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ΦορσχηυνγΣψφο−
& Βεωεγυνγ

Ωιχη� γε αναρχηο−σψνδικαλισ� σχηε Ματε−

ριαλιεν ιν δερ �Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν� − Ειν 

Ιντερϖιεω (Σ. 6)

Ιµπορταντ αναρχηο−σψνδιχαλιστ µατεριαλσ 

ιν τηε �Λιβραρψ οφ τηε φρεε� − Αν Ιντερϖιεω 

(π. 6)

 Ιν τηισ ιντερϖιεω χονδυχτεδ βψ 

Ηελγε ∆ηρινγ, τηε Βερλιν βασεδ �Βιβλιοτηεκ 

δερ Φρειεν� (∋Λιβραρψ οφ τηε φρεε∋) � φουνδεδ 

ιν 1993 � δεσχριβεσ ιτσ ωορκ ανδ ο� ερσ α 

ϖιεω ιντο ιτσ αρχηιϖεσ. 3,500 � τλεσ βελονγ 

το τηε βορροωινγ στοχκ οφ τηε λιβραρψ. Τηε 

λιβραρψ πρεσερϖεσ µορε τηαν 8,000 σαµπλεσ 

οφ 600 νεωσπαπερ ανδ µαγαζινε � τλεσ. Τηε 

ολδεστ παπερ ισ ∋Λα Ρεϖιστα Σοχιαλ. Εχο δελ 

Προλεταριαδο∋ (Μαδριδ) φροµ Μαρχη 6τη, 

1884. Τηε λιβραρψ αλσο χονταινσ τηε �Φριτζ 

Κατερ Αρχηιϖ� ωιτη µατεριαλσ βελονγινγ το 

τηε Γερµαν αναρχηο−σψνδιχαλιστ, ΦςδΓ ανδ 

ΦΑΥ∆ µεµβερ ανδ λεαδινγ αχ� ϖιστ Φριτζ 

Κατερ (1861−1945). Φροµ Αυτυµν/Ωιντερ 

2012 ον, τηε µατεριαλσ υσεδ φορ τηε βοοκ 

�Αναρχηοσψνδικαλισ� σχηερ Ωιδερστανδ αν 

Ρηειν υνδ Ρυηρ� (�Αναρχηοσψνδιχαλιστ ρε−

σιστανχε ατ Ρηινε ανδ Ρυηρ�) (1980) ωιλλ βε 

οπεν το τηε πυβλιχ. 

↔

�Ωιε κανν µαν ιµ Καπιταλισµυσ λεβεν, 

ωενν εσ σο πλαυσιβλε υνδ ο! ενσιχητλιχη 

ριχη� γε Γεγενµοδελλε γιβτ?� − Ειν Ιντερ−

ϖιεω µιτ δεµ Κνστλερ υνδ Αναρχηιστεν 

Χηρισ Ληµανν. (Σ. 9)

�Ηοω χαν ψου λιϖε υνδερ χαπιταλισµ, ωηεν 

τηερε αρε ϖερψ πλαυσιβλε ανδ οβϖιουσλψ 

αδεθυατε αλτερνα� ϖε µοδελσ?� − Αν ιντερ−

ϖιεω ωιτη τηε αρ� στ ανδ αναρχηιστ Χηρισ 

Ληµανν. (π. 9)

 Τηε 23 ψεαρ ολδ αρ� στ ανδ αναρ−

χηιστ Χηρισ Ληµανν χονϖερσεσ ωιτη Μαρ� ν 

ςειτη αβουτ ηισ αρτ ανδ γοαλσ, ασ ωελλ ασ τηε 

! νανχιαλ ανδ σοχιαλ προβλεµσ οφ α �φρεε−

λανχε αρ� στ.� Ηε δεσχριβεσ τηε ρεασονσ τηατ 

βρουγητ ηιµ φροµ αν ορτηοδοξ−χοµµυνιστ 

ιδεολογψ τοωαρδσ αναρχηισµ. Ηε δεταιλσ ηισ 

περσπεχ� ϖε αβουτ τηε κινδ οφ αρτ τηατ χουλδ 

βε µαδε ιν α λιβερατεδ σοχιετψ. Ηε τακεσ τηε 

δεσχριπ� ον οφ ηισ αρτ ασ �αναρχηιστ ρεαλισµ� 

ασ α χοµπλιµεντ. Ιν ρεφερενχε το τηε νυδιτψ 

ιν σοµε οφ ηισ δραωινγσ, Ληµανν σαψσ τηατ 

τηερε ισ α �ριγητ ανδ α ωρονγ εδυχα� ον. 

Οϖερ χεντυριεσ µαϕορ ρελιγιονσ ηαϖε λιεδ το 

υσ, τηατ ωε ηαϖε το φεελ ασηαµεδ οφ βεινγ 

ηυµαν, οφ ουρ βεινγ ανδ ουρ βοδψ. [�]  Ιν 

µψ δραωινγσ, Ι τρψ το σηοω τηε ηυµαν βοδψ 

ηοω ιτ ρεαλλψ ισ, φρεε φροµ εσχαπιστ δογµασ.� 

Χηρισ Ληµανν στατεσ: �Ι δον�τ ωαντ το βε−

χοµε α νεω σταρ, λικε µανψ οτηερσ ωαντ το, 

Ι ωαντ τηε ποωερ ιν πολι� χσ ανδ αρτ το βε 

αβολισηεδ ανδ διστριβυτεδ το αλλ. [�] Ωιτη 

πολι� χαλ χηανγε τηε φαχε οφ αρτ αλσο ωιλλ βε 

ραδιχαλλψ χηανγεδ.� 

↔
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Γεωερκσχηα� εν υνδ Φασχηισµυσ ιν Νευµνσ−

τερ, ςερανσταλτυνγ υνδ Ιντερϖιεω (Σ. 13)

Υνιονσ ανδ Φασχισµ ιν Νευµνστερ, Α Πυ−

βλιχ Εϖεντ ανδ Ιντερϖιεω (π. 13)

 Ηελγε ∆ηρινγ ιντερϖιεωεδ Λο� α 

φροµ �Αν� φασχηισ� σχηε Ακ� ον Νευµνσ−

τερ� (αν� φασχιστ αχ� ον Νευµνστερ) αβουτ 

τηε πυβλιχ εϖεντ ανδ εξηιβι� ον �Βετωεεν 

ρεσιστανχε ανδ χοοπερα� ον: Υνιονσ ιν τηε 

Νευµνστερ οφ τηε 1930σ,� ωηιχη τοοκ 

πλαχε ατ τηε ενδ οφ Απριλ 2012. Ιτσ τοπιχ ωασ 

τηε υνιονσ∋ ρεαχ� ον το φασχιστ τερρορ. Λο� α 

εξπλαινσ τηατ τηειρ ρεσεαρχη ρεϖεαλεδ τηε 

οϖερλψ φριενδλψ βεηαϖιορ οφ τηε Σοχιαλ ∆ε−

µοχρα� χ ανδ Χηρισ� αν υνιονσ (Α∆ΓΒ ανδ 

∆ΓΒ) ωιτη τηε Ναζισ βεφορε τηεψ βρουγητ 

τηε υνιονσ ιντο λινε (�γλειχηγεσχηαλτετ�). 

Τηε ρεσεαρχηερσ φουνδ νο τραχεσ οφ αχ� ϖι−

� εσ βψ τηε Χοµµυνιστ Παρτψ∋σ �Ρεϖολυ� −

οναρψ Υνιον Οπποσι� ον� (Ροτε Γεωερκ−

σχηα� σ−Οπποσι� ον � ΡΓΟ), βυτ τηεψ φουνδ 

ινφορµα� ον αβουτ στρεετ βα� λεσ οφ τηε 

λοχαλ �Ροτερ Φροντκµπφερβυνδ� (ΡΦΒ � 

�Ρεδ Φροντ Φιγητερσ Λεαγυε�) ωιτη τηε Να−

ζισ. Τηεψ αλσο γατηερεδ µυχη ινφορµα� ον 

αβουτ τηε αναρχηο−σψνδιχαλιστ υνιον ΦΑΥ∆ 

ανδ ιτσ αχ� ϖι� εσ ιν τηε 1920σ υν� λ τηε βε−

γιννινγ οφ τηε 1930σ. Ηελµυτ Ρηλινγ, α 

ΦΑΥ∆ φυνχ� οναρψ φροµ τηε τοων οφ Πλν, 

ωασ ιµπρισονεδ βψ τηε Ναζισ ιν τηε χον−

χεντρα� ον χαµπ Κυηλεν (τοδαψ Ριχκλινγ), 

ωηιχη ωασ ρυν τογετηερ βψ Χηυρχη ανδ ΣΑ/

ΣΣ. Α� ερ τηε ΦΑΥ∆ ρεαλιζεδ τηατ ιτσ χαλλ το 

τηε ωορκερσ� µοϖεµεντ φορ α γενεραλ στρικε 

αγαινστ Ηιτλερ ωασ ιν ϖαιν, �τηεψ πρεπαρεδ 

το γο υνδεργρουνδ, ωηερε τηε ρεσιστανχε 

σηουλδ γετ οργανιζεδ,� Λο� α στατεσ.

