškai svarbių vaistų, maisto ir kuro tieki-
mas į milijoninio miesto dalį nutrūko. Taip tikėtasi priversti anglų, prancūzų ir ame-
rikiečių kariškius pasitraukti. Be apsaugos likęs miestas patektų į sovietų rankas. 

JAV vadovaujamos Vakarų šalys nusprendė nepasiduoti sovietams. Izoliuotai 
miesto daliai aprūpinti pasitelkti lėktuvai, kurie vadinamaisiais „oro tiltais“ į mies-
tą dieną naktį gabeno reikalingus krovinius. Amerikiečiai pagrasino prireikus prieš 
sovietus panaudoti ir jėgą. Miestas atsilaikė. Patyręs nesėkmę J. Stalinas 1949 m. 
įsakė nutraukti Berlýno blokãdą. 

Berlýno blokãdos nutraukimas laikomas viena pirmųjų Vakarų pergalių šaltaja-
me kare. Konfliktas dėl Berlýno paskatino galutinai įtvirtinti Vokietjos padalijimą. 
Vakarų sąjungininkių okupacinėje zonoje 1949 m. įkurta Vokietjos Federãcinė 
Respùblika (VFR), o Soviẽtų Są́jungos – Vokietjos Demokrãtinė Respùblika 
(VDR). Šaltojo karo metais Vokietjos padalijimas ilgai išliko vienu iš svarbiausių 
tarptautinės įtampos šaltinių. Šalies suvienijimas tapo galimas tik iš esmės pasikei-
tus supervalstybių jėgų pusiausvyrai.

NATO ir Varšuvos pakto įkūrimas
Soviẽtų Są́jungos ekspansija ir auganti karinė galia skatino Vakarų šalis ieško-

ti veiksmingų gynybos būdų. Vienintelis apsaugos garantas prieš anapus „gele-
žinės uždangos“ sutelktą ir pulti Vakarus pasirengusią milijoninę sovietų armiją 
buvo atominę bombą turinčios ir karių Europoje dislokavusios JAV. Tais pačiais 
metais, kai SSRS susprogdino pirmąją atominę bombą, 1949 m. JAV iniciatyva  
12 valstybių įkūrė kolektyvinės gynybos Šiáurės Atlánto Sutartiẽs Organizãciją –  
NATO (angl. North Atlantic Treaty Organization). Sutartį pasirašė JAV,  
Kanadà ir 10 Europos šalių. Pagrindinis NATO bloko tikslas – bendra gynyba nuo 

 Vakarų Berlyno gyventojai stebi pa-
galbą jiems atgabenantį JAV karinių oro 
pajėgų lėktuvą. 1948 m. nuotrauka.

12
 Vokietijos teritorinės netektys ir padalijimas 

į okupacines zonas (vėliau VFR ir VDR).

11

 Sovietinę Berlyno blokadą pašiepianti 
Vakarų karikatūra. 1948 m.

13

 „Frazės ir bazės“. 1949 m.  
sovietų propagandos karikatūra, skirta 
NATO.

14
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1. Paaiškink, kodėl laikotarpis nuo 1946 m. 
iki XX a. paskutinio deš. pradžios vadi-
namas šaltuoju karu. Įvardyk šio konflik-
to priežastis ir raiškos formas.

2. Apibūdink SSRS ir Vakarų šalių santy-
kius šaltojo karo išvakarėse (tekstas,  

3 – 5 ). Kokių prieštaravimų kilo?
3. Įvertink SSRS ir JAV įvaizdį sovietų ir 

amerikiečių propagandoje 2 , 14 . 
Pateik daugiau šaltojo karo laikų propa-
gandos pavyzdžių. 

4. Paaiškink esmines Trumeno doktrinos 
nuostatas. Kuo ji skyrėsi nuo ankstesnės 
JAV užsienio politikos Europoje?

5. Kokiems tikslams įgyvendintas Maršalo 
planas (tekstas, 8 )? Patvirtink arba pa-
neik teiginį, jog jis atitiko lūkesčius.

6. Dėl ko SSRS organizavo Berlyno bloka-
dą? Kokių padarinių ji turėjo Vakarų ša-
lims, Vokietijai ir SSRS (tekstas, 11 )?

