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Resumen: O comunismo encarnou para milleiros de persoas, a grande esperanza 

emancipatoria do século XX. Materializado na Revolución rusa de 1917, e no subseguinte 

réxime da URSS, o comunismo espallouse por todo o mundo con a forza dun novo credo. A 

seguir, analizaremos de xeito breve, os puntos de ligazón entre a ideoloxía dos bolxeviques 

e a relixiosidade. Ter presente o carácter transcendental do comunismo, tal e como foi vivido 

por moitos dos seus seguidores , pode axudar a entender importantes episodios da historia do 

século pasado. 
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Abstract: Communism incarnated a great emancipatory hope for manifold people along the 

twentieth century. Embodied in the Russian Revolution of 1917 and in the resulting Soviet 

Union, communism spread all over the world with the force of a new creed. In the following 

paper, we’ll analyse briefly the liaison between bolshevism and religiosity. Be fully aware of 

the transcendence of communism just as it was experienced for many of its followers, seems 

to be crucial to understand important episodes of the twentieth century. 
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Diego Rivera, detalle del mural: Historia de México a través de los siglos. Ciudad de 

México, 1929-1935. 

  

De pronto, comprendí que el religioso pueblo ruso no necesitaba ya 

de sacerdotes que le abrieran las puertas del paraíso. Estaba 

edificando sobre la tierra un reino más esplendoroso que el de los 

cielos, un reino por el cual era glorioso morir.1  

  

Hai agora cen anos que culminou a Revolución rusa coa famosa toma do Palacio de 

Inverno, liderada polo partido bolxevique, un acontecimento histórico que determinaría a 

historia de todo o século XX, dando orixe á URSS, após unha guerra civil.   

                                                           
1 Reed, John, Diez días que estremecieron el mundo, Madrid: Biblioteca Pensamiento Crítico, Diario Público. 

2009 Páx.355.  
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Ao longo da centuria, a Unión Soviética existiu apresentando unha dobre natureza. 

Nese sentido, de acordo con o historiador italiano Enzo Traverso foi un “Jano bifronte capaz 

de encarnar ao mesmo tempo un sistema totalitario e fortes aspiracións emancipadoras 

mobilizando a millóns de homes e mulheres nunha escala planetaria”2.  Así, por un lado o 

réxime xordido do outubro ruso, apresentaría  unha natureza de ameaza en varios niveis, 

primeiro cara ao inestábel orde internacional, o capitalismo liberal. Igualmente foi unha 

ameaza para os sectores podentes da sociedade, naturalmente opostos ao estatalismo do novo 

réxime. Adicionalmente, debido ao autoritarismo e a concentración de poderes, a URSS 

acabou sendo unha ameaza -como amosa claramente o período de Stalin- para todos aqueles 

capaces de manter unha posición política própria afastada da doutrina oficial.  

Porén, a URSS non únicamente existiu como ameaza, encarnou tamén unha profunda 

esperanza emancipatoria. Alén da loita anticolonial, millares de persoas de todas as 

nacionalidades e etnias,  depositaron a súa fe e confianza no movimento comunista mundial. 

Ao redor de todo o mundo, milhares de traballadores alistáronse nos partidos comunistas, e 

sentiron que facían parte dunha loita teimuda por atinxir unha sociedade mais xusta, unha 

sociedade inspirada no exemplo do país dos soviets. Por primeira vez, moitos deses 

traballadores entenderon as engrenaxes básicas da política e construiron unha dignidade de 

ferro, concorde con a nobre misión histórica de liberación da humanidade que lhes 

correspondía como clase traballadora.   

É precisamente a natureza de esperanza emancipatoria constitutiva da experiencia 

soviética, a que é normalmente esquecida por algúns historiadores e diversos analistas neste 

centenario, unha esperanza que puido ter un alto grau de relixiosidade como veremos ao 

longo do artigo.  

