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Apakah dapat kita pakai dalam peradaban kita unsur-unsur yang diwariskan oleh 

zaman dulu, bangsa-bangsa dulu, misalnya zaman Buddha – atau lebih baik kita 
hapuskan roh-roh yang sudah lapuk itu dan kita pakai roh baru yang kita tiru atau 
pinjam dari roh Barat, dari Eropa, dan Amerika? 

Demikianlah disimpulkan oleh Dr. M. Amir soal yang menjadi pokok pertukaran 
pikiran, yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu ketika habis Kongres 
Pendidikan Nasional yang pertama di Solo dan sekarang diteruskan. 

Namun, dengan kesimpulan yang semacam ini pertukaran pikiran tidak akan 
mungkin memuaskan, sebab syarat polemik yang pertama-tama yaitu tetapnya 
kata-kata dan isi kata-kata yang dipakai, tidak sekali-kali terdapat padanya. 

Pertama sekali kita harus bertanya, apakah yang dimaksudnya dengan “zat-zat” 
itu sering diulangnya dalam karangan itu, tetapi tidak sekali juga ia berusaha 
menjelaskan artinya. Dalam kesimpulan itu juga dipakainya “roh-roh”, yang tidak 
juga dijelaskannya maksudnya. Kita dapat bertanya. Samakah artinya itu? Wallahu 
alam! Namun, dalam seluruh karangannya itu Dr. Amir mencampur-adukkan kedua 
kata itu dan sekali-kali diselanya juga dengan yang lain seperti “pengaruh”. 

Namun, kutipan berikut agaknya dapat menolong kita sekadarnya: 
Padahal Sutan Takdir Alisjahbana tahu juga, bahwa bahasa Indonesia, lebih-lebih 

bahasa Jawa dan Kawi, banyak sekali meminjam kata-kata dan istilah dari dunia 
India, sehingga arca-arca yang indah di Jawa Tengah, tari wayang yang banyak 
ragam isinya itu. 

Inikah yang dikatakannya roh itu: kata-kata, istilah, arca, tari, wayang, dan lain-
lain? Alangkah tipisnya roh itu melekat dan mudahnya berpindah-pindah? Kalau 
saya memakai dalam karangan ini kata-kata dari seratus bahasa (boleh jadi lebih, 
sebabnya kalau tiap-tiap kata itu diusut asalnya sampai seribu, dua ribu, atau 
sepuluh ribu tahun, boleh jadi kita tiba kepada sejarah kata yang ganjil-ganjil), 
maka menurut logika yang di atas saya memakai seratus loh1). 

Benar pulakah, kalau saya menyuruh anak saya belajar tari Serimpi kepada Tuan 
Dr. Purbatjaraka, bahwa saya telah mempunyai roh Jawa dan roh Hindu sekali? 

Kebetulan tahun yang lalu saya menghadiri suatu perayaan malam Natal 
golongan Katolik bangsa Indonesia. Ketika itu dipertunjukan tari Serimpi, yaitu 
seorang gadis berpakaian Serimpi, tetapi berlambang Maria. Kalau orang bertanya 
kepada saya roh apa yang ada pada pertunjukan malam itu, maka saya akan berkata 
dengan tidak ragu-ragu: roh Katolik yang berpusatkan Paus di Roma dan bukan roh 
Jawa. Gerak-gerik badan dan pakaian Serimpi hanya sekadar at untuk menyatakan 
roh Katolik itu dan orang Jawa yang masih mempunyai roh kejawaan asli akan 
mencibir melihat “perusak” seni Serimpi asalnya itu. Malah sebelum pertunjukan 
itu dimulai, pastor yang berpidato ketika itu, mengatakan bahwa pertunjukan-
pertunjukan yang biasa diadakan di kampung dan di tempat lain itu hanya dongeng 
belaka, yang tidak berarti, tetapi pertunjukan malam itu, yaitu untuk mendalamkan 
perasaan keagamaan, perasaan agama Katolik. 

