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(Socialist Appeals kommentar: Följande brev har Leo Trotskij skickat till Freda Kirchwey, redaktör
på The Nation, som svar på en uppmaning till Trotskij att skriva en artikel i tidningen och förklara 
sin filosofi.)

Redaktör Freda Kirchwey,
The Nation

Madam:

I ditt brev den 20 december 1937 föreslår du att jag skriver en artikel åt The Nation för att förklara 
min ”filosofi”. Mitt svar har blivit fördröjt av en rad omständigheter som jag inte behöver 
specificera här.

Under Moskvarättegångarna brännmärktes och besudlades mitt namn, min döde son Leon Sedovs 
namn och namnen på mina vänner, med hjälp av bekännelser från GPU:s olyckliga offer, som 
därefter sköts. Ni intog en ståndpunkt som i bästa fall kan betecknas som välvilligt neutral gentemot
förtalarna, förfalskarna och bödlarna. En del av dina nära medarbetare, som den inte okände Louis 
Fischer, trädde fram som Stalins, Vysjinskijs, Jezjovs direkta litterära agenter. Du, madam, lämnade 
själv Försvarskommittén för Trotskij med buller och bång, när du förstod att kommissionen under 
ledning av John Dewey skulle kunna kasta en skugga över den sovjetiska Themis’ renhet.

I och med att du nu har bett mig förklara min ”filosofi” i The Nation har du uppenbarligen dragit 
slutsatsen att anklagelserna mot mig är falska. Tillkännagav du det öppet? Men skenrättegångarna i 
Moskva föll inte från himlen. Har du förklarat för dina läsare att du inte i tid förstod innebörden i 
domstolsförhandlingarna i Moskva, eftersom du har bedömt den sovjetiska byråkratins utveckling 
under hela den senaste perioden på ett felaktigt sätt? Har du avgränsat dig från handelsmän i lögner 
som Walter Duranty och Louis Fischer, som under en rad år systematiskt har lurat den amerikanska 
allmänna opinionen och på så sätt har underlättat förfalskarnas och bödlarnas arbete i Moskva?

Jag hoppas att du kommer att publicera detta brev, som innefattar en grundläggande del av min 
”filosofi”, på The Nations sidor.

Coyoacán, 13 mars 1938
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