No entanto, denantes de falarmos dese grau de relixiosidade, temos que analizar 

sumariamente o contexto histórico, do cual xordiu a Revolución rusa, un contexto 

determinado pola miseria e a guerra. O Imperio Ruso, constituía aínda en 1917 unha gran 

potencia de carácter autocrático que dende os tempos da Guerra de Crimeia, tiña tentado un 

                                                           
2 Traverso, Enzo, La historia como campo de batalla: Interpretar las violencias del siglo XX. Buenos Aires, 

Fondo de Cultura Económica,  2012 Páx.103. Traducción propia.  
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esforzo modernizador para manter o seu rol imperial3. Ese esforzo modernizador deuse a 

custa do campesinado -a maioría esmagadora da povoación-, e concretouse nun impulso á 

industrialización da zona occidental do país. A rápida e desigual industrializacón abriu un 

proceso que xerou desequilibrios cun crecemento importante dun proletariado, que polas súas 

condicións amosábase aberto á propaganda socialista e anarquista. Malia os esforzos 

modernizadores promovidos polo réxime,  o Imperio Ruso principiou o século XX, dando 

mostras dabondo de esgotamento. Nese sentido, o ano 1905 é descatábel pois coincidiu a 

desfeita rusa na guerra contra o Xapón4 con unha profunda onda de axitación por todo o país 

-Revolución de 1905- que comportou como feito a subliñar, a primeira criación do Soviet de 

Petrogrado e constituiu unha experiencia de moito valor para revolucionarios que terían un 

papel destacado no futuro como Leon Trotsky.  

O Zar Nicolás II (1894-1917) crecentemente cuestionado, após a derrota contra o 

Xapón e a sinatura da paz do Tratado de Portsmouth de setembro de 1905, aplicou unha dura 

represión para sofocar as movilizacións de protesto, e a seguir prometeu a convocatoria da 

Duma- con un sistema electoral restrictivo- e posíbeis reformas, as cuais serían concretadas 

con o ministro Pëtr Solypin. As tímidas reformas ensaidas, como por exemplo unha tímida 

reforma agraria, non tiveron nin grandes repercursións, ni tampouco tiveron moito tempo 

para seren efectivas, xa que no ano 1914, Rusia entraba na Gran Guerra, disposta a manter o 

status de gran potencia.    

A Gran Guerra ou I Guerra Mundial (1914-1918) , foi a primeira guerra total, un 

conflito armado entre potencias industriais, con un grau de destrucción inigualábel ata a 

vindeira II Guerra Mundial.  O intituito era o desgaste do inimigo e a súa total derrota.4 Neste 

conflito entre potencias industriais, o desgaste foi extremo, como así atestiguan o 

afundimento a partir de 1918 dos Imperios Centrais, e os tumultos e revoltas que se deron 

por toda  Europa.  

O Imperio Ruso non chegaría ao ano 1918, e esgotado e acurralado polo esforzo da 

guerra, e a competencia con potencias industriais de primer nivel,  experimentou un 

                                                           
3 Casassas, Jordi, La construcción del presente, El mundo desde 1848 hasta nuestros días. 2013 

Páx.110-112  
4 Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, Barcelona: Crítica, 2011. Páx. 32  
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agravemento das contradiccións que a autocracia e o país acumulaban dende finais do  século 

anterior, manifestas xa no ano 1905.  

 En 1917, nun breve lapso de tempo, o país considerado tradicionalmente por moitos, 

coma o fortín da reacción europea5,  sofreu en dous tempos -febreiro e outubro7- o impacto 

revolucionario que condicionaría a historia do século XX. O estourido revolucionario ruso 

de outubro, foi liderado polo partido bolxevique, unha singular organización de vanguardia 

que segundo o historiador Eric Hobsbawm era unha mistura de disciplina, eficiencia 

administrativa, enorme identificación emocional e unha sensación de dedicación absoluta6.   

Na subseguinte década dos anos 20, moitas foron as persoas que viaxaron a Rusia 

para seren testemuñas directas, do que xulgaban como un acontecimento histórico de 

primeira importancia, e algúns inclusive coma un posíbel modelo para as súas sociedades de 

orixe. Entre as persoas que foron a Russia naquela altura, podemos atopar por exemplo ao 

xornalista John Reed, pero tamén políticos de todo signo, artistas e sindicalistas. Finalmente, 

tamén atopamos figuras de singular importancia no campo da intelectualidade, como foi o 

filósofo británico Bertrand Russell.   