↔

ςαλεν! ν Τσχηεπεγο: Σο µσσεν αλλε Φρσ−

τενκπφε ∀ ιεγεν# Βακυνιν ιν Μεχκλενβυργ 

(Σ. 30)

ςαλεν! ν Τσχηεπεγο: Τηυσ αλλ πρινχεσ� 

ηεαδσ µυστ γο# Βακυνιν ιν Μεχκλενβυργ 

(π. 30)

 Τηε αρ� χλε εξαµινεσ τηε λι� λε 

κνοων ρελα� ονσ, ιν! υενχεσ ανδ φριενδσηιπσ 

οφ τηε Ρυσσιαν αναρχηιστ Μικηαιλ Βακυνιν ιν 

Μεχκλενβυργ. Ιν 1840 Βακυνιν ωασ στυδψ−

ινγ ιν Βερλιν ανδ χαµε ιντο χονταχτ ωιτη τηε 

�ςορµρζ�−ρεϖολυ� οναρψ Ηερµανν Μλλερ−

Στρβινγ, βορν ιν 1812 ιν Νευβρανδενβυργ, 

Μεχκλενβυργ. Το τηε Ρυσσιαν ιµµιγραντσ, 

Μλλερ−Στρβινγ ωασ σοµεωηατ λικε α γυι−

δε. Βακυνιν ανδ Μλλερ−Στρβινγ βεχαµε 

Ηελγε ∆ηρινγ: �Λιεβστε ωιρ βληεν βε−

σ! µµτ νοχηµαλ µιτ αυφ#� Στολπερστειν φρ 

Αρτηυρ Ηολκε ιν Λειπζιγ# (Σ. 22) 

Ηελγε ∆ηρινγ: �Σωεετηεαρτ, ωε∋λλ χερ−

ταινλψ ∀ ουριση ονχε µορε#� Α �στυµβλινγ 

στονε� φορ Αρτηυρ Ηολκε ιν Λειπζιγ# (π. 22)

 Τηε αρ� χλε δεσχριβεσ αν ινι� α� −

ϖε ιν Λειπζιγ το λαψ α �στυµβλινγ στονε� ιν 

µεµορψ οφ τηε αναρχηο−σψνδιχαλιστ Αρτηυρ 

Ηολκε (1883−1940), ωηο ωασ µυρδερεδ ιν 

τηε χονχεντρα� ον χαµπ οφ Βυχηενωαλδ 

βψ τηε Ναζισ. Ιν σεϖεραλ τοωνσ ιν Γερµανψ 

τηεσε στυµβλινγ στονεσ χοµµεµορατε ιν 

πυβλιχ σπαχε τηε µυρδερεδ ενεµιεσ οφ τηε 

φασχιστ ρεγιµε, µοστλψ ϑεωσ, χοµµυνιστσ 

ανδ σοχιαλ δεµοχρατσ. Α στυµβλινγ στονε 

φορ Αρτηυρ Ηολκε ωουλδ βε τηε σεχονδ ιν 

µεµορψ οφ αν αναρχηο−σψνδιχαλιστ. Ιν 2009 

α στυµβλινγ στονε φορ Γερηαρδ Ωαρτενβεργ 

(1904−1942) ωασ λαιδ δοων ιν Βερλιν. Αρ−

τηυρ Ηολκε ωασ αν αχ� ϖε µεµβερ οφ ΦΑΥ∆ 

(Φρειε Αρβειτερ Υνιον ∆ευτσχηλανδσ − �Φρεε 

Ωορκερσ Υνιον οφ Γερµανψ�) ανδ τηε �Γιλ−

δε φρειηειτλιχηερ Βχηερφρευνδε� (�Γυιλδ οφ 

λιβερταριαν Βοοκ−Φριενδσ�). Ηε ωασ αν αχ−

� ϖε φυνχ� οναρψ ιν βοτη οργανιζα� ονσ. 

↔
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Ηελγε ∆ηρινγ: Σχηλεσωιγ−Ηολστειν − Σψνδι−

καλισµυσ ζωισχηεν Νορδ− υνδ Οστσεε (Σ. 39)

Ηελγε ∆ηρινγ: Σχηλεσωιγ−Ηολστειν � Σψν−

διχαλισµ βετωεεν Νορτη− ανδ Βαλ� χ−Σεα 

(π. 39)

 Τηε αρ� χλε δισχυσσεσ τηε φουν−

δινγ, δεϖελοπµεντ ανδ αχ� ϖι� εσ οφ τηε 

αναρχηο−σψνδιχαλιστ Φρειε Αρβειτερ Υνιον 

∆ευτσχηλανδσ (ΦΑΥ∆) ιν τηε Γερµαν στατε 

οφ Σχηλεσωιγ−Ηολστειν. Εϖιδεντλψ ινσπιρεδ 

βψ τηε Γερµαν Ρεϖολυ� ον 1918/19 ανδ 

βψ αγιτατορσ λικε Καρλ Ροχηε (Ηαµβυργ) 

ανδ Φρανζ Μαρ� ν (Βρεµεν). Τηε � ρστ λο−

χαλ γρουπ οφ ΦΑΥ∆ ιν Σχηλεσωιγ−Ηολστειν 

ωασ φουνδεδ ιν 1919 ιν τηε χιτψ οφ Κιελ. 

Μαρ� ν ςειτη: ∆ιε Πηαλανστρε ιµ ρυµνι−

σχηεν Σχ!ιενι (Σ. 47)

Μαρ� ν ςειτη: Τηε Πηαλανστερψ ιν τηε Ρο−

µανιαν Σχ!ιενι (π. 47)

 Ινσπιρεδ βψ τηε χοοπερα� ϖε ιδεασ 

οφ τηε σο−χαλλεδ �υτοπιαν σοχιαλιστσ� Χηαρλεσ 

Φουριερ (1772−1837) ανδ Ροβερτ Οωεν 

(1771−1858), τηε Πηαλανστερψ �Σοχιετατεα 

αγρονοµιχ! ∀ι µανυφαχτυριερ!� (Σοχιετψ φορ 

αγριχυλτυρε ανδ µανυφαχτυρε) ωασ φουνδ−

εδ ιν Μαρχη, 1835, ιν τηε Ωαλλαχηιαν (Ρο−

µανιαν) ϖιλλαγε οφ Σχ!ιενι. Τοδαψ ιτ ισ παρτ 

οφ Βολδε∀� , σιτυατεδ αππροξιµα� ϖελψ 11 

κµ φροµ Πλοιε∀� . Τεοδορ ∆ιαµαντ (1810−

χλοσε φριενδσ. Βακυνιν∋σ Παµπηλετ �Αυφρυφ 

αν διε Σλαωεν� (Αππεαλ το τηε Σλαϖσ) (1848) 

ωασ ωρι# εν υνδερ τηε ιν∃ υενχε οφ Μλλερ−

Στρβινγ. Ιν 1841 Βακυνιν ανδ Τυργενεω 

ϖισιτεδ Μεχκλενβυργ. Ιν τηε ωρι� νγσ οφ 

Ηερµανν Μλλερ−Στρβινγ∋σ νιεχε, Αννα 

Βεχκερ (κνοων ασ ωριτερ οφ ονε οφ τηε βεστ 

ηυν� νγ νοϖελσ φροµ Μεχκλενβυργ), ωε � νδ 

µεµοριεσ οφ Βακυνιν�σ ϖισιτ ανδ οφ α ωεδ−

δινγ χελεβρα� ον ιν τηε τοων οφ Νευβραν−

δενβυργ. Ον τηισ οχχασιον, Αννα Βεχκερ 

ρεχουντσ τηατ Βακυνιν χυτ ο%  τηε νεχκσ οφ 

σοµε ωινε βο# λεσ ωιτη α κνιφε ανδ σηουτ−

εδ: �Τηυσ αλλ πρινχεσ� ηεαδσ µυστ γο.� ςα−

λεν� ν Τσχηεπεγο φολλοωσ τηε τραχεσ οφ 

Βακυνιν ανδ συρµισεσ τηατ Βακυνιν σταψεδ 

ιν Μεχκλενβυργ ωιτη Μλλερ−Στρβινγ τηρεε 

� µεσ: ονχε ιν 1841, ανδ τωιχε ιν τηε ψεαρ 

οφ τηε ρεϖολυ� ον οφ 1848. Βακυνιν αλσο 

µαινταινεδ χονταχτ ωιτη Μλλερ−Στρβινγ 

τηρουγη λε# ερσ. Τηε Μεχκλενβυργ ϖισιτ αλσο 

λε&  τραχεσ ιν Τυργενεω∋σ ωορκ, ασ εϖιδεντ 

ιν ηισ παµπηλετ, ∗Βεµερκυνγεν βερ διε 

ρυσσισχηε Ωιρτσχηα&  υνδ βερ δεν ρυσσι−

σχηεν Βαυερν∗ (Ρεµαρκσ ον τηε Ρυσσιαν 

εχονοµψ ανδ τηε Ρυσσιαν πεασαντ), 1842.

