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Antrojo pasaulinio karo pamokos žmonijai nesuteikė 
taikos ir saugumo. SSRS siekis išplėsti įtaką suskaldė 
ir supriešino sąjungininkų koaliciją. Įtampa tarp SSRS 
vadovaujamų komunistinių šalių diktatūrų ir JAV 
vadovaujamų demokratinių Vakarų valstybių peraugo 
į šaltąjį karą. Pasaulis dešimtmečius tapo beprotiško 
ginklavimosi ir dviejų priešiškų blokų varžybų arena.

Totalitarinę SSRS sistemą išjuokianti britų rašytojo Džordžo Orvelo saty-
rinė pasaka „Gyvulių ūkis“ pasakoja, kaip viename ūkyje gyvuliai įvykdė re-
voliuciją – nuvertė žmonių valdžią ir patys ėmė ūkininkauti. Deja, išsilaisvinu-
sieji pateko į kiaulių ir nuožmių jų apsaugininkų sarginių šunų valdžią. Kitų 
gyvulių užsiėmimas buvo alinantis darbas vykdant kiaulių sudarytus planus, 
šlovinamus apgaulingų šūkių, jog nuo šiol gyvuliai dirba ne žmonėms, bet sau.  
Kitame 1949 m. pasirodžiusiame rašytojo kūrinyje „1984-ieji“ pasakojama, 
koks būtų gyvenimas totalitarinėje Okeanijos visuomenėje tolimais 1984-aisiais. 
Maistas neskanus, gėrimai tiesiog šlykštūs, trūksta būtiniausių dalykų. Val-
džia sąmoningai stengiasi, kad gyventojams nuolat ko nors stigtų. Materialinė  
gerovė gali sukelti maištą, o alkanas pilietis priverstas galvoti tik apie pil-
vą. Prekės gaminamos tam, kad vėliau būtų sunaikintos. Valstybė nuolat su 
kuo nors kariauja. Teisybės ministerija kasdien iš naujo perrašo šalies istoriją. 

Gyvulių ūkį ir Okeaniją primenanti Soviẽtų Są́junga žlugo, tačiau sovietmečio 
palikimas pokomunistinėse šalyse dar gyvas. Valdžios malonių laukiančio ir ne-
mąstančio homo sovieticus sindromas, Gulago papročiai ir žargonas tebeveikia 
visuomenę, vis dar gajus nepakantumas kitam ir kito nuomonei, niekinamasis 
turtingesnio požiūris į  vargšą, viršininko – į pavaldinį.

V  Šaltasis  
karas
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1990 m.
Vokietijos 

suvienijimas

1927–1953 m.
stalinizmas SSRS

�������

���������

���������

����

�
�
�

�
� �

�

� � � � � � �

� � � � � �
�������
���������

������


���	�����

� � � �

��
�����

����������

� � � � � � ���
���

������
������

�����
�������


����
�������

����
���

�������

������
�������

�������
����� �������

������

������

��������

�
�
��

�
��
��

�


����
������

�� � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

����
����

� � � � � � 
����
������

�������
������

��
�����

������


���������

���������

������

��������


���

����

���������

���������

����������

������������

������

���������

�������

������

���������

�
�

�
�

�

� �

�������
�

���
��

�� ��
����

��

�� ������
�� ��������
�� �������
�� ������
�	���
�� ���
�� ������	���
�� ����	���
�� �	�����
�� ���
� � ������
��� ����������
��� ����	���
��� ��������
��� �����	���
��� �����������
��� ��
�����

������������

����������
��������	��������

���������

������
����	�����������

������
����������	��
�����
	�������
�������
����
���

�����������
���
�����������������

�������
	�������
�������
����
���
��	�������������	��
������	������������
������
����������������������
�����������	��������������

���	���	
�����������	���

������	���������
�

�����������	��������
���
�	�������������	��������
������������
�����

��������������������	��������
������������������������

�����	���������
� ������������4  Pasaulis šaltojo karo metais 
(1946–1991).

1  Apie komunistinės SSRS keliamus  
pavojus įspėjantis italų plakatas. 1947 metai.

6  Šaltojo karo raiškos formos. 