Jika ada seorang Indonesia ahli kuno yang memakai separuh dari umurnya akan 
menyelidiki menurut ilmu pengetahuan barang-barang kuno di Sumatra, saya pun 
berkata bahwa roh orang itu Barat, yang haus pengetahuan, bukan sekali-kali roh 
kebudayaan kuno yang diselidikinya itu. 



Dalam karangan saya “Pekerjaan Pembangunan Bangsa sebagai Pekerjaan 
Pendidikan” (PB tahun VI No. 12) sudah saya nyatakan bahwa bagi saya roh atau 
jiwa sesuatu kebudayaan itu ialah pandangan hidup dan sikap hidup dan cita-cita 
tentang dunia dan akhirat. Jiwa atau roh itulah yang memberi sifat atau karakter 
kepada sesuatu kebudayaan dan jiwa atau roh itulah pula yang menetapkan stijl 
atau gaya kebudayaan itu. Dilihat dari roh atau jiwa ini tiap-tiap kebudayaan suatu 
keseluruhan, sesuatu yang selesai dan lengkap. Kalau kita berkata tentang 
kebudayaan Katolik, ada suatu pandangan dan sikap hidup, suatu kumpulan cita-
cita dunia akhirat, yang menjadi pusat segala sesuatu di dalam lingkungan Katolik. 
Kalau kita berkata, kebudayaan Tionghoa yang bergambar dalam sejarah Tiongkok 
dan memperlihatkan bekasnya kepada segala sesuatu dalam dunia Tionghoa 
sehingga kelihatan bedanya dari segala sesuatu pada bangsa lain. 

Nyatalah bahwa roh atau jiwa seperti saya pakai itu jauh lebih dalam maknanya 
daripada yang dimaksud oleh Dr. Amir. Dan betapa kacau uraiannya itu, karena ia 
tidak menyadari benar kata-kata yang dipakainya, terutama “roh” itu, kelihatan 
pada kutipan di bawah ini. 

Literatur India itu ialah warisan budaya klasik kita yang setua-tuanya dan 
berbahagialah pujangga kita, apabila ia dapat berkecimpung dalam Ramayana dan 
Mahabarata, dalam Veda dan Purana, serta banyak lagi buah pikiran dan seni lama-
lama itu. 

Sangat khas dalam karangan Dr. Amir ini, ialah ia amat gemar memakai kata 
yang tidak relevan, yang kabur artinya. “berkecimpung” sesungguhnya indah 
bunyinya, tetapi apakah maknanya? Mempelajari, mengetahui sesuatukah, ataukah 
mengambil rohnya? Tidak pernah saya mengatakan bahwa tidak ada faedahnya 
sedikit pun kita mempelajari dan mengetahui Ramayana, Mahabarata, Veda, dan 
Purana. Malah dalam PB tahun VI No.3 dan 4 saya sendiri berusaha mempelajari 
cerita Rama. Namun, di sini pun kita harus jelas membedakan bahwa mempelajari 
dan mengetahui belum berarti mengambil rohnya. Boleh jadi benar seorang 
Indonesia mempelajari bahasa Sansekerta dan membaca segala buku-buku Hindu 
yang tua-tua itu sampai karya para filsuf Hindu zaman sekarang ini, dengan maksud 
agar dapat menyerangnya setepat-tepatnya, memerangi sehebat-hebatnya. 

Kita sendiri tahu bahwa umumnya sekarang ini pengetahuan kaum Orientalis 
dan kaum Zending (penyebar Kristen) dan Missi (Penyebar Katolik) tentang 
kebudayaan bangsa Jawa (dan juga bangsa kita yang lain-lain) lebih besar dari 
pengetahuan yang terdapat di kalangan bangsa kita sendiri. Namun, siapa berani 
mengatakan bahwa mereka itu mempunyai roh Jawa? 

