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Meidän historiamme
K ir j .  H a k o m ä e n  A n tti

Menneen elämän tunteminen 
on välttämätön sille, joka tah
too oikein ymmärtää nykyaikaa.

X e  porvarillisen koulukunnan 
historiat, jo ita  kouluissamme 
luetaan ja joita meille kaikissa 
tilaisuuksissa tyrkytetään, alka
vat jo  työväestön keskuudessa 
saada osakseen sen kohtelun jo 
ka niille kuuluukin. Menneitten 
aikojen tosiasioitten tunnetuksi 
tekeminen työväenluokan histo- 
rioitsija in teoksien kautta avaa 
edistyshaluisten työläisten silmät 
näkemään sen suunnattoman pe
toksen, joka on haudattuna por
varillisten histoirioitten helise
vien sanojen sisään —  ja “ juma
liksi”  kohotettujen persoonien 
tekoihin.

M istä  pohja lähteistä v i rtaa- 
vat historian johtavien aatteiden 
vuot? M itä  ovat ennen meitä 
eläneet sukupolvet, meidän työ- 
läis-csivanhempamme toimineet, 
miten heitä on kohdeltu, mitä he 
ovat kokeneet ja kärsineet. —  
Näistä seikoista antavat p o rva ri- 
h istorio itsijat väritetyn, valheel
lisen kuvan. Tässä syy, miksi 
heräävä työväestö kääntää sel
känsä niille ja yhä enemmän p y r
kii tyydyttämään tiedonnälkään- 
sä niiden historiateosten avulla, 
joita sosialistiset tutkijat ovat 
klrjottaneet.

Am erikan yhteiskunnan histo
riaa ei ole, enemmän kuin jonkun 
muunkaan yhteiskunnan histo
riaa,kansalle selostettu tosivalos- 
sa porvarillisissa teoksissa. V o i
pa sanoa, että ju u ri täällä on 
päästy historian väärennyspyrki- 
myksissä pitemmälle kuin jos
sain toisessa maassa.

Mistäpä muualta maailman 
kolkasta löytänet “ sivistys-ihm is- 
tä” , jonka voisit asettaa p o rva ri- 
h istorioitsijain teoksien kautta 
sivistetyn "yankeen”  rinnalle.
1 Iän on itsemielestään oppinut, 
hän on sivistyksestään ylpeä ja 
halveksii muita tietämättömyy
den vuoksi. M utta  kuitenkin on 
hän (ei itsemielestään), ju u ri hän 
itse, tietämättömin niiden jou
kossa, jotka historian tosiasiois
ta eivät mitään tiedä.

H än on niitä miehiä, joka tie
tää W ashingtonista, M adisonis- 
ta, Ham iltonista tai muista jo  
haudatuista porvariluokan “ ih- 
mis-cpäjumalista”  kaikkea sitä 
mitä ne miehet eivät koskaan ole 
olleet, tai ovat vähemmän olleet. 
M utta hänellä ei ole aavistusta
kaan yhteiskuntaelämän todelli
sista, johtavista, hallitsevista 
syistä.

Poliittiseksi harrastuksekseen 
hän “ tänä vuonna”  palvelee 
W ilson-nim istä epäjumalaa. E n 
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si vuonna hän sen vaihtaa mah
dollisesti Taft-nim iseen. Tekee 
vaihtokaupan aina silloin kuin 
porvariluokan muoti (hänen si
täkään huomaamatta) määrää.

\Vilsonista, T a ftis ta  tai Roo- 
seveltista hän uskoo kokonaan 
riippuvan onko “ business” -maa- 
ilmassa Amerikassa “ good”  eli 
“ not good” .

E ttä  “ yankeen”  ajatustapa on 
tällainen, se on tulos siitä, että 
historia, menneen ajan yhteis
kunta-elämä, on hänelle väären
nettynä selitetty.