2  Prieš JAV įtaką agituojantis  
Prancūzijos komunistų plakatas. 1952 m.3  JAV atominės bombos 

sprogimas per bandymus Bikinio 
atole Ramiajame vandenyne. 
1946 m.
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JAV Vakarų 
Europos 

šalys

Pagalba ir paskolos

Pirkimas

Amerikiečių 
produktai

1  Iš V. Čerčilio kalbos Fultone 
1946 m. 

Šešėlis krito ant laukų, kurie dar vi-
sai neseniai buvo apšviesti sąjunginin-
kų pergalės. Niekas nežino, ką Sovietų 
Sąjunga ir jos tarptautinė komunistų 
organizacija ketina daryti artimiausiu 
metu. Ar numatytos kokios tolesnės 
ekspansijos ribos, jei tokios yra? Nuo 
Ščecino prie Baltijos iki Triesto prie 
Adrijos jūros ant žemyno nusileido 
„geležinė uždanga“. Už šios linijos atsi-
dūrė visi senõsios Vidurio ir Rytų Euro-
pos lobiai: Varšuva, Berlynas, Viena,  
Budapeštas, Belgradas, Bukareštas ir 
Sofija – visi šie garsūs miestai ir terito-
rijos aplink juos yra sovietų veikiami ir 
vis griežčiau Maskvos kontroliuojami. 
Daugelyje pasaulio valstybių, esančių 
toli nuo Rusijos sienų, sukurtos komu-
nistinės penktosios kolonos, kurios vi-
siškai paklūsta komunistiniam centrui 
ir veikia pagal jo nurodymus.  

Šių laikų istorijos chrestomatija (1946–1995), 
Kaunas, Šviesa, 1998, p. 8–9. 

Trumeno doktrina ir Maršalo planas 
Po karo SSRS įtakos sferas Rytų Europoje išplėtęs J. Stalinas rengėsi naujam pa-

sauliniam karui su Vakarų valstybėmis. Sovietų remiamų vietos komunistų apgau-
lingais pažadais tikėjo dalis karo nualintų ir nuskurdusių šalių gyventojų. SSRS 
ekspansijos į Vakarus pavojus privertė JAV atsisakyti iki tol vyravusios nuostatos 
nesikišti į Europos reikalus. 1947 m. prezidentas Haris Trumenas įtikino kongre-
są patvirtinti nutarimą dėl karinės ir ekonominės paramos Europos valstybėms. Jis 
teigė, kad kiekviena tauta privalanti pasirinkti arba gyvenimą demokratinėje, lais-
ve grįstoje vakarietiškoje santvarkoje, arba totalitarinėje diktatūroje. Kadangi ko-
munizmas iš prigimties linkęs skverbtis į aplinką, tai laisvasis pasaulis apsauginiais 
pylimais turi užkirsti tam kelią. 

Nauja JAV politikos kryptis pavadinta Trùmeno doktrinà. Kertine jos ašimi tapo 
Máršalo plãnas – apie 13 mlrd. dolerių vertės amerikiečių ekonominė parama Eu-
ropos šalims. Planuota sustiprinti Europos šalių ūkį ir, pakėlus žmonių gyvenimo 
gerovę, užkirsti kelią komunizmui plisti. JAV valstybės sekretorius Džordžas Mar-
šalas tvirtino: „Mes savo politika siekiame kovoti ne prieš kokią nors šalį ar doktri-
ną, o prieš badą, skurdą, nusivylimą ir chaosą.“ 

JAV parama siūlyta visoms Europos valstybėms, įskaitant pačią SSRS ir jos įtako-
je esančias valstybes. J. Stalinas atmetė Maršalo planą kaip kapitalistų klastą bei už-
draudė priimti pagalbą ir savo sąjungininkėms. Maršalo planas nenuvylė. Nuo SSRS 
priklausomos šalys ėmė vis labiau atsilikti nuo Vakarų. O paramą priėmusios vals-
tybės atkūrė ūkį, sumažino nedarbą ir skurdą. Nė viena iš jų nepateko į komunistų 
valdžios rankas. J. Stalinas buvo priverstas SSRS ekspansiją iš Europos nukreipti į 
labiau pažeidžiamas ir skurdesnes Azijos šalis.

