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TEMA 7
A REVOLUCIÓN RUSA

1. UN XIGANTE COS PÉS DE BARRO
Absolutismo zarista (Nicolás II)/Modernización do país (social e económica).
1.1. Progreso económico e atraso social
O imperio ruso era unha das grandes potencias (extensión e poboación) a finais do
XIX.
-Grandes diferencias sociais:

-Minoría enriquecida (igrexa ortodoxa, terratenientes-kulaks, comerciantes,
industriais)/compesiñado e proletariado emprobrecido.

-Inexistencia dunha clase media ampla.
-A servidume non foi abolida ata 1861.

-Tardío desenvolvemento industrial: Proletariado urbano pouco numeroso e
concentrado en grandes fábricas.
1.2. Os enfrontamentos políticos
-Absolutismo anacrónico.
-Amplo e complexo imperio.
-Alianza tsar-igrexa ortodoxa.
-Oposición política:

-A clase media urbana desexa unha democratización do país: Partido
Constitucional Demócrata (KD, cadetes).
-Partido Socialista revolucionario (SR, eseritas): maioritario no campo,
representa o descontento co reparto da terra.
-Partido Obreiro Socialdemócrata Ruso:

-Proletariado urbano e intelectualidade radicalizada.
-Dividido en:

-Bolxeviques (maioría) de Lenin: partidarios da revolución.
-Menxeviques (minoría): partidarios de colaborar coa
burguesía para derrocar á monarquía.

1.3. A Revolución de xaneiro de 1905
-Causas:

-Crise económica de 1902/03.
-Guerra ruso-xaponesa.

-Domingo sanguento: unha manifestación pacífica de obreiros que pedían xustiza
ante o tsar foi disolta polas armas (doc. páx. 220).
-A represión provocou unha revolución en toda Rusia; creánse, por primeira vez, os
sóviets (consellos) de obreiros.
-Nicolás II aprobou, momentáneamente, algunhas reformas:

-Creación dunha asemblea representativa (Duma).
-Melloras laborais e sociais (dereitos sindiciais, xornada de dez horas).

2. A REVOLUCIÓN DE 1917
2.1. A revolución de febreiro
-A I Guerra Mundial que puxo en evidencia os problemas da Rusia tsarista,
provocou o caos no país:
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-Exército mal abastecido: descontento
-A poboación civil sufre as penalidades da guerra.
-As forzas políticas (soamente os bolxeviques opuxéranse á entrada de

Rusia na guerra: manifesto de Zimmerwald, 1915) empezaron a mostrarse opostos á
continuación do conflito.
-Febreiro de 1917: manifestacións de protesta, folgas. O tsar clausura a Duma.
-O 27 de febreiro as tropas amontínanse en San Petersburgo (Petrogrado). Dimisión
do goberno.
-Xurden dous poderes:

-Os deputados da Duma crean un Comité Provisional.
-Sóviet de Obreiros e Soldados de Petrogrado, con mayoría menchevique e

eserita (Declaración do soviet de Petrogrado, páx. 221).
-Eses dous poderes chegan a un acordo para formar un goberno provisional e o tsar
abdica. Rusia convértese nunha república.
2.2. Os gobernos provisionais (marzo-outubro de 1917)
-Inestabilidade política: rápida sucesión de gobernos. Os bolxeviques conspiran.
-O primeiro goberno provisional opta por continuar na guerra e convocar unha
asemblea constituínte pero non aborda grandes problemas:

-As melloras sociais.
-O repartimento da terra.
-A complexidade nacional do imperio.
-A paz.

-Os bolxeviques difunden a idea de saír da guerra nun exército cada vez máis
desmoralizado. Paralelemente, crean soviets por todo o país para facer fronte ás
medidas dos gobernos provisionais.
-O socialista moderado Kerensky forma un goberno provisional.
2.3. A revolución de Outubro (revolución bolxevique)
-O prestixio dos bolxeviques (Lenin), partidarios da paz, foi incrementándose dende
o mes de febreiro.
-Primeira revolución socialista triunfante da historia.
-Lenin, exiliado en Suíza, regresa a Rusia co apoio de Alemaña e manifesta nas
Teses de abril a idea de substituír o goberno provisional polo goberno dos soviets.
-Programa bolxevique:

-Fin da guerra.
-Repartimento da terra.
-Control obreiro sobre a produción e o comercio.
-Nacionalización da banca e da gran industria.

-Inestabilidade política: intento de golpe de estado militar (Kornilov).
-Dada a degradación da situación, os bolxeviques provocan unha insurrección
armada en Petrogrado. O golpe triunfa e Kerensky fuxe. Lenin entrega o poder ao
Congreso dos Soviets, que elixen un novo goberno (Consello de Comisarios do
Pobo), presidido por Lenin.

