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A REVOLUCIÓN RUSA  

 
 
1.- A RUSIA TSARISTA.  
 
� Imperio ruso: 150 millóns de habitantes e 22 millóns de km2. 
 
� Sociedade:  
 

o Enormes diferenzas entre: 
 

� Minoría ( grandes fortunas): terratenentes, industriais, 
aristócratas, grandes comerciantes. 

� Maioría (85% da poboación, en condicións miserables): 
campesiños e obreiros industriais. 

 
o Inexistencia dunha burguesía que modernizara o país. 
o Proletariado industrial pouco numeroso ( 3 millóns en 1913) pero 

concentrado en grandes fábricas. 
 

� Economía:  
 

o Campo  moi atrasado ( a pesares da abolición da servidume en 
1861):  

� Concentración de terras en mans de monarca, aristócratas 
e igrexa ortodoxa. 

� Tímidas reformas ( 1906-10) que benefician ós kulak ( 
campesiños ricos) 

 
o Industria : desenvolvemento tardío e limitado nalgunhas zonas ( 

Donetsk, Urais, San Petesburgo), cun gran protagonismo de 
capital estranxeiro ( sobre todo francés ) e cunha gran 
concentración empresarial ( empresas de máis de 500 obreiros a 
maioría) 

 
� Política:  
 

o Absolutismo tsarista : falta de liberdades políticas. Nicolás II 
Romanov era “xefe e señor de todas as Rusias” que controlaba 
cunha burocracia sólida, o exército, a policía e a igrexa ortodoxa, 
da cal era a máxima autoridade. 
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o Oposición política  ó tsarismo: 
 

� Partido Constitucional Demócrata (KDT: cadetes) : 
clases medias urbanas. 

 
� Partido Socialista Revolucionario (SR: eseritas ): 

Kerenski: poboación rural desexosa de acceder á 
propiedade. O obxectivo era instaurar unha sociedade 
colectivista de base rural. 

 
� Partido Obreiro Socialdemócrata Ruso(POSDR 1898):  

ideas marxistas entre obreiros e intelectuais radicais. 
Dividiuse en 1903 en: 

 
• Bolxeviques:  (ou maioritarios) dirixidos por Lenin  e 

partidarios da revolución sen alianzas coa burguesía 
liberal. 

 
• Menxeviques:  ( ou minoritarios) socialistas 

moderados partidarios dun sistema democrático. 
 

� Anarquismo: Terra e liberdade 
 
2.-  A REVOLUCIÓN DE 1905. 
 
� Detonantes  da revolución: 

o 1902-03: Crise económica : folgas 
obreiras, insurreccións 
campesiñas, acións terroristas. 

o Guerra entre Rusia e Xapón  ( 
1904): derrota rusas coa 
conseguinte conmoción en toso o 
país. 

� Domigo sanguento ( xaneiro de 1.905):  
centenares de mortos e feridos na 
disolución pola armas dunha 
manifestación pacífica obreira, 
desencadenan a revolución: folgas e 
sublevacións por toda Rusia coa creación 
dos soviets  (consellos de representantes 
de obreiros). 

� Reformas  aceptadas polo tsar Nicolás II: 
o Duma  : asemblea 

representativa. 
o Melloras laborais e sociais  

� O mesmo tsar boicotea a Duma e anula as 
reformas. Só queda unha solución: a 
eliminación do tsarismo. 
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3.-  A REVOLUCIÓN DE 1917. 
 
� A Revolución Burguesa de Febreiro: a fin do tsarism o. 
 

o I Guerra Mundial: 1914: Rusia entra nunha longa guerra que pon 
de manifesto o atraso económico e a incapacidade do sistema 
tsarista. 

 
o Inverno de 1916-17:  

 
� problemas de desabastecemento, co conseguinte 

descontento no exército e cidades 
� oposición á permanencia na guerra ( bolxeviques, 

socialistas, liberais, …), na que habia u eorme núemro de 
baixas. 

 
o Febreiro de 1917: 

 
� Protestas, manifestacións, folgas na capital (Petrogrado) 
� O tsar clausura a Duma. 
� O goberno dimite. 
� Duplicidade de poderes coa creación de: 

• Comité Provisional da Duma ( Liberais) 
• Soviet de Obreiros e Soldados de Petrogrado 

(Mencheviques  e SR), imitado en toda Rusia. 
� Ambos forman un goberno  provisional: kadetes e só un 

socialista: Kerensky . 
� O tsar abdica e Rusia convértese nunha república . 
 