1. Ant Europos nusileidžia „geležinė uždanga“

– Mes jus palaidosime! 
Iš SSRS vadovo N. Chruščiovo kreipimosi į Vakarų šalių ambasadorius. 1956 m.

Šaltojo karo ištakos 
Konfliktas tarp priešingybių – komunistinės Soviẽtų Są́jungos diktatūros ir demo-

kratinių Vakarų šalių – buvo neišvengiamas. J. Stalinas teigė, kad taikus sugyveni-
mas su kapitalistais neįmanomas. Turinti įvykti pasaulinė revoliucija, po kurios ko-
munistų valdžia bus įtvirtinta visame pasaulyje. Vakarų valstybės baisėjosi Soviẽ-
tų Są́jungoje įsitvirtinusiu totalitarizmu, vykdomu masiniu teroru. Po Lénkijos su-
naikinimo J. Stalinas Vakarų šalims tapo nacstinės Vokietjos sąjungininku. Tik dėl 
pergalės prieš nacistus JAV ir Didžióji Britãnija sudarė sąjungą su SSRS. 

Antihitlerinė koalicija buvo netvirta. Tarpusavio nepasitikėjimas bei įtampa  
išryškėjo pokariu. Amerikiečių ir britų karių išvaduotos Europos valstybės mė-
gavosi laisve. O Raudonosios armijos užimtos šalys neatgavo nepriklausomybės. 
Jose vietoj J. Stalino pažadėtų laisvų rinkimų prievarta įtvirtintos SSRS marionetės  
komunistų diktatūros. 

1946 m.V. Čerčilis savo garsiojoje kalboje Fùltone (JAV) pareiškė, jog ant Europos 
nusileido geležinė uždanga ir padalijo žemyną. Jis teigė, kad „Rytų Europos šalys 
neteko teisės rinktis ateities. Tai ne ta Europa, dėl kurios mes kovojome.“ V. Čerčilis 
paragino ginti demokratiją ir priešintis komunizmo ekspansijai. Ši kalba laikoma sim-
boline šáltojo kãro pradžia. Nuo 1946 iki 1991 m. trukęs konfliktas nuo visų iki tol 
vykusių karų skyrėsi tuo, jog neperaugo į tiesioginius karo veiksmus, t. y. „karštą-
jį“ karą tarp pagrindinių priešininkų – JAV ir SSRS. Jis reiškėsi ideologine ir pro-
pagandine kova, ginklavimosi varžybomis, karinių blokų kūrimu, šnipinėjimu ir kt.

  Sovietų propagandinis plakatas, 
pašiepiantis JAV įtaką Vakarų Europai. 
1950 m.

9

  „Atlaisvink kelią Maršalo planui!”  
1948 m. Vakarų Vokietijoje platintas 
plakatas.

7

  Maršalo plano vykdymas.
6

  Karo nuniokotos Vokietijos atstatymas. Dėl katastrofiškai trūkstamos vyriškos darbo 
jėgos pagrindinis krūvis teko moterims. 1948 m. nuotrauka.

4

  Maršalo plano lėšos (mlrd. dolerių), 
skirtos Vakarų Europai 1948–1952 m.

5
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  Europa šaltojo karo metais (1946–1991).
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8  Iš JAV prezidento H. Trumeno kalbos     

Kai kurioms šalims prieš tautų valią buvo primesti totalitariniai režimai. JAV vyriausybė ne kartą 
protestavo prieš bauginimą ir prievartą Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje. Kiekviena tauta turėtų 
demokratiškai pasirinkti gyvenimo būdą. Tačiau dažnai to laisvo pasirinkimo jos neturi.

Jungtinės Amerikos Valstijos savo politika turi remti laisvas tautas, kurias pavergė ginkluota 
mažuma arba agresoriai iš išorės. Jei nepadėsime Graikijai ir Turkijai šiuo lemtingu momentu, pa-
sekmės gali būti sunkios ir Rytams, ir Vakarams. Mes turime nedelsdami imtis ryžtingų veiksmų.

