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Tema 7. A Primeira Guerra Mundial.

Que rivalidades entre as potencias europeas foron parte das causas da Primeira Guerra Mundial?
A rivalidade entre Francia e Alemaña por Alsacia e Lorena e pola cuestión colonial.
A rivalidade entre o Imperio ruso e o Imperio austrohúngaro polo control dos Balcáns.
A rivalidade económica entre Gran Bretaña e Alemaña polos mercados coloniais para a industria.
A desconfianza do Reino Unido pola creación dunha poderosa mariña de guerra alemá.

Explica a rivalidade entre Francia e Alemaña como causa da guerra.
A derrota de 1870 supuxera a humillación de Francia. Pola Paz de Frankfurt Francia cedera Alsacia a Lorena
a Alemaña. Francia quería recuperar estas rexións fronteirizas. Ademáis, a comezos do século XX xurdiran
tensións pola cuestión colonial. Por exemplo, Alemaña quería defender os seus intereses en Marrocos, pero
Francia e Gran Bretaña o impediron e na Conferencia de Alxeciras de 1906 déronlle a Francia o protectorado
sobre unha parte de Marrocos e unha parte máis pequena como protectorado a España.

Explica a evolución e os obxectivos da Tripla Alianza.
A Triple Alianza formouse por Alemaña, Austria-Hungría e Italia. Creouse en 1882. Obxectivos:
- Crear un equilibrio europeo favorable a Alemaña.
- Illar diplomáticamente a Francia, para evitar o desquite francés da humillante derrota de 1871.
- Protexer ao Imperio austrohúngaro nun posible conflito con Rusia nos Balcáns.
- Garantir axuda a Italia en caso dun posible ataque de Francia.
Sen embargo Italia ocupou Libia en 1912, esto a enfrontou co Imperio turco e con Austria-Hungría e Italia
abandonou a Tripla Alianza.

Explica como se constituíu a Tripla Entente.
Foi o bloque formado por Francia, Rusia e Reino Unido, que se constituíu en 1907 a través de dous acordos:
- Pacto militar entre Francia e Rusia de 1893, que se axudarían en caso de ser atacadas por un membro da
Tripla alianza.
-  A Entente  Cordiale  de 1904.  Francia  renunciaba ás súas aspiracións sobre Exipto a cambio do apoio
británico a un protectorado francés en Marrocos. Remataban así as súas rivalidades coloniais e Reino Unido
quería contrarrestar con esta alianza o poderío naval alemán. En 1907 entrou o Imperio Ruso formando a
Tripla Entente.

En que consistíu a Weltpolitik de Guillerme II?
Tras a dimisión de Bismarck en 1890, o káiser Guillerme II e o seu goberno déronlle un xiro á política exterior
alemá coa Weltpolitik, que se caracterizou por:
- O nacionalismo expansionista.
- O militarismo.
- O desenvolvemento dunha poderosa mariña de guerra.
- O propósito de convertir  a Alemaña nunha gran potencia mundial,  en igualdade coas outras potencias
imperialistas.

Como se desenvolveu a carreira de armamentos que conducíu á Paz Armada e despois á guerra?
Entre 1890 e 1914 moitos dos exércitos europeos dobráronse. Isto debeuse aos seguintes factores:
- Estableceuse o servizo militar obrigatorio, que permitía a mobilización de tropas masiva e rápida.
- Os avances da Segunda Revolución Industrial melloraron moito as armas e permitiron a súa produción en
masa.
- Os gobernos e os seus Estados Maiores insistiron no perigo inminente de guerra para xustificar as políticas
armamentísticas ante a poboación.
- En Alemaña e Francia as ligas nacionalistas fixeron unha campaña belicista, pero só arrastraron a unha
minoría.

Como se desenvolveu a primeira crise marroquí?
O enfrontamento entre Alemaña, por un lado, e Francia e Reino Unido, por outro, polo control de Marrocos foi
un enfrontamento colonial que contribuíu á rivalidade que levou á guerra.
- 1905, Alemaña negouse a que Francia e España se repartiran Marrocos, por prexudicar aos seus intereses
coloniais  e  alegando  que  Marrocos  debía  moitos  cartos  a  bancos  alemáns.  O  emperador  Guillerme  II
desembarcou en Tánxer, para apoiar ao sultán marroquí. Isto creou unha grave crise internacional.
- Para evitar a guerra en Europa, convocouse a Conferencia de Alxeciras de 1906. Na teoría, Marrocos seguía
independente, de feito, establecéronse dous protectorados sobre Marrocos, un de Francia e outro de España.
Beneficiou a Francia que fortaleceu a súa alianza co Reino Unido.