B. Russell viaxou a Russia revolucionaria, no ano 1920, interesado en comprobar os 

frutos da recente revolución e con vontade de responder un conxunto de perguntas. Sería 

certo que os Soviets tiñanse demonstrado mellores que o sistema parlamentario e a 

representitividade?9O bolxevismo era a realización práctica do comunismo que el próprio 

consideraba desexábel? Qué clase de home era Lenin, quen semellaba ser o arquitecto da 

revolución?   

Estas e outras perguntas, motivaron a reflexión de Russell, quen abalado pola súa 

experiencia no país dos soviets, chegou a unha abraiante conclusión, posto que considerou 

que naqueles anos tiña xordido una nova relixión.   

                                                           
5 O propio Marx, nomeadamente sendo novo, rexeitaba o papel reaccionario que xulgaba ter Rusia no 

século XIX. Así o explicaba por exemplo Francisco Fernández Buey na obra que atópase na bibliografia. 
7 De acordo ao calendario xuliano entón vixente en Rusia.  
6 Hobsbawm ,Eric, Años interesantes, una vida en el siglo XX. Barcelona: Crítica, 2003 Páx.133  
9 Russell, Bertrand,  The Practice and Theory of Bolshevism. The Project Gutenberg Edition, 

1920. 
10 Ibíd .Páx.4. Traducción propia.  
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Segundo Russell, o bolxevismo non era simplemente unha doutrina política, era 

tamén unha relixión, con dogmas elaborados e escrituras sagradas”. “Cando Lenin, quere 

demostrar unha determinada posición política- continuaba Russell-, o demostra citando 

textos de Marx e mais Engels se é posíbel10. Russell foi por tanto, un dos primeiros analistas 

en percibir unha certa relixiosidade no bolxevismo.  

O filósofo británico non facía uso dunha simple metáfora para apoiar o seu relato, ben 

ao contrario, o alicerce da súa analise era precisamente, considerar que o bolxevismo tiña un 

alto componente de relixiosidade. De acordo con Russell, o bolxevismo, baseábase nun 

nucleo de elaborados dogmas, que xeraban nos seus seguidores un hábito de “certeza 

militante”, totalmente oposto ao espíritu escéptico e crítico do pensamento científico dende 

os tempos de Galileo. Os dogmas bolxeviques espallabanse apelando non ao intelecto, mais 

si recorrendo aos sentimentos e a autoridade7. A doutrina bolxevique fomentaba a crenza 

fanática, rexeitando toda dúbida -sempre saudável segundo Russell-, e por iso non favorecía 

o cuestionamento de verdades estabelecidas, aliás establecía novas verdades.  

O denantes dito, foi confirmado por Russell coa entrevista de unha hora con Lenin. A 

entrevista, tivo lugar no escritorio particular de Lenin, descrito polo británico como sinxelo 

e austero, feito que amosaba que o lider bolxevique tiña pouca arela do luxo ou inclusive do 

mínimo confort. Porén, “os mesmos motivos que  faino ser austero, faino ser implacável”8 

advertía Russell. Non, as comodidades materiais non guiaban a Lenin, a súa guía era a 

concepción marxista da historia, que ensinaba a inevitabilidade do comunismo como fase 

mais elevada de organización humana. Os dous protagonistas, tiveron a oportunidade de falar 

entre doutros temas, de política internacional, e tamén da política en Inglaterra, temas nos 

quais non houve entendimento porque Lenin rexeitaba como ilusións fantásticas9, toda 

política non inspirada pola revolución e abolición do capitalismo.   