↔

Υν� λ τηε µιδ−1920σ νεω γρουπσ σπρανγ 

υπ ανδ δισσολϖεδ α& ερ α σηορτ περιοδσ οφ 

εξιστενχε. Τηε φουνδινγ οφ τηε �Προϖινζιαλ−

Αρβειτσβρσε Νορδ−Ωεστ� (ΠΑΒ) ιν τηε µιδ 

1920σ σταβιλιζεδ ιντερναλ ρελα� ονσ. Λοχαλ 

ΦΑΥ∆−Γρουπσ φροµ Μεχκλενβυργ (Σχηωε−

ριν, Ωισµαρ), τηε νορτη οφ Λοωερ−Σαξονψ 

(∆ελµενηορστ, Μελλε) ανδ τηε γρουπσ ιν 

Βρεµεν ανδ Ηαµβυργ αλσο βελονγεδ το τηε 

ΠΑΒ. Τηε αρ� χλε ιδεν� � εσ λοχαλ γρουπσ ανδ 

κνοων φυνχ� οναριεσ οφ τηε ΦΑΥ∆. Ιτ δεσχρι−

βεσ τηε αχ� ϖι� εσ ιν Κιελ, Μελδορφ−Ηειδε, 

Ηελγολανδ, Νευµνστερ, Λβεχκ ανδ Πλν. 

Ηελγε ∆ηρινγ∋σ χονχλυσιον: �Σχηλεσωιγ−

Ηολστειν ισ α στρικινγ εξαµπλε οφ τηε δεϖε−

λοπµεντ ανδ σταγνα� ον οφ τηε σψνδιχαλιστ 

ωορκερσ−µοϖεµεντ α& ερ Ωορλδ Ωαρ Ι, ρε−

πρεσεντα� ϖε φορ τηε ωηολε Ρειχη. [�] Τηε 

κνοων ρεασονσ φορ τηισ αρε τηε ριϖαλρψ οφ 

τηε χεντραλιζεδ υνιονσ ασ ενεµιεσ οφ λιβερ−

ταριαν−εµανχιπατορψ ιντεν� ονσ. Ψετ, χοντ−

ραρψ το οτηερ ρεγιονσ, ονε µυστ νοτε τηατ 

νο σπεχι� χ κινδ οφ ρεπρεσσιον βψ τηε πολιχε 

ανδ µιλιταρψ ωασ νεεδεδ το µινιµιζε τηε 

σψνδιχαλιστ ωορκερσ� µοϖεµεντ βεχαυσε 

τηε ωορκερσ� µοϖεµεντ ωασ � ρµλψ ιν τηε 

ηανδσ οφ τηε σοχιαλ δεµοχρατσ.�

↔



1841), Εµανοιλ Μανολαχηε Β�λ�χεανυ 

(1807�1842) ανδ Στανχα Χονστανδινεασχα 

ωερε αλλ ασσοχιατεδ ωιτη τηε �Φαλανστερε.� 

Τηεσε τηρεε περσονσ ωερε τηε µαιν ινι� −

ατορσ οφ τηε χοµµυνε. Τηε χολονιστσ σετ 

υπ τηε 8−ηουρ ωορκδαψ ανδ ωορκεδ υνδερ 

εθυαλ παψµεντ ανδ σελφ−οργανισα� ον. Τηε 

χοµµυναρδσ ανδ ιντερεστεδ πεοπλε ωερε 

αλσο εδυχατεδ ιν ρεαδινγ, ωρι� νγ ανδ µατη. 

Τηισ ηαδ αν ιµπαχτ ον τηε πεασαντσ ανδ 

ωορκερσ ιν τηε συρρουνδινγ ϖιλλαγεσ. Ατ τηισ 

� µε, Ροµανια ωασ υνδερ α φευδαλ σψστεµ 

ανδ σερφδοµ ωασ σ� λλ ιν πραχ� χε. Γψπσιεσ ιν 

παρ� χυλαρ ωερε βασιχαλλψ βορν ιντο σλαϖερψ, 

ανδ α ωορκινγ δαψ οφ 13 ορ 14 ηουρσ ωασ 

τηε νορµ. 

 Μοστ οφ τηε � ρστ 53 χοµµυναρδσ, 

αµονγ τηεµ 21 ωοµαν, διδ νοτ κνοω τηατ 

τηε εστατε ωασ πλεδγεδ τωιχε ασ χολλατε−

ραλ φορ � νανχιαλ λοανσ τακεν βψ Β�λ�χεανυ. 

Τηεσε λοανσ ωερε τηε ουτχοµε οφ τηε βε−

τραψαλ βψ ηισ βουργεοισ φαµιλψ, ωηο διδν�τ 

αχχεπτ ηισ πολι� χαλ ϖιεωσ. Τηε ςοιϖοδε, 

ρυλερ οφ Ωαλλαχηια, Αλεξανδρυ Γηιχα−ςοδα, 

υσεδ τηισ φαχτ το αχτ τογετηερ ωιτη ριχη 

λανδοωνερσ φροµ Σχ�ιενι αγαινστ τηε χοµ−

µυνε. Ταξ χολλεχτορσ, τηυγσ ανδ σολδιερσ 

δεστροψεδ τηε τοολσ ανδ µιλλστονεσ οφ τηε 

χοµµυνε. Ασ α ρεσυλτ, τηε χοµµυνε ωασ 

νοτ µορε αβλε το προδυχε ενουγη γοοδσ 

το βε σολδ ατ τηε µαρκετ ανδ χουλδν�τ παψ 

ιτσ ταξεσ. Τηε συβορδινατεσ οφ ταξ χολλεχτορ, 

Ζαπλαν Ταπλαν, δεστροψεδ προδυχτσ φορ σαλε 

ανδ τηρεατενεδ τηε χολονιστσ ωιτη δεατη ιφ 

τηεψ ωουλδ χον� νυε παρ� χιπα� ον ιν τηε 

χοµµυνε. 

 Τηε ιντεριορ µινιστρψ ιν Βυχηαρεστ 

αλσο γοτ ινϖολϖεδ ιν δεστροψινγ τηισ φρεε 

σοχιαλιστ χοµµυνιτψ ον ιτσ οων ινι� α� ϖε. 

∆υρινγ τηε ωηολε � µε οφ ιτσ εξιστενχε τηε 

χολονψ ωασ ονλψ αβλε το ωορκ ιν πεαχε ιν 

τηε � ρστ 1  µοντησ. Τηε γοϖερνµεντ λι−

θυιδατεδ τηε χολονψ βετωεεν τηε 30τη ανδ 

31στ οφ ∆εχεµβερ, 1836, βψ µιλιταρψ φορχε. 

Ιν χοντραστ το τηε ο!  χιαλ στατεµεντ οφ 

τηε ςοιϖοδε, ιτ ωασ νοτ αν �αµιχαβλε ανδ 

πεαχεφυλ σολυ� ον,� ωηιχη λεδ το τηε ενδ οφ 

τηε Φαλανστερε. Εϖεν τηε Ροµανιαν Μαρξιστ 

ηιστοριανσ, Ι. Χοϕοχαρυ ανδ Ζ. Ορνεα, στατε 

ιν τηειρ δεταιλεδ στυδψ �Φαλανστερυλ δε λα 

Σχ�ιενι� (Εδιτυρα Πολι� χα, Βυχηαρεστ, 1966), 

τηατ �βεηινδ τηεσε ηαρµονιχ ωορδσ ηιδεσ 

ϖερψ λικελψ α φυλλψ δι∀ ερεντ τρυτη.� Ιτ ισ ϖερψ 

λικελψ τηατ τηε χοµµυναρδσ γοτ τορτυρεδ βψ 

τηε µιλιταρψ. Α# ερ τηε χρυσηινγ οφ τηε χολο−

νψ, τηε χοµµυναρδσ οφ γψπσψ ετηνιχιτψ ανδ 

τηοσε ωιτη λοχαλ ροοτσ ρετυρνεδ το α στατε 

οφ σλαϖερψ φορ ριχη λανδοωνερσ. Χοµµυ−

ναρδσ φροµ οτηερ ρεγιονσ γοτ σεντ αωαψ. 

 Βψ ορδερ οφ τηε ςοιϖοδε α τριαλ ωασ 

σταρτεδ ιν Βυχηαρεστ αγαινστ Β�λ�χεανυ. 

Νινε φορµερ µεµβερσ οφ τηε χολονψ ωερε 

φορχεδ το γο ον τριαλ αγαινστ Β�λ�χεανυ. 

Εϖεν α# ερ τηε δεατη οφ Β�λ�χεανυ τηε τρι−

αλ ωεντ ον νοω αγαινστ ηισ ωιφε, Στανχα 

Χονστανδινεασχα. Υν� λ τοδαψ τηε σο χαλλεδ 

∋πε� � ον∋ σεντ το τηε ςοιϖοδε βψ τεν χοµ−

µυναρδσ ιν 1836, δεσχριβινγ αλλεγεδλψ υν−

βεαραβλε χονδι� ονσ, ισ υσεδ ασ α ∋ωιτνεσσ 

το τηε χροων∋ αγαινστ τηε ποσσιβιλιτψ οφ σελφ−

οργανιζεδ, χολλεχ� ϖε λιφε. Τηυσ ιτ σ� λλ σεεµσ 

το ωορκ το δεσεχρατε τηε µεµορψ οφ τηε 

χοµµυνε ανδ δεµονστρατεσ ιτσ δοοµ ασ α 

ρεσυλτ οφ ιντερναλ φαιλυρεσ. Ηερε τηε ολδ σαψ−

ινγ ισ προϖεν χορρεχτ: �Τηε ρυλινγ τρυτη ισ 

τηε τρυτη οφ τηε ρυλερσ.�

↔

ξ
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ςαλεν� ν Τσχηεπεγο: Φινγ εσ µιτ Σψνδικα−

λισµυσ αν? Παυλ Βρυσε − ειν Νευστρελιτζερ 

Βργερµειστερ (Σ. 55)