Karena ia tidak berusaha membedakan roh dengan penjelmaan, karena ia 
mencampuradukkan isi dan bentuk, karena ia dengan sangat dangkal dan bermain-
main dengan kata-kata yang tidak dipahami benar maknanya, maka tidak heran 
ketika tiba pada pandangan tentang sejarah yang kacau sebagai berikut: 

Pujangga Sutan Takdir Alisjahbana yang kagum melihat kegiatan dan kepiawaian 
Barat sekarang, kurang menghargai unsur-unsur Hindu-Buddha, yang masih diperam 
dan dipupuk di keraton Solo dan Yogya – di istana Mangkunegoro misalnya! – beliau 
lupa, bahwa sejarah itu dapat dipotong-potong atas beberapa ruas dalam teorinya, 
dalam pikiran kita, akan tetapi sebetulnya sejarah itu sendiri baik air sungai yang 
selalu mengalir terus-menerus, zaman berganti zaman, akan tetapi pengaruh setiap 
zaman itu masuk jadi darah daging, tak bisa dipotong lagi dari jiwa bangsa. 

Perhatikan kata-kata “bak air sungai yang selalu mengalir yang terus-menerus,” 
dan bandingkan dengan sambungannya: “zaman berganti zaman” dan sebagainya. 



“Sedangkan beliau menyangkal saya memotong-motong sejarah: (saya menyebut 
zaman sebelum ada pergerakan modern zaman pra-Indonesia, lihat, karangan saya 
“Indonesia-Pra Indonesia” dalam PB tahun III No.2 dan pertukarang pikiran dengan 
Sanusi Pane dalam No.3 beliau sendiri mengatakan: “zaman berganti zaman.” Kalau 
semuanya terus berkesinambungan, apakah yang berganti-ganti? Nyata pula kepada 
kita bahwa di sini pun Dr. M. Amir mencampuradukan dua pasal, yaitu perjalanan 
sejarah sebagai perjalanan waktu (dan kalau mau sebagai rentetan sebab dan 
akibat) dengan sejarah sebagai perubahan dan pertukaran anggapan, pikiran, dan 
cita-cita manusia. Sejarah sebagai yang pertama tentu terus berkesinambungan, 
tetapi tidak sebagai yang kedua, yaitu sejarang sebagai perubahan jiwa manusia. 

Seorang anak menurut waktu meneruskan sejarah orang tuanya, tetapi tentang 
isi jiwanya boleh jadi ia berlainan benar dengan orang tuanya. Ambil contoh di 
zaman kita sendiri. Jiwa orang tua kita bernenek moyang pada zaman Melayu 
Polynesia, tetapi si anaknya yang mendapat pendidikan Barat bisa dengan tiba-tiba 
bernenek moyang kepada jiwa Eropa Barat. Di antara pemuda kita bukan sedikit 
yang jiwanya lebih dekat ke bangsa Barat daripada ke bangsa Toraja, malahan lebih 
dekat daripada kepada orang tuanya sendiri. Contoh yang lain, Marxisme yang 
tumbuh di Eropa Barat, tiba-tiba menjelma dan menjadi sempurna di Rusia, yaitu di 
daerah Kristen-Yunani. Di mana kesinambungannya? Sesungguhnya siapa yang 
memandang sejarah bukan semata-mata sebagai pergantian waktu, tetapi sebagai 
perubahan anggapan, pikiran, kemauan, dan cita-cita manusia, tidak boleh tidak 
akan melihat sejarah sebagai perubahan yang tiada habis-habisnya. Makin besar 
perubahan dalam suatu zaman, makin pentinglah zaman itu dalam sejarah. 

Malah saya maju selangkah lagi: sejarah mengandung arti perubahan dan 
perbedaan, pertentangan antara kemauan dengan kemauan. Kita tidak berkata-kata 
tentang sejarah di dalam dunia tumbuh-tumbuhan, sebab tumbuh-tumbuhan tiada 
berkemauan dan tiada kuasa mengubah sekitarnya dan dirinya. Demikian juga 
dunia hewan, termasuk di kalangan bangsa yang primitif, sebab mereka cuma 
meneruskan apa yang ditetapkan oleh nenek moyangnya. Mereka tidak berani 
menempuh jalan baru. Sejarah yang sebenarnya baru timbul dalam masyarakat 
yang ada pertentangan, ketika suatu golongan melawan golongan lain ketika satu 
keturunan berlawanan kemauan dengan keturunan yang sebelumnya. 

