
 A REVOLUCIÓN RUSA. 
FORMACIÓN E EVOLUCIÓN DA URSS.

l A Revolución Rusa de 1917 marcará decisivamente a historia. Tanto no aspecto 
político como no económico serviu de modelo para aqueles que:

̶ Querían unha resposta alternativa ó capitalismo, 

̶ Que tentaban poñer en práctica os principios do socialismo. 

1 - A  Rusia tsarista.  

l A diferencia do acontecido nos pobos de Europa occidental, a Rusia tsarista ficou 
allea ao proceso de industrialización e liberalización política que se produciu ao longo do 
século XIX. De aí que se considere que a Rusia dos tsares era a principios do século XX 
un imperio en crise. 

l Vexamos cales eran as principais características estruturais da Rusia no cambio 
de século:

1.1 - A sociedade:  

l Na Rusia tsarista a poboación experimentara un forte crecemento (pasando de 
87 millóns en 1870 a 147 en 1910). 

l A maior parte desta poboación (máis do 80%), era  poboación rural e a escasa 
poboación urbana concentrábase en poucas cidades, como Moscova e San Petersburgo, 
en torno a unha  industria feble.

l A estrutura social da Rusia tsarista, presentábase cunhas clases dominantes que 
eran a nobreza terratenente, unha reducida burguesía industrial  e comercial,  e algúns 
kulaks   (campesiños acomodados). 

l Existía tamén unha pequena burguesía urbana e os profesionais e intelectuais, 
que formaban o que poderíamos chamar unha escasa clase media. 

l Pero a maior parte da poboación, tanto as enormes masas campesiñas, como os 
obreiros  asalariados  que  empezaban  a  aparecer  nas  cidades  industriais,  vivían  na 
pobreza.  Estes  últimos,  pese  a  seren  moi  minoritarios,  eran  tamén  o  sector  máis 
reivindicativo.

1.2 -  A economía.   

l A agricultura era a actividade económica predominante.

l A propiedade  das  terras  estruturábase  en  grandes  latifundios  nas  mans  da 
aristocracia  e  da  Igrexa,  de  xeito  que,  a  situación  no campo ruso  mantéñase nunha 
estrutura case feudal, que xeraba un profundo malestar entre o campesiñado. 

l Os primeiros intentos de modificar esta estrutura xorden dende o propio réxime 
tsarista cando promulga,  en  1861,  un  ukasse (decreto) que abolía servidume. Pero a 
situación dos labregos rusos non mellorou. 
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l A porcentaxe de poboación activa ocupada na industria a comezos de século era 
un 9%, o que indica a feble industrialización do país. 

l As principais características son: o seu comezo tardío, xa que arranca na década 
1880-90, e a súa concentración xeográfica en puntos como Moscova, San Petersburgo e 
Ucranía.

l Ademais, debido á ausencia dunha burguesía forte, esta industrialización fíxose 
en base aos investimentos estranxeiros (capital  francés e británico),  e do Estado, que 
recorreu  para  financiala  ao  aumento  dos  impostos  sobre  o  sector  máis  castigado  da 
sociedade rusa, o campesiñado.

1.3 - A estrutura política:  

l A forma de goberno na época tsarista era unha autocracia  :   o tsar exercía unha 
monarquía absoluta apoiado na alta nobreza, que controlaba a burocracia, o exército e a 
igrexa ortodoxa rusa . 

l Durante  todo  o  século  XIX  houbo  unha oposición  política  á  autocracia 
tsarista, que foi dirixida polas elites culturais que denunciaban a situación económica e 
social do país. 

1.3.1 - Os principais grupos de oposición ao tsarismo serán:   

l O populismo: (nacido en 1870)

̶ Propoñía  una  revolución  socialista  campesiña,  liderada  polas  as 
comunidades rurais (Mir), 

̶ A colectivización das terras.

̶ A concienciación social do pobo a través da educación e da propaganda. 

̶ Un grupo populista fundou “terra e liberdade” para difundir a súa propaganda e 
levar a cabo actos terroristas. 

l Unha excisión do populismo foi o anarquismo : 

̶ Os seu líderes foron Bakunin que morreu en 1876 e Kropotin que morreu en 
1921.

̶ Un grupo anarquista fundou a organización terrorista a “Vontade do Pobo “ que 
asasinou ó  txar Alexande II en 1881.

l O Partido Social Revolucionario (eserita)  .   (fundado en 1905)

̶ Vinculado na súa orixe ao populismo, o seu líder principal foi Kerensky. 

̶ A súa base social segue a ser maioritariamente o campesiñado, xa que a súa 
reivindicación principal era a colectivización das terras 

̶ pero tamén contaban con apoios dentro dos obreiros industriais.

l O Partido Obreiro Socialdemócrata Ruso (POSDR):  de ideoloxía marxista, 
vaise escindir en dúas correntes: (nacido en 1898)

l Os menxeviques ( significa “  minoría”). 

̶ Os máis moderados, eran partidarios de establecer unha revolución burguesa 
en Rusia como paso previo á ditadura do proletariado 
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̶ O líder desta corrente era Plejanov. 

l E os bolxeviques ( significa “ maioría” ). 

̶ Eran máis radicais e querían establecer directamente a ditadura do proletariado 
sen pasar pola revolución burguesa.

̶ Estaban liderados por Lenin e serán os que lideren  a revolución de 1917. 

l O Partido Constitucional Democrático (Kadette). (fundado en 1905)

̶ Era un partido de corte liberal, que tomaba como modelo as revolucións liberais 
da Europa occidental, sendo partidarios dunha república parlamentaria.

̶ Un dos seus líderes máis destacados será o príncipe Luov.

2 - Os antecedentes da Revolución bolxevique.  

l Serán  tres  os  acontecementos  fundamentais  que  acabarán  definitivamente  a 
autocracia tsarista: 

̶ A derrota fronte a Xapón en 1905.

̶ A revolución de 1905. 

̶ A Primeira Guerra Mundial. 

2.1 - A guerra ruso-xaponesa: 1904 – 1905.  

l No ano  1904 tivo lugar  unha  guerra contra Xapón  polo control  de Corea e 
Manchuria. 

l Esta guerra supuxo un estrepitoso e inesperado fracaso para o imperio ruso e 
aumentou o descontento social:

̶ Os campesiños queixábanse dos recrutamentos forzosos para o exército.

̶ As clases populares urbanas da suba dos prezos.

̶ Os soldados das condicións en que tiñan que combater.

2.2 - A revolución de 1905:   

l A revolución de 1905 comeza como unha protesta social en xaneiro de 1905:

̶ No chamado «Domingo sanguento» campesiños, obreiros, mulleres e nenos 
de San Petersburgo dirixíronse dirixíronse pacificamente ó palacio do tsar para 
protestar polas duras condicións económicas,  e en particular pola subida do 
prezo do pan. 