ςαλεν� ν Τσχηεπεγο: ∆ιδ ιτ σταρτ ωιτη σψν−

διχαλισµ? Παυλ Βρυσε � α µαψορ οφ Νευσ−

τρελιτζ (π. 55)
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Μαρ� ν ςειτη: Παναιτ Μυ�οιυ − Ζυ Λεβεν 

υνδ Πυβλιζισ� κ δεσ ρυµνισχηεν Αναρχηισ−

τεν (Σ. 59)

Μαρ� ν ςειτη: Παναιτ Μυ�οιυ � Αβουτ λιφε 

ανδ µεδια χοµµυνιχα� ον (ϕουρναλισµ) οφ 

τηε Ροµανιαν αναρχηιστ (π. 59)

 Παναιτ Μυ�οιυ, βορν ον Νοϖεµβερ 

18τη, 1864, ιν τηε τοων Ροµαν, Ροµανιαν 

Μολδοϖα, ωασ τηε σον οφ α δαψ λαβορερ ανδ 

γρεω υπ ιν ποϖερτψ. Μαρ� ν ςειτη δεσχριβεσ 

ηισ λιφε ανδ αχ� ϖι� εσ ιν τηε ωορκινγ χλασσ 

ανδ αναρχηιστ µοϖεµεντ οφ Ροµανια. Ατ 

τηε αγε οφ 17 ηε σταρτεδ το ωορκ ασ α χλερκ 

 ςαλεν� ν Τσχηεπεγο δισχυσσεσ τηε 

λιφε ανδ πολι� χαλ αχ� ϖιτψ οφ Παυλ Ο! ο Ερνστ 

Βρυσε (1903−1946), τηε ∀ ρστ χοµµυνιστ 

µαψορ οφ Νευστρελιτζ (Μεχκλενβυργ, Γερ−

µανψ) α# ερ τηε Σεχονδ Ωορλδ Ωαρ. Σοµε 

ηιντσ ιν ηισ βιογραπηψ ανδ αν αρ� χλε ιν 

τηε ΦΑΥ∆−Οργαν �∆ερ Σψνδικαλιστ� φροµ 

1923 σιγνεδ ωιτη τηε λε! ερσ Π.Β. ανδ � τλεδ 

�Ειν Ωορτ αν διε ϑυγενδ� (�Α Ωορδ το τηε 

Ψουτη�) συγγεστ τηατ ηε σταρτεδ ηισ πολι� χαλ 

αχ� ϖι� εσ ιν τηε Σψνδιχαλιστ−Αναρχηιστ Ψουτη 

(ΣΑϑ∆, Σψνδικαλισ� σχη−Αναρχηισ� σχηε ϑυ−

γενδ ∆ευτσχηλανδσ) ιν ∆ρεσδεν. Σινχε 1925 

Βρυσε ωασ α µεµβερ οφ τηε χοµµυνιστ 

ψουτη οργανιζα� ον Κϑς∆ (Κοµµυνισ� σχηερ 

ϑυγενδϖερβανδ ∆ευτσχηλανδσ), ανδ σινχε 

1928 οφ τηε Χοµµυνιστ Παρτψ (ΚΠ∆), φορ 

ωηιχη ηε ωασ α λοχαλ δεπυτψ ανδ τηε µοστ 

κνοων χοµµυνιστ φυνχ� οναρψ ιν Νευστρε−

λιτζ. ∆υρινγ τηε φασχιστ διχτατορσηιπ ηε ωασ 

ϕαιλεδ φορ σοµε µοντησ ιν τηε χονχεντρα� −

ον χαµπ Ορανιενβυργ ανδ τηε χονϖιχτ πρι−

σον ∆ρειβεργεν. ςαλεν� ν Τσχηεπεγο ωριτεσ: 

�Τηερε αρε ινδιχα� ονσ τηατ Παυλ Βρυσε γοτ 

πολι� χαλλψ αωαρε ινσιδε τηε σψνδιχαλιστ µο−

ϖεµεντ ανδ ονλψ λατερ− ασ τηισ µοϖεµεντ 

διδν�τ δεϖελοπ ιν Μεχκλενβυργ � µοϖεδ το 

τηε χοµµυνιστσ.� 

↔

ξ

ιν τηε τοων ηαλλ οφ Ροµαν ανδ ηε σετ υπ α 

σοχιαλιστ λιτερατυρε χιρχλε. Ηε ωασ α! ραχτεδ 

βψ τηε νεωσπαπερ �Λυπτα� (�Τηε Φιγητ�) 

εδιτεδ βψ Γηεοργε Πανυ (1848−1910), ωηο 

προφεσσεδ σοχιαλιστ ανδ λιβεραλ βελιεφσ. Ιν ηισ 

ψουτη ηε αλρεαδψ πυβλισηεδ σηορτ τεξτσ ανδ 

ποεµσ ιν χοντεµποραρψ σοχιαλιστ νεωσ−

παπερσ λικε �∆ρεπτυριλε Οµυλυι� (�Ηυµαν 

Ριγητσ�) ανδ �Μυνχιτορυλ� (�Τηε Ωορκερ�). 

Σοον ηε βεχαµε αν αχ� ϖε µεµβερ οφ τηε 

ωορκερσ� χλυβ (�Χλυβυλ Μυνχιτοριλορ�) οφ 

Βοτο�ανι ανδ µαινταινεδ χλοσε ρελα� ονσ 

ωιτη σιµιλαρ αυτονοµουσ ωορκερσ� οργανι−

ζα� ονσ ιν Ια�ι ανδ ∆οροηοι. Υνδερ ηισ ιν∃ υ−

ενχε ανδ δυε το ηισ οργανιζα� οναλ ταλεντ 

τηε ωορκερσ� χλυβ φροµ Βοτο�ανι γρεω το 

ινχλυδε 100 µεµβερσ. 

 Ιν 1886, τηε γοϖερνµεντ σεντ ηιµ 

το Βρ%ιλα το περφορµ ηισ µιλιταρψ σερϖιχε. 

Τηερε ηε ωασ µιστρεατεδ βψ ηισ συπεριορσ 

ανδ βεχαµε αν αν� −µιλιταριστ ασ α ρεσυλτ. 

Ιν 1889, ηε παρ� χιπατεδ ιν τηε Ιντερνα−

� οναλ σοχιαλιστ ωορκερσ χονγρεσσ ιν Παρισ 

(ϑυλψ 14τη το 21στ), ωηερε τηε δεχισιον ωασ 

µαδε το χελεβρατε Μαψ 1στ ασ αν ιντερνα−

� οναλ ωορκερσ δαψ. Ιν 1892, ηε τοοκ παρτ 

ασ α σπεακερ οφ τηε ∀ ρστ εϖερ Μαψ 1στ δε−

µονστρα� ον ιν Βοτο�ανι. Τηε γοϖερνµεντ 

ηαδ βαννεδ τηε δεµονστρα� ον, ανδ τηε 

µιλιταρψ ανδ γενδαρµεσ χλοσεδ τηε αχχεσσ 

ροαδσ το τηε τοων ανδ πυτ ιτ υνδερ σιεγε. 

Ιν σπιτε οφ τηατ, τηε εϖεντ τοοκ πλαχε ασ τηε 

ωορκερσ ανδ στυδεντσ φορχεδ α σηορτ µαρχη 

τηρουγη τηε µαιν στρεετ ανδ τηεν γατηερεδ 

ον α ∀ ελδ ουτσιδε οφ τηε χιτψ. 

 Μυ�οιυ βεχαµε φριενδσ ωιτη 

Παναιτ Ζοσιν (1873−1942). Τογετηερ τηεψ 

πυβλισηεδ σεϖεραλ νεωσπαπερσ σερϖινγ το 

φυρτηερ χοµµον ενλιγητενµεντ ανδ ωορ−

κερσ� ιντερεστσ. Ιν 1892 τηε αν� −Σεµι� χ 

σοχιαλ δεµοχρατ ανδ ∆επυτψ οφ Παρλιαµεντ 

Ιον Ναδεϕδε εξπελλεδ Παναιτ Μυ�οιυ φροµ 

τηε νεωσπαπερ �Μυνχα� (�Τηε ωορκ�), βε−



Αβστραχτσ. Σψφο − Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Νρ.2 −2012

ςαλεν� ν Τσχηεπεγο: Χλαρα Ελλριχη−Σιεµ⇓. 

Εινε Αναρχηο−Κοµµυνισ� ν αυσ Ωαρεν/

Μριτζ (Σ. 68)

ςαλεν� ν Τσχηεπεγο: Χλαρα Ελλριχη−Σιεµ⇓. 