Pagal: http://www.americanrhetoric.com

  „Metas įveikti tarpeklį“. 1946 m. 
JAV karikatūra.

3

Didž.  
Britanija

3,44

kitos šalys
2,88

Graikija
0,7

Nyderlandai
               1,1 VFR

1,41 Italija
1,52

Prancūzija
2,81

iš viso 19,91 
mlrd. dolerių
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1. Ant Europos nusileidžia „geležinė uždanga“

Berlyno blokada ir Vokietijos padalijimas 
Vienas iš svarbiausių šaltojo karo įtampos židinių buvo Vokietjos likimas. 

Buvusios antihitlerinės koalicijos sąjungininkės laikinai padalijo šalį ir sosti-
nę Berlýną į okupacines zonas ir sektorius. Vakarinė Vokietjos dalis, įskaitant 
Vakarų̃ Berlýną, atiteko Prancūzjos, Didžiõsios Britãnijos ir JAV kontrolei, o 
rytinėje šalies bei sostinės dalyje šeimininkavo SSRS.

Žmonių gyvenimas pokario Vokietjoje buvo ypač sunkus. Sugriauti mies-
tai, sunaikinta pramonė, trūko maisto, būtiniausių buities dalykų. Šalyje apsi-
gyveno apie 12 mln. vokiečių pabėgėlių, išvarytų iš Lénkijos, Čekoslovãkijos, 
Rytų̃ Prū́sijos. Rytų̃ Vokietjoje, grobdami viską, ką galėjo, savavaliavo sovietai.  
Pridengiant reparacijomis už karo nuostolius, ištisos gamyklos buvo ardomos 
ir gabenamos į SSRS. Nepaisydama vokiečių valios SSRS čia ėmė kurti komu-
nistinę diktatūrą. Supratusios, kad suvienyti šalies tol, kol dalyje jos stovi sovie-
tų armija, nepavyks, Vakarų valstybės savo zonoje kūrė demokratinę Vokietją. 

Pirmas konfliktas kilo 1948 m. SSRS surengus Berlýno blokãdą. Ja 
siekta užkirsti bet kokį maisto, vaistų ir žaliavų tiekimą Vakarų kontro-
liuojamai miesto daliai. Tikėtasi, kad amerikiečių ir britų kariai ją paliks ir  
visas Berlýnas atiteks sovietams. Tačiau sąjungininkai nepasidavė. JAV pa-
stangomis suorganizuotas oro tiltas, kuris kiaurą parą tiekė žaliavas Berlý-
nui. Apskaičiuota, jog per blokadą atlikta per 278 tūkst. skrydžių, pergaben-
ta daugiau kaip 2 mln. tonų įvairių gyvybiškai būtinų žaliavų. 1949 m. gegužę 
sovietai buvo priversti nutraukti blokadą. JAV, Didž. Britãnijos ir Prancūzjos 
zonos sujungtos į vieną valstybę – Vokietjos Federãcinę Respùbliką (VFR).  
Vakarinė Berlýno dalis gavo laisvojo miesto statusą. Sovietai savo zonoje įkū-
rė Vokietjos Demokrãtinę Respùbliką (VDR). Vokietjos padalijimas per 
visą šaltąjį karą liko vienu didžiausių SSRS ir Vakarų valstybių įtampos taškų. 

17  Iš Šiaurės Atlanto Sutarties  
organizacijos nuostatų. 1949 m.    

5 straipsnis
Šalys susitaria, kad vienos ar kelių iš jų gin-

kluotas užpuolimas Europoje ar Šiaurės Ame-
rikoje bus laikomas jų visų užpuolimu, ir to-
kio ginkluoto užpuolimo atveju kiekviena 
iš jų, įgyvendindama individualios ar kolek-
tyvinės savigynos teisę, pripažintą Jungti-
nių Tautų Chartijos 51 straipsnyje, nedelsda-
ma suteiks pagalbą užpultai ar užpultoms ša-
lims, individualiai ir kartu su kitomis šalimis, 
imdamasi tokių veiksmų, kokie atrodys bū-
tini, įskaitant ginkluotos jėgos panaudoji-
mą, Šiaurės Atlanto regiono saugumui atkur-
ti ir palaikyti.