̶ A resposta  a  esta  petición  foi  a  carga  do exército  contra  a  poboación  que 
ocasionou máis  de 1000 mortos.  Este feito  fixo que o tsar  perdera o apoio 
popular. 

l Despois disto houbo moitas manifestacións e folgas, dirixidas polos comités de 
obreiros (soviets) que pedían:

̶ E melloras salariais e laborais.

̶ Pedían a convocatoria dunha Duma (Parlamento) 
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̶ As protestas ampliáronse ó longo da primavera 

l As  folgas  uníuselle  a  sublevación  das  tropas  do  «motín  do  acoirazado 
Potemkin» o que  amosou a primeira implicación das forzas armadas nos movementos 
revolucionarios. 

l Estes  acontecementos  decidiron  ao  tsar  a  convocar  unha «Duma»   por 
amplo sufraxio pero:

̶ O poder lexislativo da Duma quedou moi limitado polo dereito de veto do tsar e 
de pechala sempre que estimase oportuno.

l Este  feito  fai  que  aumente  a  oposición  política  ao  tsar.  As  súas  demandas 
recóllense no chamado “Manifesto de Outubro”, que solicitaba:

̶ Ampliación  dos  poderes  da  Duma ata  converterse  nunha  auténtica  cámara 
representativa elixida por  Sufraxio universal.

l Nun principio o tsar aceptou pero pouco a pouco foi recortando todas as medidas 
liberalizadoras de xeito que:

̶ Restrinxiu a autonomía da Duma do mesmo xeito que fixera antes.

̶ Substituíu o sufraxio universal por un sufraxio censatario moi restrinxido. 

̶ Levou a cabo unha forte represión política encarcelando ou mandando para o 
exilio a case 40.000 disidentes políticos.

l Por si fora pouco, a raíña inflúa no seu home deixándose levar polos consellos 
dun santeiro chamado Rasputín que prometera curar ó seu fillo que padecía hemofilia.

2.3 - O estalo da Primeira Guerra Mundial en 1914.  

l Coa entrada de Rusia na Primeira Guerra Mundial a situación fíxose insostible:

̶ Foron recrutados 15 millóns de soldados (un 10% da poboación), 

̶ houbo preto de 3´5 millóns de mortos, 

̶ 4´5 millóns de mutilados e

̶ Uns 2 millóns de prisioneiros. 

l Ademais  o  país  sufriu  unha  serie  de  consecuencias  económicas  negativas 
derivadas da guerra:

̶ A baixada da actividade produtiva debido ó recrutamento dos soldados: homes 
novos en idade de traballar.

̶ O  desabastecemento  do  mercado  interno  pola  necesidade  de  destinar  os 
poucos recursos existentes ás tropas.

̶ A forte subida dos prezos pola escaseza.

̶ O colapso nos transportes, 

̶ E a diminución das terras cultivadas, xa que a maior parte dos recrutados eran 
campesiños, que ao ir á guerra deixaban ás súas familias sen sustento. 

l Esta situación aumentou o malestar da poboación o que levou unha folga xeral 
en San Petersburgo en 1916 pedindo  o fin da participación rusa na guerra. 
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l  O exército negouse a  disparar contra os manifestantes e o tsar reaccionou 
disolvendo a Duma. 

l Este  feito  favorecerá  a  unión  de  toda  a  oposición  política nun  obxectivo 
común: derrocar ó tsarismo. 

3 - As revolución de 1917.   

l En 1917 tiveron lugar dúas revolucións, unha en febreiro, de carácter liberal 
burgués, e outra en outubro,  de carácter marxista liderada polos bolxeviques. 

3.1 -  Febreiro de 1917 :  

l Os  continuos  fracasos  militares  na  guerra,  a  falta  de  abastecemento  e 
equipamento do exército, (que loitaba nunhas condicións penosas e no que as desercións 
eran cada vez máis comúns),  e a falta de alimentos e recursos básicos nas cidades, 
levaron á convocatoria  dunha folga xeral:

̶ Houbo manifestacións nas que o tsar deu orde de disparar sobre a multitude 

̶ Pero  os  soldados  negáronse,  amotináronse  e  fusilaron  aos  seus  oficiais, 
formando soviets cos folguistas. 

l  Diante destes feitos   tsar  1   abdicou.  

l En resposta ó vacío de poder constituíuse un Goberno Provisional, presidido 
polo príncipe Luov 2e formado por liberais burgueses (partido Kadette ou Constitucional 
Democrático) e membros do Partido Social Revolucionario ou eserita.

l Os obxectivos do Goberno Provisional eran: 

̶ Transformar a estrutura política do Estado cara un sistema parlamentario liberal

̶ Gañar a guerra.   

l Pero este Goberno Provisional perderá o apoio popular debido a:

̶ A súa  decisión  de  continuar  na  guerra  e  non  repartir  as  terras  entre  os 
campesiños.

l Mentres  o Goberno provisional  se  encontra  con estes  problemas os soviets 
vanse estendendo de San Petersburgo ás outras cidades do imperio:

̶ Estaban formados por grupos de obreiros, soldados e campesiños.

̶ Pedían o  fin  da guerra,  indemnizacións para os mutilados e asignacións ás 
familias dos soldados. 

̶ Melloras salariais e o control obreiro das empresas.  

l Dentro dos soviets vivíase un enfrontamento entre:

̶ Os  bolxeviques  (significa  “A  maioría”),  dirixidos  Lenin,  que  defendían  a 
instauración inmediata dunha ditadura do proletariado, 

1 Asasinado polos bolxeviques  xunto ca súa familia en xullo de 1918.
2 Non tiña nada que ver ca familia real, pertencía á nobreza media que ocupaba postos 

intermedios na burocracia estatal: era culta pero con recursos económicos limitados.
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̶ E os menxeviques (“a minoría”) , que eran partidarios de colaborar co Partido 
Social  Revolucionario  (eserita)  de  Kerensky  e  co  Partido  Constitucional 
Democrático (Kadette). Dicían que así se seguían os pasos indicados por Marx: 
primeiro  a revolución burguesa e despois ditadura do proletariado.

3.1.1 - As “Teses de Abril” de Lenin.  

l Para facer frente ós menxeviques, Lenin escribe as “Teses de Abril” segundo as 
cales a fase de revolución burguesa de Marx está xa acontecendo co Goberno Burgués. 
Polo tanto é lexítimo suprimilo e instaurar a ditadura do proletariado:

̶ Nacionalizando a banca, as terras e as fábricas.

̶ Creando unha República de Soviets co lema de “todo o poder para os soviets”. 

3.1.2 - O goberno de Kerensky:  

l A presión levada a cabo polos soviets fixo que o Goberno Provisional dera paso 
a  un  Goberno  de  Coalición presidida  por  Kerensky  (  Partido  eserita  ou  Social 
Revolucionario) no que participaban os menxeviques. 

l Os bolxeviques  optaron pola ruptura definitiva co goberno seguindo as teses de 
Lenin: “todo o poder para os soviets”.

l O goberno derrubase definitivamente ante a situación militar xa que:

̶ Continuaban  os  problemas  xerados  pola  participación  na  Primeira  Guerra 
Mundial, 

̶ Xorden movementos independentistas en Polonia, Finlandia e Ucraína.