Da entrevista con o principal líder soviético e con outros bolxeviques, Russell 

concluiría que “o contacto con aqueles que non teñen dúbidas, ten multiplicado as miñas 

                                                           
7 Ibíd. Páx.54. Traducción propia.  
8 Russell, Bertrand, The Practice and Theory of Bolshevism. The Project Gutenberg Edition. 1920 Páx.12.  
9 Ibíd .Páx.15  
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propias dúbidas”.10 En definitiva, malia todas as dúbidas, Russell voltou da Russia 

revolucionaria como mínimo, con una ideia ben esclarecida; o fulgor revolucionario que 

animaba aos bolxeviques tiña unha raíz relixiosa por moito que pudese parecer paradóxico.  

É obrigado sinalar no entanto, que a mistura de doutrina política con relixión non era 

para nada terra ignota para algúns estudosos.  Aliás, era un campo de estudo xa explorado 

por varios autores. Así, Emile Durkheim no campo da socioloxía, tiña estudado previamente 

o fundamento das relixións na súa obra The Elementary Forms of Religious Life. Entre outras 

argumentacións, o autor sinalaba  que o fenómeno relixioso, era sempre un fenómeno 

colectivo, que non presupuña necesariamente a existencia da divindade, e que estaba 

composto por un conxunto de crenzas e ritos, que fornecían fortes ligazóns comunitarias aos 

individuos11. Un aprendiz aplicado da socioloxía de Durkheim, foi o historiador francés 

Albert Mathiez, quen interesado no enfoque de Durkheim, estudou a existencia dos cultos 

revolucionarios na Revolución francesa. Na obra Les Origines des cultes révolutionnaires, o 

autor coidaba que a relixión revolucionaria, tiña como alicerce a crenza na axiña chegada dun 

mundo millor, con un ser humano rexenerado, feitos que merecían celebracións, festas, e  

certos símbolos alén de glorificacións. No presente artigo, é interesante sinalar que en outra 

publicación, Mathiez viu importantes analoxías entre os xacobinos e os bolxeviques. De feito, 

no  campo particular da relixión, Mathiez sinalaba que:  

  

 […]Until now they (os bolxeviques) haven’t felt the need, like their predecessors, to replace 

the old cult by a new one adapted to their politics, but they are already on the road that leads 

there […]12  

  

Sen dúbida, igual que Russell, o autor francés, xa enxergaba as posibilidades do 

xordimento dunha relixiosidade de carácter revolucionario na Rusia dos soviets.  

                                                           
10 Ibíd.Páx.18  
11 Durkheim, Émilie, Les formes elementals de la vida religiosa. Barcelona: Edicions 62, 1987 
12 Mathiez, Albert, Bolshevism and jacobinism. Creative Commons, 1920 Páx. 11.  
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Igualmente importante foron os traballos do alemán Eric Voegelin e a súa complexa 

obra As relixións políticas, na cal sinalou que a base da relixión era a procura de certezas a 

través dun conxunto simbólico. Nun tempo de grande desacougo e mudanzas como foi a 

primeira metade do século XX, diversas ideoloxías terían ocupado o espazo da relixión 

cristiana, incapaz de seguir aportando certezas debido á crecente racionalidade e 

secularización en Europa. Nese contexto, a fe cristiana malamente podia seguir xerando 

certezas13, e serían novas ideoloxías movimentos gnósticos segundo Voegelin- as que 

empregando novas fontes de autoridade como a ciencia, tentarían os mesmos obxectivos cá 

relixión tradicional, prometer a salvación colectiva e  xerar certeza existencial.  

Alén de elaboracións teóricas, ás que aliás, non podemos adicar moito espazo no 

presente artigo,  é pertinente preguntarmos, cales eran os fundamentos desa nova 

relixiosidade inserida no bolxevismo? A seguir, sinalaremos cales eran os  puntos mais 

destacados.    

Semella que o núcleo principal da relixiosidade bolxevique era a certeza militante, da 

que falaba Bertrand Russell, unha certeza militante consolidada no bolxevismo por un 

conxunto de factores. Esa certeza foi un dos seus principais activos para afrontaren o 

desacougo e as ameazas presentes nos momentos mais complicados.   