Apie kiekvieną ginkluotą užpuolimą bei 
visas priemones, kurių buvo imtasi užpuoli-
mo atveju, nedelsiant pranešama Saugumo 
Tarybai. Priemonės nutraukiamos po to, kai 
Saugumo Taryba imasi veiksmų, būtinų at-
kurti ir palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą.

Pagal: www.kam.lt  SSRS vykdomą Berlyno blokadą 
pašiepianti 1948 m. karikatūra.

13

  NATO (A) ir Varšuvos pakto (B) 
simboliai.  

16

NATO ir Varšuvos pakto blokų įkūrimas  
Soviẽtų Są́jungos galia ir stiprėjanti komunizmo įtaka skatino Vakarų ša-

lis vienytis karinėje srityje. Siekta užsitikrinti galingiausios pasaulio valsty-
bės JAV karinę paramą ir taip išvengti galimos SSRS karinės intervencijos. 
1949 m. JAV, Kanadà ir dešimt Europos valstybių pasirašė sutartį dėl gynybi-
nio bloko – Šiáurės Atlánto Sutartiẽs Organizãcijos (angl. trump. NATO)  –  
įkūrimo. Sutartis rėmėsi principu, jog vienos ar kelių valstybių užpuolimas 
turėtų būti laikomas viso bloko užpuolimu. Narystė NATO šaltojo karo metais 
veikė kaip agresoriaus atbaidymo priemonė. Pulti į bloką susivienijusių vals-
tybių sovietai nedrįso. SSRS atsvara NATO tapo 1955 m. įkurtas Váršuvos 
pãktas. Ši organizacija kariniais tikslais suvienijo SSRS ir jos sąjungininkes 
Rytų Europos valstybes. 

Šaltojo karo metais abu blokai buvo pasirengę bet kada pradėti karštąjį karą. 
Kaip savotiška patrankų mėsa Maskvà pirmiausia siekė pasinaudoti Rytų Euro-
pos valstybių gyventojais. Jie pirmieji turėjo atsidurti pragaištingo karo įvykių 
sūkuryje. Paviešinti buvusių Váršuvos pãkto narių slapti kariniai planai rodo, 
jog SSRS NATO pajėgas planavo sutriuškinti žaibišku puolamuoju karu. Ga-
vus įsakymą, į Vakarus turėjo pajudėti sovietų tankų ir šarvuotosios techni-
kos kolonos. Puolimą turėjo lydėti masiniai smūgiai branduoliniu ginklu. Be-
veik visi didesni Vakarų Europos miestai turėjo būti nušluoti nuo žemės pa-
viršiaus. Pagal NATO planus gausesnes Váršuvos pãkto pajėgas valstybės tu-
rėjo pristabdyti taip pat pirmiausia branduoliniu ginklu, kol į žemyną atvyks  
amerikiečių ir britų pastiprinimas. 

Dviejų priešiškų karinių blokų įkūrimas galutinai padalijo Europą ir pasau-
lį į dvi stovyklas – komunistinį Rytų bloką ir demokratinį Vakarų. Nors isto-
rikai šaltąjį karą dažnai mini kaip Vakarų ir Rytų konfliktą, tikrovėje tai buvo 
konfliktas tarp SSRS diktatūros ir laisvojo pasaulio. Prievarta sovietų užval-
dytos Rytų Europos valstybės savo valia konflikte sovietų pusėje nedalyvavo. 