̶ A  isto  engádese  o intento  de  golpe  de  Estado  dos  militares  máis 
intransixentes, encabezados polo xeneral Kornilov, que se opoñían á firma da 
paz con Alemaña. 

l O  golpe  fracasa  gracias  á  actuación  dos  bolxeviques  que  organizaron  a 
resistencia coa formación da Garda Roxa   da que se encargaría   Troski  .  

̶ Con este feito acaban desprazando ós menxeviques dos soviets.

3.2 - Outubro de 1917:  

l En  outubro,  seguindo  os  consellos  de  Lenin3,  o  Comité  Central  dos 
bolxeviques decidiu  ocupar  os  centros  neurálxicos  da  cidade  (estacións  de  tren, 
correos...e asaltar o Palacio de Inverno, sede do Goberno. 

l Unha  vez  detidos  os  membros  do  Goberno  de  Coalición,  creou  un  Comité 
Militar Revolucionario, presidido por Trostki que:

̶ Asinou o Tratado de Brest-Litovsk (marzo de 1918), no que Rusia:

̶ Renunciaba a Estonia, Letonia e Lituania, 

̶ Recoñecía a independencia de Polonia, Finlandia e Ucraína, Xeorxia, Armenia e 
Acerbaixán. 

̶ Facía cesións territoriais a Turquía e Romanía. 

3 Lenin exiliado en Finlandia, quería que os soviets tomasen o poder antes de que os alemáns 
chegasen a S. Petersburgo e acabasen cos soviets.
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̶ Aboliu a propiedade privada da terra:

̶ Confiscáronse   as terras dos latifundistas, da Coroa, da Igrexa, e puxéronse á 
disposición dos comités agrícolas. 

̶ Estableceu  o  control  obreiro  da  produción  nas  empresas industriais, 
comerciais, bancarias e agrícolas con máis de cinco obreiros. 

̶ Decretouse á igualdade  de todos os pobos de Rusia e  recoñeceuse o  seu 
dereito á autodeterminación. 

̶ Prometeu a convocatoria de eleccións para unha Asemblea Constituínte.

l Pero os  resultados das  eleccións  de  Novembro  foron  desfavorables  para  os 
bolxeviques (só conseguiron 1/4 dos representantes) polo que os bolxeviques suprimiron 
Asemblea Constituínte polo Congreso dos Soviets presidido por Lenin que:

̶ Estableceu como órgano de poder o Consello de Comisarios do Pobo. 

̶ Creaba a RSFSR (República Socialista Federativa Soviética Rusa), baseada 
na unión  libre  e  voluntaria  de todas as nacionalidades  existentes  no antigo 
imperio.

̶ Os  non  bolxeviques  (menxeviques,  populistas,  eseritas,  kadettes...)  serán 
marxinados do poder  e perseguidos pola  “Checa”que,  nun ano, eliminará a 
máis de 40000 opositores.

̶ Os bolxeviques pasaron a chamarse comunistas.

3.3 - Guerra civil:  

l Os bolxeviques tiñan unha dobre oposición :

̶ A interior: constituída por militares, esseritas, kadetes, menxeviques e zaristas.

̶ E  a  exterior  formada  por  potencias  como  Francia,  Gran  Bretaña,  Estados 
Unidos e Xapón, que esixían o pago da débeda externa rusa e non admitían o 
triunfo dos bolxeviques. 

l En  Xuño de 1918 desembarcarán tropas francesas e británicas para axudar ó 
Exército Branco que se enfrontou  ó Exército Vermello, organizado por Trostki.

l Ata 1919 a maior parte do país estivo nas mans do Exército Branco pero, ó final  
gañou o Exército Vermello favorecido por:

̶ O fracaso das ofensivas militares do Exército Branco. 

̶ A oposición do pobo ruso á ocupación estranxeira.

̶ A fin do apoio internacional ós contrarrevolucionarios rusos ós poucos meses de 
rematar a Primeira Guerra Mundial. 

3.3.1 - A economía de guerra:  

l Os bolxeviques implantaron o chamado “comunismo de guerra”: 

̶ A terras e as fábricas pasaron a ser propiedade do Estado (nacionalización)

̶ No  campo  creáronse  as  primeiras  “cooperativas  agrícolas”  (Koljos)  e  as 
primeiras “granxas estatais” (sovjos)
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̶ Para  abastecer  ó  exército  ás  cidades  e  ó  exército  fixéronse  requisas 
obrigatorias ós campesiños e os obreiros das fábricas pasaron a ser vixiados 
por homes armados.

l Estas medidas desembocaron a   crise de 1921  : 

̶ Estendéronse  as  protestas  pola  utilización  da  forza  contra  obreiros  e 
campesiños4 e polo aumento dos burócratas dentro do partido 

̶ Descendeu a produción agraria nun 60% con respecto a 1914.

̶ Tamén baixou a produción industrial sendo un 15% menos que en 1914.

̶ A  escaseza  de  produtos  no  mercado  provocou  a  subida  de  prezos,  o 
nacemento do mercado negro e a emigración da poboación cara o campo.

̶ A fame causou millóns de mortos.

l Debido a isto no X Congreso do Partido Comunista:

̶ Prohibiuse a existencia de correntes de opinión diferentes dentro do Partido.

̶ Impulsouse unha nova política económica: a NEP.

3.4 -  A N.E.P. (Nova Política Económica).  

l A Nova  Política  Económica,  coñecida  como  N.E.P.,  manterase  ata  1928  e 
supoñía, en verbas do propio Lenin, un “obrigado paso atrás” no control da economía polo 
Estado:

̶ Permitía certa iniciativa privada para fomentar a produtividade. 

̶ Permítese a instalación de empresas estranxeiras, e investimento de  capitais 
foráneos.

̶ As  pequenas  industrias  foron  desnacionalizadas  e  tamén  se  liberalizou  o 
comercio ó por menor (a venta nas pequenas tendas).

̶ Permitíuselles  a libre comercialización dos excedentes ós campesiños, e só o 
10% da produción debía ser entregado ó Estado. 

l  Estas medidas provocaron unha rápida reactivación da economía pero tamén:

̶ O  nacemento  dunha  nova  clase  media  de  campesiños,  comerciantes  e 
empresarios favorecidos polas medidas liberalizadoras que levantou protestas 
entre os membros do partido.

̶ A baixada  dos  prezos  agrícolas  e  a  subida  dos  industriais  que  provocou  a 
“crise das tesoiras”.  Para solucionar este problema o goberno estableceu o 
control dos prezos industriais e forzou o aumento da produtividade.

̶ As medidas foron efectivas e no ano 1924 os prezos agrícolas e industriais 
achegábanse xa moito. 

