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Leo Trotskij 

Att säga som det är 
12 april 1931 [brev till Comunismo 

1
] 

Kära kamrater: 

Jag har äntligen fått det efterlängtade beskedet att den kommunistiska vänsteroppositionen har 

börjat ge ut sitt teoretiska organ, Comunismo. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att denna 

publikation kommer att tas emot väl. Spanien genomgår en revolutionär period. Under en 

sådan period försöker den proletära förtruppens uppvaknande intellekt att ivrigt förstå frågor, 

inte på ett isolerat sätt, utan i all deras inre komplexitet. Revolutionära epoker har alltid varit 

perioder då den teoretiska nyfikenheten utvecklas bland de historiskt progressiva klasserna. 

Ingen annan teori än marxismen kan ge svar på de gigantiska problem som de spanska 

kommunisterna nu står inför. Vi måste också på ett helt kategoriskt sätt framhålla att ingen 

annan grupp än vänsteroppositionen för närvarande kan ge de spanska arbetarna en äkta 

marxistisk tolkning av revolutionens förutsättningar, drivkrafter, perspektiv och mål. Medan 

Kommunistiska internationalens officiella centristiska fraktion underordnar den proletära 

revolutionens problem under de intressen och behov som gäller för den byråkratiska 

prestigen, som har allvarligt skadats och inte tillåter kritisk diskussion om någon fråga, så 

ställer Vänsteroppositionen som sitt mål att säga som det är. Tydlighet, teoretisk precision, 

och följaktligen politisk ärlighet är det som gör en revolutionär tendens oövervinnerlig. Må 

Comunismo växa och frodas under detta banér! 

Jag lovar att ge mitt energiska stöd och framför allt ett mycket flitigt samarbete. Och jag 

bjuder in våra meningsfränder från alla länder att göra detsamma. Jag sänder er det utkast till 

manifest om Sovjetunionen som jag precis avslutat under de senaste dagarna.  

Jag hoppas att de avancerade kommunisterna i Spanien kommer att ge den första 

arbetarstatens interna frågor samma uppmärksamhet som kommunisterna i Sovjetunionen och 

i alla länder bör ge den spanska revolutionens problem. 

Leve Comunismo! Leve de spanska bolsjevik-leninisterna! Länge leve det revolutionära 

spanska proletariatet! 

Översättning: Martin Fahlgren 
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