Kebetulan sekali dalam beberapa hari ini saya membaca sebuah roman Turki 
modern Ankara karangan Yakup Kad Karaosmanoglu (Wereld bibliotheek, 1938) 
yang melukiskan perjuangan bangsa Turki mendirikan negeri baru atas pimpinan 
Kemal Pasya. Yang menarik hati ialah percakapan antara Nesj Sjabit yang berumur 
kira-kira 35 tahun dengan istrinya Sel Hanim tentang Yildiz, yaitu seseorang gadis 
Turki Baru berusia 23 tahun. 

“Hoe levendig en hoe verstandig,” mulmelde Selma Hanim. 
“Ja, zoo is nu de jonge generatie: zoo is zij op en top,” zei Nesjet Sabit. 
“Hoe oud denk je dat ze is?” 
“O, ik zou denken zoo twee of drie en twintig.” 
“Als dat zoo is, waarom leg je dan zoo den nadruk op het onderscheid in generatie 

tusschen haar en jou?” 
“Heel eenvouding. Yildiz herinnert zich nu eenmaal niets van de tijden, waarin ik 

ben ophehroeid, waarin ik gestudeerd heb, en waarin ik de wereld voor het eerst heb 
leeren kennen. Zij weet niet van fez, tralievenster of vrouwensluir. Zij kent de oude 
letters niet. Varhalen uit den tijd, toen goud en zilver nog ruilmiddel waren, zijn voor 
haar niets anders dan voor historische sprookjes. Als je haar vraagt hoe zich een land 



met een sultan voorstelt zegt ze: “Is dat niet zoo iets als Bagdad in den tijd van Haroen 
al-Rasyid?” Wat een geweldigen afstand kan de tijd tusschen twee personen 
bewerken!” 

“Dit is boogstens een cultureele verwijdering?” 
“Neen, het is een verwijdering in geest, karakter, netaliteit en tijdvak... wat je ook 

zegt, je zult haar niet tot een van onze generatie kunnen maken.” 
“Betapa hidupnya dan betapa pintarnya,” gumam Selma Hanim. 
“Ya, begitulah generasi muda sekarang, begitu dia bangkit dan jaya,” kata Nesjet 

Sabit. 
“Berapa usianya menurut hematmu?” 
“O, saya pikir, kira-kira 22 atau 23 tahun.” 
“Kalau begitu, mengapa kamu begitu menekankan pemilihan generasi antara 

kamu dan dia?” 
“Sangat sederhana. Yildiz sama sekali tidak ingat dari zaman di mana aku 

tumbuh dewasa, apa yang telah kupelajari, dan di mana aku pertama kali belajar 
mengenal dunia. Ia tidak tahu mengenai tarbuz, tralis jendela, atau cadar wanita. Ia 
tidak tahu aksara-aksara lama. Kisah-kisah dari masa ketika emas dan perak masih 
menjadi alat tukar. Baginya tidak lebih hanyalah dongeng-dongeng zaman pra-
sejarah. Bila kamu tanya dia bagaimana rupanya sebuah negeri dengan seorang 
sultan, dia bilang: “apakah itu bukan seperti Bagdad di zaman Harun Al Rasyid? 
Bukan main besarnya waktu dapat menimbulkan jarak antara dua manusia!” 

“Ini adalah suatu kerenggangan jarak kebudayaan.” 
“Bukan, itu adalah suatu kerenggangan dalam semangat, watak, mentalitas, dan 

kurun zaman... apa pun yang kamu katakan, kamu tidak dapat membuatnya sampai 
satu dari generasi kita dapat membuatnya.” 

Dalam negeri yang sangat cepat berubah seperti di negeri Turki dalam empat 
puluh tahun ini, waktu yang tiga belas tahun saja dapat membuat jurang yang dalam 
antara manusia, padahal sama-sama modern. Kejadian yang serupa ini kelihatan di 
seluruh negeri Timur. 

Menarik pula bagaimana Dr. M Amir melukiskan tentang cara menerima 
kebudayaan barat dan Islam. 

