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Formación do imperio ruso entre 1689-1900.



1. A Rusia dos Tsares
1.1. Un imperio inmenso e atrasado.

  RÉXIME AUTOCRÁTICO: 
Goberno directo do Tsar, sen Constitución nin Parlamento. Apoiado por:

  Burocracia.
Exército.
 Igrexa Ortodoxa.

  ECONOMÍA AGRARIA: 
  MIR: propiedade comunal.
  KULAKS: grandes propiedades en mans da nobreza ou pequenos propietarios 

(escaso)

  LIXEIRO PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN:
  Penetra o capitalismo. S. Petesburgo, Moscova, a Polonia rusa, Finlandia, 

Ucraína. Industria moi concentrada, de grandes dimensións e forte capital 
estranxeiro.

   Importante continxente de obreiros industriais. Baixos salarios e condicións 
precarias.





PARTIDOS POLÍTICOS OPOSTOS AO 
TSARISMO



1.3. A revolución de 1905 
e os intentos de reforma

Demanda dos obreiros de San Petesburgo ó tsar en 1905.
Acudimos a ti en busca de xustiza e protección […]. Chegamos ao momento terrible en que é mellor morrer 
que continuar cos nosos sufrimentos insoportables. Declarámosnos en folga. 
Non pedimos máis ca aquilo que é necesario para vivir […]. A nosa primeira petición era que os nosos 
patróns examinasen con nós as nosas necesidades; pero non se nos permitíu […] porque a lei non as 
recoñece. Considerouse ilegal a nosa petición de diminuir o número de horas de traballo a oito por día e 
establecer o salario conxuntamente cos nosos patróns. Señor: estamos aquí máis de trescentas mil almas; 
todos somos homes, pero só pola apariencia, polo aspecto. Calquera de nós que se atreva a levantar a voz 
para defender os intereses da clase obreira é encarcerado […]. Pedimos que ordenes inmediatamente a 
convocatoria de representantes de Rusia[…]. Para isto ordena que as eleccións á Asemblea constituínte se 
fagan sobre a base de sufraxio universal.

Voilliard, Cabourdin, Dreyfus e Marx, Documents d´histoire, 1851-1971

O 22 de Xaneiro de 1905 
produciuse o chamado 
“Domingo Sanguento". Os 
soldados zaristas dispararon e 
cargaron contra unha 
manifestación pacífica 
encabezada polo Pope Gapon.



Logo da Revolución de 1905, iniciáronse tímidas reformas económicas e políticas. 
Convocóuse unha Duma ( Asemblea lexislativa de representantes dos grupos 

politicos) e propúxose unha reforma agraria.



A revolución 
fracasóu no 1905 

pero trae 
consigo…

MANIFESTO DE 
OUTUBRO FEBREIRO 

DE 1917
Caída do 
Tsarismo

OUTUBRO 
DE 1917

OS 
BOLXEVIQU
ES FANSE 
CO PODER

GUERR
A

1914

TODO O 
PODER 

PARA OS 
SOVIETS

Os BOLXEVIQUES, de 
Lenin confían en 

acelerar a revolución

Os SOCIALDEMÓCRATAS, 
predican o marxismo.

Un goberno 
represivo e 

ineficaz

Industria en 
rápido 

crecemento

Poboación en 
aumento:

- Escaseza de 
terras.

- Métodos 
primitivos.

- - terratenentes 
pouco 

poulares.

A 
“Inteligentsia” 

culta e 
insatisfeita

Desastre da 
guerra con 

Xapón

SOVIETS

DUMA

GOBERNO 
PROVISIONAL

Causas 
subxacent

es

Obreiros en folga 
para conseguir 
mellores condicións 
de traballo

Foco de 
descontento

Desconfianza cara 
ó Tsar

Máis liberdade 
para a crítica

Cúlpase ao Tsar das 
derrotas e da escaseza 

Non consegue 
traer
Paz, terra e pan.

Desordes rurais

Regreso de Lenin 
decidido a tomar o 

poder

Un novo foco de 
descontento



2. A Revolución de 1917

Causas
Participación na Primera Guerra Mundial
Escaseza de produtos e subida dos prezos
Diminución da capacidade adquisitiva dos asalariados
Derrotas militares

O 27 de Febreiro producíuse unha folga xeral. Os soviets e diversos grupos 
revolucionarios trataron de canalizar o proceso de cambio. A negativa do zar e do seu 
goberno a abandonar a guerra foi decisiva; diante da insistencia dunha parte do exército 
e a presión dos partidos, o zar decidíu abdicar.
A Duma e os soviets impuxeron un goberno provisional presidido polo príncipe Lvov.FOTO

O novo goberno Prometeu reformas políticas e sociais
Mantivo a Rusia na guerra

A presión antibelicista dos soviets 
comezou a perflar  a existencia dun 
doble poder: o do goberno e o dos 

soviets. 