Que foi a crise de Agadir?
Unha segunda crise en Marrocos que volveu a enfrontar a Alemaña con Francia.
- 1911, tropas francesas axudaron ao sultán de Marrocos, asediado polos rebeldes de Fez.
- Alemaña o considerou unha violación da Conferencia de Alxeciras e enviou a cañoneira Panther ao porto de
Agadir con excusa de protexer aos residentes alemáns.
Alemaña quería unha nova negociación na que Francia lle cedera Camerún a cambio de permitirlle a Francia
o control de Marrocos.

Como se resolveu a crise de Agadir?
1911,  asinouse un acordo:  Francia entregaba a Alemaña unha parte importante de Camerún e Alemaña
recoñecía o protectorado francés sobre Marrocos. Pero Alemaña quedou decepcionada porque non debilitou a
Entente Cordiale, que seguíu sólida.

Explica as crises dos Balcáns entre 1908 e 1913.
Foron tres crises previas ao estalido da Primeira Guerra Mundial.
- 1908. O Imperio austrohúngaro anexionou Bosnia e Hercegovina. Serbia quería unir a todos os eslavos do
sur e protestou. Reino Unido e Francia non quixeron intervir, e Rusia era débil, así que Serbia tivo que ceder.
- 1912, formouse a Liga Balcánica entre Serbia, Montenegro, Bulgaria e Grecia, apoiados por Rusia. A Liga
derrotou ao Imperio turco. Os turcos tiveron que recoñecer a independencia de Albania e ceder territorios
entre o Adriático e Exeo.
- 1913, o reparto deste territorios causou unha guerra entre Bulgaria e Serbia. Serbia estaba apoiada polos
demais Estados balcánicos. Saíu vencedora Serbia, que ampliou as súas fronteiras. Rusia aumentou a súa
influencia nos Balcáns fronte a Austria-Hungría e Alemaña.

Explica a crise de xullo de 1914.
Foi a causa inmediata que desencadenou a Primeira Guerra Mundial.
Gavrilo Prinzip era un estudante bosnio da Man Negra, sociedade secreta nacionalista serbia, que aspiraba a
unir a todos os eslavos do sur, e por tanto, que o Imperio austrohúngaro cedese Bosnia a Serbia.
En xuño de 1914, Prinzip asasinou ao herdeiro da coroa austrohúngara, o arquiduque Francisco Fernando, e
á súa esposa Sofía Chotek cando visitaban Saraievo, en Bosnia.
Este atentado foi o pretexto desexado polo Imperio austrohúngaro para esmagar o nacionalismo servio.
En xullo, o Goberno austrohúngaro enviou un ultimato a Serbia, co consentimento alemán, esixindo a Serbia
unha investigación a fondo sobre os autores do atentado. Serbia aceptou as duras condicións excepto a de
que  funcionarios  austrohúngaros  participasen  na  investigación  e  castigo  dos  culpables  (invadía  a  súa
soberanía).

Como se sucederon as declaracións de guerra na Primeira Guerra Mundial?
Confiada en derrotar facilmente a un país tan pequeno, en xullo de 1914, Austria-Hungría declarou a Guerra
a Serbia.
Rusia, que non quería aceptar a hexemonía austrohúngara nos Balcáns movilizou as súas tropas.
En agosto de 1914, Alemaña declarou a guerra a Rusia, esixindo a neutralidade de Francia.
Francia negouse a obedecer a Alemaña, e Alemaña declaroulle tamén a guerra.
Alemaña invadiu á neutral Bélxica para atacar aos franceses.
Ante o ataque alemán a Bélxica, Gran Bretaña declarou a guerra a Alemaña.
Italia, aliada de Austria-Hungría e de Alemaña mantívose, sen embargo, neutral.

Cales foron as características da Gran Guerra?
- En contra do que se esperaba foi un conflicto longo, catro anos, e que implicou a todo o mundo.
- Apareceron novas tácticas e técnicas de guerra.
-  Foi  unha  guerra  total,  na  que  se  utilizaron  todos  os  recursos,  humanos,  económicos  e  técnicos.
Mobilizáronse case setenta millóns de soldados e apareceron novas armas (metralladoras, carros de combate,
gases, aviación, submarinos e acoirazados).
- Impúxose unha economía de guerra dirixida polo Estado. Foi unha guerra industrial. A industria producía
armas e a poboación sufría racionamento. Pola mobilización dos homes, as mulleres traballaron na industria
e outros sectores. Os gobernos emitiron débeda pública e pediron préstamos para financiar a guerra.
- Recurriuse á propaganda para infundir patriotismo, reforzar a moral propia e minar a do inimigo.