7. Remkis 16  ir nurodyk NATO ir Varšuvos 
pakto blokams priklausiusias šalis. 
Kokios priežastys skatino įkurti šias 
organizacijas?

?

5.1. Šaltojo karo pradžia   

SSRS planuojamo Europos puolimo. Aljanso europinės politikos devizu tapo šūkis 
„įtraukti amerikiečius, atremti rusus ir pritildyti vokiečius (angl. Americans – in, 
Russians – out, Germans – down).

NATO įkūrimo sutartyje svarbiausiu laikomas 5-asis straipsnis, kuris numatė or-
ganizacijai priklausančių valstybių įsipareigojimą ginti viena kitą. Ginkluotas vie-
nos ar kelių NATO valstybių užpuolimas būtų laikomas viso NATO bloko užpuoli-
mu. Šis kolektyvinės gynybos principas atbaidė SSRS nuo agresyvių veiksmų prieš 
pavienes NATO valstybes. Šaltojo karo laikais NATO organizacija buvo svarbiau-
sias Europos šalių saugumo ir stabilumo garantas. Per visą konflikto laikotarpį so-
vietai nedrįso užpulti nė vienos bloko valstybės. NATO egzistavimas iki šiol pade-
da Europai užtikrinti taiką ir stabilumą.

Kaip atsvarą NATO Soviẽtų Są́junga 1955 m. įsteigė Váršuvos sutartiẽs 
organizãciją (Váršuvos pãktą) – karinę SSRS ir Rytų Europos satelitinių valsty-
bių sąjungą. Karinių blokų įkūrimas buvo viena iš šaltojo karo reiškimosi formų, 
galutinai padalijusių Europą į dvi stovyklas.

 A) – Varšuvos pakto organizacijai 
skirtas sovietų ženkliukas su narių vėliavo-
mis ir užrašu: „Varšuvos sutartis – taikos ir 
socializmo sąjunga“; B) – NATO organiza-
cijos vėliava. 

15

 Iš NATO sutarties
Šios sutarties šalys dar kartą pa-

tvirtina savo ištikimybę Jungtinių 
Tautų įstatų tikslams bei principams 
ir troškimą gyventi taikoje su visomis 
tautomis ir visomis vyriausybėmis.

Jos yra pasiryžusios saugoti 
savo žmonių laisvę, bendrą paveldą 
ir civilizaciją, grindžiamus demo-
kratijos, asmens laisvės ir įstatymo 
viršenybės principais.

Todėl jos sudaro šią Šiaurės  
Atlanto sutartį:

1 straipsnis
Šalys įsipareigoja, kaip tai nu-

statyta Jungtinių Tautų įstatuose, 
spręsti bet kokį tarptautinį ginčą, į 
kurį jos gali būti įtrauktos, taikiomis 
priemonėmis taip, kad nekiltų pavo-
jus tarptautinei taikai ir saugumui, ir 
susilaikyti tarptautiniuose santykiuo-
se nuo grasinimo ar jėgos naudojimo 
tokiu būdu, kuris yra nesuderinamas 
su Jungtinių Tautų principais.

5 straipsnis
Šalys sutaria, kad vienos iš jų ar 

daugiau ginkluotas užpuolimas Euro-
poje ar Šiaurės Amerikoje  yra laiko-
mas jų visų užpuolimu, todėl jos susi-
taria, kad, įvykus tokiam ginkluotam 
užpuolimui, kiekviena iš jų, remda-
masi Jungtinių Tautų  įstatų 51 strai-
psniu pripažinta indvido ar žmonių 
grupės teise gintis, įsipareigoja padėti 
tai užpultai šaliai ar šalims individua-
liai ar kartu su kitomis šalimis, veik-
damos taip, kaip atrodo būtina, net ir 
naudoti jėgą tam, kad Šiaurės Atlan-
to regione būtų atkurtas ir užtikrintas 
saugumas.

Europos istorija, Vilnius, Alma littera, 2001, p. 368.

17

 NATO ir Varšuvos pakto šalys 
Europoje (1946–1991).

16
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Ruošiuosi egzaminams

A  Iš 1946 m. J. Stalino interviu sovietiniam „Pravdos“  
        laikraščiui

– Kaip Jūs vertinate paskutinę Čerčilio kalbą, pasakytą 
Jungtinėse Amerikos Valstijose?