“Bagaimana pula tentang peradaban Islam dan peradaban Barat? Sudah 
teranglah kedua-dua pengaruhnya akan bertambah besar, yaitu pengaruh dalam 
zaman sekarang ini warisan budaya Arab, warisan budaya Barat mempengaruhi 
kita dengan kuat, akan tetapi lain sekali sikap bangsa yang asimilasi daripada 
bangsa yang meniru. Asimilasi artinya berdiri atas peradaban sendiri yang memakai 
unsur asing yang berguna, yang serasi dengan badan. Meniru ialah menjadi orang 
Barat dari luar, memakai cepiau-nya, dasinya, garpunya.” 

Siapa yang mengikuti karangan saya sejak awal, baginya akan jelas bahwa saya 
tidak pernah mempersoalkan tentang asimilasi atau meniru itu. Di mana-mana, 
sampai dalam roman Layar Terkembang, saya terang-terangan menyerang orang 
yang meniru. Di sini, sikap itu hendak saya jelaskan lagi: meniru senantiasa salah, 
malah meniru nenek moyang pun tidak kurang salahnya. Jatuhnya bangsa tidak lain 
disebabkan oleh semangat meniru itu. Saya kagum akan pepatah, paribahasa, kata 
adat Minangkabau, tetapi geli rasanya hati saya mendengar dan melihat orang yang 
tak puas-puasnya melahap semua isi pidato dan karangannya. Maka dari getaran 
jantung yang hidup sekalian buah kesusastraan yang permai itu menjadi 
kerenyotan bibir. Hal ini berlaku dalam ranah kebudayan, orisinalitas, keaslian 
pikiran dan perasaan tidak ada serambutan sehingga dalam beratus-ratus tahun 



kebudayaan kita hampir tidak kelihatan kemajuannya. Tradisi berpuasa, 
mematikan segala gerak, kata nenek moyang menjadi kata yang tak mungkin 
berubah lagi, manusia menjadi hamba. 

“Asimilasi artinya berdiri sendiri atas peradaban sendiri dan memakai unsur 
asing yang berguna, yang serasi dengan badan.” 

Alangkah manisnya bunyi kalimat itu? Namun, maafkan, kalau saya tidak puas 
dengan bunyi yang manis saja. Saya ingin mengetahui, apakah yang disebut 
peradaban Indonesia itu? Yang manakah dari unsur asing yang serasi dengan badan 
Indonesia. Dr. M. Amir sudah memakai kata “roh”, “zat”, sekarang ditambahnya pula 
dengan satu lagi: “badan”. Saya hendak bertanya: ilmu pengetahuan Barat yang 
dituntut oleh Dr. Amir dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tinggi sampai-
sampai ke negeri Belanda itu serasikah ia dengan “badan” Indonesia itu? Kalau cara 
berpikir ketimuran (keindonesiaan asli) itu kita sebut mistik, tradisional, terang 
sekali bahwa ilmu pengetahuan itu tidak serasi. Terang sekali pula, bahwa roh ilmu 
pengetahuan itu tidak terdapat dalam tingkat-tingkat animisme Melayu Polynesia 
dan Hindu-Budhisme. Agaknya inilah sebabnya bahwa kebanyakan kaum akademisi 
kita steril dan pendiriannya serta pengetahuannya tidak pernah mengatasi dari 
yang dipelajarinya dari guru besarnya waktu sekolah. 

Selanjutnya pula kata Dr. M. Amir: 
Menurut timbangan saya belum lagi tentu, bahwa Tanah-tanah Asia seperti 

Jepang, Tiongkok, India akan menjalani tingkat-tingkat kemajuan persis seperti 
Eropa dulu, belum lagi tentu, bahwa semua pendapat Eropa dan pranata Eropa akan 
kita tiru di Asia ini – sedang Tanah Rusia yang terletak antara Benua Asia dan Eropa 
telah menunjukkan, bahwa ia mencari jalan sendiri tentang memajukan siasat dan 
ekonomi negerinya. 