4 entre elas destaca a sublevación das tropas da base naval de Kronstadt que 
ata agora sempre apoiara a revolución.
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3.5 - A construción do Estado soviético:  

l En 1922 crease a URSS  (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) debido á 
incorporación  de  Bielorrusia,  Ucraína,  Armenia,  Xeorxia  e  Acerbaixán.  A  ampliación 
continuará ata 1940.

l En 1924  proclamouse a primeira Constitución da URSS:

̶ Soviet  Supremo  que  estaba integrado  polos  delegados  dos  soviets  das 
diferentes repúblicas, exercía o poder lexislativo. 

̶ O Presidente da URSS era elixido polo Soviet Supremo.

̶ O Consello de Comisarios do Pobo exercía de consello de ministros.

̶ O  Partido Comunista  (PCUS), dirixido por un Secretario Xeral 5 controlaba 
toda a organización política.

4 - Morte de Lenin e loita polo poder:  

l A morte de Lenin en Xaneiro de 1924 orixinou unha loita polo poder na que os 
principais contrincantes eran Troski e Stalin:

l Trostki: 

̶ Tiña  moito  prestixio  por  haber  organizado  o  Exército  Vermello  e  gañado  a 
guerra. 

̶ Era un líder brillante e man dereita de Lenin.

̶ Xunto con  Zinoviev e Kamenev quería o fin da NEP. 

̶ Defendía a extensión da revolución a outros países.

l Stalin:

̶ Tiña menos capacidade de liderazgo pero controlaba o aparato do Partido.

̶ Xunto con  Bujarin  quería a permanencia da NEP no campo como forma de 
obter excedentes  agrícolas para alimentar  á  poboación urbana,  dado que a 
produción  das  granxas  estatais  e  das  cooperativas  campesiñas  era  aínda 
insuficiente.

̶ Defendía a construción do socialismo na URSS,  sen agardar  ao seu triunfo 
noutros estados europeos (o “socialismo nun só país”). 

l As ideas de Stalin  encontraron mellor  acollida na poboación e  debido ó seu 
manexo do partido, conseguiu illar a Troski, de xeito que tivo que fuxir do país. Deste xeito 
conseguiu e facerse co control do Estado dende 1928.

5 Esta constitución estivo vixente ata 1936.
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5 -  A época de Stalin: 1927 – 1953:  

5.1 - Creación dos plans quinquenais:  

l A  partir  de  1928  desenvolveuse  unha  política  económica  baseada  na 
planificación e control do Estado, decretándose  medidas que todas as empresas estaban 
obrigadas a cumprir.

l Esta política desenvolveuse a través dos chamados  Plans Quinquenais  ,   que 
tiveron como obxectivos:

̶ Transformar a URSS nun país industrial, 

̶ Crear  unha grande economía colectivizada (eliminando ós sectores privados 
favorecidos pola NEP)

̶ Incrementar a capacidade defensiva do país. 

l Leváronse a cabo tres Plans: 

̶ O primeiro entre 1928 e 1932; 

̶ O segundo de 1933 a 1937 e 

̶ O terceiro iniciouse en 1938 pero viuse interrompido pola II Guerra Mundial6 

l  Esta política desembocou  nun forte crecemento industrial, que fixo que a URSS 
fose, en 1940, a terceira potencia industrial detrás Estados Unidos e Alemaña. 

̶ Despegou sobre  todo a industria pesada ao contrario  do que aconteceu no 
desenvolvemento industrial dos países capitalistas nos que se desenvolveu a 
industria de bens de consumo. 

5.1.1 - As medidas colectivizadoras:  

l As medidas adoptadas foron moi ríxidas: 

̶ Os medios de produción agrícolas e industriais foron estatalizados

̶ O Goberno determinou as directrices xerais da economía e mesmo de cada 
empresa en particular. 

̶ As pequenas industrias e as empresas comerciais privadas desapareceron.

l Eliminouse aos kulaks, levando a cabo unha colectivización total da agricultura a 
través da implantación de dúas formas agrícolas: 

̶ O  kolkhoz ou  koljos:  cooperativa de produción agrícola na que había unha 
produción colectiva con medios estatais e unha pequena produción campesiña 
que se comercializaba libremente) e

̶ O sovkhoz ou  sovjos:  granxa estatal  na que traballaban obreiros agrícolas, 
asalariados  do  Estado,  dirixidos  por  técnicos  estatais  e  sobre  terras  de 
propiedade estatal nas que non se deixaba ningunha parcela ó traballador .

̶ Creáronse  tamén  as  E.T.M.  (Estacións  de  Tractores  e  Maquinaria)  que 
centralizaban a gran maquinaria agrícola, que logo era cedida ás cooperativas. 

6 Despois de guerra continuaron ata a morte de Stalin.
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l Todo este proceso levouse a cabo cunha forte resistencia á política dos kulaks 
(campesiños ricos) que trataron de impedir que lles quitasen as súas terras.

l Consecuencia desta oposición, duramente reprimida, foi  a caída da produción 
agrícola que non se recuperou ata 1934.

5.2 - Constitución de 1936:  

l Redactouse a nova Constitución de 1936 na que:

̶ Os dereitos e deberes dos cidadáns debían de estar « de conformidade cos 
intereses dos traballadores e a consolidación do socialismo». 

̶ Defendía a independencia do poder xudicial e a liberdade de cultos xunto coa 
liberdade de propaganda antirrelixiosa. 

̶ A base política do sistema fixábase no Partido Bolxevique e nos soviets, elixidos 
mediante sufraxio universal, directo e secreto, por todos os cidadáns maiores 
de 18 anos. 

̶ Pero deixaba o poder real  nas mans do Politburó e da Secretaría  Xeral  do 
Partido. 

5.3 - Burocratización do Partido:  

l O desenvolvemento  da  burocracia,  coñecida  co  nome de  Nomenklatura, foi 
outra das características deste período. 

l Os burócratas instaláronse como grupo privilexiado dentro do país chegando a 
supoñer ata o 14% da poboación.

l Apareceu unha nova “policía política” que se mantivo no poder ata a morte de 
Stalin.

5.4 - Creación dos campos de concentración stalianianos (gulabs)  

l  A partir  do ano 34, iniciouse un  período de represión e terror :  Máis de  6 
millóns de persoas sufriron as consecuencias das investigacións secretas, os arrestos, as 
deportacións ou os traballos forzados...  asasinatos e desaparicións ...

̶ Nestes  anos  son  condenados  antigos  bolxeviques  (Kamenev,  Zinoviev, 
Bujarin,...) 

̶ Dirixentes e técnicos da planificación, 

̶ mandos do Exército Roxo.... 

l Desta maneira Stalin eliminou toda posible alternativa ao seu  poder, ademais de 
crear un clima de medo que anulou calquera posible manifestación de descontento. 

l Proba da magnitude da represión é que o propio Partido Comunista pasou de 3´5 
millóns de afiliados no ano 33 a 1´9 millóns no 38. 

