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Isänmaallisuus
Kirj. Emma Goldman 

(Lyhennelty Suomennos)

MITÄ on isänmaallisuus? Onko se rakkaut
ta synnyinpaikkaa kohtaan, josta lapsuu
den maistot, toivot, unelmat ja haaveilut 

ovat? Onko se sen paikan ihannoimista, jossa läs
nä katselimme pilvien lentoa ja ajattelimme, että 

miksi emme mekin voisi noin lentää; paikan, jossa 
me yritimme laskea kirkkaita tähtiä ja kauhistuim
me lapsellisessa mielikuvittelussamme lu omiemme 
taivaan silmien terävyyttä, jotka näkevät meidän 
sielujemme syvyyksiin? Onko se rakkautta sitä 
paikkaa kohtaan, jossa kuulimme lintujen armaan 
soiton ja kaipasimme itsellemme siipiä, että mekin 
olisimme voineet lentää kaukaisiin maihin? Tai 
sitä paikkaa kohtaan, jossa istuimme äidin hel
massa ja kuu otelimme sydäntämiiie viihdyttäviä 
tarinoita? Lyhyesti, onko se rakkautta sitä paik
kaa kohtaan, josta meillä on iloisen, onnellisen ja 
täynnä leikkiä olevan lapsuutemme kalleimmat 
muistot?

Jos kaikki tuo olisi isänmaallisuutta, olisi Ame
rikan tämänpäiväisessä työtätekevässä väestössä 
vain harvoja, joita voitaisiin kutsua isänmaallisik
si, sillä heidän leikkipaikkansa ovat olleet tehtais
sa, myllyissä ja kaivannoissa ja korvia särkevä ko
neiden ryske on ollut heillä kuultavana lintujen 
laulun sijasta. Äitiensä kertomukset ovat olleet 
kertomuksia suruista; kyyneleissä tarinoita kärsi
myksistä ja puutteesta.

Mitä sitten isänmaallisuus on? "Isänmaalli
suus, ystäväni, on lurjuksien viimeisin lymypaik- 
ka,” lausuu toht. Johnson. Ja Leo Tostoi mää
rittelee isänmaallisuuden olevan periaatteen, joka 
oikeuttaa joukkomurhaukseen opettamisen; liike
alan, jossa ihmisten murhaamiseksi pitää valmis
taa paremmat välineet kuin kenkien, vaatteiden ja 
asuntojen valmistamiseksi; alan, joka takaa suu
remmat tulot ja enemmän kunniaa kuin luova työ. 
Gustav e Herve nimittää isänmaallisuutta taikaus
koksi, joka on paljon vaarallisempaa, raaempaa ja 
epäinhimillisempää kuin muut uskonnot. Uskon
not ovat syntyneet siksi, että ihminen ei ole ky
ennyt selittämään itselleen luonnon ilmiöitä. Kun 
alkuaikainen ihminen kuuli ukkosen jyrinän, tai 
näki sateen, uskoi hän, että sen aiheuttaa joku 
voimakkaampi isäntä, kuin mitä hän on nähnyt.

Mutta isänmaallisuus-taikausko on keinotekoisesti 
luotu ja pidetään yllä valheiden ja petosten avul
la; se on taikausko, joka ryöstää ihmiseltä itse
luottamuksen ja koskemattomuuden ja kasvattaa 
uhkamielisyyttä ja itserakkautta.

Todellakin itserakkaus, uhkamielisyys ja itsek
kyys ovat välttämättömiä isänmaallisuudelle. Tar
kastakaamme. Isänmaallisuus olettaa, että meidän 
planeettamme on jaettu pieniin osiin ja jokaista 
osaa ympäröi rautainen raja-aita. Ne, jotka sat
tuvat syntymään jollakin osalla, ovat parempia, 
ja arvokkaampia kuin millään muulla osalla syn
tyneet ihmiset. Tämän tähden, olettaa isänmaal
lisuus, on määrätyllä osalla syntyneen velvollisuus 
taistella, murhata ja tulla murhatuksi synnyin- 
osansa maan ja kansan paremmuuden puolesta. 
Ja toisilla osilla syntyneille opetetaan samaa. Jo 
läsnä saastutetaan mieli vertaroiskuvilla kertomuk
silla, miten saksalaiset, Tanskalaiset, venäläiset, 
italialaiset j. n. e. ovat vihattavia. Kun lapsi kas
vaa suureksi, on hänen vereensä jo istutettu niin 
varma käsitys siitä, että jumala on valinnut hänet 
syntymään juuri sillä pilkulla maapallon päällä, 
missä hän on syntynyt ja hän siis vihaa kaikkia 
muita jumalan antamalla oikeudella. Juuri tätä 
varten meillä tuhlataan biljoonia dollareita sota
koneiston "hyväksi ja kaikki tämä raha otetaan 
työläisten työn tuloksista.

