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Työväen näyttämön merkityksestä
Kir) IVatUr lo is it '

Usein un mieleeni johtu nut kysy
mys: M istä m erkityksesta ovat A m e
rikan työväen näyttäm öt sosialistiselle
liikkeelle ja m ikä vaikutus niillä on
yleisöön. Vastaus. Jonka siihen voi
antaa, ei suinkaan ole tyydyttävä.
E päilem ättä on työväennäyttäm ön
tarkotu s hyvinkin korkealle tähtäävä,
vaikkei sitä ole vielä voitu kunnolli
sesti toteuttaa. Sen tarkotus on puh
distaa työväenteatteri porvarillisesta
roskasta niin näytelm ien kuin näyttelem isenkin suhteen. Toisin sanoen,
sen tulee luoda yleisölle esityksiä, jotkä kuvaavat eläm ää sellaisena kulti
se fin todellisuudessa, eivätkä keino
tekoisin värein kohota milloin m itä
kin aatevirtausta jum aloitavaksi, käyt
täen tähän työhön taidetta keppihevose naali.
Useiden näyttelijöiden väite, että
teatteri ei voi olla asti tee rauslaitos, ei
ole totta, sillit m itä m uuta kuin atrireerauslaitoksia ovat kaikki teatterit,
U nhan kaikille tunnettua, kuinka
edullisessa valossa porvarilliset tea t
terit esittävät isänm aallisuutta, us
konnollisuutta ja voim assa olevaa yh
teiskuntaa. \'e vapaam m at tuulah
dukset, m itä joskus harvoin tapaa,
ovat niin viattom asti esitettyjä, että
katsoja el niistä voi m itenkään louk
kaantua. Ei sen palkeilla saa puhua
sellainen näytelm ä. Joka sanoo näm ä
kolme asiaa vääräksi tai vanhentu
neiksi. .luuri tällainen salainen agitntinani, joka kulkee taiteen varjossa,
on hedelm iä luottavaa, se ikäänkuin
kasvattaa katsojan puhum aan sam o
ja sanoja ja hyväksym ään om at n ä 
kökantansa T yöväenteatterin täytyy
olla täm än vastakohta: kasvattaa ih 
m isiä näkem ään ja tuntem aan elä
m änsä todellisuuden, nostaa taide oi
keaan arvoonsa ihm iskunnan palve
luksessa.
T ätä tark o tu sta m eidän näyttäm öm 
me eivät ole .vielä juuri nim eksikään
voineet to teuttaa. Pääsyy siihen lie
nee. e ttä näyttäm öm m e ovat vielä sik
si nuoria, ettei niille kukaan oie viit
sinyt vakavam paa huom iota antaa,
un annettu niiden vain esitellä m itä
ovat halunneet ja on oltu perin tyyty
väisiä kun ovltulot ovat osottautuneet
runsaiksi, jolla rah o ja on sitten voitu