Sayang tentang kutipan ini pun saya mengatakan bahwa ia tidak lebih dari 
permainan kata. Siapakah yang mengatakan bahwa Jepang, Tiongkok, India akan 
menjalani tingkat-tingkat kemajuan persis Eropa dulu? Dan kalau Dr. Amir masih 
sangsi rupanya tentang itu, baik saya tegas: pasti tidak. Tidak ada dua kebudayaan 
yang persis sama tingkat-tingkat kemajuannya. Malah saya hendak maju selangkah 
lagi: tingkat-tingkat kemajuan bangsa Minangkabau, bangsa Sunda, dan bangsa 
Jawa (ketiga-tiganya dalam lingkungan Indonesia) lagi tidak persis sama. 

Dr. M. Amir mengatakan bahwa Rusia mencari jalan sendiri. Padahal ia tahu, 
bahwa marxisme seperti di Rusia itu bukan asli dilahirkan di Rusia, tetapi ia 
dilahirkan di Eropa Barat. Selangkah lagi kita maju, kita dapat berkata bahwa 
sebenarnya kapitalisme dengan komunisme dua saudara, kedua-duanya anak 
manusia Eropa Barat, anak manusia sebagai imerialis2). Karena  

Kekacauan susunan pikiran karena tidak memahami kata-kata yang dipakainya 
itu nyata pula dalam ucapannya tentang membuang barang yang asli, yaitu: 

Kalau di sini ada adat, keyakinan-keyakinan, pranata, tradisi, kehalusan budi, 
pidato-piagam, primbon, dan lain-lain, yang berisi zat-zat asli, perbedaan asli – saya 
tidak mengerti mengapa zat-zat itu akan dibuang-buang saja – sebab kita kagum 
melihat pabrik, kantor, kapal api, Barat. 

Tentu saja ia tidak mengerti, tidak mungkin akan dapat mengerti, kalau adat 
istiadat, keyakinan, dan sebagainya dan pabrik, kantor, kapal api itu, 
dipandangannya dari luar belaka. Apa bedanya memanggil dukun yang membalik-
balik buku primbon dengan memanggil dokter Barat? Bukankah sama saja sebab 
kedua-duanya toh hendak menyembuhkan orang yang sakit? 



Namun, jika orang menganggap dukun dengan primbonnya itu sebagai 
penjelmaan cara  berpikir yang primitif, dan dokter itu sebagai penjelmaan 
rasionalisme, maka orang pasti akan memilih. Orang rasionalis atau ketularan 
rasionalisme akan membuang dukun dengan primbonnya dan memanggil dokter. 
Orang yang masih berpikir primitif atau yang bersifat mistik akan merasa lebih 
aman pada dukun dan primbonnya yang asli. 

Demikian juga adat istiadat, pranata, dan lain-lain. Kalau orang sudah memilih 
jiwa modern yang aktif, yang berjuang, menaklukkan dan menguasai dalam segala 
bidang, maka dia pasti akan melepaskan pranata dan adat istiadat yang 
menghambat langkah dalam kancah ekonomi, politik, masyarakat, kebudayaan, dan 
lain-lain. Hal ini bukan sekali-kali karena gila membuang, tetapi karena perubahan 
jiwa menghendaki bentuk baru, yang sesuai dengan jiwa baru pula. 

Sebaliknya, tentu mungkin pula orang tetap memakai adat istiadat atau nilai 
pranata yang lama itu. Namun, meskipun yang lama itu tidak dibuang jangan sekali-
kali disangka bahwa kedudukannya tidak berubah dalam struktur kebudayaan. 
Saya ambil contoh yang mudah. Dukun-dukun kita memakai daun kumis kucing, 
dokter zaman sekarang memakai daun kumis kucing pula. Orang yang hanya 
melihat dari luar, mengatakan bahwa dokter-dokter modern mempertahankan obat 
asli. Namun, yang sudah belajar melihat sesuatu yang lahir itu penjelmaan roh, ia 
akan insaf bahwa memakai kumis kucing oleh dukun itu tidak sama dengan 
mamakai kumis kucing oleh dokter. Yang pertama memakainya karena menuruti 
nenek moyangnya, yang kedua oleh sebab ia tahu bahwa dalam kumis kucing itu 
terdapat unsur-unsur yang baik untuk penyakit tertentu. Dalam karangan saya 
dalam PB tahun VI No.12 saya mabil contoh keris bertuah yang tiap malam jumat 
diasapi oleh nenek moyang saya dengan kemenyan, tetapi sekarang saya gantung 
sebagai hiasan dinding. Keris tetap seperti itu sejak dulu, tetapi cara menanggapnya 
berbeda, pendirian saya dengan nenek moyang saya tidak sama. 