O corpo doutrinal do bolxevismo atópase, como é ben sabido, nos traballos de Karl 

Marx e F.Engels que espalláronse en boa medida, polos esforzos de popularización- e as 

veces simplificación- da II Internacional, e de figuras como K.Kautsky.   

A primeira característica do marxismo a salientar, é o su carácter científico, 

lembremos a categoría de socialismo científico. Tal e como Darwin tiña descoberto as leis 

que rexían no ámbito biolóxico, o marxismo queria descobrir as leis que rexían o 

desenvolvimento das sociedades humanas14. Os adiantos teóricos, eran así apresentados 

revestindo a autoridade das ciencias naturais. Certamente, a vontade científica con a 

elaboración de novas leis, era un feito  común en moitos ámbitos do saber a finais do século 

XIX, pensemos que ata no singular mundo do xadrez o mestre Wilhelm Steiniz chamaba a 

                                                           
13 Voegelin ,Eric, Las religiones políticas. Madrid: Editorial Trotta, 2014. Páx. 139.  
14 Marx, Karl et Engels, Friedrich, Prefacio a la edición inglesa de 1888 en El Manifiesto del Partido 

Comunista. Barcelona: DeBarris, 1848. Páx.90  
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coñecer as leis que rexían o xogo rexio. O factor distintivo no marxismo, é que os seguidores 

do marxismo no século XX, e en concreto os bolxeviques, consideraban que os escritos de 

Marx -nomedamente aqueles que favorecían a súas posicións políticas- tiñan a validez de un 

aserto científico. Por tanto, constituían unha auténtica fonte de autoridade favorecendo a 

certeza militante da que falara Russell.   

Certamente, Lenin desenvolveu as súas propias ideias, especialmente as concepcións 

sobre o imperialismo ou as  relativas á organización  vanguardista do partido. Porén sempre 

quixo cadrar as súas aportacións apresentándoas como derivacións do marxismo orixinario, 

do socialismo científico. De feito, as concepcións teóricas de Lenin, serían rápidamente 

apresentadas coma o marxismo aplicado as condicións de Rusia, e ben cedo, a doutrina tería 

o nome oficial de marxismo-leninismo. 15  

Outro dos puntos a sinalar da doutrina marxista herdada polos bolxeviques, e a de 

dispor de unha cosmovisión própia. Neste sentido, a doutrina ensinaba o desenvolvimento da 

sociedade humana, e o rol histórico dos individuos e das clases sociais. Sumaríamente, a 

historia do mundo desenvolvíase seguindo un esquema tripartito, seguindo por tanto  as tres 

fases seguintes, o comunismo primitivo, a sociedade de clases e o comunismo. A fase do 

comunismo primitivo foi a primeira, unha fase na que as limitacións técnicas,-o baixo nivel 

das forzas productivas segundo a terminoloxía marxista- impedían o pleno desenvolvimento 

humano. A segunda fase tería sido,  a sociedade de clases con o capitalismo como o 

representante mais elevado desta fase. Dentro das sociedades divididas en clases sociais, o 

capitalismo sería a fase superior,  certamente un sistema opresivo mais necesario, porque fixo 

acrecentar de xeito formidábel a capacidade productiva. Malia ser un sistema mais complexo 

e superior que os predecesores, o capitalismo tamén teria o seu final, xa que desenvolviase 

xerando as contradiccións – polarización extrema da riqueza entre outras- que únicamente 

poderían ser superadas pola implantación do comunismo. Dese xeito, o capitalismo, nun 

sentido hegeliano, levaría inscrito a súa propia antítesis, o socialismo, que o acabaría por 

sepultar.   

                                                           
15 Posteriormente,tamén chegaríamos a ter a doutrina do marxismo-leninismo-maoísmo. Así as últimas 

aportacións teóricas procuraban a lexitimidade nas fontes de autoridade orixinais.   
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  Neste sentido, observamos como a cosmovisión propia da doutrina marxista, 

implicaba que a historia humana era vista como o desenvolvimento cara a emancipación 

humana, o ineludíbel destino da sociedade humana, unha visión claramente teleolóxica. A 

inevitabilidade do socialismo -a crenza que a historia dirixíase cara esa meta- pasou a ser 

outro factor de consolidación da certeza militante.  