Αν αναρχηο−χοµµυνιστ φροµ Ωαρεν/Μ−

ριτζ (π. 68)

 Τηε αρ� χλε δισχυσσεσ τηε λιφε ανδ 

αχ� ϖι� εσ οφ Χλαρα Αυγυστ ϑοηαννα Σιεµ⇓, 

ωηο ωασ βορν ιν 1869 ιν Βαδ Σλζε. Ραισεδ 

ιν α Χηρισ� αν φαµιλψ, ιν ηερ ψουτη σηε ατ−

τενδεδ α δεαχονεσσ σχηοολ ανδ σηε ρεχει−

ϖεδ αν εδυχα� ον ωηιχη λατερ σηαπεδ ηερ 

πολι� χαλ αχ� ϖιτψ. Ασ αν αδυλτ, σηε µοϖεδ 

το Ωαρεν αν δερ Μριτζ ωιτη ηερ ηυσβανδ, 

Εδυαρδ Ελλριχη. Ωηιλε ηερ ηυσβανδ βεχαµε 

αχ� ϖε ιν τηε σοχιαλ−δεµοχρατ Παρτψ (ΣΠ∆), 

Χλαρα εµβαρκεδ υπον α µορε ρεϖολυ� οναρψ 

διρεχ� ον. Φολλοωινγ τηε Νοϖεµβερ ρεϖολυ−

� ον ιν 1918,  α λοχαλ γρουπ οφ τηε Ινδεπεν−

δεντ Σοχιαλ−δεµοχρατ Παρτψ (ΥΣΠ∆) ωασ εσ−

ταβλισηεδ ιν Ωαρεν ανδ ιτ ελεχτεδ Χλαρα ασ 

χηαιρ. Ιν 1920 σηε ραν ασ χανδιδατε φορ τηε 

ΥΣΠ∆ το τηε Μεχκλενβυργ−Σχηωεριν Παρλια−

µεντ, βυτ σηε ωασ νοτ ελεχτεδ. Ιν τηε ιντερ−

ναλ στρυγγλεσ βετωεεν τηε ρεφορµ−οριεντεδ 

ανδ τηε ρεϖολυ� οναρψ χυρρεντ οφ τηε ΥΣΠ∆ 

σηε αλιγνεδ ηερσελφ ωιτη τηε λα� ερ. Ιν Νο−

ϖεµβερ, 1920, τηε ωηολε ΥΣΠ∆ λοχαλ γρουπ 

φροµ Ωαρεν ϕοινεδ τηε Χοµµυνιστ Παρτψ 

(ΚΠ∆). Βυτ ωηεν τηε ΚΠ∆ αλσο δισαπποιντεδ 

ηερ, ηερ βελιεφσ βεχαµε χλοσερ το αναρχηιστ 

χαυσε Μυ�οιυ σποκε ιν φαϖορ οφ �διρεχτ αχ−

� ον� ινστεαδ οφ παρλιαµενταριανισµ. Ναδε−

ϕδε χλαιµεδ τηατ ηε ωασ αν �Αναρχηιστ,� ανδ 

λεδ τηε µεµβερσ οφ σεϖεραλ ωορκερσ� χλυβσ 

ιν τηε χουντρψ το ϖοτε το εξχλυδε Μυ�οιυ 

φροµ τηε µοϖεµεντ. Μυ�οιυ λατερ στατεδ 

αβουτ τηισ �εξπυλσιον�: �Ι διδ νοτ σµιλε νορ 

διδ Ι µουρν. Ι ωεντ ον ωιτη µψ χαυσε ιν τηε 

ωαψ Ι σαω ιτ.� 

 Μυ�οιυ ωασ σεριουσλψ ινϖολϖεδ 

ιν τηε δεϖελοπινγ φεµινιστ µοϖεµεντ ιν 

Ροµανια φορ ωηιχη ηε γαϖε πυβλιχ σπε−

εχηεσ. Τηεσε σπεεχηεσ ωερε πυβλισηεδ ιν 

βροχηυρεσ ανδ ωιδελψ σπρεαδ τηρουγηουτ 

τηε χουντρψ. Φροµ 1900 ον ηε ωασ τηε 

διρεχτορ οφ τηε αναρχηιστ µοντηλψ �Ρεϖισ−

τα Ιδεει� (Τηε �Μαγαζινε οφ τηε Ιδεα��) 

ωηιχη ωασ πυβλισηεδ ρεγυλαρλψ υν� λ 1916 

(10 ισσυεσ α ψεαρ) ανδ ισ σ� λλ τηε λονγεστ 

λασ� νγ αναρχηιστ νεωσπαπερ ιν τηε ηιστορψ 

οφ Ροµανια. Τηε εδιτοριαλ στα�  χονσιστεδ οφ 

Λυχρε� α Βαλανεσχυ−Νεαγυ, ηερ ηυσβανδ, 

τηε αναρχηιστ Ιυλιυ Νεαγυ−Νεγυλεσχυ, ανδ 

Βαρβυ Λαζαρεανυ. Ρεϖιστα Ιδεει πυβλισηεδ 

αρ� χλεσ αβουτ αναρχηιστ τηεορψ ανδ πλαψεδ 

α ρολε ιν σπρεαδινγ τηε ιδεασ οφ ρεϖολυ� ο−

ναρψ σψνδιχαλισµ. Αρ� χλεσ φροµ φαµουσ ανδ 

λεσσ κνοων αναρχηιστσ ωερε τρανσλατεδ ανδ 

πυβλισηεδ. Ιν αδδι� ον το τηε νεωσπαπερ, 

τηε �Βιβλιοτεχα Ρεϖιστα Ιδεει� πυβλισηεδ 

βροχηυρεσ, αµονγ τηεµ τεξτσ βψ Μαλατεσ−

τα ανδ Κροποτκιν. ∆υρινγ τηε πεασαντσ∋ ριοτ 

ιν 1907 Ρεϖιστα Ιδεει τοοκ σιδεσ ωιτη τηεµ 

ανδ χαλλεδ φορ αν ινδεπενδεντ ινϖεσ� γα� −

ον βψ ωορκερσ το δετερµινε τηε τρυτη βε−

ηινδ τηε µασσαχρε εξεχυτεδ βψ τηε αρµψ. 

Παναιτ Μυ�οιυ ανδ Ρεϖιστα Ιδεει ωερε υν−

δερ χλοσε συρϖειλλανχε βψ τηε σεχρετ σερϖιχε, 

τηε �Σιγυραν�α�. Ωιτη τηε σταρτ οφ Ωορλδ 

Ωαρ Ι τηε παπερ ηαδ το χεασε πυβλιχα� ον. 

Α� ερ τηε Ωαρ τηε αναρχηιστ µοϖεµεντ ιν 

Ροµανια ωασ ωεακενεδ. Βολσηεϖικσ γα−

τηερεδ µορε ιν! υενχε. Αναρχηιστσ βεχαµε 

χοµµυνιστσ. Ιν χοντραστ, Μυ�οιυ στοοδ βψ 

ηισ αναρχηιστ βελιεφσ � λλ τηε ενδ οφ ηισ λιφε ιν 

Νοϖεµβερ 1944. Μαρ� ν ςειτη στατεσ: �Ηισ 

ρεστλεσσνεσσ, ηισ ρεφυσαλ το αχχεπτ ινϕυσ� χε, 

ηισ ωιλλ φορ αχ� ον ασ ωελλ ασ ηισ δισχιπλινε 

ατ τηε χον� νυουσ, δεχαδεσ λονγ τασκ το 

ενλιγητεν βψ νεωσπαπερσ ανδ βροχηυρεσ 

µακε ηιµ ονε οφ τηε µοστ ιµπορταντ ανδ 

ιντερεσ� νγ πυβλισηερσ οφ Ροµανια, εϖεν 

βεψονδ τηε αναρχηιστ µοϖεµεντ, ωηοσε 

ωορκ σ� λλ ηασ ρελεϖανχε τοδαψ.�

↔

ξ
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χονϖιχ� ονσ. Ιν 1921 σηε λε�  τηε ΚΠ∆ ανδ 

βοψχο� εδ τηε ελεχ� ονσ. Φροµ τηισ � µε ον 

Χλαρα Ελλριχη−Σιεµ⇓ βεχαµε αχ� ϖε ιν τηε 

�Φεδερα� ον οφ Χοµµυνιστ Αναρχηιστσ ιν 

Γερµανψ� (Φδερα� ον Κοµµυνισ� σχηερ 

Αναρχηιστεν ∆ευτσχηλανδσ) (ΦΚΑ∆). Ιν 1921, 

σηε ωασ παρ� χιπαντ ατ τηε ΦΚΑ∆−Χονγρεσσ. 

Σηε ωροτε νυµερουσ αρ� χλεσ ιν αναρχηιστ 

ανδ σψνδιχαλιστ παπερσ, εσπεχιαλλψ ιν τηε 

ΦΚΑ∆∋σ οργαν �∆ερ φρειε Αρβειτερ� (Τηε φρεε 

Ωορκερ). Ηερ µαιν τοπιχσ ωερε τηε εµαν−

χιπα� ον οφ ωοµαν, δισπυτεσ αγαινστ τηε 

χηυρχη ανδ αν� −µιλιταρισµ.  Υπ υν� λ νοω 

νοτηινγ ισ κνοων αβουτ ηερ ποσσιβλε αχ−

� ϖι� εσ υνδερ τηε φασχιστ διχτατορσηιπ. Σηε 

διεδ ον Απριλ 8τη, 1946. ςαλεν� ν Τσχηεπε−

γο στατεσ: �Χλαρα Ελλριχη−Σιεµ⇓ ισ α φοργοτ−

τεν Μεχκλενβυργιαν � γητερ φορ φρεεδοµ, 

α χονϖινχεδ αναρχηο−χοµµυνιστ, ωηο διδ 

νοτ πρετενδ το αχτ ον τηε σταγε οφ χορρυπ� −

ον ωηιχη ισ ναµεδ ∋πολι� χσ∋. Ιν οπποσι� ον 

το τηατ, σηε ωεντ ηερ οων ωαψ � τηε ωαψ οφ 

αν ηονεστ ανδ υπριγητ ηυµαν.�

↔

ξ
Μαρ� ν ςειτη: 40 ϑαηρε σειτ δερ Ερµορδυνγ 

ϖον Φρανχο Σεραν� νι (Σ. 72)

Μαρ� ν ςειτη: 40 ψεαρσ σινχε τηε µυρδερ οφ 

Φρανχο Σεραν� νι (π. 72)

 Τηε αρ� χλε ρεπορτσ ον τηε µυρδερ 

οφ τηε 21 ψεαρ ολδ Ιταλιαν αναρχηιστ Φρανχο 

Σεραν� νι, ωηιχη µαρκεδ ιτσ 40 ψεαρ αννι−

ϖερσαρψ ον Μαψ 7τη, 2012.   Ηε ωασ βεατεν 

το δεατη βψ τηε πολιχε ιν Πισα ον ηισ ωαψ το 

οπποσε α νεο−φασχιστ γατηερινγ ιν τηε τοων.  

