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Broué-bibliografi
Den franske marxistiske historikern Pierre Broué (1926-2005)
var mycket produktiv. Han skrev åtskilliga böcker och artiklar,
han låg bakom Institut Léon Trotsky som gav ut Trotskijs verk
(Œuvres) på franska, och han var redaktör för tidskriften
Cahiers Léon Trotsky.
Nedan följer en (ofullständig) lista med böcker som Broué är
författare eller medförfattare till (när boken finns översatt till
andra språk anges även detta). Tidningsartiklar, artiklar i
samlingsverk osv är ej medtagna.

La Révolution et la guerre d’Espagne (ihop med Émile
Témime), Minuit, 1961, ny upplaga 1996 och 2013. Klassiker
om spanska inbördeskriget (översatt till 10 språk, däribland
engelska, spanska, tyska, portugisiska och italienska).

Le Parti bolchévique – histoire du PC de l’URSS, Minuit, 1963. Om bolsjevikpartiet (även på
spanska, portugisiska och italienska, samt delvis på engelska).

Les procès de Moscou, Julliard, 1964. Om Moskvaprocesserna
(även spanska, portugisiska, norska och svenska [på
marxistarkiv.se])

La question chinoise dans l'Internationale Communiste (1926-1927), EDI 1965.
Kommenterad dokumentsamling om revolutionen i Kina åren 1926-27.

Révolution en Allemagne, 1917-1923, Ed. de Minuit, 1971. Den
tyska revolutionen 1917-23 (även engelska, spanska, tyska
/förkortad version/ och italienska).
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La révolution espagnole, 1931-1939. Flammarion, 1973. Den spanska revolutionen (även
spanska, portugisiska och svenska [på marxistarkiv.se]).
L’assassinat de Trotsky: 1940, Ed. Complexe, 1980. Mordet på Trotskij.

Trotsky, Fayard, 1988 (även på tyska, italienska och svenska
[Trotskij – en biografi]).

Leon Sedov, fils de Trotsky victime de Staline, Ed. de l’Atelier, 1993.

Staline et la revolution – le cas espagnol (1936-1939),
Editions Fayard, 1993. Om den stalinistiska politiken under
spanska inbördeskriget.

Quand le peuple révoque le président: Le Brésil de l’affaire Collor, L’Harmattan, 1993.

Rakovsky, Fayard, 1996. Om bulgarisk-ryske revolutionären
Christian Rakovskij (även polska).

Les Soviets en Russie – 1905-1921, (ihop med Oskar Anweiler och Serge Bricianer),
Gallimard, 1997. Om arbetarråden (sovjeterna) i Ryssland.
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Histoire de l’Internationale communiste – 1919-1943,
Fayard, 1997. Kommunistiska internationalens historia (även
på portugisiska).

Meurtres au maquis (ihop med Raymond Vacheron),
Grasset, 1997 (även italienska). Om det tragiska mordet på
Pietro Tresso.

Communistes contre Staline – Massacre d’une génération,
Fayard, 2003 (även spanska och italienska). Den
kommunistiska oppositionens öde i Sovjet.

Mémoires politiques, Fayard, 2005. Minnen.
Som redan nämnts verkade Broué för att göra Trotskijs verk (Œuvres) tillgängliga på franska
– 27 band blev det till slut. Vidare sammanställde Broué Trotskijs skrifter om Frankrike (1
band) och spanska inbördeskriget (2 band, dessa finns även i spansk översättning). Alla dessa
Trotskij-utgåvor har utomordentliga notapparater som bär Broués signum.
En utförlig Broué-bibliografi finns på webbplatsen Lubitz’ TrotskyanaNet, följ länken:
http://www.trotskyana.net/Trotskyists/Pierre_Broue/pierre_broue.html
Martin Fahlgren