Relativo a este punto hai unha pasaxe ilustrativa da obra do xornalista J. Reed, testemuña de 

luxo da Revolución de 1917, e que incide na cuestión da certeza militante. Nesa pasaxe, Reed 

describía un debate desenrolado entre mencheviques, socialrevolucionarios e Trotsky 

representando aos bolxeviques en relación á toma do Palacio de Inverno, unha acción de 

forza que tiña que significar a fin do goberno provisional.    

[…] Trotsky ergueuse, coa face pálida, a expresión cruel e con unha frialdade despectiva 

e declarou coa súa voz timbrada:   

- Todos estes oportunistas que se chaman socialistas -mencheviques, 

socialrevolucionarios, Bund-  poden irse. ¿Son por acaso algo  mais do que un detrito 

que a historia arroxará ao cubo do lixo?[…]16   

  

Perante a decisiva acción de tomaren por asalto o Palacio de Inverno, Trotksy e os 

seus non tiñan dúbidas, a historia estaba do seu lado. Certamente, a inevitabilidade e 

inminencia do éxito da revolución socialista, e a crise terminal do capitalismo, constituirán 

tamén  auténticos leitmotivs do movimento comunista internacional durante todo o século 

XX  

Deste modo, a loita polo socialismo era inevitábel, velaí que o intuito era chegar a 

terceira fase do desenvolvimento humano, o inicio da verdadeira historia humana segundo 

Marx, na que a clase traballadora tiña reservado o papel de protagonista. É certo, -seguindo 

a Francisco Fernandez Buey-  que Marx orixinalmente atribuiu á clase traballadora un papel 

chave na emancipación social debido a un conxunto de motivacións analíticas -¿qué posición 

ocupa na estructura productiva?-,  e tamén de orde filosófico e ético-político, lonxe por tanto 

                                                           
16 Reed, John, Diez días que estremecieron el mundo. Madrid: Biblioteca Pensamiento Crítico, Diario 

Público. 2009. Páx. 151, traducción propia.  
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de motivacións mesiánicas. No entanto, e isto adoita acontecer no mundo das ideas, unha 

cuestión son os conceptos e as ideoloxías no momento de seren forxadas, e outra cuestión 

ben diferente son esas mesmas ideoloxías após gozaren dunha grande circulación e seren 

ducias de veces interpretadas e aplicadas noutros contextos. Por iso, a proposición teórica -e 

como tal revisábel e discutíbel- de que a clase traballadora arrecadaba as características, que 

a facían óptima para protagonizar o avance cara unha nova e melhor etapa histórica, tiña 

moitas posibilidades para acabar apresentando características de tipo trascendental. Neste 

punto, subliñemos por exemplo a seguinte pasaxe de Lenin:  

  

[…]Pero tenemos derecho a enorgullecernos y nos enorgullecemos de que nos haya 

correspondido la felicidad de iniciar la construcción del Estado soviético, de iniciar así una 

nueva época de la historia universal, la época de la dominación de una clase nueva, oprimida 

en todos los países capitalistas y que avanza por doquer hacia una vida nueva, (…) hacia la 

liberación de la humanidad del yugo del capital[…].17   

  

Entre aqueles traballadores da Rusia de 1917, famentos e esmagados pola Gran Guerra, 

tradicionalmente rexeitados, e inseridos nun réxime que se afundía e onde desaparecían os 

principais referentes, ¿é posíbel negar, que esas propostas que lles atribuían o destino de 

protagonizaren o comezo dunha nova época da historia universal, poderían ter un alto grau 

de trascendencia e a forza dun novo evanxeo? Alí onde a antiga relixión xa non era capaz de 

fornecer certezas e trascendencia, unha nova doutrina semellaba ocupar o seu lugar. En 

relación con isto, lembremos unha pasaxe de J.Reed, no que se fala do Smolny sito en 

Petrogrado, un predio histórico dende o  cal, o partido bolxevique coordinaba as xornadas 

decisivas de outubro, no seo do soviet da cidade:  

  

                                                           
17 Lenin, Vladimir, Obras escogidas, tomo III, Moscú :Editorial Progreso, 1961. Páx. 350  
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[…]Un día fui testigo, delante del Smolny, de la llegada de un regimiento en andrajos 

procedente de las trincheras. Los soldados, flacos y demacrados, desplegados ante la amplia 

entrada, contemplaron el edificio como si dentro de él se encontrara Dios en persona[…]18.  

