
A RUSIA TSARISTA

1. Un imperio atrasado

  mundo rural

  (Partido Socialista Revolucionario)

3. A revolución de 1905

* Pervivencia do absolutismo político e formas económicas e sociais que eran as máis
  atrasadas do continente europeo. Había grandes diferenzas entre as cidades e o 

* A nobreza concentra a propiedade agrícola. O campesiñado estaba sometido á 
  servidume. En data tan tardía como 1861 abolíuse a servidume campesiña, por
  decreto do tsar Alexandre II. Moitos campesiños, endebedados e sen terras, tiveron
  que emigrar ás cidades en busca de traballo nas novas industrias
* Na parte occidental do imperio, a vida económica e as formas sociais estaban máis
  evolucionadas. Unha industrialización limitada producíase na cunca do Donetz, os 
  Urais e San Petersburgo
* Políticamente, o Imperio era unha autocracia na que o tsar estaba investido dun
  poder absoluto que proviña de Deus. A arbitrariedade era a norma do Estado. Unha
  fiel burocracia e un poderoso exército aseguraban o control do Imperio. Outro pilar
  ideolóxico do réxime era a Igrexa ortodoxa

2. A oposición ao tsarismo
* Os populistas (narodniki) defendían a transformación da sociedade campesiña 
  tradicional e presentábanse como radicalmente inimigos do tsar
* O anarquismo tamén tivo un profundo arraigamento en Rusia, onde proliferaron
  organizacións como Terra e Liberdade, que practicou a acción directa
* Entre os obreiros difundíronse as ideas marxistas. En 1898 fundouse o POSDR
  (Partido Obreiro Socialdemócrata Ruso), inspirado en Plejanov e máximo líder foi
  Lenin. A comezos de século, o partido escindíuse en bolxeviques e mencheviques.
  Os primeiros defendían unha revolución socialista, mentres que os segundos 
  consideraban que había que facer unha revolución burguesa
* A comezos do século XX apareceron partidos liberais como o KDT (Partido 
  Constitucionalista Demócrata). Máis á esquerda situábanse os eseritas do SR

* A derrota militar na guerra contra Xapón (1904), xunto á crise económica derivada
  da situación bélica foi o detonante para o estourido dun movemento revolucionario
  en 1905, orixinando o "domingo sanguento"
* Foi entón cando se crearon os soviets, asembleas populares compostas por 
  obreiros e campesiños
* Tras a revolución de 1905, os gobernos do tsar Nicolás II emprenderon algunhas 
  tímidas reformas, convocándose unha Duma ou Asemblea lexislativa. O ministro
  Stolypin propuxo reformas da propiedade agraria, insuficientes para transformar
  as estruturas socio-políticas do vello imperio



A REVOLUCIÓN DE FEBREIRO DE 1917

  campo de batalla espolearon a revolución

  a Rusia na guerra

  profundización das reformas e a retirada da guerra

2. A profundización da revolución

  guerra

O desastre militar e o afundimento económico provocaron un intenso descontento 
entre a poboación civil e militar, como consecuencia da participación na Gran Guerra

1. A caída do tsarismo
* A revolución comezou na capital, Petrogrado, o 23 de febreiro de 1917. A súa orixe
  inmediata foi a desastrosa situación da poboación e dos combatentes, derivada da 
  guerra; a falta de alimentos, as derrotas militares e o elevado número de vítimas no

* Cando a poboación saíu á rúa pedíu o fin da guerra e a mellora das condicións de 
  vida. O 27 de febreiro producíuse unha folga xeral, seguida do amotinamento da 
  guarnición da capital. A negativa do tsar e do seu goberno a abandonar a guerra 
  foi decisiva. Ante a presión dos partidos, o tsar abdicou
* A Duma impuxo un Goberno provisional presidido polo príncipe Lvov. O novo goberno
  prometeu reformas políticas (liberdade de opinión, de prensa, de reunión,…) e 
  sociais (xornada laboral de oito horas, dereitos sindicais,…), ao tempo que se
  comprometía a convocar unha Asemblea constituínte para decidir o destino político
  de Rusia. Pero o goberno de Lvov pretendía seguir fiel ás alianzas militares e mantivo

* O goberno de Lvov víuse rápidamente desbordado polos movementos que pedían a

* Lenin, antigamente exiliado en Suiza, regresa a Rusia o 3 de abril de 1917, e 
  publica as Teses de abril, nas que defende a superación da fase burguesa da 
  revolución para converterse nunha revolución do proletariado
* Lvov foi sustituído por Kerenski, partidario das reformas, aínda que non de saír da