Que foi o Plan Schlieffen e como se desenvolveu?
Ao  comezo  da  guerra,  guerra  de  movementos,  os  alemáns  desenvolveron  o  Plan  Schlieffen  na  fronte
occidental. Consistía en invadir Bélxica e atacar Francia desde o norte, envolvendo ás tropas francesas e
tomando París, acabando coa fronte occidental en semanas para concentrar todo o esforzo contra Rusia.
Os alemáns,  dirixidos  por  Moltke,  entraron en Francia,  pero o plan fracasou cando Joffre  dirixiu  unha
contraofensiva, batalla do Marne, 1914, que estabilizou a fronte occidental.



Como se desenvolveu a guerra na fronte oriental en 1914?
Durante o inicio da guerra, guerra de movementos, os rusos invadiron Prusia Oriental sorprendendo aos
alemáns que tiveron que retirar catro divisións da fronte occidental. Os alemáns tiveron unha importante
vitoria sobre os rusos en Tannenberg, pero a pesar dos éxitos inciais de alemáns e austrohúngaros, a fronte
estabilizouse.

Cando se desenvolveu a guerra de trincheiras e que características tivo?
Desde 1915 as liñas da fronte estendéronse e ningún exército foi  capaz de envolver ao outro, as frontes
estabilizáronse na guerra de posicións ou de trincheiras. Os exércitos levantaron barreiras de arame para
deter ao inimigo e protexéronse en gabias ou trincheiras.
Entrou na guerra o Imperio turco polos imperios centrais e Xapón, Italia, Romanía e Grecia polos aliados,
abríndose as frontes secundarias austroitaliana e do Próximo Oriente.
Intentáronse abrir fendas na fronte ou debilitar ao adversario (guerra de desgaste).
As metralladoras eliminaban aos soldados que saltaban á terra de ninguén entre as trincheiras. Os que
conseguían atravesala recurrían ás granadas e lanzachamas para asaltar as trincheiras inimigas. Os tanques
podían avanzar sobre aramados e trincheiras. Tamén se empregaron gases velenosos e máscaras antigás.
Nos ataques, as baixas por ambos bandos eran elevadísimas.

Cando e donde sucedeu e cales foron os principais acontecementos da guerra de desgaste?
Caracterizou o ano 1916 sobre todo na fronte occidental.
- Batalla de Verdún. O Estado Maior alemán atacou este enclave para debilitar aos franceses, pero fracasou
porque os alemáns tiveron case tantas baixas como os franceses, entre ambos morreron máis de medio millón
de soldados.
- O ataque aliado no Somme causou un número maior de baixas e non deu a vitoria a ningún bando.
- Na fronte oriental descompúxose o exército ruso e o réxime tsarista caeu.
- No mar, a batalla de Xutlandia foi unha vitoria británica. Alemaña recurriu á guerra submarina contra
barcos aliados ou que comerciaran con eles.

Explica os feitos importantes que aconteceron na Gran Guerra de 1917 a 1918.
- 1917, Estados Unidos (presidente Woodrow Wilson) declarou a guerra a Alemaña porque esta emprendera
unha guerra submarina indiscriminada e polo telegrama Zimmerman no que Alemaña ofrecía axuda a México
para atacar os EEUU.
- Os bolxeviques tomaron o poder en Rusia, asinando un armisticio en 1917 e o Tratado de Brest-Litovsk de
paz con Alemaña, desaparecendo a fronte oriental.
A desaparición da fronte oriental permitiu aos alemáns traer reforzos e atacar confiando na superioridade
numérica.  Pero a  chegada dos  estadounidenses  permitiu aos  aliados contraatacar,  axudados por moitos
tanques, e recuperar todo o terreo perdido.

Como finalizou a Primeira Guerra Mundial?
Os aliados derrotaron aos búlgaros, turcos e austrohúngaros, asinando armisticios con eles en 1918.
En 1918, o exército alemán derrubouse, non só por derrotas senón pola grave situación económica e os
problemas  sociais.  Civís  e  obreiros  alemáns  protestaban  e  se  rebelaban.  O  alto  mando  militar  alemán
aconsellou a Guillerme II  asinar un armisticio,  pero o káiser abdicou e fuxiu a Holanda. Proclamouse a
república en Alemaña e o novo Goberno socialdemócrata asinou o armisticio, rematando a guerra.