  

Sen dúbida para eses homes que viñan do frente, a revolución era o cumprimento dun 

profundo anceio.   

  Na cumprida loita histórica pola emancipación que tiñan que protagonizar os 

traballadores seguindo ese relato-, existiron por suposto, moitos precedentes de tribunos da 

liberdade humana, que conformarían unha tradición lonxeva. Unha tradición, que exercía 

entre outras obrigas, unha obriga de carácter moral sobre os seguidores, quen tiñan que actuar 

respeitando os altos valores que representaban. O exemplo é dado tamén polo relato de J. 

Reed, quen sendo presente no asalto ao Palacio de Inverno, detallou os chamados por parte 

dos asaltantes, a evitarem o latrocinio “camaradas no toquéis nada, no agarréis nada, todo 

esto es propiedad del pueblo”19.  Parece que en algúns casos, inclusive os chamados de 

carácter moral non foron suficientes, e houbo rexistros para evitar un acto que se xulgaba 

impropio dos revolucionarios.  

A tradición da que falabamos, contaba como dicíamos con exemplos dabondo. Nese 

sentido, os primeiros cristiáns foron un precedente primixénio, mentre que os xacobinos 

franceses foron mais recentes. Uns e outros -igual que os socialistas utópicos- quixeron con 

boas intencións reformar a sociedade, pero con os meios errados o que levou ao seu fracaso. 

Todos eses precedentes estaban lamentábelmente condenados ao fracaso, xa que carecían da 

doutrina do materialismo histórico e o marxismo, que ensinaban os fundamentos da 

sociedade. A doutrina amosaba que únicamente mudando a base material da sociedade -as 

relacións de producción e as forzas de producción- podíase atinxir a desexada e necesaria 

mudanza.  

  

                                                           
18 Reed, John, Diez días que estremecieron el mundo, Madrid: Biblioteca Pensamiento Crítico, Diario 

Público. 2009. Páx.359  
19 Reed, John, Diez días que estremecieron el mundo, Madrid: Biblioteca Pensamiento Crítico, Diario 

Público. 2009. Páx.158  
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Alén dos factores sinalados, temos que salientar que, o bolxevismo estaba 

caracterizado polo universalismo. A doutrina marxista non procuraba ter apoios nesta ou 

aquela comunidade nacional, en unha ou outra etnia, diriáse ata que non procuraba servir 

intereses mundanos. Na verdade, a doutrina dirixíase directamente aos explotados da terra, a 

todos aqueles que constituían a maior parte da povoación humana, prometendo cumprir con 

antigos anhelos como o fin da explotación “do home polo home” . A Revolución rusa tiña 

que ser un episodio mais, xunto a outras revolucións mundiais que chegarían de xeito 

inminente aínda por vir. Esa era claramente a concepción de líderes bolxeviques como Lenin 

e Trotsky.  

A era da revolución social sinalada por Lenin, sería a fase de transición cara a 

sociedade sen clases, atinxindo o punto, no que os humanos pasarían finalmente do reino da 

necesidade ao reino da liberdade segundo Engels. Era a culminación dun percorrido 

cumprido, o éxito póstumo do titán Prometeo- a figura mitolóxica mais aprecida por Marx20-

, quen tiña roubado o lume dos deuses para  darllo aos humanos. Os homes xa non precisaban 

de divindades, a sociedade humana ocupaba agora os antigos altares. A división entre esferas 

profana e mundana tiña crebado, e os seres humanos aparecían agora como os artífices da su 

propia historia, e por tanto, artífices tamén do seu propio futuro, grazas ao dominio da 

tecnoloxía e o coñecimento e control da natureza. Segundo o criador do exército vermello, 