J. Stalinas: Aš ją vertinu kaip pavojaus aktą, kuriuo sie-
kiama pasėti nesutarimus tarp sąjungininkų ir apsunkinti jų 
bendradarbiavimą.

– Ar galima teigti, kad Čerčilio kalba daro žalą taikai ir sau-
gumui?

J. Stalinas: Vienareikšmiškai, taip. Iš esmės Čerčilis užė-
mė karo kurstytojo poziciją. Tačiau jis nėra vienišas – turi ša-
lininkų ne tik Anglijoje, bet ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Reikia pažymėti, kad Čerčilis ir jo draugai šiuo požiūriu ste-
bėtinai primena Hitlerį ir jo draugus. Hitleris pradėjo kurstyti 
karą, kai paskelbė rasinę teoriją, skelbiančią, kad tik žmonės, 
kalbantys vokiečių kalba, yra visaverčiai. Čerčilis, pradėdamas 
kurstyti karą, remiasi taip pat rasine teorija, teigdamas, kad 
tik tautos, kalbančios anglų kalba, yra visavertės ir galinčios 
tvarkyti viso pasaulio likimą. Iš esmės Čerčilis ir jo draugai 
Anglijoje ir JAV skelbia tautoms, nekalbančioms anglų kalba, 
tarsi ultimatumą: pripažinkite mūsų viešpatavimą savanoriškai 
ir tada viskas bus gerai, priešingu atveju karas neišvengiamas.

1. Apie kokią, kada ir kur pasakytą V. Čerčilio kalbą užsime-
na J. Stalinas?

2. Kokio ir tarp kurių valstybių kilusio konflikto pradžia ji 
laikoma? 

3. Apibūdink šio konflikto pobūdį ir reiškimosi formas.
4. Dėl ko V. Čerčilio kalba sukėlė J. Stalino pasipiktinimą? 
5. Kuo J. Stalino pateikiamos konflikto priežastys skiriasi 

nuo tikrųjų?

D  Iš Berlyno mero 1989 m. kalbos

Šiandien didi diena. Mūsų nebeskiria siena. Dabar ta aki-
mirka, kurios taip ilgai laukėme. Ištisus 28 metus, nuo pat 
1961 m. rugpjūčio 13 d., kai ji buvo pastatyta, laukėme ir ti-
kėjomės šios dienos. Mes, vokiečiai, šiandien esame pati lai-
mingiausia tauta Žemėje. Ir šią džiaugsmo valandą prisimena-
me daugybę žuvusiųjų ir sužeistųjų, kančias ir skurdą, patirtus 
dėl šios sienos. Kad niekada tai nepasikartotų! Siena, kuri mus 
taip ilgai kankino, nuo vakar nebeskiria mūsų. Žmogus turi 
teisę laisvai eiti ir grįžti. VDR piliečiai vakar įgijo šią teisę.

1. Kokią sieną omenyje turėjo meras? Kada, kur, kieno ir dėl 
kokių priežasčių ji pastatyta?

2. Ką ši siena simbolizavo šaltojo karo metais?
3. Patvirtink arba paneik teiginį, jog jos pastatymas atitiko 

režimo lūkesčius.
4. Įvardyk priežastis, paskatinusias nugriauti sieną.
5. Kokie istoriniai įvykiai Rytų Europoje prasidėjo po šio 

veiksmo? 

B  Iš demonstrantų reikalavimų
Reikalaujame tučtuojau išvesti iš Vengrijos sovietų kariuo-

menę, kaip numato abipusė taikos sutartis.
Reikalaujame visuotinių, lygių ir slaptų rinkimų, kad juose 

dalyvautų daug partijų, kad vėliau būtų išrinktas naujas Par-
lamentas.

Reikalaujame peržiūrėti teismų bylas: nekaltai nuteistus 
politinius kalinius ir asmenis už paruošų nevykdymą paleis-
ti laisvėn ir reabilituoti. 

Reikalaujame, kad būtų tuoj pat į Vengriją grąžinti ištremtieji 
į Sovietų Sąjungą, taip pat karo belaisviai ir kaliniai, nuteisti iki  
gyvos galvos.