En que consistíu o Tratado de Versalles?
Regulou a paz con Alemaña, á que se declarou única responsable da guerra, sufrindo durísimas condicións:
- Alemaña cedeu Alsacia e Lorena a Francia. A Polonia cedeulle Posnania e o corredor polaco (coa cidade libre
de Danzig) para que tivese saída ao mar, separando Prusia Oriental do resto de Alemaña. Devolveu Schleswig
a Dinamarca. As colonias alemás pasaron a ser mandatos da Sociedade de Nacións.
- Pedíronselle reparacións de guerra, para compensar as destrucións, que sería incapaz de pagar.
- Tivo que entregar a mariña mercante e as locomotoras e ceder a Francia a explotación por quince anos das
minas de carbón do Sarre.
- Tivo que suprimir o servizo militar obrigatorio e reducir o seu exército a 100.000 soldados.
- Para previr un posible desquite, os aliados ocuparon a beira esquerda do Rin durante 15 anos e despois a
zona quedaría desmilitarizada, e prohibiuse a unión de Alemaña con Austria.

Que tratados de paz se estableceron cos aliados de Alemaña?
- Saint-Germain con Austria (que prohibiu a unión con Alemaña) e Trianon con Hugría, que dividiron o
imperio. Pago de reparacións e limitación no exército. Importantes minorías húngaras quedan fora do seu
Estado.
- Neully con Bulgaria, que perde territorios, paga reparacións e limítase o seu exército.
- Sévres con Turquía, que queda reducida a Anatolia e a rexión de Estambul. As súas posesións en Oriente
Medio repártense entre Francia e Gran Bretaña en forma de mandatos da Sociedade de Nacións.



Que foi o “cordón sanitario” arredor de Rusia?
Ao final da Primeira Guerra Mundial independizáronse territorios que Rusia perdera no Tratado de Brest-
Litovsk, Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia e Lituania. Así queríase crear unha zona de separación que
impedira o contaxio da Revolución bolxevique.

Que consecuencias tivo a Primeira Guerra Mundial?
- Desapareceu o Imperio ruso dos tsares. No Imperio alemán e no austrohúngaro proclamáronse repúblicas.
Desapareceu o Imperio turco. Apareceron novos Estados en Europa.
- En 1920 case todos os Estados de Europa eran democracias parlamentarias.
- Houbo máis de oito millóns de mortos, e máis de vinte millóns de feridos e mutilados, máis baixas civís
indirectas. A poboación debilitouse e a gripe de 1918 matou 22 millóns de persoas no mundo.
- Graves destrucións e custos financeiros.
- Estados Unidos converteuse na primeira potencia económica do planeta, desprazando a Europa.
- Xapón ocupou os territorios alemáns do Pacífico e expandíu a súa industria e o seu comercio.
- Causou grandes diferencias económicas e sociais, aumentando as tensións entre obreiros e clases medias e
creando grupos de excombatentes sen traballo e resentidos que foron caldo de cultivo dos fascismos e o
nazismo.
- As mulleres traballaron na industria durante a guerra e loitaron contra a súa discriminación, despois da
guerra obtiveron o dereito ao voto nalgúns países.

Que foi a Sociedade de Nacións?
Unha organización internacional fundada ao final da Primeira Guerra Mundial por inciativa do presidente
estadounidense Woodrow Wilson, con sede en Xenebra. O seu obxectivo foi manter a paz e a cooperación
económica e cultural entre os Estados do mundo. Non puideron entrar os vencidos nin a Unión Soviética. Os
Estados Unidos tampouco ingresaron pola oposición do seu Senado. Estableceu unha diplomacia multilateral
e prohibiu os tratados secretos, pero non foi quen de evitar a Segunda Guerra Mundial, tras a cal, sería
substituida pola Organización das Nacións Unidas.

Cales foron os problemas da posguerra en Europa?
- As nacionalidades, aínda que se intentara solucionar, porque o novo mapa europeo non satisfacía a todos.
- Alemaña non puido pagar as reparacións de guerra, como represalia, Francia ocupou a conca industrial do
Ruhr en 1923, creando un gravísimo incidente internacional.
- En 1924, o Plan Dawes rebaixou as reparacións que se pedían a Alemaña e Francia abandonou o Ruhr.
- En 1925, na Conferencia de Locarno garantíronse as novas fronteiras de Alemaña e esta renunciou a Alsacia
e Lorena, decidiuse que Alemaña entraría na Sociedade de Nacións, o que fixo en 1926.

Cales foron os problemas da posguerra nas colonias?
A  guerra  e  o  principio  de  autodeterminación  dos  pobos  do  presidente  Wilson  impulsaron  a  conciencia
nacional dos colonizados. Pero os grandes Imperios, Reino Unido e Francia insistiron na conservación das
súas colonias.
Destacou o problema do Próximo Oriente. Británicos e Franceses prometeran un gran reino árabe, pero se
repartiron os antigos territorios turcos de Próximo Oriente en forma de mandatos seguindo o tratado secreto
Skyes-Picot. Reino Unido conseguíu unha zona rica en petróleo.
O Goberno británico prometeu en 1917 pola Declaración Balfour un fogar nacional xudeu. Xudeus sobre todo
de Europa central e oriental emigraron cara a Palestina para crear un Estado que suporía un grave problema
para o futuro de Próximo Oriente.