Isänmaallisuuden nimessä tukahutetaan näänty
vien työläisten avunhuudot ja toiminta kaikissa 
maissa. Ei isänmaallisuus olekaan kuin työläisiä 
varten. On kuten Fredrik Suuri, Voltairen ystä
vä, lausui: "Uskonto on petosta, mutta meidän
tulee pitää sitä yllä massoja varten.” Ja massat 
maksavat tästä lahjasta kalliisti. Ei yksin vähentä
mällä elintarpeitaan ja kiusaamalla itseään ja 
lapsiaan nälässä, mutta maksavat veressä ja 
Uhassa, Isänmaallisuus vaatii kunnioitta
maan lippua, j:oka tarkoittaa alistuvaisuutta ja 
valmiutta murhaamaan isänsä, äitinsä, veljensä ja 
siskonsa. Carlyle sanoi: “Sota on taistelua kah
den varkaan välillä, jotka ovat itse liiaksi suuria 
pelkureita taistelemaan ja siksi ottavat poikia yh
destä kylästä ja toinen toisesta, pukevat heidät 
uniformuihin ja antavat aseet, sen jälkeen pää s-
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taen heidät kuin villit pedot toisiansa vastaan.” 
Ei tarvitse suurta viisautta havaitakseen, että 

jokaisessa sodassa on ollut juuri tämänlaiset syyt; 
varkaille tullut riita saaliista. Sellainen väitös, 
että parhaiten asestetut laivastot ja armeijat ta
kaavat rauhan, on yhtä epäjohdonmukainen kuin

sanoisi, että henkilö, jolla on enimmän puukkoja 
ja pyssyjä vyöllään, on rauhallisin koko kylässä. 
Mutta sodan korpit ovat vuosisatojen aikana op
pineet orjuuttamaan massoja ja tuntevat massa- 
psykologian. He tietävät, että massa on kuin lap
si, jonka suvun, kärsimyksen ja kyyneleet voi

muuttaa iloksi pienellä leikkii e lulla. Ja mitä räi
keämmin lelu on koristeltu, mitä kirkkaammat 
ovat värit, sitä enemmän se vaikuttaa tähän mil- 
joonapäiseen lapseen. Sotaknhort.ua on juuri tuol
laista ja ihme ei ole, että vain muutamassa kuu
kaudessa voidaan miljoonat saada unohtamaan 
vuosisatain 'kokemukset ja pettymykset ja otta
maan samat kokemukset yhä uudelleen kannetta
vakseen.

Useat kaupungit tuhlaavat satoja tuhansia dol
lareita isämmaallisuuskiihoitukseen, vaikka samois
sa kaupungeissa on tuhansia laipsia, jotka kärsi
vät nälkää ja puutetta kaikista elämän välttä
mättömyyksistä. Mutta leivän asemasta annetaan 
heille sotakiihotusta ja sanomalehdet ylistävät, 
että “taas saivat tämän kaupungin lapset viettää 
muistossa pysyvän juhlan. Hurrah!” Kyllä on
kin suloinen muistettava! Kun lapselle voidaan 
osoittaa kuinka taitavasti lentokoneesta voidaan 
pudottaa voimakas räjähdys- tai myrkkypommi 
vieraan maan kaupunkiin, niin kyllä kannattaa
kin hurrata.

Mutta se kurjuus, jonka isänmaallisuus tuottaa 
siviilielämässä elävälle työläiselle ei ole niin suuri 
kuin se, minkä se tuottaa itse sotilaalle — tuolle 
raukalle, joka on narrattu taikauskolla ja petok
silla tai pakotettu sotaväkeen. Hän, maansa pe
lastaja, kansansa suojelija, mitä isänmaallisuudel
la on hänelle varattuna? Orj&mainen alistuminen 
komennettavaksi, sorto ja kurjuus rauhan aikana 
ja tuska ja kuolema sodassa. —  Ollessani mat
koilla San Franciscossa, kävin Presidiossa, joka 
ihanana paikkana olisi pitänyt olla .'lasten leikki
kenttä. Sen sijaan oli siellä sotilaskasarmeja, —  
kasarmeja, joihin rikkaat eivät olisi laskeneet koi- 
riaan. Näissä kurjissa koppioissa olivat sotilaat 
ahdattuina kuin karja. Täällä nuoret miehet tuh
lasivat kallista elinaikaansa kiillottelemailla pääl- 
likköjensä kenkiä ja takinnappeja. Siellä näin 
uljaita tasavallan poikia, joiden oli pakko alistua 
ja tehdä kunniaa kuin vangin jokaiselle ohikul
kevalle räkäkiiski-luutnantille.

Kasarmielamä kaiken tämän halventavan vaiku
tuksen lisäksi rappeuttaa 'miehiä monella tavalla. 
Havelock Ellis, huomattava s u ku pu o 1 ipsy k o logia n 
tutkija kertoo tutkimuksistaan Englannissa m. m. 
seuraavaa: “Jotkut kasarmeista ovat suuria mies-
prostitutsionikeskuksia . . . .  Itsensä prostituoivien 
sotilaiden joukko on paljon suurempi kuin yleen
sä oletetaan. Ei ole liioiteltu, kun sanotaan, että 
joissakin rykmenteissä on enemmistö miehiä tä
mänlaisen paheen alaisena. . . . Kesäiltoina näh-
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dään Hyde Parkin ja Albert Gaten seutuvilla 
suuret joukot sotilaita, jotka tekevät vilkasta 
kauppaliikettä, joskaan rahasummat, jotka siellä 
liikkuu, eivät ole Tomny Atkinsin taskurahoja 
suuremmat . . . Jos Ellis olisi tehnyt tut
kimuksia Amerikassa, olisi hän havainnut samaa, 
ehkä vielä pahempaa varsinkin meriväestön kes
kuudessa.