2.1  A revolución de Febreiro



2.2  De Febreiro a Outubro: a ascensión bolchevique

Lenin estaba exiliado desde a revolución de 1905. Desde a súa chegada a 
Rusia en Abril, Lenin nun artigo coñecido co nome de “Teses de abril” 
defendía o feito de que a revolución tíña que superar  a súa fase liberal-
burguesa para converterse nunha revolución do proletariado.  Ver teses

As prometidas reformas non avanzaban e o goberno de Lvov foi perdendo 
popularidade. As queixas extendíanse e o pobo esixía subsidios para os 
soldados, repartos de terras, abandono da guerra e constitución efectiva 
dunha república. Ante a grave situación, Lvov foi sustituido por Kerenski 
(partidario de profundizar nas reformas, pero non de saír da guerra). As 
cousas empeoraron cando Kornílov intentou un golpe de estado. Kerenski 
puido vencer a intentona co apoio do soviet e dos bolcheviques. Ver foto

Pero o prestixio de Kerenski debilitárase. Entón Lenin convenceu ao 
Partido Bolchevique da necesidade de actuar. A súa frase máis célebre 
foi: ¡Todo o  poder aos soviets! defendía a necesidade de rematar co 
goberno provisional e crear un novo poder obreiro baseado nos soviets.



AS REVOLUCIÓNS DE 1917

Febreiro (marzo) Revolución liberal dirixida por intelectuais e burgueses

Soviets Formación de dous poderes Goberno provisional

Enfrontamento entre ambos 
poderes

Controlado polos 
bolcheviques

Teñen o poder real Ten o poder oficial

Está controlado polos partidos 
liberais e máis tarde (xullo) por 

Kerenski e os menxeviques

Outubro (novembro)

Formación dun goberno 
revolucionario controlado polo 

PCUS e dirixido por LENIN

Revolución socialista/bolxevique dirixida por intelectuais e 
obreiros

Paz con Alemaña
(Brest-Litovsk)

Creación da 
URSS (1922)

Guerra civil
(ata 1921)



3. A construcción da U.R.S.S.

•  Sobre o traballo (pan): Estableceuse un control da producción das fábricas por 
parte dos propios traballadores, a través dos comités ou consellos de fábrica. 
Nacionalizáronse os bancos, implantouse a xornada laboral de oito horas e non se 
recoñeceron  as  débedas internacionais contraídas polo réxime zarista.

•  Sobre a paz: consideraron imposible na práctica permanecer na Primeira Guerra 
Mundial, polo que propuxeron unha paz xusta “sin anexións nin indemnizacións”. Sin 
embargo, os alemáns impuxeron as súas condicións, asinándose en marzo de 1918 a 
paz de Brest-Litovsk, que supoñía importantes cesións territoriais nas fronteiras 
occidentais do antigo imperio ruso. 

•  Sobre a terra: Aboliuse a propiedade privada da terra e confiscouse a dos 
terratenentes, sendo os soviets os responsables do reparto. Tamén se prohibíu o 
emprego de traballo asalariado, con isto na práctica respaldábase o soño dos 
campesiños pobres de acadar  unha pequena explotación familiar independente por 
medio dun reparto.

•  Sobre as minorías nacionais: Invitábase aos diversos pobos que formaban parte 
do imperio a que se asociaran, como repúblicas, ao goberno de Rusia; pero 
recoñecíaselles o dereito á autodeterminación no caso de non querer permanecer 
unidos. Así, a Constitución de 1923 adoptou unha estrutura federal pola que se 
constituíu a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).



ORGANIZACIÓN POLÍTICA DA URSS
PARTIDO COMUNISTA 

(PCUS)
Único partido permitido

O seu comité central elixe 
ao 

Nomea aos candidatos dos

Consello dos Comisarios 
do Pobo

(Consello de ministros)

Secretario Xeral

O asociacionismo político e sindical ten como base 
aos

O seu presidente 
é

XEFE DO 
ESTADO

Cada república ten unha ampla autonomía 
administrativa

SOVIETS
(Consellos

)

PRESIDIUM
Consello das 

nacionalidades

Consello da 
Unión

SOVIET 
SUPREMO

Órgano principal 
do estado





O PENSAMENTO DE 
LENINIdeoloxía: 

Marxismo

Concepción do 
movemento 

revolucionario

Idea do Estado

A revolución democrático-burguesa debe 
conducir a unha revolución socialista

A revolución debe ser dirixida por unha 
organización sólida que se convirta na 

vangarda do proletariado: Partido comunista 
(PCUS)

O Estado debe ser controlado por un partido  
único (PCUS) que establezca unha 

democracia proletaria ou dictadura do 
proletariado.