Hal ini dihubungkan Dr. M Amir dengan karangan Matu Mona yang bernama 
Zaman Gemilang yang bermain di zaman Hindu-Buddha dan tentang Muhammad 
Yamin, Sanusi Pane, dan Amir Hamzah yang menerangi (perhatikan! Di sini dipakai 
“menerangi” yang tidak relevan pula) lautan budaya klasik Hindu-Buddha. Dalam 
hal ini pun ia mencampur-adukkan isi dan bentuk, batin dan lahir, roh dan zat. 
Zaman Gemilang karangan Matu Mona itu jauh lebih dekat rohnya kepada roman 
sejarah Barat daripada kepada hikayat seri Rama. Demikian juga karangan Yamin 
dan lain-lain. 

Pembicaraan karangan Dr. Amir ini sengaja saya panjangkan. Sengaja pula saya 
cetakkan seluruh karangannya di halaman majalah ini supaya orang dapat 
membandingkan diri. Dalam surat kabar dalam pidato-pidato sering kita 
mendengar uraian yang serupa ini. Dan umumnya pendirian yang serupa ini tidak 
sedikitpun mendapat batahan. Di kalangan bangsa kita belum terbiasa 
mengungkapkan polemik yang menyentuh pada pokok dan akar persoalan. Lagi 
pula kata-kata seperti meniru Barat, adat istiadat Timur dan yang semacamnya bagi 
bangsa kita telah menjadi bahasa umum, amat mudah disebut, tapi tidak mudah 
dipahami. Sedangkan kata “Barat” seolah-olah mengandung pengertian kekejaman, 
nafsu tamak, rakus, dan kebendaan. Kata “Timur” menjadi kata sakti yang 
mengandung segala kehalusan budi, ketentraman, kemanusiaan, ketuhanan, semua 
yang indah-indah dan mulia lainnya. Lupa, lupa benar orang bahwa kehalusan dan 
kejahatan sejak dunia berkembang di mana-mana , sama banyak. Tamak, rakus, 
peperangan, penindasan, dan lain-lain bukan hanya monopoli Barat. Sebaliknya, 



kehalusan budi, ketentraman, ketuhanan, dan sebagainya bukan hanya terdapat di 
Timur. 

Malah hingga abad kedua puluh ini di India, yang sangat dipuja oleh sebagian 
bangsa Indonesia, masih ada 80.000.000 manusia yang ditindas dan dihina yang 
agaknya sulit dicari bandingannya dalam sejarah penjajahan dunia Barat. Lupa pula 
orang bahwa teknik dan ilmu pengetahuan Barat yang diinginkan itu tidak bisa 
sama sekali dipisahkan dengan filsafat, kesenian, adat istiadat, pendeknya, sikap 
dan pandangan hidup Barat. Dalam semangat Gandhi, Tagore, dan lain-lain, tidak 
akan mungkin lahir pesawat terbang, rumah sakit yang lengkap, bank yang rapi 
teratur, pertanian yang rasional. Siapa yang membaca rencana perjalanan Dr. 
Sutomo dari awal sampai akhir, akan sadar betapa kecewanya ia (sebelum ia pergi 
ke Hindustan ia amat gemar mengutip dari karang-karangan Vivekananda, Tagore, 
dan lain-lain) ketika telah berkenalan dengan India: di mana-mana ada kekotoran, 
keteledoran, sampai-sampai ke dekat kaum terpelajarnya dan pemimpin-
pemimpinnya. 

 
 