Τηε µυρδερ οφ Σεραν� νι ωασ φολλοωεδ βψ 

τηε α� εµπτ οφ στατε αυτηορι� εσ το χοϖερ−

υπ τηε χιρχυµστανχεσ οφ ηισ δεατη. Νοτ ονε 

οφ ηισ µυρδερερσ ωασ ηελδ ρεσπονσιβλε. Ηισ 

µυρδερ ηαππενεδ ιν τηε � µε οφ τηε �Στρα−

τεγψ οφ τενσιον� ιν τηε 1970σ ανδ 1980σ, 

ωηεν τηε στατε βλαµεδ αναρχηιστσ φορ αχτσ 

οφ τερρορ δονε ιν φαχτ βψ νεο−φασχιστσ ωιτη 

�Φρανχο Σεραν� νι σταρβ ζωειµαλ� � Ιντερϖιεω 

ϖοµ 25. Μαι 2012 µιτ Φρανχο Βερτολυχχι ϖον 

δερ Βιβλιοτηεκ Φρανχο Σεραν� νι, Πισα. (Σ. 78)

�Φρανχο Σεραν� νι διεδ τωιχε� � Ιντερϖιεω 

ωιτη Φρανχο Βερτολυχχι φροµ τηε Φρανχο 

Σεραν� νι Λιβραρψ, Πισα, φροµ τηε 25τη Μαψ 

2012 (π. 78)

 Ιν τηισ ιντερϖιεω ωιτη Μαρ� ν ςειτη, 

Φρανχο Βερτολυχχι δεταιλσ τηε πυβλιχ ρεαχ−

� ον το τηε µυρδερ οφ Φρανχο Σεραν� νι ιν 

Πισα ανδ Ιταλψ. Ηε φοχυσεσ ον τηε αναρχηιστ 

µοϖεµεντ, οφ ωηιχη Φρανχο Σεραν� νι ωασ 

α παρτ, ανδ ρεπορτσ ον σεϖεραλ αναρχηιστ δε−

µονστρα� ονσ ανδ αχ� ονσ τηρουγηουτ τηε 

δεχαδεσ ιν ηισ µεµορψ. Ατ τηε 40τη αννι−

ϖερσαρψ οφ τηε µυρδερ ιν 2012, αναρχηιστσ 

ανδ οτηερ γρουπσ οργανιζεδ α πυβλιχ δεβατε 

ιν Πισα, δυρινγ ωηιχη σπεακερσ χοµµεµο−

ρατεδ Σεραν� νι ανδ δεµονστρατεδ τηε χον−

νεχ� ον βετωεεν παστ ανδ πρεσεντ στατε ρε−

πρεσσιον οφ αν� −χαπιταλιστ µοϖεµεντσ. Ονε 

δεβατε ωασ εν� τλεδ �Στατε µυρδερ, αβυσε 

οφ ποωερ ανδ ρεπρεσσιον ιν Ιταλψ: τηε χασεσ 

Σεραν� νι, Γιυλανι ανδ Μαστρογιοϖαννι.� Ον 

τηισ οχχασιον Ηαιδι Γιυλιανι, τηε µοτηερ οφ 

Χαρλο Γιυλιανι, αλσο σποκε. Φρανχο Βερτολυχ−

χι τηεν δεσχριβεσ τηε φουνδινγ ανδ αχ� ϖι−

� εσ οφ τηε �Βιβλιοτεχα Φρανχο Σεραν� νι� ιν 

Πισα, ασ ωελλ ασ τηε ηιστοριχαλ ανδ αχτυαλ αν−

χλοσε ρελα� ονσ το παρτσ οφ τηε στατε. Τηε 

αρ� χλε δεσχριβεσ τηε λιφε οφ Σεραν� νι, ωηο, 

ασ αν ορπηαν, ωασ συβϕεχτεδ το στατε εδυ−

χα� ον ιν σεϖεραλ ορπηαναγεσ. Ιν Πισα, ηε 

γοτ ιντερεστεδ ανδ ινϖολϖεδ ιν ραδιχαλ λε�  

ανδ υλ� µατελψ αναρχηιστ βελιεφσ ανδ αχ� ϖι−

� εσ. Μαρ� ν ςειτη στατεσ: �40 ψεαρσ α� ερ 

ηισ µυρδερ βψ πολιχεµεν Φρανχο Σεραν� νι 

ισ υνφοργο� εν. [...] ∆εµοχραχψ ηασ σηοων, 

τηατ ιτ σερϖεσ ονλψ τηε ιντερεστσ οφ α χερταιν 

χλασσ. Εθυαλ ριγητσ χαν∋τ εξιστ ινσιδε α χλασσ 

σοχιετψ.�

↔

ξ
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αρχηιστ ανδ αναρχηο−σψνδιχαλιστ µοϖεµεντ 

ιν Πισα ανδ τηε ρεγιον οφ Τυσχανψ, α ηιστο−

ριχαλλψ δεεπ−ροοτεδ στρονγηολδ οφ ωορκερσ� 

ρεσιστανχε, αναρχηισµ ανδ αν� −φασχισµ. Α 

δεταιλεδ οϖερϖιεω οφ τηε αχ� ϖε νεο−φασχιστ 

µοϖεµεντ ιν Ιταλψ οφ τοδαψ φολλοωσ. Φρανχο 

Βερτολυχχι στατεσ: �Φορ ηισ δεχισιον το βε 

αν� φασχιστ ανδ λιβερταριαν Φρανχο Σεραν� νι 

διεδ τωιχε: Φιρστ τηρουγη τηε ηανδ οφ τηε 

πολιχε, ωηιχη ηαδ βεατεν ηιµ δοων; τηε 

σεχονδ � µε τηρουγη τηε στατε, ωηιχη διδ 

νοτ ωαντ το σερϖε ηιµ ϕυσ� χε φορ πολι� −

χαλ ρεασονσ. Ωε κνοω τηατ τηε στατε χαν∋τ 

µακε α τριαλ αγαινστ ιτσελφ.�

↔

ξ
ςαλεν� ν Τσχηεπεγο: �Σο η� ε µαν εσ ιν 

∆ευτσχηλανδ µαχηεν µσσεν!� Ιντερϖιεω 

µιτ Ηελµυτ Κιρσχηεψ (Τειλ 2) (Σ. 97)

ςαλεν� ν Τσχηεπεγο: �Τηατ∋σ τηε ωαψ ιτ 

σηουλδ ηαϖε βεεν δονε ιν Γερµανψ!� Ιντερ−

ϖιεω ωιτη Ηελµυτ Κιρσχηεψ (Παρτ 2) (π. 97)

 Νοτε: Τηε � ρστ παρτ οφ τηισ ιντερ−

ϖιεω ισ πυβλισηεδ ιν: �Ηελγε ∆ηρινγ. Κειν 

Βεφεηλεν, κειν Γεηορχηεν!� (Απροποσ ςερ−

λαγ Βερν, 2011, ππ. 224−228).

 Ιν 2001 ςαλεν� ν Τσχηεπεγο ιν−

τερϖιεωεδ Ηελµυτ Κιρσχηεψ (βορν 1913), 

α φορµερ µεµβερ οφ τηε Φρειε Αρβειτερ−

Υνιον ∆ευτσχηλανδσ (ΦΑΥ∆), αβουτ ηισ λιφε 

ιν τηε Νετηερλανδσ, Σπαιν ανδ Σωεδεν. 

Ωηεν τηε Ναζισ χαµε το ποωερ ιν Γερµα−

νψ 1933 ηε ηαδ το ! εε το τηε Νετηερλανδσ. 

∆υρινγ ηισ σταψ τηερε, ηε ανδ οτηερ εξιλεδ 

Γερµαν αναρχηο−σψνδιχαλιστσ γοτ ηελπ φροµ 

τηε Νετηερλανδσ ΙΩΑ−Σεχ� ον ΝΣς (Νεδερ−

λανδσχη Σψνδιχαλισ� σχη ςακϖερβονδ).  Τηε−

ρε, τηεψ σετ υπ αν εξιλε οργανιζα� ον τηερε 

ναµεδ �∆ευτσχηε Αναρχηο−Σψνδικαλιστεν 

ιµ Αυσλανδε� (∆ΑΣ � Γερµαν Αναρχηο−

Σψνδιχαλιστσ αβροαδ). Α∀ ερ τηε πυτσχη οφ 

τηε φασχιστσ τοοκ πλαχε ιν Σπαιν, ηε ανδ 

οτηερσ δεχιδεδ το γο τηερε ιν ϑυνε οφ 1936 

το συππορτ τηε αναρχηο−σψνδιχαλιστ µιλι� ασ. 