Resultado: réxime soviético (URSS)

Creación da III Internacional

Debe extender a revolución a outros países



3.1  A Guerra Civil e o Comunismo de Guerra

A revolución triunfara en moitos lugares do imperio. A resistencia contra os 
bolcheviques estivo liderada por unha parte do exército zarista, membros das 
antigas clases privilexiadas e do campesiñado propietario e por certas etnias.

O EXÉRCITO BRANCO por oposición ao EXÉRCITO 
VERMELLO

Os bolcheviques crearon un verdadeiro exército; o seu líder foi Trotski. Diante 
da presión dos brancos, en 1918 executaron ao Zar e á súa familia. Máis tarde, os 
éxitos militares dos vermellos foron aumentando ata que no 1921, declarouse 
vencedor da guerra. 
A guerra tivo como consecuencia que toda a economía do país se orientase cara a 
un único obxectivo para conseguir a victoria final: avituallar ao exército para 
gañar a guerra. Esta fase da revolución coñeceuse como COMUNISMO DE 
GUERRA e supuxo a supresión da propiedade privada e a estatalización da 
industria para facer fronte ás necesidades do exército. Toda a economía pasou a 
estar dirixida polo Estado que controlaba a producción e a distribución dos 
produtos agrarios.



3.2  A N.E.P.
A nova orientación económica baseouse en poñer en 
marcha unha NOVA POLÍTICA ECONÓMICA.

-   Dar marcha atrás a algunhas iniciativas anteriores: a desaparición da 
propiedade privada e o control estatal da industria e a agricultura.

-  implantación dunha economía mixta: algúns sectores socializados convivirían 
cunha volta á economía de mercado que permitía a propiedad e os intercambios 
privada. 

OBXECTIVO: Aumentar a producción rápidamente e mellorar as condicións de 
vida da poboación.

RESULTADO: a producción agrícola e industrial mellorou notablemente, máis a 
volta ao mercado fixo subir os prezos e permitíu as ganancias privadas. 
Reapareceron os pequenos empresarios da industria e os kulaks.

Esta nova política económica proposta por Lenin abríu un serio debate no seo do 
partido entre as tendencias que defendían o mantemento dunha economía mixta, 
parte estatal e parte privada e as que propugnaban a rápida socialización da 
propiedade, a producción e a distribución de bens.



4. La era de Stalin

Á morte de Lenin prodúcese un gran debate no Partido 
Bolchevique para decidir quén sería o novo xefe. A 
figura más destacada en aquel momentos era Trotski. 

O cambio progresivo da revolución cara ao establecemento 
dun poder autoritario, nas mans dun verdadeiro dictador, o 
establecemento dun absoluto centralismo e a dificultade 
extrema de seguir calquera vía de progreso democrático para 
la revolución.  

O home que levou a cabo este proceso foi Stalin. 
Trotski, propulsor da idea da revolución 
permanente, foi separado do partido e desterrado.

A política de Stalin orientouse cara á construcción dunha 
sociedade sin propiedade privada; para iso liquidou a 
N.E.P. e impulsou os plans quinquenais e a 
colectivización. Ademáis emprega novos métodos para 
impoñerse ideolóxicamente.



4.1  O Stalinismo económico.

Stalin sustituíu a N.E.P. 
por unha planificación 
centralizada e 
autoritaria da economía. 

A colectivización de 
todos os sectores da 
produción e distribución 
da riqueza. 

EN REALIDADE A REVOLUCIÓN SOVIÉTICA NON FOI MOITO MÁIS ALÓ DA 
ESTATALIZACIÓN . 

A planificación da economía a gran escala iniciouse co primeiro PLAN QUINQUENAL. A 
súa dirección estableceuse a través do GOSPLÁN. O seu obxectivo era converter a URSS 
nun país plenamente industrial e facer do seu sector agrario un extraordinario núcleo de 
producción a través da explotación colectivizada. 

 No 1929 comezou a colectivización masiva na agricultura. Os kulaks foron 
expropiados e moitas veces liquidados físicamente.  

 Os campesiños agrupáronse en Sovjós e Koljós

 O ritmo da colectivización foi moi rápido. Unha enorme presión política e un 
inmenso aparato de propaganda púxose ao servicio da gran colectivización.