Tema 8. A Revolución Rusa e a URSS.

Cales eran os piares do poder absoluto do tsar?
- A nobreza, que concentraba a propiedade da terra.
- Os altos cargos da Administración e do Exército, e a okhrana, policía secreta.
- A Igrexa ortodoxa, que tiña como xefe supremo ao tsar.

Explica a oposición ao tsarismo e os seus diferentes partidos.
Os partidos estaban prohibidos, pero, na clandestinidade pedían liberdades e cambios socioeconómicos.
- 1870, xurdiron os populistas (narodniks) querían un socialismo agrario coa colectivización da terra que
favorecese aos campesiños. Fundaron Terra e Liberdade para facer propaganda e terrorismo.
O populismo dividiuse en dous grupos:
a) Anarquistas, que formaron A Vontade do Pobo, grupo terrorista que asasinou ao tsar Alexandre II en 1881.
b) Outro sector crearía o Partido Socialista Revolucionario.
- 1898 fundouse o Partido Obreiro Socialdemócrata Ruso, marxista, no que destacou Lenin, dividiuse en
menxeviques e bolxeviques:



a) menxeviques, que significa minoritarios, defendían que antes da revolución socialista, Rusia debía pasar
por unha revolución burguesa capitalista, e unha organización de masas aberta á participación.
b) bolxeviques, ou maioritarios, querían unha inmediata ditadura do proletariado, para eles o partido debía
ser unha organización ferreamente disciplinada na que os militantes acataran o programa.
-  1905,  fórmase  o  Partido  Socialista  Revolucionario  ou  eseristas,  herdeiro  dos  populistas,  crían  nunha
revolución campesiña, pero despois dunha fase de desenvolvemento do capitalismo en Rusia.
-  1905,  a  burguesía  liberal  formou  o  Partido  Constitucional  Demócrata,  cadetes,  quería  un  réxime
constitucional con respecto aos dereitos individuais.

Cales foron as causas e os feitos da Revolución de 1905?
As malas condicións de vida de obreiros e campesiños e a derrota de Rusia en 1905 ante Xapón estenderon o
descontento. Producíronse folgas en San Petersburgo.
En 1905 os manifestantes ante o Palacio de Inverno de San Petersburgo quixeron pedir ao tsar a fin dos
abusos e unha democracia representativa, pero a garda do tsar disparou contra eles causando centenares de
mortos e feridos no domingo sanguento. Estendéronse folgas e motíns.
- Os campesiños esixiron a fin dos abusos dos terratenentes.
-  Formáronse  sóviets  ou consellos  de  obreiros,  soldados  e  campesiños,  destacou o  de  San Petersburgo,
presidido por Trotski.
- Os partidos políticos clandestinos opuxéronse á guerra e ao tsarismo.
- No exército o motín máis destacado foi o do acoirazado Potemkin, que volvía de Extremo Oriente.

Que foi o Manifesto de Outubro?
Como consecuencia da Revolución de 1905, o tsar promulgou medidas liberais.
- Concedeu liberdades civís, de conciencia, expresión, reunión e asociación.
- Creando unha Duma ou Parlamento, elixida por amplo sufraxio e con poderes lexislativos, o tsar establecía
un réxime representativo.
Así, o tsar Nicolao II calmou á oposición liberal e puido arrestar aos líderes dos sóviets de San Petersburgo e
de Moscova. Pero o tsar pronto volvería ao absolutismo e a empregar a represión.

Como fracasaron as reformas do tsar?
- O tsar reservouse o dereito a vetar calquera lei, así que o poder lexislativo da Duma estaba moi limitado.
- O conservador Stolypin emprendeu a reforma agraria en 1906, querendo crear kulaks ou campesiños ricos
que apoiaran ao tsar, pero non expropiou nin á nobreza, nin á Igrexa nin ao tsar e a reforma foi moi limitada
e fracasou.
- Retornou a represión política e déronse contínuas crises nos gobernos do tsar.
- O tsar gobernou baixo a influencia de camarillas cortesás e do santón Rasputín.
- Desde 1914 a participación rusa na Gran Guerra deteriorou aínda máis a situación do país.