Κιρσχηεψ δεσχριβεσ τηε ϕουρνεψ ιν τηε ιντερ−

ϖιεω. Ιν τηε Χαταλονιαν τοων οφ Πορτβου 

ατ τηε Φρενχη−Σπανιση βορδερ τηεψ πασσεδ 

ον φουρ βοξεσ ωιτη µαχηινε−γυνσ το τηε 

Σπανιση αναρχηο−σψνδιχαλιστσ. Κιρσχηεψ δε−

σχριβεσ τηισ µοµεντ: �Τηεψ (τηε Σπανιση 

χοµραδεσ) ωερε χολοσσαλλψ χηεερφυλ ωηεν 

τηεψ οπενεδ τηε βοξεσ.(...) Ωε γοτ ηυγγεδ. 

Ανδ κισσεδ. Ανδ γοτ ρεδ−ωινε. Ιµαγινε, ωε 

χαµε ουτ οφ τηισ δεεπ ιλλεγαλιτψ φροµ τηε 

ενδ οφ 1933 υν� λ τηε συµµερ οφ 1936, ανδ 

τηεν ωε ηαδ αν ιλλεγαλ ϕουρνεψ ωιτηουτ πα−

περσ. Ανδ τηεν ωε αρε αλλ στανδινγ τηερε 

ωιτη ρι! εσ ανδ πιστολσ# Βλαχκ−Ρεδ βαννερσ# 

∋Χοµραδεσ#∋ Ωε ηαδ τηε ποωερ. Ονε χριεδ 

λικε α λι∃ λε χηιλδ. Τηε % ρστ τηινγ ωε σαιδ 

ωασ: ∋Τηατ∋σ τηε ωαψ ιτ σηουλδ ηαϖε βεεν 

δονε ιν Γερµανψ#∋� 

 Ιν Βαρχελονα τηε ΧΝΤ ηαδ σετ υπ α 

&Γρυπο δε Ινϖεσ� γαχιον,� αν ινϖεσ� γα� ον 

γρουπ ωιτη τηε πυρποσε το % νδ Γερµαν Να−

ζισ ιν Σπαιν, ραιδ τηειρ ηοµεσ, ανδ πρεϖεντ 

τηεµ φροµ ενγαγινγ ιν φυρτηερ αχ� ϖι� εσ. 

Τηισ γρουπ ηαδ ασ ιτσ ταργετ α λιστ οφ 3,000 

ΝΣ∆ΑΠ−µεµβερσ ιν Σπαιν. 

 Ιν Φεβρυαρψ 1937 Ηελµυτ ωεντ το 

τηε φροντ. Ηε δεσχριβεσ τηατ τηε µιλιταριζα−

� ον οφ τηε φορµερ µιλι� ασ ωασ α νεχεσσιτψ, 

ανδ ηε χρι� χιζεσ τηε ρεϖολυ� οναριεσ ιν Βαρ−

χελονα, ωηο ωαντεδ το µακε �ρεϖολυ� ον 

ωιτη α βεερ γλασσ ιν τηειρ ηανδ.� Ηελµυτ 

βεχαµε α µεµβερ οφ τηε �Χοµπανια ιν−

τερναχιοναλ Εριχη Μησαµ� ιν τηε ∆υρρυ�  

∆ιϖισιον. Ηε δεσχριβεσ τηε αχ� ϖι� εσ ανδ 

προβλεµσ ιν τηε νεωλψ µιλιταριζεδ ∆ιϖισιον, 

ασ ωελλ ασ τηε ρολε οφ τηε Βερλιν αναρχηιστ 

Ρυδολφ Μιχηαελισ, τηε πολι� χαλ δελεγατε 

οφ τηε Γερµαν µιλι� α χοµπανψ. Ηελµυτ 

τοοκ παρτ ιν α βα∃ λε ον τηε Ηυεσχα−Φροντ 

ανδ ρεχουντσ τηε βα∃ λεσ ωιτη βαδ ανδ 

ολδ εθυιπµεντ ανδ ινσυ∗  χιεντ αµουντ οφ 
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ωεαπονσ. Ηε χρι� χιζεσ �βιγµουτησ� ιν τηε 

ΧΝΤ ανδ τηε ΙΩΑ ανδ δεσχριβεσ τηε ηαβιτ 

οφ τηε Γερµαν Αναρχηιστ Αυγυσ� ν Σουχηψ 

ιν Σπαιν. Ωηεν ηε χαµε βαχκ το Βαρχελο−

να, ηε ωασ ιµπρισονεδ τογετηερ ωιτη οτηερ 

σιξ Γερµαν αναρχηο−σψνδιχαλιστσ ιν σεχρετ 

χοµµυνιστ ϕαιλσ ανδ ιντερρογατεδ βψ τηε 

Σταλινιστ σεχρετ σερϖιχε, τηε ΓΠΥ.  Τηεψ 

ωαντεδ τηεµ το σιγν α στατεµεντ χονφεσ−

σινγ το α πυτσχη α� εµπτ ωιτη τηε σο−χαλλεδ 

Τροτσκψιστσ οφ τηε ΠΟΥΜ αγαινστ τηε Ρεπυ−

βλιχαν γοϖερνµεντ.  Τηεψ ρεφυσεδ το σιγν 

ιτ. Φιναλλψ, Ρυδολφ Μιχηαελισ συχχεεδεδ το 

εσχαπε ανδ ινφορµ τηε ΧΝΤ αβουτ τηε πρι−

σονερσ. Τηε ΧΝΤ δεµανδεδ τηειρ ρελεασε 

βυτ τηε Ρεπυβλιχαν γοϖερνµεντ σεντ τηεµ 

το α δετεν� ον χαµπ νεαρ τηε τοων οφ Σε−

γορβε. Τηεψ ωερε ρελεασεδ ονλψ ιν Απριλ οφ 

1938. Βασεδ ον τηεσε εξπεριενχεσ, Ηελµυτ 

τυρνεδ αωαψ φροµ αναρχηο−σψνδιχαλισµ. Ηε 

σαψσ: �Ιν αλλ τηινγσ ωε ηαδ το δο τηε εξαχτ 

οπποσιτε οφ ωηατ ωασ ωρι� εν ιν ουρ τηεο−

ριεσ.... Ι βελιεϖε τηατ ωε χαννοτ αϖοιδ α κινδ 

οφ προλεταριαν διχτατορσηιπ ατ τηε βεγιννινγ 

βεχαυσε τηε ενεµψ δοεσν�τ χαπιτυλατε. Βυτ 

τηατ ωιλλ ονλψ βε ιν τηε βεγιννινγ. Ιτ αβσο−

λυτελψ χαννοτ βε τηε αιµ. Τηε φασχιστσ δον�τ 

δισχυσσ ωιτη ψου. Τηεψ γιϖε ψου α βυλλετ ιν 

τηε νεχκ.� Ηε ρεχουντσ ηισ εξπεριενχε ωιτη 

αν� φασχιστσ ανδ αναρχηιστσ ιν Σωεδεν ανδ 

ωηψ ηε βεχαµε α �χρι� χαλ µεµβερ� οφ τηε 

Σωεδιση Λε� παρτψ. Ηε στατεσ: �Τηερε Ι χαν 

δο σ� λλ σοµετηινγ, εσπεχιαλλψ βψ ωορκινγ 

αγαινστ φασχισµ. Ανδ τηισ ισ µψ λιφε∋σ δυτψ.� 

Ηελµυτ Κιρσχηεψ διεδ ιν 2003.

↔

ξ
ςαλεν� ν Τσχηεπεγο: Αρκαδι Γαιδαρ − ειν 

Τραυµ ιστ στρκερ αλσ διε Ωιρκλιχηκειτ (Σ. 

116)

ςαλεν� ν Τσχηεπεγο: Αρκαδι Γαιδαρ � α 

δρεαµ ισ στρονγερ τηαν ρεαλιτψ (π. 116)

 ςαλεν� ν Τσχηεπεγο δεσχριβεσ τηε 

χονσιδεραβλε ιν! υενχε οφ τηε Σοϖιετ ωριτερ 

Αρκαδι Γαιδαρ τογετηερ ωιτη βιογραπηι−

χαλ φραγµεντσ οφ ηισ λιφε ιν τηε 1930σ ανδ 

1940σ. Γαιδαρ�σ νοϖελσ ρεαχηεδ α µασσ ρεα−

δερσηιπ ιν τηε Σοϖιετ Υνιον.  Βασινγ ιτσελφ 

ον τηε νοϖελσ� ηαλφ ∀ χ� ϖε, ηαλφ βιογραπηι−

χαλ χηαραχτερ οφ �Τιµυρ,� α µοϖεµεντ να−

µεδ �Τιµυροωζψ� ωασ σταρτεδ φορ αδηε−

ρεντσ οφ τηε Ρεδ Αρµψ ∆υρινγ Ωορλδ Ωαρ 

ΙΙ, οϖερ τωο µιλλιον ψουνγ πεοπλε ιν τηε 

Σοϖιετ Υνιον ϕοινεδ τηισ µοϖεµεντ.  Τηε 

χηιλδρεν ιν Γαιδαρ�σ βοοκσ αρε µο� ϖατεδ 

βψ φρεε ωιλλ το ηελπ ανδ συππορτ πεοπλε ιν 

νεεδ, ινχλυδινγ ωιδοωσ οφ φαλλεν Ρεδ Αρµψ 

Σολδιερσ. Τηισ ηελπ χοµεσ φροµ τηε ηεαρτ 

ανδ ισ βασεδ υπον σελ! εσσνεσσ, ασ οπποσεδ 

το ορδερσ φροµ στατε ορ παρτψ αυτηορι� εσ. 