Reikalaujame, kad Stalino politinio režimo simbolis – J. Sta-
lino statula – kuo greičiau būtų nuversta ir jos vietoje pastatytas 
paminklas 1948–1949 m. kovotojams už laisvę – mūsų tautos  
didvyriams ir kankiniams.

1.  Kokiems ir kurių metų įvykiams skirtas šaltinis?
2.  Paaiškink, dėl ko demonstrantai reikalavo: a) išvesti  

sovietų kariuomenę, b) visuotinių, laisvų, lygių rinkimų,  
c) peržiūrėti teismų bylas, d) grąžinti tremtinius, nuversti 
J. Stalino statulą.

3. Ar demonstrantų reikalavimai buvo patenkinti? 
Atsakymą pagrįsk.

4.  Ar šie įvykiai turėjo atgarsių to meto Lietuvoje? Prisimink 
arba pasidomėk ir pateik pavyzdžių.

5. Pateik daugiau priešinimosi sovietams Rytų Europoje 
pavyzdžių.

C  Iš N. Chruščiovo kalbos SSKP XX suvažiavime. 1956 m.
Stalinas buvo labai nepasitikintis, liguistai įtarus. Mes tai 

supratome dirbdami su juo. Jis galėjo žiūrėdamas į ką nors 
pasakyti: „Kodėl šiandien jūsų tokios neramios akys?“ arba 
„Kodėl jūs šiandien vis nusisukate ir vengiate žiūrėti tiesiai 
man į akis?“ Šis liguistas įtarumas virto visuotiniu nepasiti-
kėjimu netgi žymiais partiniais darbuotojais, kuriuos pažino-
jo daugelį metų. Visur ir visada jis matė „priešus“, „dvivei-
džius“ ir „šnipus“. Turėdamas neribotą valdžią, tenkino visas 
savo užgaidas ir naikino žmones moraliai ir fiziškai. Padėtis 
buvo paprasta: savo valios nebuvo galima reikšti.

1.  Kokias svarbias pareigas SSRS ir kada užėmė  
N. Chruščiovas? 

2. Dėl ko jis kritikavo J. Staliną?
3. Kas kalboje buvo nutylėta?
4. Su kokio SSRS istorijos laikotarpio pradžia siejama ši kal-

ba? Atsakymą pagrįsk.
5. Apibūdink šio laikotarpio SSRS vidaus ir užsienio politi-

kos bruožus.

I Išnagrinėk rašytinius šaltinius
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1. Kuriuos šaltojo karo įvykius atspindi I – VII  karikatūros? 
Atsakymą pagrįsk.

2. Ką simbolizuoja jose vaizduojami objektai A – W ?
3. Paaiškink, ką karikatūromis norėjo pasakyti jų autoriai.

?

II Išnagrinėk iliustracijas
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Vokiečių socialistų laikraščio 1968 m. karikatūra. 
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Ruošiuosi egzaminams

� � � �
� �III Išnagrinėk  žemėlapius

1. Su kuriomis valstybėmis susijusius 
teritorinius pokyčius atspindi  
I žemėlapis? Kokios priežastys juos 
paskatino?  

2. Ką žymi žemėlapio sutartiniai žen-
klai: A – D , E , F  , G , H , I ?

3. Kokios valstybės šaltojo karo laiko-
tarpiu susikūrė A – D  teritorijose?

4. Kokia sutartimi Europoje šaltojo 
karo metais įtvirtintas valstybių  
sienų neliečiamumas?

5. Kurio laikotarpio Europos valstybių 
sienas atspindi II žemėlapis? 

6. Ką reiškia jo sutartiniai ženklai  
J – P ?

7. Įvardyk Europos šalis, priklausiusias 
J  ir K  blokams.

8. Kurios valstybės ekspansiją atspindi 
III žemėlapis?

9. Ką žymi sutartiniai ženklai R – W ?
10. Nurodyk U  ir W   konfliktų  

priežastis bei apibūdink eigą.

?
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C  Istorikas E. Hobsbaumas

Socializmą pakirto ne priešiška konfrontacija su kapita-
lizmu ir jo supervalstybe, o veikiau vis akivaizdesni jo eko-
nomikos trūkumai ir deformacijos bei kur kas dinamiškesnės, 
toliau pažengusios ir dominuojančios kapitalistinės pasaulinės 
ekonomikos skverbimasis į socialistinę ekonomiką.