Explica os acontecementos da Revolución de Febreiro de 1917.
En  1917  o  Exército  ruso  estaba  desmoralizado  polas  derrotas  e  o  pobo  sufría  a  suba  dos  prezos,  o
desabastecemento nas cidades e pésimas condicións de vida.
Febreiro de 1917, estalou unha folga na fábrica de armamentos Putilov que se estendeu por Petrogrado.
Petrogrado quedou paralizada pola folga xeral, que se estendeu a outras cidades, como Moscova.
O Exército emprendeu unha represión sanguenta, pero a garnición de Petrogrado uniuse aos folguistas.
Os revolucionarios, bolxeviques, menxeviques e eseristas, reorganizaron o sóviet de Petrogrado, limitáronse a
pedir reformas democráticas e a fin da guerra.
Nicolao II disolveu a cuarta Duma e os cadetes se volveron tamén contra o tsar. Sen apoios, o tsar abdicou.
O príncipe Lvov presidiu un Goberno provisional, con cadetes e co socialista revolucionario Kerenski.

Que reformas adoptou o primeiro Goberno provisional?
- Declarou unha amnistía.
- Recoñeceu as liberdades civís e disolveu a policía tsarista, okhrana.
- Prometeu entregar as terras dos terratenentes aos campesiños.
- Comezou a preparar a elección por sufraxio universal dunha Asemblea Constituínte, que formaría unha
república parlamentaria.
- Recoñeceu o dereito á independencia de Finlandia e de Polonia.

Por que fracasou o Goberno provisional?
- Mantivo o seu compromiso cos aliados na guerra, mantivo a Rusia na Primeira Guerra Mundial.
- Pospuxo reformas básicas, como a agraria, ao final do conflito.
- Carecía de policía e no exército os soldados xa cuestionaban aos oficiais.
Entre os problemas da guerra, o Goberno provisional sufríu sucesivas crises, enfrontado con bolxeviques,
menxeviques e socialistas revolucionarios, partidarios dunha paz inmediata.



Como se opuxeron os bolxeviques ao primeiro Goberno provisional?
Lenin, dirixente do partido bolxevique, rexeitou nas Teses de Abril a colaboración co Goberno provisional e a
necesidade de pasar da revolución burguesa á revolución socialista, dando o poder aos sóviets.
Menxeviques, eseristas e cadetes formaron un goberno de coalición, pero ao fracasar unha nova ofensiva na
fronte, os bolxeviques organizaron unha manifestación armada para tomar o poder.
O Goberno provisional disolveu a manifestación cos disparos do Exército, e ilegalizou o partido bolxevique.
Lenin fuxiu a Finlandia, Trotski foi metido en prisión.
O príncipe Lvov dimitiu a favor de Kerenski que formou outro goberno de coalición.

Como reforzou a posición dos bolxeviques o intento de golpe de Estado de Kornilov.
En agosto de 1917, o xeneral Kornilov marchou sobre Petrogrado para acabar co sóviet e implantar unha
ditadura militar. Kerenski tivo que pedir axuda aos bolxeviques e ao sóviet de Petrogrado. Os revolucionarios,
bolxeviques, menxeviques e eseristas convenceron aos soldados de Kornilov de que se unisen á revolución. A
partir de entón os bolxeviques lanzáronse á toma do poder.

Como tomaron o poder os bolxeviques na Revolución de Outubro de 1917?
Tras o intento de golpe de Estado de Kornilov, rusia estaba sumida no caos.
Lenin nunha reunión secreta convenceu aos bolxeviques de tomar o poder inmediatamente polas armas.
Trotski, desde o Comité Militar Revolucionario coordinou as operacións para tomar o poder.
En outubro, tropas leais aos bolxeviques e a Garda Vermella ocuparon os bancos e as estacións de ferrocarril.
Asaltaron o Palacio de Inverno, sede do Goberno Provisional. Detiveron os membros do Goberno, excepto a
Kerenski, que logrou fuxir.

Como se formou o Goberno bolxevique durante a Revolución de Outubro de 1917?
Mentres os bolxeviques tomaban o poder en Petrogrado, reuníase o II Congreso dos Sóviets de Rusia.
Menxeviques e eseristas protestaron contra o golpe de Estado bolxevique e abandonaron a sala.
Así a delegación do Partido Bolxevique tivo a maioría.
Lenin e Trotski formaron un novo Goberno, o Consello de Comisarios do Pobo, presidido por Lenin e no que
participaban Stalin e Trotski.