5.5 - Culto á personalidade e mediocridade cultural:  

l  Stalin, de ser un líder mediocre, pasou a ser o pai do comunismo universal, 
xunto con Marx e Lenin. A propaganda encargábase de transmitir esta imaxe. 
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l O totalitarismo stalinista afectou á vida cultural:

̶ Abandonaronse as propostas innovadoras do período inicial da revolución.

̶ Arte, ciencia, e educación foron sometidos a criterios políticos. 

̶ A doutrina  marxista  viuse  reducida  a  unha  serie  de dogmas  elementais  e 
indiscutibles, 

̶ Da historia oficial do PCUS  eliminaronse os personaxes enfrontados a Stalin.  
Fundación da “ Terceira Internacional”. 

6 - A fundación da Terceira Internacional.  

l O exemplo da Revolución Rusa fixo que noutros países se iniciasen revoltas de 
carácter bolxevique. 

l As máis importantes serán a dos espartaquistas alemáns (Rosa Luxemburg) e a 
dos comunistas húngaros (Bela Kun), falidas nos dous casos. 

l A confianza na expansión da revolución bolxevique levarán a Lenin a inaugurar 
en 1919 a Internacional Comunista ou Terceira Internacional ( Komitern) de carácter 
marxista-lenilista.

l Foi  nestes  momentos  cando  xurdiu  a  diferencia  entre  partidos  comunistas 
(vinculados á URSS) e partidos socialistas (vinculados ós principios teóricos de Marx pero 
non a aplicación práctica que fixo Lenin).

1ª Bac. Historia do Mundo contemporáneo. Rev. Rusa.
 12 de 12


	̶ entre elas destaca a sublevación das tropas da base naval de Kronstadt que ata agora sempre apoiara a revolución.
	l A Revolución Rusa de 1917 marcará decisivamente a historia. Tanto no aspecto político como no económico serviu de modelo para aqueles que:
	̶ Querían unha resposta alternativa ó capitalismo,
	̶ Que tentaban poñer en práctica os principios do socialismo.

	1 - A Rusia tsarista.
	l A diferencia do acontecido nos pobos de Europa occidental, a Rusia tsarista ficou allea ao proceso de industrialización e liberalización política que se produciu ao longo do século XIX. De aí que se considere que a Rusia dos tsares era a principios do século XX un imperio en crise.
	l Vexamos cales eran as principais características estruturais da Rusia no cambio de século:
	1.1 - A sociedade:
	l Na Rusia tsarista a poboación experimentara un forte crecemento (pasando de 87 millóns en 1870 a 147 en 1910).
	l A maior parte desta poboación (máis do 80%), era poboación rural e a escasa poboación urbana concentrábase en poucas cidades, como Moscova e San Petersburgo, en torno a unha industria feble.
	l A estrutura social da Rusia tsarista, presentábase cunhas clases dominantes que eran a nobreza terratenente, unha reducida burguesía industrial e comercial, e algúns kulaks (campesiños acomodados).
	l Existía tamén unha pequena burguesía urbana e os profesionais e intelectuais, que formaban o que poderíamos chamar unha escasa clase media.
	l Pero a maior parte da poboación, tanto as enormes masas campesiñas, como os obreiros asalariados que empezaban a aparecer nas cidades industriais, vivían na pobreza. Estes últimos, pese a seren moi minoritarios, eran tamén o sector máis reivindicativo.

	1.2 - A economía.
	l A agricultura era a actividade económica predominante.
	l A propiedade das terras estruturábase en grandes latifundios nas mans da aristocracia e da Igrexa, de xeito que, a situación no campo ruso mantéñase nunha estrutura case feudal, que xeraba un profundo malestar entre o campesiñado.
	l Os primeiros intentos de modificar esta estrutura xorden dende o propio réxime tsarista cando promulga, en 1861, un ukasse (decreto) que abolía servidume. Pero a situación dos labregos rusos non mellorou.
	l A porcentaxe de poboación activa ocupada na industria a comezos de século era un 9%, o que indica a feble industrialización do país.
	l As principais características son: o seu comezo tardío, xa que arranca na década 1880-90, e a súa concentración xeográfica en puntos como Moscova, San Petersburgo e Ucranía.
	l Ademais, debido á ausencia dunha burguesía forte, esta industrialización fíxose en base aos investimentos estranxeiros (capital francés e británico), e do Estado, que recorreu para financiala ao aumento dos impostos sobre o sector máis castigado da sociedade rusa, o campesiñado.

	1.3 - A estrutura política:
	l A forma de goberno na época tsarista era unha autocracia: o tsar exercía unha monarquía absoluta apoiado na alta nobreza, que controlaba a burocracia, o exército e a igrexa ortodoxa rusa .
	l Durante todo o século XIX houbo unha oposición política á autocracia tsarista, que foi dirixida polas elites culturais que denunciaban a situación económica e social do país.
	1.3.1 - Os principais grupos de oposición ao tsarismo serán:
	l O populismo: (nacido en 1870)
	̶ Propoñía una revolución socialista campesiña, liderada polas as comunidades rurais (Mir),
	̶ A colectivización das terras.
	̶ A concienciación social do pobo a través da educación e da propaganda.
	̶ Un grupo populista fundou “terra e liberdade” para difundir a súa propaganda e levar a cabo actos terroristas.

	l Unha excisión do populismo foi o anarquismo :
	̶ Os seu líderes foron Bakunin que morreu en 1876 e Kropotin que morreu en 1921.
	̶ Un grupo anarquista fundou a organización terrorista a “Vontade do Pobo “ que asasinou ó txar Alexande II en 1881.

	l O Partido Social Revolucionario (eserita). (fundado en 1905)
	̶ Vinculado na súa orixe ao populismo, o seu líder principal foi Kerensky.
	̶ A súa base social segue a ser maioritariamente o campesiñado, xa que a súa reivindicación principal era a colectivización das terras
	̶ pero tamén contaban con apoios dentro dos obreiros industriais.

	l O Partido Obreiro Socialdemócrata Ruso (POSDR): de ideoloxía marxista, vaise escindir en dúas correntes: (nacido en 1898)
	l Os menxeviques ( significa “ minoría”).
	̶ Os máis moderados, eran partidarios de establecer unha revolución burguesa en Rusia como paso previo á ditadura do proletariado
	̶ O líder desta corrente era Plejanov.

	l E os bolxeviques ( significa “ maioría” ).
	̶ Eran máis radicais e querían establecer directamente a ditadura do proletariado sen pasar pola revolución burguesa.
	̶ Estaban liderados por Lenin e serán os que lideren a revolución de 1917.

	l O Partido Constitucional Democrático (Kadette). (fundado en 1905)
	̶ Era un partido de corte liberal, que tomaba como modelo as revolucións liberais da Europa occidental, sendo partidarios dunha república parlamentaria.
	̶ Un dos seus líderes máis destacados será o príncipe Luov.




	2 - Os antecedentes da Revolución bolxevique.
	l Serán tres os acontecementos fundamentais que acabarán definitivamente a autocracia tsarista:
	̶ A derrota fronte a Xapón en 1905.
	̶ A revolución de 1905.
	̶ A Primeira Guerra Mundial.