Näiden paheiden lisäksi menettävät sotilaat työ
kykynsä ja siviilielämään tultuaan ovat yleensä 
kyvyttömiä ansiotyöhön. Ammattitaitoiset vä
hemmän menevät armeijaan vapaasta tahdostaan, 
mutta ne, jotka menevät, huomaavat armeijasta 
päästyään oi evänsä kyvyttömiä ryhtymään enti
seen ammattiinsa työhön. Tottuneina elämään 
ulkona tuottavasta työstä ja seikkailuihin pereh
tyneinä, ei normaalinen elämä enää huvita soti
lasta. Tavallisesti heistä tulee sinne tänne hei
luvia. On hyvin tunnettu asia, että vankiloidem
me asukkaissa on lukuisasti entisiä sotilaita ja 
sotilaissa entisiä vankeja. Isärmaaillisuuden so
kaisemina ja henkisesti veltostuneina muodostuu

miehistä entisten työläistoveriensä vastataistelij öi
tä. Tuskin on Yhdysvalloissa käyty yhtään suu
rempaa lakkotaistelua, jossa ei olisi käytetty joko 
armeijaa tai kansalliskaartia tai entisiä sotilaita 
pyssymiehinä.

Ajattelevat miehet ja naiset kaikkialla maail
massa alkavat huomata isänmaallisuuden turmiol
lisuuden ja kansainvälinen solidarisuuden tunne 
voittaa yhä enemmän alaa; solidanisuus, joka ei 
pelkää ulkomaalaisia valloittajia, vaan kuljettaa 
työläiset asteelle, jossa he voivat sanoa: “Men
kää, sodan korpit, ja taistelkaa omat sotanne. 
Me olemme niitä kyllin jo teille taistelleet.” Ja 
huolimatta siitä, että jo lasten sielu myrkytetään 
isänmaallisuudella, ilmenee itsessään sota väestös
säkin kapinallisuutta, joskin vielä vähäisessä mää
rin. Vasta silloin kun työväenluokka on tullut 
tuntemaan oman voimansa, voi se hävittää perus
tan isänmaallisuudelta ja rakentaa maailman, jos
sa vallitsee veljeys etelästä pohjoiseen ja idästä 
länteen ja jossa ihminen on vapaa.

IHMISET, ATO M IT J A  TÄH D ET
Scientific A m ericasta suom entanut Aaro Y litalo

M eidän läheinen maailmamme, se mikä on meille todellinen ja  käsitettävissä 

oleva, lepää kahden ammottavan äärimmäisyyden välissä. Y htäällä  on laa

ja  maailman kaikkeus, missä välim atkat ovat melkein käsittämättömän pit
kät ja  mikä silti on vain pieni osa mitättömästä avaruudesta. Toisaalla atomien pienois
maailmat eli maailmankaikkeudet, kuten voitaisiin sanoa, esiintyen eri aineyhtymis- 
sä. Niiden koko on niin pieni, että me tuskin voimme sitä käsittää. Meidän jokapäi
väinen maailmamme, minkä me aistiemme avulla tunnemme ja  mistä me ajattelem - 
me, on suuren suuri näihin atomimaailmoihin verrattuna.

Mitä rajoittuvaisuuden orjia me olem
m e! Jo s  tarkastelemme kansain
välistä liikennejärjestelm ää erik

seen, eristettynä muista ilmiöistä, tuntuvat 
välim atkat kovin pitkiltä, mutta kun mie
likuvituksissamme liitelemme tiedon sii
villä, matkaillen avaruudessa tähtien suu
rilla valtateillä, silloin oma maailmamme 
kutistuu pieneksi vähäpätöiseksi olioksi. 
Sitten taas, jos pakotamme itsemme ym
märtämään atomien mekaanista rakennet
ta niiden pienoiskooissa, tunnemme itsem
me jättiläism äisen suuriksi. Tällaisten

tunteiden mukana herää kysym ys siitä, 
kuinka tärkeitä olioita me itse olemme täs
sä äärimmäisyyksiin ulottuvassa järjeste l
mässä. Mutta jättäkääm m e oma tärkey
temme hetkeksi sivuun, sillä uteliaisuus 
kiihoittaa meitä tutkimaan tähtien ja  ato
mien maailmoja.

Edellä oleva silmäyksemme jo osoitti et
tä mittojen ulottovaisuus on riippuvainen 
suhteista; se mikä on suurta tai mikä on 
pientä, riippuu meistä itsestämme eli ver
tailusta siihen, mikä on meille tavallista. 
Todellisuudessa jokapäiväisten kokemuk-