Jo  syistä, jotka johtivat tä
män mantereen löytöön, on edel
lä esittämällämme “ yankeella”  
harhaan johtava käsitys. Hänen 
itsetietoisuudella lausuttu seli
tyksensä tämän mantereen lö y 
döstä kuuluu: ne olivat seikkailu- 
syyt, —  Columbuksen suuri ne
ro. F ttä  taloudellista laatua ole
villa  seikoilla on tässäkin asiassa 
viimeinen määräävä sana, että 
kauppateiden sulkeminen A a 
siasta E  uropa an turkkilaisten 
toimesta, aiheutti Europassa ti
lanteen, joka puolestaan pakotti 
uusien kauppateiden etsintään 
meritse ja  viimein johti tämän 
mantereen löytöön 1492. C o 
lumbuksen retken tarkotusperä
nä oli aarteistaan kuulu Itä -In - 
dia eikä tämä mantere. Näistä 
tosiasioista ei “ yankeellamme”  
ole aavistustakaan.

M iten  sittemmin asutettiin 
Am erikaa? M itä  mielivaltaa, 
petosta, tekopyhyyttä, ihmis- 
rääkkavstä, likaisinta politikoi

mista tässä hommassa harjotet
tiin läpi vuosisatojen, niistä asi
oista ei “ yankeen”  äly-kammios
sa tiedetä. E ttä  tuotantosyyt, 
sellaset kuin väkivaltainen mai
den pakkoluovuttaminen luke
mattomilta pieneläjiltä Europan 
maissa saattoi suuret joukot ase
maan, jossa heidän täytyi viim ei
senä keinona turvautua maasta 
m uuttoon; —  että siirtolaisuut
ta tänne niiden “ hurskaiden 
isien”  toimesta, jotka om aval
taisesti, tai kuninkaallisten lah
jotus dokumenttien luvalla va l- 
tasivat maa-alueet omikseen, 
edistettiin ja kiihotettiin mitä Ii- 
kaisimmilla keinoilla,— tätä kaik 
kea ei tiedetä “ yankeemme" p ii
reissä. Hurskaitahan ne puri
taaniset “ isät”  olivat, uskonnon 
vainoja vain pakoon lähteneitä 
ja ihmisrakkaudelta täytettyjä, 
orjuutta vihaavia ihmisiä —  si
ten käsittää hän asian.

Että  vuosisatojen ajat pu ri
taaniset “ isämme” täällä yllä 
p itivät sellaista “ valkoista”  ja 
“ mustaa”  kahle-orjuutta, jota ei 
vo i tavata muualla kuin siellä, 
missä ihmiset toisten ihmisten 
toimesta ovat kokonaan juliste
tut elämään “ ulkopuolella yhteis
kunnan” ,että velka-vankilat,kaa
kinpuu, orjapiiska, polttoraudat. 
mestaajan kirves ym. työväen
luokkaa varten laitetut sivistys- 
välineet kristillisten "isäimme”  
käyttämänä, tällaisista tosi
asioista ei “ yankeemme”  ole 
kuullut eikä lukenut.

V a  11 a nku mousta i stel uki n, va
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paus Englannin  alamaisuudesta 
v. 1776, johtui vaan siitä, että 
silloisia “ isiämme” , kuten sota- 
kenraali \Vashingtonia, Samuel 
Adamsia ym. hurskaita miehiä, 
jotka kokoilivat rikkauksia tu lli- 
kavaliuksilla, maakeinottelulla. 
orjakaupalla ja orjien työllä, elä- 
hvtti muka “ kaikki ihmiset ovat 
luodut vapaiksi, vhdenarvoisik- 
si“  periaatteet. E ttä  Am erikan 
valtaluokkien ja Englannin kaup 
oaedut o liva t pohjasyinä vapaus
sotaan, ja Am erikan kansan va 
pauttaminen ia saattaminen naut 
timaan täysistä ihmis-oikeuksls- 
ta, “ isillemme” oli vain keppi
hevonen kauppa-etujen takaa- 
ajossa: näitä ilmeisiä totuuksia 
ei “ vankeemme”  ole nykyisiltä 
“ isiltään” , eikä h istorioitsijoilta  
kuullut. H än  edelleen uskoo va l
lankumouksen taanneen koko 
Am erikan kansalle ne vapaudet, 
jo ita  itsenäisyysjulistus sisälsi. 
H ä n  ei tiedä, että olisi ihmisten 
välillä olemassa tänäänkään mi
tään eri-oikeuksia. Kaikki ovat 
vapaat ja tilaisuudessa tekemään 
elämänsä onnelliseksi, vakuut- 
taahan sitä presidentti \Vilson- 
kin, niin onhan se silloin totta?