10  Iš 1946 m. JAV diplomato Dž. Kenano 
telegramos

Ketinimas valdyti Vokietiją kartu su rusais 
yra beprotybė. Beprotiška taip pat tikėtis, kad 
rusai ir mes galėtume vieną gražią dieną man-
dagiai pasitraukti, o iš to vakuumo atgimtų 
sveika ir taiki, stabili ir draugiška Vokietija. Mes 
neturime kitos galimybės, tik savąją Vokietijos 
dalį vesti į tokią nepriklausomybę, kuri būtų 
tokia gera, tokia saugi, tokia pranaši, kad Rytai 
negalėtų kelti jai grėsmės. Geriau suskaldyta 
Vokietija, kurios bent jau vakarinė dalis sudary-
tų atsparą totalitarizmo jėgoms, negu suvieny-
ta Vokietija, kuri vėl atvertų toms jėgoms kelią 
iki pat Šiaurės jūros.

M. Mai, Pasaulio istorija, Vilnius, Alma littera, 2006, p. 174.

  Oro tiltas į Vakarų Berlyną. 1948–1949 m. Taip Vakarai užblokuotą  
miestą aprūpino žaliavomis ir maisto produktais. 

11
  JAV prezidentas Haris Trumenas pasirašo  NATO įkūrimo sutartį. 1949 m. Vašingtonas.
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  Padalytas Berlynas. 1945–1961 m.
12

B

A

VAKARAI RyTAI
1986 m. JAV Iš viso NATO Iš viso Rytai Varšuvos paktas SSRS
Gyventojai 241 mln. 642 mln. 393 mln. 114 mln. 280 mln.

Ginkluotosios 
pajėgos 2,1 mln. 5,5 mln. 6,4 mln. 1,2 mln. 5,1 mln.

Rezervas 1,7 mln. 7,4 mln. 8,3 mln. 2 mln. 6,3 mln.
Tankai 14 300 32 700 69 000 14 500 54 500

Kovos lėktuvai 7200 11 100 11 300 2300 11 400 
Branduolinis  

arsenalas (vnt.) 23 317 24 094 45 000 0 45 000

  NATO ir Varšuvos pakto pajėgų santykis 
Vidurio Europoje. XX a. 9 deš.
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170

1. Ant Europos nusileidžia „geležinė uždanga“

?  
1. Įvardyk šaltojo karo priežastis. Nurodyk, 

tavo nuomone, svarbiausias. Atsakymą 
pagrįsk.

2. Savais žodžiais paaiškink šaltojo karo  
sąvoką. Pateik iš istorijos šio konflikto 
raiškos formų pavyzdžių (165 p. 6 ).

3. Išnagrinėk 8 . Kuo JAV valdžia grindė 
Trumeno doktriną? Įrodyk, jog šie nuo-
gąstavimai buvo pagrįsti.  

4. Įvertink Maršalo plano reikšmę Europai. 
Kodėl juo pasinaudojo tik dalis žemyno 
valstybių (tekstas, 4 – 7 )?

5. Apibūdink SSRS ir Vakarų sąjungininkų 
politiką Vokietijos ir Berlyno klausimais 
(tekstas, 10 – 12 , 18 – 20 ).  

6. Išnagrinėk 3  ir 13 . Ką karikatūromis 
norėjo parodyti jų autoriai?

7. Grupėse padiskutuokite, ar šiandienos 
pasaulis išsivadavo iš šaltojo karo pali-
kimo. 

Berlyno siena
Demokratinė santvarka, rinkos ekonomika, tarptautinė parama ir bendradarbia-

vimas lėmė itin spartų VFR ūkio augimą. Greitai Vakarų̃ Vokietijà vėl įgijo vienos 
iš Europos valstybių lyderių statusą. O SSRS kontroliuojama Rytų̃ Vokietijà vystėsi 
kur kas lėčiau ir vis labiau atsiliko nuo kaimynės. 

1953 m. ekonominis sunkmetis privertė į gatves išeiti Rytų̃ Berlýno gyventojus. 
Netrukus neramumai išplito visoje Vokietjoje. Tada masines demonstracijas numal-
šino sovietų tankai. Ilgainiui vis labiau ėmė skirtis dviejų vokiečių valstybių gyveni-
mo lygis, vis daugiau žmonių iš Rytų̃ Berlýno kėlėsi į turtingesnę ir laisvesnę VFR. 
Manoma, kad per dešimtmetį apie 3 mln. žmonių per Rytų̃ Berlýną paliko VDR. Di-
džiulis pabėgėlių srautas kėlė SSRS susierzinimą, todėl nuspręsta uždaryti sieną tarp 
Rytų̃ ir Vakarų̃ Vokietjų. 