	2.1 - A guerra ruso-xaponesa: 1904 – 1905.
	l No ano 1904 tivo lugar unha guerra contra Xapón polo control de Corea e Manchuria.
	l Esta guerra supuxo un estrepitoso e inesperado fracaso para o imperio ruso e aumentou o descontento social:
	̶ Os campesiños queixábanse dos recrutamentos forzosos para o exército.
	̶ As clases populares urbanas da suba dos prezos.
	̶ Os soldados das condicións en que tiñan que combater.


	2.2 - A revolución de 1905:
	l A revolución de 1905 comeza como unha protesta social en xaneiro de 1905:
	̶ No chamado «Domingo sanguento» campesiños, obreiros, mulleres e nenos de San Petersburgo dirixíronse dirixíronse pacificamente ó palacio do tsar para protestar polas duras condicións económicas, e en particular pola subida do prezo do pan.
	̶ A resposta a esta petición foi a carga do exército contra a poboación que ocasionou máis de 1000 mortos. Este feito fixo que o tsar perdera o apoio popular.

	l Despois disto houbo moitas manifestacións e folgas, dirixidas polos comités de obreiros (soviets) que pedían:
	̶ E melloras salariais e laborais.
	̶ Pedían a convocatoria dunha Duma (Parlamento)
	̶ As protestas ampliáronse ó longo da primavera

	l As folgas uníuselle a sublevación das tropas do «motín do acoirazado Potemkin» o que amosou a primeira implicación das forzas armadas nos movementos revolucionarios.
	l Estes acontecementos decidiron ao tsar a convocar unha «Duma» por amplo sufraxio pero:
	̶ O poder lexislativo da Duma quedou moi limitado polo dereito de veto do tsar e de pechala sempre que estimase oportuno.

	l Este feito fai que aumente a oposición política ao tsar. As súas demandas recóllense no chamado “Manifesto de Outubro”, que solicitaba:
	̶ Ampliación dos poderes da Duma ata converterse nunha auténtica cámara representativa elixida por Sufraxio universal.

	l Nun principio o tsar aceptou pero pouco a pouco foi recortando todas as medidas liberalizadoras de xeito que:
	̶ Restrinxiu a autonomía da Duma do mesmo xeito que fixera antes.
	̶ Substituíu o sufraxio universal por un sufraxio censatario moi restrinxido.
	̶ Levou a cabo unha forte represión política encarcelando ou mandando para o exilio a case 40.000 disidentes políticos.

	l Por si fora pouco, a raíña inflúa no seu home deixándose levar polos consellos dun santeiro chamado Rasputín que prometera curar ó seu fillo que padecía hemofilia.

	2.3 - O estalo da Primeira Guerra Mundial en 1914.
	l Coa entrada de Rusia na Primeira Guerra Mundial a situación fíxose insostible:
	̶ Foron recrutados 15 millóns de soldados (un 10% da poboación),
	̶ houbo preto de 3´5 millóns de mortos,
	̶ 4´5 millóns de mutilados e
	̶ Uns 2 millóns de prisioneiros.

	l Ademais o país sufriu unha serie de consecuencias económicas negativas derivadas da guerra:
	̶ A baixada da actividade produtiva debido ó recrutamento dos soldados: homes novos en idade de traballar.
	̶ O desabastecemento do mercado interno pola necesidade de destinar os poucos recursos existentes ás tropas.
	̶ A forte subida dos prezos pola escaseza.
	̶ O colapso nos transportes,
	̶ E a diminución das terras cultivadas, xa que a maior parte dos recrutados eran campesiños, que ao ir á guerra deixaban ás súas familias sen sustento.

	l Esta situación aumentou o malestar da poboación o que levou unha folga xeral en San Petersburgo en 1916 pedindo o fin da participación rusa na guerra.
	l O exército negouse a disparar contra os manifestantes e o tsar reaccionou disolvendo a Duma.
	l Este feito favorecerá a unión de toda a oposición política nun obxectivo común: derrocar ó tsarismo.


	3 - As revolución de 1917.
	l En 1917 tiveron lugar dúas revolucións, unha en febreiro, de carácter liberal burgués, e outra en outubro, de carácter marxista liderada polos bolxeviques.
	3.1 - Febreiro de 1917 :
	l Os continuos fracasos militares na guerra, a falta de abastecemento e equipamento do exército, (que loitaba nunhas condicións penosas e no que as desercións eran cada vez máis comúns), e a falta de alimentos e recursos básicos nas cidades, levaron á convocatoria dunha folga xeral:
	̶ Houbo manifestacións nas que o tsar deu orde de disparar sobre a multitude
	̶ Pero os soldados negáronse, amotináronse e fusilaron aos seus oficiais, formando soviets cos folguistas.

	l Diante destes feitos tsar1 abdicou.
	l En resposta ó vacío de poder constituíuse un Goberno Provisional, presidido polo príncipe Luov 2e formado por liberais burgueses (partido Kadette ou Constitucional Democrático) e membros do Partido Social Revolucionario ou eserita.
	l Os obxectivos do Goberno Provisional eran:
	̶ Transformar a estrutura política do Estado cara un sistema parlamentario liberal
	̶ Gañar a guerra.

	l Pero este Goberno Provisional perderá o apoio popular debido a:
	̶ A súa decisión de continuar na guerra e non repartir as terras entre os campesiños.

	l Mentres o Goberno provisional se encontra con estes problemas os soviets vanse estendendo de San Petersburgo ás outras cidades do imperio:
	̶ Estaban formados por grupos de obreiros, soldados e campesiños.
	̶ Pedían o fin da guerra, indemnizacións para os mutilados e asignacións ás familias dos soldados.
	̶ Melloras salariais e o control obreiro das empresas.

	l Dentro dos soviets vivíase un enfrontamento entre:
	̶ Os bolxeviques (significa “A maioría”), dirixidos Lenin, que defendían a instauración inmediata dunha ditadura do proletariado,
	̶ E os menxeviques (“a minoría”) , que eran partidarios de colaborar co Partido Social Revolucionario (eserita) de Kerensky e co Partido Constitucional Democrático (Kadette). Dicían que así se seguían os pasos indicados por Marx: primeiro a revolución burguesa e despois ditadura do proletariado.

	3.1.1 - As “Teses de Abril” de Lenin.
	l Para facer frente ós menxeviques, Lenin escribe as “Teses de Abril” segundo as cales a fase de revolución burguesa de Marx está xa acontecendo co Goberno Burgués. Polo tanto é lexítimo suprimilo e instaurar a ditadura do proletariado:
	̶ Nacionalizando a banca, as terras e as fábricas.
	̶ Creando unha República de Soviets co lema de “todo o poder para os soviets”.