ςαλεν� ν Τσχηεπεγο στατεσ: �Ηισ ωορκσ αρε 

α ωελλσπρινγ οφ πυριτψ, οφ σινχεριτψ ανδ ηο−

νεστ ετηοσ � βυτ ∀ ρστ ανδ φορεµοστ τηεψ αρε 

τηριλλινγ. 

 Τηρουγη νοτηινγ ελσε τηαν 

τηρουγη τηε ωορκσ οφ Γαιδαρ, τηε ανταγο−

νισµ βετωεεν σοχιετψ ανδ στατε βεχοµεσ 

οβϖιουσ. Τηε σοχιετψ ισ τηε λιφε, τηε στατε ισ 

τηε φορµ, ορ βε� ερ � τηε φορµαλιτψ. Τηε φορ−

µαλιτψ κιλλσ τηε λιφε.� Τηε στοριεσ οφ �Τιµυρ 

ανδ ηισ τροοπ� βεαρσ ρεσεµβλανχε το τηε 

νοϖελσ αβουτ τηε αδϖεντυρεσ οφ Τοµ Σαωψ−

ερ. Ιν νοτ ονε οφ Γαιδαρ�σ ωορκσ ισ Σταλιν 

µεν� ονεδ. Τηε σπρεαδινγ οφ τηε �Τιµυρ 

Μοϖεµεντ� ωασ σεεν ωιτη σκεπ� χισµ ανδ 

ασ χοµπε� � ον το τηε παρτψ ψουτη οργανιζα−

� ον βψ Χοµµυνιστ Παρτψ φυνχ� οναριεσ. Τηε 

∀ χ� ϖε χηαραχτερ οφ τηε βοψ  �Μαλτσχηισχη−

Κιβαλτσχηισχη� σεεµσ το βε µοδελεδ α� ερ 

τηε ρεαλ αναρχηιστ, Κιβαλτσχηιτσχη (ςιχτορ 

Σεργε). Βυτ Γαιδαρ ωασ α χονϖινχεδ Βολσηε−

ϖικ. Ηισ λαστ ωορκσ �βρεατη α λιβερα� νγ ιν−

τερνα� οναλισµ� σαψσ Τσχηεπεγο. Ιν Ωορλδ 

Ωαρ ΙΙ Γαιδαρ ο# ερεδ ηιµσελφ ασ ϖολυντεερ 

φορ τηε Ρεδ Αρµψ το ∀ γητ αγαινστ τηε φασχιστ 

Γερµαν οχχυπα� ον. Τηε Ρεδ Αρµψ ρεφυσεδ 
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ηιµ ατ τηε µεδιχαλ εξαµινα� ον. Σο ηε ωεντ 

ασ ωαρ−ρεπορτερ το τηε φροντ. Ιν Σεπτεµβερ 

1941 ηε χαµε ιντο α ηοτσποτ ανδ ϕοινεδ α 

παρ� σαν υνιτ ασ µαχηινε−γυν σηοοτερ. Ηε 

διεδ ιν Οχτοβερ 1941 ιν α αµβυση ιν τηε 

Υκραινιαν ϖιλλαγε Λεπλϕαωα. Ηισ λαστ νοτεσ, 

ωηιχη ηε ηαδ ωιτη ηιµ, αρε σ� λλ µισσινγ. 

ςαλεν� ν Τσχηεπεγο στατεσ: �Βυτ ηισ ωορκ 

ηασ χον� νυουσ ϖαλυε � ιτ τελλσ οφ α δρεαµ 

ωηιχη ωασ στρονγερ τηαν ρεαλιτψ.� Τηε αρ−

� χλε χονταινσ α βιβλιογραπηψ οφ ωορκσ φροµ 

Γαιδαρ ιν Γερµαν ανδ Ρυσσιαν λανγυαγεσ.

↔

Αββρεϖια� ονσ

Α∆ΓΒ Αλλγεµεινερ ∆ευτσχηερ Γεωερκσχηα! σβυνδ 

(Γενεραλ Γερµαν Τραδε Υνιον Φεδερα� ον)

ΧΝΤ Χονφεδεραχι⌠ν Ναχιοναλ δελ Τραβαϕο 

(Να� οναλ Χονφεδερα� ον οφ Λαβορ)

∆ΑΣ ∆ευτσχηε Αναρχηο−Σψνδικαλιστεν ιµ Αυσλανδ 

(Γερµαν Αναρχηο−Σψνδιχαλιστσ αβροαδ)

∆ΓΒ ∆ευτσχηερ Γεωερκσχηα! σβυνδ 

(Χονφεδερα� ον οφ Γερµαν Τραδε Υνιονσ)

ΦΑΥ∆ Φρειε Αρβειτερ−Υνιον ∆ευτσχηλανδσ 

(Φρεε Ωορκερσ� Υνιον οφ Γερµανψ)

ΦΚΑ∆ Φδερα� ον Κοµµυνισ� σχηεν Αναρχηιστεν ∆ευτσχηλανδσ 

(Φεδερα� ον οφ Χοµµυνιστ Αναρχηιστσ οφ Γερµανψ)

ΦςδΓ Φρειε ςερεινιγυνγ δευτσχηερ Γεωερκσχηα! εν 

(Φρεε Ασσοχια� ον οφ Γερµαν Τραδε Υνιονσ)

ΓφΒ Γιλδε φρειηειτλιχηερ Βχηερφρευνδε 

(Γυιλδ οφ Λιβερταριαν Βιβλιοπηιλεσ)

ΚΠ∆ Κοµµυνισ� σχηε Παρτει ∆ευτσχηλανδσ 

(Χοµµυνιστ Παρτψ οφ Γερµανψ)

Κϑς∆ Κοµµυνισ� σχηερ ϑυγενδ−ςερβανδ ∆ευτσχηλανδσ 

(Χοµµυνιστ Ψουτη Ασσοχια� ον οφ Γερµανψ)

ΝΣ∆ΑΠ Να� οναλσοζιαλισ� σχηε ∆ευτσχηε Αρβειτερ−Παρτει 

(Να� οναλ Σοχιαλιστ Γερµαν Ωορκερσ∋ Παρτψ)

ΝΣς Νεδερλανδσχη Σψνδιχαλισ� σχη ςακϖερβονδ 

(Σψνδιχαλιστ Λαβορ Υνιον οφ τηε Νετηερλανδσ)

ΠΟΥΜ Παρ� δο Οβρερο δε Υνι∀ χαχι⌠ν Μαρξιστα 

(Ωορκερσ∋ Παρτψ οφ Μαρξιστ Υνι! χα� ον)

ΡΦΒ Ροτερ Φροντκµπφερβυνδ 

(Ρεδ Φροντ Φιγητερσ� Λεαγυε)

ΡΓΟ Ρεϖολυ� ονρε Γεωερκσχηα! σ−Οπποσι� ον 

(Ρεϖολυ� οναρψ Υνιον Οπποσι� ον)

ΣΠ∆ Σοζιαλδεµοκρα� σχηε Παρτει ∆ευτσχηλανδσ 

(Σοχιαλ ∆εµοχρα� χ Παρτψ οφ Γερµανψ)

ΥΣΠ∆ Υναβηνγιγε Σοζιαλδεµοκρα� σχηε Παρτει ∆ευτσχηλανδσ 

(Ινδεπενδεντ Σοχιαλ ∆εµοχρα� χ Παρτψ οφ Γερµανψ)



Τηε τεξτ χοµπρισεσ αν ιντροδυχ� ον το τηε δεϖελοπµεντ οφ 

Γερµαν Σψνδιχαλισµ φροµ ιτσ βεγιννινγσ ιν 1890 υν� λ τηε 

ενδ οφ ιτσ οργανιζεδ φορµ ιν τηε εαρλψ 1960σ. Τηε εµπηασισ οφ 

τηισ ιντροδυχ� ον, ηοωεϖερ, χεντερσ ον τηε περιοδ βεφορε ανδ 

λεαδινγ υπ το 1933, ωηεν τηε Να� οναλ Σοχιαλιστσ υνδερ Αδολφ 

Ηιτλερ ασχενδεδ το ποωερ. Σψνδιχαλισµ, ανδ µορε σπεχι� χαλλψ 

Αναρχηο−Σψνδιχαλισµ αρε µοϖεµεντσ τηατ ηαϖε βεεν λαργελψ 

φοργο� εν. Τηισ αλβειτ συπερ� χιαλ ουτλινε σηουλδ, ατ ιτσ χονχλυ−

σιον, σηοω τηατ τηισ µοϖεµεντ ωασ νοτ αλωαψσ σο οβσχυρε 

ανδ υνκνοων. Τηισ πιεχε αιµσ νοτ το χοµπρεηενσιϖελψ εξα−

µινε αλλ τηε ϖαριεδ ασπεχτσ οφ Γερµαν Αναρχηο−σψνδιχαλισµ, 

βυτ ρατηερ το πιθυε τηε χυριοσιτψ ανδ ιντερεστ οφ ιτσ ρεαδερσ.

υ ηττπ://ωωω.σψνδικαλισµυσφορσχηυνγ.ινφο/ιντροδυχτιον.ητµ
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