� Os gobernos provisionais ( marzo – outubro 1917: Lv ov e Kerenski ).  
o Obxectivos: 

� Continuar na guerra. 
� Implantar un sistema democrático ó modo occidental. 
� Convocar unha asemblea constituinte. 

o Os grandes problemas quedaron aprazados: 
� Melloras sociais dos obreiros. 
� Repartimento de terra entre o campesiñado. 
� A autonomía dos pobos non rusos. 
� A paz e a saída da guerra, coa deserción masiva e a 

descomposición do exército. 
o Soviets: convértense un segundo poder pot todo o país 

concentrando o malestar ontra os gobernos provisionais. 
o Kerensky forma goberno cos mencheviques e o SR, coa 

oposición dos soviets. 
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� A Revolución Bolxevique de Outubro: a primeira revo lución socialista.  
 
o Lenin ( Partido Bolchevique):  “Teses de 

abril ”: 
� Paz inmediata 
� Goberno dos soviets a través dunha 

revolución do proletariado. 
� Repartimento da terra 
� Control obreiro sobre a producción e 

o consumo 
� Nacionalización da banca e gran 

industria 
 
o Golpe do xeneral Kornilov  contra o goberno 

de Kerenski , que contou coa decisiva axuda 
dos bolcheviques 

 
o Esta situación leva a Lenin e Trostki   á acción revolucionaria 

mediante unha acción armada.  
 

� Éxito  do golpe na noite do 24 ó 25 de outubro en 
Petrogrado. 

� II Congreso dos Soviets elixe un novo goberno ( Consello 
de Comisarios do Pobo ) e a Lenin coma presidente. A 
revolución está consumada. 
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4.- O NACEMENTO DA URSS ( 1.918 – 27 ).  
 
� Organización política:  
 

o Congreso dos Soviets: Soviet Supremo , (poder lexislativo, con 
dúas cámaras: das nacionalidades e da unión ) 

o Consello dos Comisarios do Pobo ( poder executivo) 
o Presidium  (xefatura do estado), órgano máximo do soviet 

Supremo 
o Partido Bolxevique (era o centro do poder), cuxa dirección era o 

Politburó 
 
� As primeiras medidas: do Consello de Comisarios do Pobo  (goberno) e 

do Politburó  ( comité do partido Bolxevique): 
 

o Paz sen anexións nin indemnizacións 
� Decembro 1917: discrepancias sobra a I Guerra Mundial 

• Lenin: firmar a opaz opara asegurar a revolución 
interior. 

• Trostki: continuar a guerra para exportar a 
revolución. 

� Marzo 1918: Paz de Brest-Litovsk:  Rusia pedía 800.000 
km2 ( Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, 
Ucrania, Besarabia ) ,¼ da poboación e unha boa parte 
dos recursos agrarios e industriais. 

o Exporpiación das grandes propiedades do tsar, a nobleza e a 
igrexa, en  mans agora de comités agrarios. 

o A industria baixo o control de obreiros. 
o Respecto ás nacionalidades: autodeterminación. (URSS) 
o Nacionalización da banca. 
o Os soviets e a dictadura do proletariado teñen xa o  poder na 

Rusia bolxevique.  
 
 
� 1918-22: Guerra Civil :promovida por: 

o Forzas antirrevolucionarias: os 
brancos. 

o Intervención estranxeira, polas 
grandes cantidades de inversións 
que tiñan no país na época tsarista: 
Francia, Gran Bretaña, Xapón. 

� Defensa da revolución: exércirto 
vermello dirixido por Trotski, vencedor. 

 
� Comunismo de guerra:  control da conomía por parte do Estado: 

o Estatalización da industria. 
o Control da distribución da producción agraria. 
o “Militarización” da producción 
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� 1921-27: A Nova Política Enonómica ( NEP ) :ante un país esgotado pola 
guerra , o desabastecemento, a fame , o desconento, as privacións, a 
reducción da producción industrial,… A NEP significou: 

o Reinstaurar, por un breve periodo, un capitalismo ( economía de 
mercado) limitado para reconstruir a economía. 

o Liberización da economía: liberdade de comercio, pequenas 
empresas privadas, capital estranxeiro,… 

o Revitalización da economía, co rexurdimento dunha burguesia e  
kulaks ( campesiños) enriquecidos. 

� 1.922: Nacemento da URSS :Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
 
 
5.- O STALINISMO.  
 
� 1924: Morte de Lenin 

� Sucesión: enfrontamento Trotski –  
Stalin : 

o Trotski: exportar a revolución. 
o Stalin: “comunismo nun só país”, 

gañador á fin ( 1927), deportando 
a Trotski a Siberia e logo a 
México (1929), onde foi 
asasinado(1939) 

 
� 1927-39: Planificación estatal da economía ( plans quinquenais):  co 

obxectivo da industrialización e colectivización da terra 
o I Plan Quinquenal ( 1.928-33):  

� Desaparición do sector privado ( acabase coa burguesía) 
� Desenvolvemento da industria pesada 
� Obras públicas. 
� Colectivización do campo: cooperativas ( kolkhoz) e 

granxas do Estado ( sovkhoz), acabando cos kulaks. 
� Satajanovismo: esforzo pola continua superación ou 

rendemento no traballo, co modelo propagandístico do 
mineiro Stajánov 

o II Plan Quinquenal ( 1.933-37):  
� Aumento nun 50% da producción industrial e agraria. 
� Mellora das condicións de vida da poboación. 

o III Plan Quinquenal ( 1.937-42):  interrumpido pola II Guerra 
Mundial. 

