Kort om Pierre Broué
Pierre Broué (1926-2005) är en framstående fransk historiker. Han har
skrivit flera betydande verk, bl a om den tyska revolutionen 1917-23 och
om Leo Trotskij. Tillsammans med Émile Témime skrev han också om
det spanska inbördeskriget. Arbeten som inga svenska förlag kunnat ge
ut. 1
Pierre Broué var också en trotskistisk historiker. Hans verk om Trotskij
ger en djupare bild av huvudpersonen än Isaac Deutschers till svenska
översatta trilogi. Deutschers verk är litterärt överlägset men Broué är historikern. 2 Delvis
fanns det vetenskapliga skäl till skilda synsätt. Broué hade av naturliga skäl tillgång till
dokument som Deutscher inte förfogade över när han skrev sin trilogi. Men det finns framför
allt avgörande politiska skillnader mellan den Broué, som även om han rigoröst ifrågasatte
Trotskij, hade en annan utgångspunkt än Deutscher, som i varje fall delvis var ute efter att
göra upp med sin gamle läromästare.
Broué skrev även ett verk om Komintern, den kommunistiska internationalen, ett arbete som
även lovordades av borgerliga historiker, som Hélène Carrère d`Encausse i en recension i
konservativa Le Figaro.
Broué tillhörde länge en grupp inom den internationella trotskismen som kallades
”lambertister”. 3 Uppkallat efter gruppens ledare Pierre Lambert, eg. Pierre Boussel. 1989
uteslöts Broué ur lambertisterna. Under åren fram till sin död i prostatacancer tillhörde han
vänsterflygeln inom det franska socialistpartiet.
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Böckerna om spanska inbördeskriget och tyska revolutionen finns översatta till engelska: The Revolution and
the Civil War in Spain (1970) resp The German Revolution 1917-1923 (2006). Det har också talats om att översätta hans Trotskij-biografi till engelska, men hittills har inte det projektet slutförts. På engelska finns flera
Broué-artiklar publicerade i den brittiska marxistiska tidskriften Revolutionary History (flera av dessa artiklar,
finns i svensk översättning på marxistarkiv.se).
2
Ett av Broués uttalade syften med sin Trotskij-biografi var att tillrättalägga det som han uppfattade vara
bristerna i Deutschers Trotskij-biografi.
3
Broué gick med i det franska kommunistpartiets ungdomsförbund redan innan 2:a världskriget och deltog
motståndskampen mot nazisterna. Han blev dock alltmer kritisk mot stalinismen. 1944 lämnade han kommunistpartiet och anslöt sig till den franska sektionen av 4:e Internationalen, som då hette Parti Communiste
Internationaliste (PCI). Denna organisation genomgick senare flera namnbyten, men vid den tidpunkt Broué
uteslöts hade den återtagit namnet PCI.

