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Jag välkomnar hjärtligt ”den nya italienska oppositionens” idé att publicera föreliggande 
arbete på italienska. I min brevväxling med kamraterna i den nya oppositionen förra året, 
framförde jag hypotesen att demokratiska paroller skulle kunna ha en viss betydelse under 
likvideringen av den fascistiska regimen i Italien.2 Idag, i ljuset av de spanska händelserna, 
skulle jag formulera samma tanke mycket mer kategoriskt. De spanska erfarenheterna lämnar 
inget tvivel om att den italienska revolutionen kommer att ha ett längre eller kortare demo-
kratiskt ”förord” innan den inträder i den avgörande fas då proletariatet direkt kämpar om 
makten. Under denna inledande period kommer den proletära förtruppen absolut inte kunna 
vända ryggen åt de demokratiska problemen. I ljuset av de spanska händelserna framstår 
ståndpunkten hos Prometeo-gruppen, som principiellt avvisar demokratiska paroller, som 
teoretiskt inkonsekvent och politiskt förödande. Ve de som inte förmår dra lärdom av stora 
historiska händelser!  

Samtidigt som detta arbete är ett försök att utifrån den senaste tidens erfarenheter klargöra den 
marxistiska inställningen till demokratiska paroller, utgörs det centrala temat av en kritik av 
myten om en ”folklig”, neutral, ovanför klasserna stående revolution, och av den klasslösa 
och maktlösa ”demokratiska diktaturen”. Idag försöker Kominterns ledning att resa ett tempel 
för denna avgud i Spanien, till vilken så många proletärers liv offrades i Kina. Vi måste möta 
detta försök av den centristiska byråkratin väl beväpnade. Detta problem ställs ånyo av den 
spanska revolutionens öde. 

Jag anser att de italienska kamraterna uppmärksamt bör följa framför allt utvecklingen av de 
stora händelserna på den iberiska halvön. Samma problem, i en annan form och med andra 
styrkeförhållanden, kommer förr eller senare – vi hoppas förr – proletariatet i Italien att ställas 
inför.  
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1 Publicerad som “The Italian Opposition and the Spanish Revolution” i International Bulletin, Communist Left 
Opposition, nr 8, 1932. Artikeln var avsedd att utgöra förord till italienska upplagan av en skrift med Trotskij-
artiklar om Spanien.  
2 Bordigas vänsterströmning i Italien förkastade demokratiska paroller och menade att man mot fascismen bara 
kunde ställa proletariatets diktatur. Under Kominterns ”tredje period” intog det italienska kommunistpartiet en 
liknande hållning och karakteriserade Trotskijs hållning som ett bevis på hans ”opportunism” och hans övergång 
till ”socialfascisternas” läger. Det är känt att Gramsci under denna period förespråkade demokratiska paroller 
vilket gjorde honom suspekt i partiledningens ögon. 
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