Tosiasia  on, että työväestölle 
vapaussota merkitsi sitä, että 
\ allitseva luokka entistä suurem
massa määrässä sai tilaisuuden 
perusteellisemmin nylkeä työ 
väestöä. N e  o liva t lähes 100 
vuotta vapaussodan jälkeen elä
neet ihmiset, jotka ryh ty ivä t to
teuttamaan niitä periaatteita, 
jo ita  vapausjulistus sisälsi, mikä

li niitä toteutettu on. Vapautus- 
sodan lähin jälkeinen aika on 
työväestölle samaa orjuustilaa 
kuin se oli ennenkin. N iiden  ylis 
tettyjen “ isien”  taholta on tullut 
kansalle vain n aikapalkka a työs
tä, poliittisina oikeuksina kuris
tettuja äänioikeuslakeja, luokka- 
tuomioita, hirttämistä, pistintä ja 
poliisi-nuijaa. E lle i työväestö 
voimakkaammin viim e vuosisa
dalla olisi huolehtinut sen omis
ta oikeuksista ja kansan oikeuk
sista, niin meillä tänään tässä 
“ vapauden”  maassa olisi vielä 
vähemmän niitä ihmisoikeuksia, 
jotka meillä nyt ainakin nim elli
sesti ovat olemassa. Esim . vie
lä niin myöhään kuin v. 1830 
luvulla hallitseva luokka teki pi
laa kansakoulukysymyksestä, lei
maten sen hulluudeksi ja unel
maksi. Tä lla isetko sitte huoleh
tisivat muista ihmisoikeuksien 
yleistämistarkotusperistä ?

N e  porvarillise t historioitsi
ja t, joiden teoksia edellä kuvaa
mamme “ yankee”  on lukenut 
(jos  hän mitään lukenut on ) ja 

jo ita  kouluissamme luetaan, ovat 
tahallaan väärentäneet teoksis
saan tosiasiat ja saaneet va lta - 
luokalta rehellisyytensä myym i
sestä runsaat lunnaat. H e  ovat 
ihmiskunnan Judas Iskarioteja, 
alhaisempia luonteita, jo iden ai
heuttama paha on mittaamaton. 
H e itä  saa, rahavallan etujen an- 
siokkaimpana vartijana, A m eri
kan kansa kiittää nykyisestäkin 
kurjuudestaan ensi sijassa.

Työväe n  historioitsija in mu



SÄKENIÄ 197

kaan, jotka ovat saattaneet päi
vänvaloon porvariston ostamien 
historioitsijain hautaamat totuu
det, me näemme, että lähtö- 
peruste tämänkin maan yhteis
kuntaelämässä ilmenneisiin his
toria llisiin  muutoksiin ja vaihei
siin on h i o t a n t o s y i s s ä .  Kansan 
o llut ja nykyinen kurjuus saa se
lityksensä siitä, että se tietämät
tömyydestä johtuvassa voim at
tomuudessaan on sallinut valta- 
luokan omistaa tuotantovälineet 
ja  valtiovallan, jo illa  aseilla se 
on hallinnut itsensä eduksi ja

riistänyt kansaa niin paljon kuin 
sitä riistää vo i. Täm än päivän 
kurjuus, jonka yksi silmiin pistä
vin p iirre  esiintyy huutavan työt
tömyyden muodossa, sen syy 
niinikään on vallassa olevan trus- 
tiylimystön harjottamassa työn 
tulosten häikäilemättömässä riis
tossa. Työttöm yys-probleem i ei 
siis ole mikään “ sielutieteelli- 
nen”  kysymys, eikä siis sitä tietä 
selitettävissä, vaikka nykyinen 
professori-presidenttimme W il 
son yrittää niin “ yankeellemme” 
tänään asiaa uskottaa.
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