	3.1.2 - O goberno de Kerensky:
	l A presión levada a cabo polos soviets fixo que o Goberno Provisional dera paso a un Goberno de Coalición presidida por Kerensky ( Partido eserita ou Social Revolucionario) no que participaban os menxeviques.
	l Os bolxeviques optaron pola ruptura definitiva co goberno seguindo as teses de Lenin: “todo o poder para os soviets”.
	l O goberno derrubase definitivamente ante a situación militar xa que:
	̶ Continuaban os problemas xerados pola participación na Primeira Guerra Mundial,
	̶ Xorden movementos independentistas en Polonia, Finlandia e Ucraína.
	̶ A isto engádese o intento de golpe de Estado dos militares máis intransixentes, encabezados polo xeneral Kornilov, que se opoñían á firma da paz con Alemaña.

	l O golpe fracasa gracias á actuación dos bolxeviques que organizaron a resistencia coa formación da Garda Roxa da que se encargaría Troski.
	̶ Con este feito acaban desprazando ós menxeviques dos soviets.



	3.2 - Outubro de 1917:
	l En outubro, seguindo os consellos de Lenin3, o Comité Central dos bolxeviques decidiu ocupar os centros neurálxicos da cidade (estacións de tren, correos...e asaltar o Palacio de Inverno, sede do Goberno.
	l Unha vez detidos os membros do Goberno de Coalición, creou un Comité Militar Revolucionario, presidido por Trostki que:
	̶ Asinou o Tratado de Brest-Litovsk (marzo de 1918), no que Rusia:
	̶ Renunciaba a Estonia, Letonia e Lituania,
	̶ Recoñecía a independencia de Polonia, Finlandia e Ucraína, Xeorxia, Armenia e Acerbaixán.
	̶ Facía cesións territoriais a Turquía e Romanía.
	̶ Aboliu a propiedade privada da terra:
	̶ Confiscáronse as terras dos latifundistas, da Coroa, da Igrexa, e puxéronse á disposición dos comités agrícolas.
	̶ Estableceu o control obreiro da produción nas empresas industriais, comerciais, bancarias e agrícolas con máis de cinco obreiros.
	̶ Decretouse á igualdade de todos os pobos de Rusia e recoñeceuse o seu dereito á autodeterminación.
	̶ Prometeu a convocatoria de eleccións para unha Asemblea Constituínte.

	l Pero os resultados das eleccións de Novembro foron desfavorables para os bolxeviques (só conseguiron 1/4 dos representantes) polo que os bolxeviques suprimiron Asemblea Constituínte polo Congreso dos Soviets presidido por Lenin que:
	̶ Estableceu como órgano de poder o Consello de Comisarios do Pobo.
	̶ Creaba a RSFSR (República Socialista Federativa Soviética Rusa), baseada na unión libre e voluntaria de todas as nacionalidades existentes no antigo imperio.
	̶ Os non bolxeviques (menxeviques, populistas, eseritas, kadettes...) serán marxinados do poder e perseguidos pola “Checa”que, nun ano, eliminará a máis de 40000 opositores.
	̶ Os bolxeviques pasaron a chamarse comunistas.


	3.3 - Guerra civil:
	l Os bolxeviques tiñan unha dobre oposición :
	̶ A interior: constituída por militares, esseritas, kadetes, menxeviques e zaristas.
	̶ E a exterior formada por potencias como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Xapón, que esixían o pago da débeda externa rusa e non admitían o triunfo dos bolxeviques.

	l En Xuño de 1918 desembarcarán tropas francesas e británicas para axudar ó Exército Branco que se enfrontou ó Exército Vermello, organizado por Trostki.
	l Ata 1919 a maior parte do país estivo nas mans do Exército Branco pero, ó final gañou o Exército Vermello favorecido por:
	̶ O fracaso das ofensivas militares do Exército Branco.
	̶ A oposición do pobo ruso á ocupación estranxeira.
	̶ A fin do apoio internacional ós contrarrevolucionarios rusos ós poucos meses de rematar a Primeira Guerra Mundial.

	3.3.1 - A economía de guerra:
	l Os bolxeviques implantaron o chamado “comunismo de guerra”:
	̶ A terras e as fábricas pasaron a ser propiedade do Estado (nacionalización)
	̶ No campo creáronse as primeiras “cooperativas agrícolas” (Koljos) e as primeiras “granxas estatais” (sovjos)
	̶ Para abastecer ó exército ás cidades e ó exército fixéronse requisas obrigatorias ós campesiños e os obreiros das fábricas pasaron a ser vixiados por homes armados.

	l Estas medidas desembocaron a crise de 1921:
	̶ Estendéronse as protestas pola utilización da forza contra obreiros e campesiños4 e polo aumento dos burócratas dentro do partido
	̶ Descendeu a produción agraria nun 60% con respecto a 1914.
	̶ Tamén baixou a produción industrial sendo un 15% menos que en 1914.
	̶ A escaseza de produtos no mercado provocou a subida de prezos, o nacemento do mercado negro e a emigración da poboación cara o campo.
	̶ A fame causou millóns de mortos.

	l Debido a isto no X Congreso do Partido Comunista:
	̶ Prohibiuse a existencia de correntes de opinión diferentes dentro do Partido.
	̶ Impulsouse unha nova política económica: a NEP.



	3.4 - A N.E.P. (Nova Política Económica).
	l A Nova Política Económica, coñecida como N.E.P., manterase ata 1928 e supoñía, en verbas do propio Lenin, un “obrigado paso atrás” no control da economía polo Estado:
	̶ Permitía certa iniciativa privada para fomentar a produtividade.
	̶ Permítese a instalación de empresas estranxeiras, e investimento de capitais foráneos.
	̶ As pequenas industrias foron desnacionalizadas e tamén se liberalizou o comercio ó por menor (a venta nas pequenas tendas).
	̶ Permitíuselles a libre comercialización dos excedentes ós campesiños, e só o 10% da produción debía ser entregado ó Estado.

	l Estas medidas provocaron unha rápida reactivación da economía pero tamén:
	̶ O nacemento dunha nova clase media de campesiños, comerciantes e empresarios favorecidos polas medidas liberalizadoras que levantou protestas entre os membros do partido.
	̶ A baixada dos prezos agrícolas e a subida dos industriais que provocou a “crise das tesoiras”. Para solucionar este problema o goberno estableceu o control dos prezos industriais e forzou o aumento da produtividade.
	̶ As medidas foron efectivas e no ano 1924 os prezos agrícolas e industriais achegábanse xa moito.


	3.5 - A construción do Estado soviético:
	l En 1922 crease a URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) debido á incorporación de Bielorrusia, Ucraína, Armenia, Xeorxia e Acerbaixán. A ampliación continuará ata 1940.
	l En 1924 proclamouse a primeira Constitución da URSS:
	̶ Soviet Supremo que estaba integrado polos delegados dos soviets das diferentes repúblicas, exercía o poder lexislativo.
	̶ O Presidente da URSS era elixido polo Soviet Supremo.
	̶ O Consello de Comisarios do Pobo exercía de consello de ministros.
	̶ O Partido Comunista (PCUS), dirixido por un Secretario Xeral 5 controlaba toda a organización política.