Leon Trotsky:  

[…]Faith merely promises to move mountains; but technology, which takes nothing “on 

faith”, is actually able to cut down mountains and move them. Up to now this was done for 

industrial purposes(mines) or for railways (tunnels); in the future this will be done on an 

immesurably larger scale, according to a general industrial and artistic plan. Man will occupy 

himself with earnestly and repeatedly make improvements in nature. In the end, he will have 

rebuilt the earth, if not in his own image, at least according to his own taste. We have not the 

slightest fear that this state will be bad. […]21  

  

                                                           
20 Fernandez Buey, Francisco, Marx sin ismos, Madrid: El Viejo Topo, 1998. 
21 Trotsky, Leon, Literature and Revolutio, Canada: Haymarket Books, 2005. Páx. 204.  
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Nesta pasaxe, a total confianza na tecnoloxía e nas potencialidades humanas, levan a 

Trotsky a enxergar un futuro radiantemente optimista, no cal os humanos semella que 

ocuparían un lugar parecido ao de un demiúrgo, ordenando o mundo segundo o seu bo 

agrado.   

Todos os puntos denantes sinalados conforman probas indiciarias, de que o 

bolxevismo -e o que sería o comunismo durante o século XX-, contiña un alto grau de 

relixiosidade, de transcendencia, e de que as apreciacións de Russell sobre o fenómeno, alén 

de pioneiras foron acertadas. Nesta altura é preciso sinalar, que unha doutrina tan rica e 

complexa como é o marxismo non se pode reducir ao puro dogmatismo,- sería inxusto dicilo- 

mais é igualmente certo, que cuando o marxismo convertiuse a finais do século XIX e inicio 

do XX, na guía de partidos e movimentos de masa -marxismo popular-, adquiriu unhas 

características preto da relixiosidade, tal e como se ten explicado no presente artigo.  

A partir deste punto, voltamos a falar necesariamente da dobre natureza da URSS, da 

que falou Enzo Traverso, isto é natureza de ameaza e natureza de esperanza emancipatoria. 

Para algúns historiadores, existiu certamente dentro do bolxevismo e da URSS unha 

relixiosidade, sen dúbida de carácter negativo, de ameaza e dominio, materializada no culto 

a personalidade ou no catecismo dos escritos doutrinarios do marxismo-leninismo. Así e 

todo, neste centenario da Revolución rusa, é tamén posíbel lembrar que a relixiosidade da 

que temos falado- igual cá propia URSS-  inspirou a loita desinteresada e chea de sacrificios, 

de riadas de comunistas, que tiveron un obxectivo prometeico, a sabermos, a liberación 

definitiva da humanidade do reino da necesidade.   

Para rematarmos o presente artigo, acho importante tamén sinalar, que a concepción 

da dimensión relixiosa ou transcendental do marxismo popular, pode constituir unha 

ferramenta útil para os historiadores interesados no século XX, e no comunismo en particular. 

Neste sentido dita ferramenta, pode permitir novas abordaxes interpretativas relativos á loita 

diaria dos militantes -qué impulsaba a súa loita?- ou eventos de singular importancia como 

as rupturas da unidade do partido, ou as herexías na doutrina, feitos sempre traumáticos na 

cultura comunista. No caso por exemplo, de España, ¿será que temos de ter presente -

obviamente xunto a outros factores- a dimensión relixiosa do marxismo popular, para 

entendermos porque os militantes comunistas tiveron a forza de manter acendida a chama da 
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emancipación social, malia a forte represión durante toda a longa noite de pedra do 

franquismo?   

A cen anos da Revolución de Outubro, é difícil sabermos se a chama emancipatoria 

continua acendida ou non, mais é dificil negar que ao longo de boa parte do século XX, a 

experiencia revolucionaria rusa, foi o principal combustíbel desa chama.  

 

 

 