D  Disidentas, Čekoslovakijos (vėliau Čekijos) 
prezidentas V. Havelas

Sovietų Sąjungą sugriovė rokas, džinsai ir kompiuteriai.

F  Rusijos prezidento V. Putino pasisakymas TV laidoje 
2011 m.

SSRS reikėjo laiku pradėti ekonominius pertvarkymus ir 
reformas bei įtvirtinti demokratinius pokyčius šalyje. Reikė-
jo nuosekliai, atkakliai ir drąsiai, neslepiant galvos smėly-
je ir neatkišant pasturgalio kovoti už mūsų valstybės terito-
rinį vientisumą.

1. Dėl ko šaltojo karo laikotarpiu SSRS ir JAV vadintos 
supervalstybėmis?

2. Nurodyk šias valstybes ir paaiškink jų heraldinius simbolius B . 
3. Palygink A  pateiktus statistikos duomenis ir padaryk išvadų 

apie valstybių gyventojus, ūkį ir karinę galią. 
4. Remkis žiniomis ir papildyk esminių skirtumų tarp supervals-

tybių santvarkos sąrašą.

5. Kieno pergale baigėsi supervalstybių konfrontacija?  
Su kokiais istorijos įvykiais ji susijusi?

6. Remkis C , E , žiniomis ir apibūdink priežastis, lėmusias  
vienos iš supervalstybių pralaimėjimą.

7. Paaiškink, kaip supranti V. Havelo metaforą D .
8. Kuri iš SSRS žlugimo priežasčių, tavo manymu, teisingiausia? 

Atsakymą pagrįsk.
9. Įvertink F . Kokių išvadų apie dabartinės Rusijos valdžios  

požiūrį į SSRS subyrėjimą gali padaryti?

?

IV Kompleksinės užduotys

JaV ssRs

Er
dv

ė 
ir 

gy
ve

nt
oj

ai

Teritorija (mln. km2) 
ir gyventojų tan-
kumas

9,36 (19,1 gyv./ km2) 22,4 (9,3 gyv./ km2)

Gyventojų skaičius 
(mln.) 151 209

Miestų/kaimų  
gyventojai

64% miestų
36% kaimų

48% miestų
52% kaimų

Dirbančios moterys 15% 40%

Gyvenamoji erdvė 22,9 m2  
(miesto gyventojui)

8 m2  
(miesto gyventojui)

Že
m

ės
 ū

ki
s i

r p
ra

m
on

ė

Ekonominė galia
381 BVP

2536 JAV doleriai/ 
1 gyv.

126 BVP
699 JAV doleriai/ 

1 gyv.

Žemės ūkio  
produkcija (mln. t)

Kviečiai 30
Kukurūzai 110

Bulvės 11
Mėsa 12

Kviečiai 51
Kukurūzai 10

Bulvės 86
Mėsa 8

Dirbantys žemės 
ūkyje (% gyventojų) 12% 54%

Plieno produkcija 
(mln. t)

105 (16% pasaulio 
gamybos)

150 (23% pasaulio 
gamybos)

Elektros gamyba 
(mlrd. kWh) 794 264

Automobilių  
gamyba (mln.) 5,5 per metus 0,13 per metus

Traktorių gamyba 
(mln.) 4,75 per metus 0,99 per metus

G
in

kl
av

im
as

is

Ginkluotosios  
pajėgos (mln. karių) 2,2 3,4

Kovos lėktuvai 5750 8250

Bombonešiai  
(1963)

630 tolimojo veikimo
1630 vidutinio nuo-

tolio

200 tolimojo veikimo
1400 vidutinio nuo-

tolio
Raketos  
(1963)

Tarpžemyninės 500
Vidutinio nuotolio 250

Tarpžemyninės 75
Vidutinio nuotolio 700

Branduolinės  
galvutės (1968) 4235 1880

A  JAV ir SSRS ekonominė ir karinė galia. XX a. 7 deš. B

EE

„Kapitonas Brežnevas užplaukė ant seklumos“. XX a. 9 deš. pradž. 
karikatūra.