 Para fomentar o crecemento da producción, a industria pasou a 
estar plenamente dirixida polo Estado. 

 Deuse prioridade ao fomento da industria pesada deixando 
descuidada a de bens intermedios e de consumo.

 A revolución socialista pretendía suprimir o mercado e 
redistribuir todos os recursos económicos desde o estado. 

 Os capitais necesarios para  a expansión da industria saíron de:
-  Agricultura.
-  Minería.
-  Outras actividades primarias.

 Isto  deixou poucos recursos para mellorar o nivel de vida.



O CULTO Á PERSONALIDADE

Lenin e Stalin gozaron dun culto case sagrado na URSS 
durante o mandato de Stalin. Carteis, propaganda, estatuas 
nas cidades, etc servían como base para ensalzar aos dous 
homes básicos do sistema. Stalin aparece representando 
diferentes facetas da vida do país: agricultor, obreiro 
industrial, etc, incluso con marcados trazos humanos, en 
actitudes sensibles, con nenos…
Trala morte de Stalin no 1953, faltando un sistema establecido 

de traspaso e sucesión de poderes deu lugar de novo a unha 
serie de loitas polo control do poder. O novo dirixente saído da 
pugna, Kruschev, levará a cabo unha dura crítica contra o 
stalinismo, ao tempo que se  producirán importantes cambios 
nos comportamentos da política internacional no ámbito da 
Guerra Fría.











Na foto da dereita vemos que desaparece 
un acompañante de Stalin, por que foi 

executado e por tanto, considerado persoa 
“non grata” para o réxime….



Na tenda que vemos 
poñía “Reloxos: ouro e 
prata” e foi cambiado 
pola frase “loita polos 

teus dereitos”. 
Tamén un soldado que 
levaba unha bandeira, 

agora leva un cartel que 
dice “abaixo a 
monarquía”…





Georgi Lvov



Alexis Kerenski

General 
Kornílov



"1. En nuestra actitud ante la guerra, que por parte de Rusia sigue siendo indiscutiblemente una guerra 
imperialista, de rapiña, también bajo el nuevo Gobierno de Lvov y Cía., en virtud del carácter capitalista 
de este Gobierno, es intolerable la más pequeña concesión al "defensismo revolucionario"....
2. La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la primera etapa de la revolución, 
que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y de 
organización, a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y de las capas 
pobres del campesinado....
3. Ningún apoyo al Gobierno Provisional; explicar la completa falsedad de todas sus promesas, sobre 
todo de la renuncia a las anexiones. Desenmascarar a este gobierno, que es un gobierno de capitalistas, 
en vez de propugnar la inadmisible e ilusoria "exigencia" de que deje de ser imperialista...
4. Reconocer que, en la mayor parte de los Soviets de diputados obreros, nuestro partido está en minoría 
y, por el momento, en una minoría reducida, frente al bloque de todos los elementos pequeñoburgueses y 
oportunistas -sometidos a la influencia de la burguesía y que llevan dicha influencia al seno del 
proletariado-, desde los socialistas populares y los socialistas revolucionarios hasta el Comité de 
Organización (Chjeídze, Tsereteli, etc.), Steklov, etc., etc.
Explicar a las masas que los Soviets de diputados obreros son la única forma posible de gobierno 
revolucionario (...).
5. No una república parlamentaria -volver a ella desde los Soviets de diputados obreros sería dar un paso 
atrás- sino una república de los Soviets de diputados obreros, braceros y campesinos en todo el país, de 
abajo arriba.
Supresión de la policía, del ejército y de la burocracia.
6. En el programa agrario, trasladar el centro de gravedad a los Soviets de diputados braceros.
Confiscación de todas las tierras de los latifundios.
Nacionalización de todas las tierras del país, de las que dispondrán los Soviets locales de diputados 
braceros y campesinos (...).
7. Fusión inmediata de todos los bancos del país en un Banco Nacional único, sometido al control de los 
Soviets de diputados obreros.
8. No "implantación" del socialismo como nuestra tarea inmediata, sino pasar únicamente a la 
instauración inmediata del control de la producción social y de la distribución de los productos por los 
Soviets de diputados obreros (...).“ Diapositiva 11

V.I.U. Lenin. Teses de abril. 3 de abril de 1917.





El Lissitski. 
Cartel 

propagandistico.





Wladimir Tatlin. Proxecto para un 
homenaxe á III Internacional. 
1917.



Konstantin Melnikov - Pabellón Soviético.
Exposición Internacional de Artes Decorativas de París (1925)



Vera Mujina. 
O obreiro e a 
Kolkhoziana” 

1937.
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