Con que medidas impulsou Lenin a creación dun Estado socialista soviético?
- Promulgou o decreto sobre a paz, pedindo aos Gobernos unha paz xusta sen anexións nin indemnizacións.
- No decreto sobre a terra anunciou a expropiación aos terratenentes, da coroa e da Igrexa en favor dos
sóviets e a abolición da propiedade privada da terra, que non podía venderse, comprarse nin arrendarse.
- Concedeuse aos sóviets obreiros o control de fábricas e minas.
- Estableceuse a xornada laboral de oito horas.
- Recoñeceuse o dereito á autodeterminación das nacionalidades.
- Prometeuse unha Asemblea Constituínte para elaborar unha Constitución.
- Lenin atribuiuse o poder de pechar os xornais con opinións contrarias ao II Congreso dos Sóviets.
- Creou unha policía política, ou Checa, para controlar e eliminar a todos os opositores.
En 1917 un armisticio con Alemaña e en 1918 a paz de Brest-Litovsk puxeron fin á guerra, con grandes
perdas territoriais para Rusia.

Como se constituíu a República Socialista Federativa Soviética de Rusia?
Os bolxeviques non tiveron bos resultados nas eleccións á Asemblea Constituínte, só celebrou unha sesión,
os bolxeviques retiráronse dela e a pecharon.
O III Congreso dos Sóviets proclamouse herdeiro da Asemblea e aprobou a creación da República Socialista
Federativa Soviética de Rusia en 1918. A Constitución de 1918 definía o novo Estado como unha ditadura do
proletariado baixo o control dun partido único, o Partido Comunista de Rusia.

Que feitos importantes sucederon durante a guerra civil rusa?
O totalitarismo espertou a oposición, o Exército Branco dos oficiais tsaristas levou a rusia á guerra civil en
1918. Reino Unido, Francia, Estados Unidos e Xapón apoiaron aos brancos con cartos, tropas e armas, para
derrocar ao réxime bolxevique evitando o contaxio en Europa.
Trotski organizou o Exército Vermello convertindo á Garda Vermella (grupos de obreiros creados nas fábricas
para defender a revolución) nun exército convencional suxeito a unha durísima disciplina, no que incorporou
antigos oficiais tsaristas controlados por comisarios políticos comunistas.
En 1918 os bolxeviques executaron ao tsar e a súa familia polo temor de que os liberasen os brancos. En 1919
os brancos controlaban a maior parte do pais, pero non conseguiron o apoio da poboación nin dos partidos
non  bolxeviques.  Entre  1920  e  1922,  o  Exército  Vermello  freou  aos  brancos  e  gañou  a  guerra,  e  case
reconquistou as fronteiras do antigo Imperio ruso.



Que foi o comunismo de guerra?
Foi unha política económica adoptada polo Goberno bolxevique durante a guerra civil. O Estado controlou a
economía  para ter recursos para gañar a guerra e para construír o socialismo suprimindo a propiedade
privada. Nacionalizouse a industria,  militarizouse a produción, suprimiuse o diñeiro e prohibiuse o libre
intercambio de bens. Ao mesmo tempo, produciuse unha dura represión, a requisa forzosa das colleitas o
control dos sindicatos e a supresión do dereito de folga.

Que consecuencias tivo o comunismo de guerra?
Foi  un fracaso  económico.  Pese  ao  triunfo  bolxevique na guerra  civil,  a  desastrosa situación económica
provocou a fame de 1921, morrendo dous millóns de persoas. O descontento levou a folgas e rebelións. En
1921  subleváronse  os  mariñeiros  da  base  naval  de  Kronstadt,  pedían  liberdades  e  menor  presencia  de
bolxeviques nos sóviets.  Foron esmagados polo Exército Vermello  tras unha loita con moitas vítimas por
ambos bandos.

Que foi a NEP?
Rebelións como a de Kronsdat foron un aviso e Lenin decidiu cambiar de política. No X Congreso do Partido
Comunista, en 1921, Lenin anunciou a Nova Política Económica.
Era unha solución transitoria á crise, retornando parcialmente a unha economía de mercado. Admitíase a
propiedade privada no campo, non se requisarían xa as colleitas dos agricultores que pagaran un 10% da
colleita ao Estado. Admitiuse a propiedade privada de pequenas industrias e comercios. Restableceuse a
moeda. Pero o Estado mantivo o control sobre a banca, os transportes, a industria pesada e o comercio
exterior.

Que resultados positivos e negativos tivo a NEP?
-  Positivos:  expansión  da  agricultura  que  freou  a  fame,  mellorou  o  nivel  de  vida  e  planificáronse
infraestruturas. En 1927 a produción agraria e industrial recuperou os niveis de 1914.
- Negativos: as tensións políticas e sociais. Foi vista como un abandono do socialismo en favor do capitalismo
de Estado, rexurdiron as diferencias sociais, a burguesía, o enriquecemento de propietarios industriais e
comerciais (Nepman ou homes da NEP), e dos vellos campesiños acaudalados da época zarista (os kulaks).