* En agosto, o xeneral Kornílov tentou un golpe de Estado, e Kerenski pudo vencer a
  intentona co apoio do soviet, e sobre todo dos bolxeviques, que incrementaron a 
  súa influencia entre as masas
* O 10 de outubro, no Comité Central do Partido Bolxevique, impuxéronse as teses
  de Lenin (partidario da insurreción inmediata) ás de Kamenev (partidario de 
  continuar a colaboración con mencheviques e socialrevolucionarios)



A REVOLUCIÓN DE OUTUBRO DE 1917

  poder por parte dos órganos populares

 

 

3. A guerra civil e o comunismo de guerra

1. As xornadas de outubro
* Co ascenso á presidencia ó soviet de Petrogrado dun bolxevique, Trotski, este
  convertíuse no centro da oposición ao réxime republicano
* Kerenski pretendía levar adiante a conversión do Estado tsarista nunha República
  parlamentaria, e para iso convocou a reunión do chamado Consello da República, 
  que se fixese cargo da situación ata a apertura da nova Asemblea constituínte. 
  Pero o soviet de Petrogrado boicoteou aquela reunión porque pensaba, como a
  meirande parte dos bolxeviques, que chegara o momento da inmediata toma do 

* O 25 de outubro, os mariñeiros de Kronstadt subleváronse seguindo o chamamento
  de Lenin. Pronto se lles uniron grupos de obreiros armados procedentes dos bairros 
  onde os bolxeviques tiñan a maioría. O último acto da toma de poder foi o asalto ao
  Pazo de Inverno, onde residía o goberno provisional, e todos os membros do 
  goberno provisional, excepto Kerenski, foron detidos

2. A construción do Estado dos soviets
* A revolución consumouse pola rápida acción das masas armadas e o apoio de 
  organizacións decisivas como os soviets, os comités de fábrica e os bolxeviques, 
  aínda que tamén interviñeron mencheviques e eseritas
* A Asemblea Constituínte foi disolta en 1918. Sen embargo, nela discutíuse o 
  primeiro documento de tipo constitucional, a Declaración dos dereitos do pobo
  traballador e explotado, aprobada posteriormente polo III Congreso dos Soviets
* O goberno da nova Rusia estivo formado, en principio, por un Consello de 
  Comisarios do Pobo, presidido por Lenin, que teóricamente debía render contas
  ante o Congreso dos Soviets de toda Rusia. O Partido Bolxevique era o centro
  de poder, e a súa dirección suprema encargouse ao Politburó
* As institucións do Estado quedaron establecidas nun congreso dos soviets, 
  chamado Soviet Supremo, formado por dúas cámaras (O Soviet das Nacionalidades
  e o da Unión), e que exercía o poder lexislativo. Os membros votaban ao Presídium,
  órgano máximo do Soviet Supremo, que exercía de forma colexiada as funcións 
  da Xefatura do Estado. O poder executivo era exercido polo Consello de Comisarios
  do Pobo ou ministros
* O Consello de Comisarios decretou, en primeiro lugar, a expropiación das terras
  da Coroa, a Igrexa e a nobreza, que pasaron aos campesiños que as explotaban.
  Canto aos diversos pobos que integraban o Imperio, declarábase o desexo de que 
  se asociasen, como repúblicas, ao goberno de Rusia, pero recoñecíaselles o 
  dereito á autodeterminación. Tamén se estableceu o control obreiro sobre as 
  empresas de máis de cinco traballadores e a nacionalización da Banca
* Outro dos primeiros decretos bolxeviques foi a retirada do país da Primeira Guerra
  Mundial e o establecemento da paz polo tratado de Brest-Litovsk, polo que Rusia
  perde os países bálticos e Finlandia, mentres Ucraína se declaraba independente

* A resistencia contra os bolxeviques estivo inspirada e dirixida por unha facción do
  vello exército tsarista, por membros das antigas clases privilexiadas e do 
  campesiñado propietario, e por etnias como os cosacos do Don. Eses opoñentes
  acabaron formando o Exército Branco, por oposición ao Roxo ou revolucionario. 
  Tamén se uniron aos brancos unha Lexión Checa e as potencias occidentais hostís
  ao réxime soviético. A Rusia revolucionaria houbo de facer fronte a un bloqueo 
  internacional e á intervención de tropas francesas, inglesas, polacas, americanas e
  xaponesas. Fronte a eles, Trotski foi o artífice da creación do Exército revolucionario
* Tras unha forte presión do Exército Branco e da execución do tsar e a súa familia,
  en 1921 o Exército Roxo declarouse vencedor na guerra
* O desenvolvemento da contenda activou o proceso de control da economía por 
  parte do Estado, fase coñecida como o "comunismo de guerra". Nesta etapa 
  nacionalizáronse a Banca, o comercio interior e exterior, os transportes e as
  empresas de máis de 10 traballadores, ademáis de controlarse e distribuirse de
  xeito centralizado a produción agraria. Estas medidas impuxéronse pola forza, 
  dada a resistencia dun gran sector do campesiñado e do empresariado industrial
* O desabastecemento das cidades provocou a rebelión dos mariñeiros de 
  Kronstadt, en marzo de 1921, e as sublevacións de campesiños