1961 m. pastatyta rytinę miesto dalį nuo vakarinės atskyrusi Berlýno sena 
(202–203 p.) tapo ryškiausiu šaltojo karo ir Rytų bei Vakarų tarpusavio priešiškumo ir 
atsiribojimo simboliu. Tuometis JAV prezidentas Džonas Kenedis Berlýno seną įvertino 
kaip komunizmo nesėkmę. „Laisvė turi daug sunkumų, demokratija yra netobula, tačiau 
mes niekada nestatėme sienos, kad išlaikytume savo žmones šalies viduje“, – teigė  
jis. Tai buvo dar vienas smūgis komunistinei Soviẽtų Są́jungai. Pasaulis pamatė, jog 
tariamas komunistinis rojus tėra siena apjuostas ir nuo kalinių nepasitenkinimo braš-
kantis kalėjimas.

1   Berlýno sena – SSRS nurodymu 
1961 m. rugpjūčio 13 d. pradėta statyti 
siena. Ji atskyrė Vakarų valstybių ir so-
vietų kontroliuojamus Berlýno sektorius. 
Máršalo plãnas – pokariu JAV Eu-
ropos šalims pasiūlytas ekonominės 
pagalbos planas. 
NÃTO (North Atlantic Treaty Organi-
zation – Šiaurės Atlanto Sutarties Or-
ganizacija) – 1949 m. įkurta organi-
zacija, kurios tikslas – šalims bendrai 
gintis nuo SSRS. 
Šaltàsis kãras – SSRS ir Vakarų konf-
liktas, kilęs po Antrojo pasaulinio 
karo. Jis reiškėsi politine įtampa,  
ideologine ir propagandine kova,  
karinių blokų kūrimu, ginklavimosi 
varžybomis ir kt. 
Trùmeno doktrinà – 1947 m. paskelb-
ta JAV politikos kryptis, kuri numatė 
aktyvius veiksmus prieš komunizmo 
plitimą. 
Váršuvos pãktas – 1955 m. įkurta 
SSRS ir jos satelitinių valstybių kari-
nė organizacija. 

Metai Pabėgėlių 
skaičius

1949 129 245
1950 197 788
1951 165 648
1952 182 393
1953 331 390
1954 184 198
1955 252 870
1956 279 189
1957 261 622
1958 204 092
1959 143 917
1960 199 188
1961 155 402

    Iš viso 2 686 942

  Pabėgusių iš VDR  
1949–1961 m. skaičius.
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20  Iš JAV prezidento Dž. Kenedžio 
kalbos „Aš esu berlynietis“. 1963 m. 
birželio 26 d. Berlyno rotušė

Kas tinka Berlynui, tinka Vokietijai: 
tikros taikos Europoje nebus tol, kol 
ketvirtadaliui vokiečių nebus pripažin-
ta svarbiausia laisvo pasirinkimo tei-
sė. Jūs gyvenate savo laisvę ginančio-
je saloje, tačiau jūsų gyvenimas yra su-
sijęs su žemynu. Štai kodėl baigdamas 
aš jus prašau žvelgti toliau už šiandie-
nos pavojus į rytojaus viltį; toliau už 
šio miesto, Berlyno, laisvės ir už jūsų 
šalies – į laisvės pažangą visame pa-
saulyje; toliau už sienos į tą dieną, kai 
įsiviešpataus teisingumas ir taika.

Visi laisvi žmonės, kad ir kur jie gy-
ventų, yra šio miesto – Vakarų Berlyno – 
piliečiai. Kaip tik dėl to aš didžiuojuosi, 
kad, būdamas laisvas žmogus, galiu pa-
reikšti: aš esu berlynietis!

A. Bendjebbar, Naujausieji laikai: iliustruota 
žmonijos istorijos kronika, Vilnius, Alma littera, 

1997, p. 78.

  Berlyno sienos statyba 1961–1962 m. 
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