Que medidas levaron á creación da Unión Soviética e como se organizou?
Entre 1921 e 1922 endureceuse a política que levou á ditadura de partido único.
- Prohibíronse as correntes internas no Partido Comunista.
- As revoltas foron esmagadas polo exército.
- Reprimiuse violentamente toda oposición política.
- O Estado recortou os dereitos civís. Os intelectuais críticos foron ao cárcere. A Igrexa foi perseguida.
En  1922  creouse  a  Unión  de  Repúblicas  Socialistas  Soviéticas,  federando  as  repúblicas  de  Ucraína,
Bielorrusia, Transcaucasia e Rusia.
En 1924 deuselle unha Constitución, pero era o Partido Comunista o que exercía todo o poder. O exército e a
temida policía política eran os garantes da ditadura comunista.

Explica como se creou e organizou o Komintern.
A III Internacional, Internacional Comunista, ou Komintern fundouse e estableceu a súa sede en Moscova en
1919. De acordo co leninismo, era unha organización ferreamente centralizada e disciplinada, encargada de
promover a revolución en todos os países.
Lenin estableceu as condicións para adherirse a III Internacional, de xeito que os partidos comunistas do
mundo estivesen subordinados a Moscova. Desde 1920 fundáronse partidos comunistas en Europa e no resto
do  mundo.  O  movemento  obreiro  dividiuse  en  socialistas  e  comunistas.  O  Komintern  foi  sempre  un
instrumento en favor da política exterior da URSS.

Que acontecementos marcaron a loita pola sucesión de Lenin?
Desde 1923, con Lenin enfermo, os líderes bolxeviques disputáronse o poder, sobre todo Trotski e Stalin.
- Trotski destacou como organizador da Revolución de Outubro e do Exército Vermello, pero foi considerado
como un acabado de chegar ao partido.
- Stalin ocupaba o cargo de secretario xeral do Partido Comunista da Unión Soviética desde 1922, controlaba
o partido e coa axuda doutros dirixentes, illou a Trotski.
Lenin preocupouse polo inmenso poder que acumulou Stalin, nunha carta propuxo que o substituísen, pero
tardou en ser coñecida.

Que opinións contrarias representaban Trotski e Stalin e como triunfou Stalin?
Trotski e a oposición esquerdista criticaron o poder de Stalin desde o politburó, pero o partido condenou a
Trotski.
Trotski  quería  abandonar  a  NEP  para  construír  a  sociedade  socialista  mediante  as  colectivizacións  e  a
planificación estatal da economía, e estender a revolución a Europa.



Stalin quería manter a NEP e o socialismo nun só país, sen esperar o triunfo dunha revolución mundial.
En 1925, Trotski foi destituído do seu cargo de comisario do pobo para a guerra. En 1929 expulsado da Unión
Soviética e en 1940 morreu asasinado en México por axentes de Stalin.

Que características tivo a ditadura estalinista?
- O culto a personalidade do líder, considerado infalible e con poder absoluto.
- A eliminación de toda disidencia, colocando a fieis na dirección do partido, pero ferreamente vixiados.
A  Constitución  de  1936  legalizaba  a  ditadura  e  establecía  unha  unión  de  repúblicas.  Existía  sufraxio
universal para homes e mulleres maiores de dezaoito anos, pero só se podían presentar membros do Partido
Comunista ás eleccións, que xamais foron libres.
A nomenklatura foi a burocracia privilexiada do partido.
Stalin gobernou mediante o terror, a súa policía política foi a NKVD. Mediante as purgas e os procesos de
Moscova eliminou tanto a opositores como a todo o que destacase, incluíndo a membros do partido.
Estableceu unha rede de campos de traballos forzados, ou Gulag, nos que morreron moitos prisioneiros.

Explica a estatalización da economía baixo o estalinismo.
Desde 1928 Stalin abandona a NEP, para planificar e controlar a economía polo Estado.
O Goberno acabou coa propiedade privada no campo, integrando aos campesiños en granxas colectivas,
kolhoz, ou granxas do Estado, sovhoz.
A ineficacia deste sistema, levou a outra gran fame en 1932 con millón de vítimas. O réxime culpou aos
kulaks, campesiños propietarios, de sabotar a colectivización, reprimíndoos brutalmente.
O balance foi negativo. A agricultura quedou supeditada á industria, prexudicando á economía.
A política  industrial  de Stalin  quixo  crear unha poderosa industria  pesada para lograr  a independencia
económica, tecnolóxica e militar mediante plans quinquenais con obxectivos para cinco anos.
No primeiro plan desenvolveuse a industria pesada, no segundo, a de armamento, o terceiro foi interrompido
en 1941 pola Segunda Guerra Mundial.
Desenvolveuse moito a industria pesada e militar, pero a costa da industria de bens de consumo e do baixo
nivel de vida da poboación.