* A nova orientación económica, aprobada no X Congreso do Partido Comunista, 
4. Da NEP á morte de Lenin

  baseouse sobre todo na posta en marcha da Nova Política Económica (NEP), 
  consistente en deter e aplazar a fulminante desaparición da propiedade privada e
  o control estatal da industria e a agricultura. Isto era un retorno a unha economía
  de mercado que permitía a propiedade e a iniciativa privada
* O obxectivo da NEP era aumentar a produción rápidamente e mellorar as condicións
  de vida da poboación. A produción agrícola e industrial mellorou notablemente, mais
  a volta ao mercado fixo subir os prezos e permitíu as ganancias privadas, co que
  reapareceron os pequenos empresarios da industria e os campesiños propietarios
  acomodados ou kulaks
* En 1922 fundouse a URSS, mediante un Tratado da Unión que adquiríu a súa forma
  definitiva na primeira constitución soviética de 1924. Á morte de Lenin, a URSS
  tiña algo máis de 130 millóns de habitantes
* Coa clausura da Asemblea Constituínte, os bolxeviques negaron o sufraxio universal
  e as reglas da democracia parlamentaria. O Partido Bolxevique (denominado 
  Partido Comunista tras 1918), convertíuse na institución determinante da vida 
  política, e a identificación entre partido e Estado foi progresivamente consolidándose



DE LENIN A STALIN

1. A expansión revolucionaria

  definitivamente expulsado do país en 1929

* Como reflexo do acontecido en Rusia, houbo movementos revolucionarios en toda
  Europa: en 1919 producíuse unha revolución en Hungría, que impuxo un efémero 
  réxime comunista dirixido por Bela Kun. Tamén en 1919, os espartaquistas alemáns
  protagonizaron unha sonada insurreción, mais a revolta foi sofocada
* A estratexia de Lenin levou á creación dunha nova Internacional Obreira que
  agrupase a todos os partidos revolucionarios dispostos a apoiar e seguir o exemplo
  da Rusia soviética. Lenin e os bolxeviques promoveron a Terceira Internacional, 
  fundada en Moscova en marzo de 1919

2. As grandes loitas internas
* Coa morte de Lenin desenvolveuse un gran debate interno no Partido (1924-1928) 
  para decidir quen ocupaba a súa xefatura e por extensión a do Estado soviético, 
  así como a dirección e orientación da revolución. De entre os dirixentes con 
  influencia cabe citar a Trotski, Stalin, Kamenev, Zinoviev e Bujarin
* Mentres a ala esquerda do partido era partidaria de abandonar a NEP e profundizar
  na revolución socialista, as posicións de dereitas, capitaneadas por Bujarin, 
  propoñían unha ralentización do proceso de socialización
* A destitución de Trotski como Comisario de Guerra, en 1925, marcou o xiro da
  revolución cara ao establecemento dun poder autoritario, en mans de Stalin

3. Stalin dono do poder
* Stalin conseguíu derrotar á oposición de esquerda dentro do Partido, e en especial
  de Trotski, partidario da revolución permanente. A derrota de Trotski comportou a 
  súa separación do partido e o seu desterro a Siberia en 1927, para ser 

* Dende 1928, Stalin foi prácticamente dono do poder do Estado e do partido
* A política de Stalin orientouse cara á construción dunha sociedade sen propiedade
  privada, liquidando definitivamente a NEP e impulsando de xeito decisivo os planos
  quinquenais e a colectivización. Tamén se impón a absoluta primacía da ideoloxía
  do partido, coa sumisión de todos os membros á liña oficial do mesmo