	4 - Morte de Lenin e loita polo poder:
	l A morte de Lenin en Xaneiro de 1924 orixinou unha loita polo poder na que os principais contrincantes eran Troski e Stalin:
	l Trostki:
	̶ Tiña moito prestixio por haber organizado o Exército Vermello e gañado a guerra.
	̶ Era un líder brillante e man dereita de Lenin.
	̶ Xunto con Zinoviev e Kamenev quería o fin da NEP.
	̶ Defendía a extensión da revolución a outros países.

	l Stalin:
	̶ Tiña menos capacidade de liderazgo pero controlaba o aparato do Partido.
	̶ Xunto con Bujarin quería a permanencia da NEP no campo como forma de obter excedentes agrícolas para alimentar á poboación urbana, dado que a produción das granxas estatais e das cooperativas campesiñas era aínda insuficiente.
	̶ Defendía a construción do socialismo na URSS, sen agardar ao seu triunfo noutros estados europeos (o “socialismo nun só país”).

	l As ideas de Stalin encontraron mellor acollida na poboación e debido ó seu manexo do partido, conseguiu illar a Troski, de xeito que tivo que fuxir do país. Deste xeito conseguiu e facerse co control do Estado dende 1928.

	5 - A época de Stalin: 1927 – 1953:
	5.1 - Creación dos plans quinquenais:
	l A partir de 1928 desenvolveuse unha política económica baseada na planificación e control do Estado, decretándose medidas que todas as empresas estaban obrigadas a cumprir.
	l Esta política desenvolveuse a través dos chamados Plans Quinquenais, que tiveron como obxectivos:
	̶ Transformar a URSS nun país industrial,
	̶ Crear unha grande economía colectivizada (eliminando ós sectores privados favorecidos pola NEP)
	̶ Incrementar a capacidade defensiva do país.

	l Leváronse a cabo tres Plans:
	̶ O primeiro entre 1928 e 1932;
	̶ O segundo de 1933 a 1937 e
	̶ O terceiro iniciouse en 1938 pero viuse interrompido pola II Guerra Mundial6

	l Esta política desembocou nun forte crecemento industrial, que fixo que a URSS fose, en 1940, a terceira potencia industrial detrás Estados Unidos e Alemaña.
	̶ Despegou sobre todo a industria pesada ao contrario do que aconteceu no desenvolvemento industrial dos países capitalistas nos que se desenvolveu a industria de bens de consumo.

	5.1.1 - As medidas colectivizadoras:
	l As medidas adoptadas foron moi ríxidas:
	̶ Os medios de produción agrícolas e industriais foron estatalizados
	̶ O Goberno determinou as directrices xerais da economía e mesmo de cada empresa en particular.
	̶ As pequenas industrias e as empresas comerciais privadas desapareceron.

	l Eliminouse aos kulaks, levando a cabo unha colectivización total da agricultura a través da implantación de dúas formas agrícolas:
	̶ O kolkhoz ou koljos: cooperativa de produción agrícola na que había unha produción colectiva con medios estatais e unha pequena produción campesiña que se comercializaba libremente) e
	̶ O sovkhoz ou sovjos: granxa estatal na que traballaban obreiros agrícolas, asalariados do Estado, dirixidos por técnicos estatais e sobre terras de propiedade estatal nas que non se deixaba ningunha parcela ó traballador .
	̶ Creáronse tamén as E.T.M. (Estacións de Tractores e Maquinaria) que centralizaban a gran maquinaria agrícola, que logo era cedida ás cooperativas.

	l Todo este proceso levouse a cabo cunha forte resistencia á política dos kulaks (campesiños ricos) que trataron de impedir que lles quitasen as súas terras.
	l Consecuencia desta oposición, duramente reprimida, foi a caída da produción agrícola que non se recuperou ata 1934.


	5.2 - Constitución de 1936:
	l Redactouse a nova Constitución de 1936 na que:
	̶ Os dereitos e deberes dos cidadáns debían de estar « de conformidade cos intereses dos traballadores e a consolidación do socialismo».
	̶ Defendía a independencia do poder xudicial e a liberdade de cultos xunto coa liberdade de propaganda antirrelixiosa.
	̶ A base política do sistema fixábase no Partido Bolxevique e nos soviets, elixidos mediante sufraxio universal, directo e secreto, por todos os cidadáns maiores de 18 anos.
	̶ Pero deixaba o poder real nas mans do Politburó e da Secretaría Xeral do Partido.


	5.3 - Burocratización do Partido:
	l O desenvolvemento da burocracia, coñecida co nome de Nomenklatura, foi outra das características deste período.
	l Os burócratas instaláronse como grupo privilexiado dentro do país chegando a supoñer ata o 14% da poboación.
	l Apareceu unha nova “policía política” que se mantivo no poder ata a morte de Stalin.

	5.4 - Creación dos campos de concentración stalianianos (gulabs)
	l A partir do ano 34, iniciouse un período de represión e terror : Máis de 6 millóns de persoas sufriron as consecuencias das investigacións secretas, os arrestos, as deportacións ou os traballos forzados... asasinatos e desaparicións ...
	̶ Nestes anos son condenados antigos bolxeviques (Kamenev, Zinoviev, Bujarin,...)
	̶ Dirixentes e técnicos da planificación,
	̶ mandos do Exército Roxo....

	l Desta maneira Stalin eliminou toda posible alternativa ao seu poder, ademais de crear un clima de medo que anulou calquera posible manifestación de descontento.
	l Proba da magnitude da represión é que o propio Partido Comunista pasou de 3´5 millóns de afiliados no ano 33 a 1´9 millóns no 38.

	5.5 - Culto á personalidade e mediocridade cultural:
	l Stalin, de ser un líder mediocre, pasou a ser o pai do comunismo universal, xunto con Marx e Lenin. A propaganda encargábase de transmitir esta imaxe.
	l O totalitarismo stalinista afectou á vida cultural:
	̶ Abandonaronse as propostas innovadoras do período inicial da revolución.
	̶ Arte, ciencia, e educación foron sometidos a criterios políticos.
	̶ A doutrina marxista viuse reducida a unha serie de dogmas elementais e indiscutibles,
	̶ Da historia oficial do PCUS eliminaronse os personaxes enfrontados a Stalin. Fundación da “ Terceira Internacional”.



	6 - A fundación da Terceira Internacional.
	l O exemplo da Revolución Rusa fixo que noutros países se iniciasen revoltas de carácter bolxevique.
	l As máis importantes serán a dos espartaquistas alemáns (Rosa Luxemburg) e a dos comunistas húngaros (Bela Kun), falidas nos dous casos.
	l A confianza na expansión da revolución bolxevique levarán a Lenin a inaugurar en 1919 a Internacional Comunista ou Terceira Internacional ( Komitern) de carácter marxista-lenilista.
	l Foi nestes momentos cando xurdiu a diferencia entre partidos comunistas (vinculados á URSS) e partidos socialistas (vinculados ós principios teóricos de Marx pero non a aplicación práctica que fixo Lenin).