-Menxeviques e eseritas non colaboran.

3. O NACEMENTO DA URSS
3.1. O novo réxime: as primeiras medidas
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-Decreto sobre a paz sen anexións (en marzo de 1918 Rusia asina con Alemaña a
Paz de Brest-Litovsk, que implica a perda de grandes territorios e de poboación).
-Decreto sobre a terra, que expropia as grandes propiedades sen indemnización.
-Control obreiro das fábricas.
-Decreto sobre as nacionalidades, que permite aos pobos do imperio disponer do
seu destino.
-A asamblea constituínte reuniuse en xaneiro de 1918 pero foi disolta por Lenin
pois estaba dominada polos eseritas. A oposición é silenciada e reprimida.
-O poder da Rusia bolxevique baséase en:

-Os soviets.
-A ditadura do proletariado.

3.2. A guerra civil (1918-1920) e o comunismo de guerra
-Exército Vermello (Trotsky)/rusos brancos.
-As potencias estranxeiras (Francia, GB e Xapón) apoian aos
contrarrevolucionarios para evitar que a revolución se expanda fora de Rusia.
-A guerra sumiu Rusia nunha caótica situación económica. Para facer frontes ás
necesidades de abastecemento, os bolxeviques impuxeron o comunismo de guerra:

-Os campesinos tiñan que entregar as colleitas ás autoridades.
-Control absoluto da economía por parte do goberno.

-1922: nacemento da URSS.
3.3. A Nova Política Económica (1921-1927)
-A difícil situación á que se enfrontaba a URSS obrigou a Lenin a dar un xiro na
súa política económica: a NEP. Significa reinstaurar temporalmente certas formas
do capitalismo.
-Liberalización de certos sectores da economía:

-Liberdade de comercio interior.
-Os campesinos podían vender libremente os seus excedentes.
-Permite a existencia de pequenas empresas privadas na industria.
-Autoriza a entrada de capital estranxeiro.

-A economía coñeceu un rápido crecemento pero supuxo a volta ás diferencias
sociais.

4. O PERÍODO STALINISTA
4.1. A sucesión de Stalin
-Á morte de Lenin (1924), había dous candidatos:

-Trotsky: partidario de exportar a revolución (“revolución permanente”).
-Stalin: partidario do “socialismo nun só país”.

-na loita polo poder, Stalin foi arrinconando a Trostky, que foi primeiro deportado a
Siberia e despois obrigado a exiliarse (asasinado por orde de Stalin en 1940).
4.2. Socialización e planificación
-Planificación estatal da economía/liberalismo capitalismo.
-Planificación (planes quinquenais)= control estatal da economía+colectivización
da terra.
-Obxectivos:

-Desaparición do sector privado.
-Autofinanciamento.
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-Formación de man de obra especializada.
-Desenvolvemento da industria pesada.
-Construción de grandes obras públicas.

-Colectivización da terra:
-Persecución dos kulaks.
-Creación de granxas estatais (sovjóvs) e de cooperativas (koljós).

-A planificación supuxo unha rápida industrialización, aínda que con grandes
desequilibrios.
4.3. A ditadura de Stalin (1927-1953)
-Poder absoluto do partido, que se identifica co estado. Réxime de partido único.
Liderado persoal infalible do secretario xeral. Culto á personalidade.
-A lóxica da represión

-Depuracións (Purgas) do partido bolxevique
-Eliminación da oposición ao ditador: Terror.

-“Nacionalismo internacionalista”.

4.4. O papel da URSS no mundo
-Dende o triunfo da revolución, o mundo capitalistas sentiu a ameaza soviética,
ameaza bolxevique, o medo á expansión do comunismo, que en Occidente se
identificou co movemento obreiro.
-Ata 1920 o revolución soviética sufriu un cerco internacional (“cordón sanitario”).
4.5. A III Internacional, 1919-1943 (Internacional Comunista ou Komintern)
-Marxismo e internacionalismo
-Teoricamente, foi unha ferramenta dos dirixentes soviéticos para exportar a
revolución.  Foi tamén un instrumento para defender os intereses soviéticos na
esfera internacional.
-Agrupa aos partidos comunistas, que naceron como escisións dos partidos
socialistas.

CONCEPTOS: Tsarismo, Kulak*, Bolxevique/menchevique, Sóviet*, Rusos
brancos (exército branco)*, NEP*, Comunismo de guerra*, Stalinismo,
Colectivización*, Planificación (plans quinquenais)*, Stajanovismo*, Perestroika*.