A ÉPOCA DE STALIN

  socialista pretendía suprimir o mercado e redistribuir todos os recursos económicos

  socializados

1. O gran impulso ao colectivismo
* A primeira grande tarefa de Stalin foi a imposición da economía e a sociedade
  socialistas. Isto comportaba a colectivización de todos os sectores da produción e 
  distribución da riqueza. O desenvolvemento da planificación económica tiña como
  obxectivo prioritario converter á URSS nun país plenamente industrial
* En 1929 empezou a colectivización masiva na agricultura. Os kulaks foron 
  expropiados. Os campesiños agrupáronse en kolxoses ou granxas colectivas que 
  se autogobernaban (cooperativas) e en sovxoses, granxas empregadas tamén 
  noutros sectores que non eran o agrario e dos que o control último pertencía ao 
  Estado. O ritmo da colectivización avanzou moi rápidamente
* Os problemas no mundo agrario foron maiores que na industria e nas cidades. A
  mecanización da agricultura foi lenta e o control absoluto da produción por parte do
  Estado atopou moitas resistencias entre os campesiños. A comezos dos anos 
  1930 houbo durísimos momentos de escasez
* A planificación da economía a gran escala iniciouse co primeiro plano quinquenal
  (1929-1933), e a súa dirección foi establecida a través do Gosplán. A industria
  socializouse por completo, dando prioridade á industria pesada. A revolución 

  dende o Estado. Bens raíces, transportes e instrumentos financeiros foron 

* Os resultados do esforzo do primeiro plano quinquenal foron desiguais, pero neles
  baseou o Partido a grande propaganda sobre a edificación do socialismo. A
  revolución quería crear un home novo. Entre os modelos podíase atopar o mineiro
  Stajanov, que deu nome ao stajanovismo ou esforzo pola continua superación no
  rendemento do traballo

2. O Terror estalinista dos anos trinta
* A revolución desenvolveuse e consolidouse sobre a base dunha terrible opresión 
  política, nun réxime prácticamente de ditadura. O poder de Stalin e do partido 
  foi apoiándose cada vez máis na liquidación política, e en moitos casos tamén
  física, de toda a vella garda revolucionaria
* Unha boa parte dos anos 30 foi unha época de despiadado terror político. Son
  os anos das célebres purgas de Stalin. Mediante procesos xudiciais, ou sin pasar
  pola xustiza, Stalin eliminou a memorables vellos líderes da revolución, a 
  funcionarios do Estado e todo tipo de disidencia. Os cálculos falan dun mínimo de
  entre 2 e 3 millóns de vítimas. A clave desta represión foi a loita interna polo poder,
  así como a imposición dun único modelo de revolución. Eran as consecuencias
  do socialismo nun só país, e a acusación de trotskismo convertíuse nun xeito de 
  calificar aos que supostamente se opoñían á Rusia soviética
* A Nomenklatura dirixente tomaba todas as decisións, e Stalin foi obxecto dun 
  grande culto á personalidade

3. As novas institucións políticas
* En 1935 elaborouse unha nova Constitución da URSS, que se promulgou en 1936.
  Os soviets convertéronse na espiña dorsal do sistema de estruturación política, 
  pero xa nunca máis foron asembleas libres e deliberantes, senón que formaban 
  parte do aparato do Estado, sempre baixo o control do partido. As eleccións a 
  deputados aos soviets, ás que só podían presentarse os candidatos oficiais do 
  Partido Comunista, foron un elemento máis da burocratización e monolitismo
  crecentes. O organismo deliberativo superior era o Soviet Supremo, ao frente do
  cal se situaba o Presidium, e o Goberno estaba formado polos Comisarios, con
  poder crecente pero sempre subordinados a Stalin
* O teórico dereito á autodeterminación formulado nos primeiros tempos da revolución
  para as repúblicas federadas nunca foi exercido. O Estado mantivo a súa forma 
  federal e cada república da Unión tiña o seu propio soviet que era elexido ao mesmo



  tempo que o Soviet Supremo

4. A URSS e as tensións mundiais ata 1941
* Toda a política do socialismo nun solo país orientouse a defender á nacente URSS
  fronte a todos os inimigos exteriores. A política exterior soviética nos anos vinte 
  orientouse a facer aparecer a URSS como un país pacífico, disposto a integrarse 
  no sistema de Estados propiciado polo presidente Wilson e a ingresar nos 
  organismos internacionais (SDN)
* Co ascenso dos fascismos, nos anos trinta, Stalin tentou pactar con Francia,
  mentres que as potencias fascistas suscribían o Pacto Antikomintern
* Ao verse rexeitado polos occidentais, e ante a crecente agresividade de Hitler,
  Stalin non dubidou en suscribir un pacto co nazismo alemán, o pacto de non
  agresión xermano-soviético, de agosto de 1939, que levou á intervención de 
  ambas potencias en Polonia e ao seu reparto cando Hitler a invadíu en setembro
  de 1939, dando lugar ao desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. O pacto
  rompeuse no verán de 1941, cando o exército alemán invadíu a URSS, co 
  obxectivo de poñer fin ó réxime comunista e apropiarse dos recursos soviéticos
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