� A dictadura de Stalin:  
o Terror político: Purga e eliminación da oposición política a Stalin: 

xuizos( Procesos de Moscova 1936-38), execucións, policía 
política ( Cheka )… 

o En 1.939 un Partido Comunismo dirixido polo personalismo de 
Stalin e e o poder soviético dominaban o país, levando á 
realidade a idea maxismo da abolición da propiedade privada. 

 
 
 



A REVOLuCA REVOLuCA REVOLuCA REVOLuCIÓN RUSA        HMC 1º BACH.      IÓN RUSA        HMC 1º BACH.      IÓN RUSA        HMC 1º BACH.      IÓN RUSA        HMC 1º BACH.      VVVViaxeaitaca.iaxeaitaca.iaxeaitaca.iaxeaitaca.blogaliza.orgblogaliza.orgblogaliza.orgblogaliza.org    7

_______________________________________________________________ 
 
A capital de Rusia:  antes do século XVIII a capital política e relixiosa de Rusia 
fora Moscova. San Petersburgo, cidade fundada no século XVIII pasou 
posteriormente a ser a capital e a residencia imperial (Palacio de Inverno). 
Cidade máis cosmopolita, occidental e moderna, eclipsou un tanto a Moscú. En 
1914, en plena guerra contra Alemaña, considerouse que o nome de San 
Petersburgo tiña resonancias estranxeiras e a cidade pasou a chamarse 
Petrogrado. Trala revolución bolchevique, a capitalidade pasou a Moscova, por 
motivos de seguridade ante a guerra e porque se lle identificaba co réxime dos 
zares. Á morte de Lenin pasou a chamarse Leningrado no seu honor, e trala 
desaparición da URSS recuperou o antigo nome de San Petersburgo pero non 
a capitalidade. 
 
O calendario ruso:  as datas que normalmente adóitanse dar para a revolución 
de 1917 son as do antigo calendario ruso, que se rexía polo calendario juliano 
da época romana. O que se emprega en occidente é o calendario gregoriano, 
axustado polo Papa Gregorio XIII no século XVI, e que a Igrexa ortodoxa rusa 
negouse a aceptar. Xa que logo, en Rusia tiñan un desfase de 13 días menos 
que en Occidente: Así o 27 de Febreiro en Rusia era, en realidade, o 12 de 
Marzo no resto de Europa, e o 25 de Outubro en Rusia, o 7 de Novembro. A 
revolución bolchevique, entre outras innovacións, impuxo o calendario 
gregoriano occidental. 
    
O caso de Anna Anderson:  En 1918, en plena guerra civil, Nicolás II e a súa 
familia foron conducidos a un bosque das aforas de Ekaterimburg e asasinados 
a balazos por un grupo de bolcheviques. A morte foi especialmente agónica 
para Alexei e as súas tres irmás, porque as balas apenas penetraron nos seus 
corpos debido a que tiñan cosidos nas súas camisas e na roupa interior 
moedas de ouro, colares de perlas, diamantes e outras xoias que fixeron as 
veces de chaleco anti balas.  
En 1928, dez anos logo dos asasinatos, unha muller de nome Anna Anderson 
declarou ser a princesa Anastasia, a máis nova das fillas do zar e, xa que logo, 
herdeira da fortuna dos Romanov. Ata a súa morte en 1984, aos 82 anos de 
idade, esta muller nunca deixou de presentarse como a Gran Duquesa 
Anastasia e reclamou ao Banco de Inglaterra unha importante suma de diñeiro 
depositado, segundo ela, a nome das fillas do Zar. O certo é que o Banco fixo 
caso omiso a tal pretensión sen dar explicacións, ¿quizais porque así a fortuna 
revertía no propio banco?, e que os círculos próximos aos Romanov no exilio 
puxeron todo tipo de obstáculos para que a Anderson fose lexitimada como 
herdeira. A Corte Suprema da República Federal Alemana sentenciou en 1970 
que non se podía probar con rotundidade que Anna Anderson era Anastasia. O 
certo tamén é que en xullo de 1993, 73 anos logo dos asasinatos, no sepulcro 
onde descansaban os restos de Nicolás II e familia, faltaban os do príncipe 
Alexei e os da princesa Anastasia. En 1996 practicáronse probas de ADN aos 
restos da Anderson, e o resultado foi que existía unha marxe de dúbida que 
facía posible que Anna fose a verdadeira Anastasia. 
 