käyttää hyödyllisten asiain eteenpäin
viemiseksi. -Mutta rahan tienaam isen
k annallakaan ei tällaista tilan netta ole
enää jatkettava, Joka useassa tap au k 
sessa lyö om ia periaatteitam m e hyvin
pahasti k o rv a lle .., M uistellaanpa ta 
pauksia, jo tk a elväL ole ensinkään h a ivinaisia, kun puhvataan jotakin eisosialistista näytelm ää m itä yllstävim 111 in. sen
erinom aista kokoonpanoa,
aihetta, vaikuttavuutta, kauneutta jm .
niin ettei siinä ole päältä eikä sisällä
kehu m atoilta paikkaa, useam m assa
eri lehdessä ja m onta K ertaa vuodessa
eri paikkakunnilta pnlstam ääriltäin ja
sitten esityksen perään m ainitaan
vain, että esitys sujui hyvin, kohtalai
sesti jne. — ihm isiä oli tupa täysi —
seuraa vana esitetään se ja se , . . Mihin
käsitykseen pääsi katsoja, m itä sieltä
todellisuudessa esitettiin. Siitä ei m a i
nita sanallakaan. — T äm ä on epä
kohta, joka vastaisuudessa, tulee pois
tettavaksi hyödyn ja periaatteeni.»,
kaunalta katsottuna.
Syy, miksi näy tel mä seuram m e ovat
tätä tehneet, on kai pääasiallisesti so 
sialistisen näytelm äkirjallisuuden ole
ma ttotn uudessa. Myöskin ym m ärtä
m ättöm yys ja välinpitäm ättöm yys lie
nee joskus nilat tekijänä.
Todellista työväenteatteria ei ny
kyisistä näyttäm öistäm m e voida m uo
dostaa aivan yhtäkkiä, koska puuttuu
sosialistista
näytelm äkirjallisuutta.
M utta sitä olisi joudutettava jollain
tavulla. Esim. sam aan suuntaan kuin
porva ri II isot kin teatterit; ostam alla
kirjailijoilta heidän käsikirjotuksiaan.
tai (laikkaam aila kirjailijan k irjo tta
m aan heille m ieluisia näytelm iä. Mi
nä en tarkata, että meidän pitäisi k e
tään palkata, sillä eipä taida sosialis
tisissa näytelm än kirjottajissa olla n ii
tä niin vain saatavissa. M utta m ei
dän pitäisi jollain lavalla saada viri
tetyksi y riitely halua uusien näytel
mien kirjottaniIseen. esim. perusta
m alla liiton näytelm äseurain keskuu
teen, joku ostaa sellaisia käsikirjotuksla. Jotka ovat hengeltään m eikäläisiä
Ja jo tk a arvoitua n eivät uivan m ität
töm iä ole.
Täm ä esitys ehkä tu n tu u useasta
m ahdottom alta, m utta katsotaan hän
tarkem m in, niin se ei ole ensinkään
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m ahdoton, Nykyään m aksavat »seat
s. k. osastojen näytelm äseuriit 8-20:een
jopa 30 laenkin dollariin käsm kirjotenista näytelm ästä, joita he ostelevat
Sao m esta joko teattereista tai yksityi
siltä ja joilla näytelm illä ei siellä ole
enää paljon m inkäänlaisia arvoa, sillä
tea tterit ovat esitelleet he Suomen
m elkein joka nurkansa. K u stan tajat
kaan eivät en ää niitä ota kontolleen,
sillä ne ovat jo ns. nloskuUineita. Näi
tä “arvok kaita" näylelm lii ostelevat
A m erikan suom alaiset näyttäm öt toi
siltaan suurella halulla ja kulkevat
siten porvarillisien teattereiden vana
vedessä ilm an m in k ään laista pääm ää
rää. heiluen tn ulien m ukaa ti. Klkö
olisi parem pi e ttä tä tä Hikoiiem utta
katsottaisiin työläistaiteilijan silm ällä
ja todellakin perustettaisiin näytelm äseurojen keskuuteen jonkunlainen liit
to ja vähennet lii isiin näiden vanhan
m aan jätteiden ostelem ista, sekä niil
lä rahoilta kustanne Unisiin sen arvoi
seksi katsotut m ahdollisesti esi In tule
vat kiisikirjotukse', — Sellaiset, jo t
ka eivät olisi suorastaan kannattavia
kustannettaviksi, voitaisiin m ullistella
ja lainailla paikkak unnalta toiselle.
T äten voisivat näyttäm öm m e alkaa
hedelm iä tuottavan työn.
Ilm eslyisikö näitä kirjailijoita? Kyl
lä. ihan varm aan. Sosialistisen liik
keen palveluksessa, on sitnttren m onta
kykenevää m iestä ja unista, jo tk a v ar
m aan tulisivat ottam aan heti työhön
osaa. kun asia. saataisiin näin pitkälle,
.la onhan näyttäm ö! m m ekin palveluk
sessa jo kym m eniin nouseva am m attinäyttelijä k unta ja yhä lisän tiloja au 
keita joka vuosi. S iitäkään puolelta
ei olla aivan varus! au tum at töni ia. Voi
sivat ha n hekin kortensa kuuliin. Ali
ini olen ehdottom asti vakuutettu, että

sellaisia neroja alkaisi hyvinkin pian
ilm aantua.
Vieraskielisessä näytelm äkirjallisuu
dessa löytyy useita sosialistisia näytel
miä ja. vielä enem m än verrattain rea
listisia, Jotka käsittelevät m illoin m i
täkin yhteiskunnan epäkohtaa; näitä
sopisi k ään n ättää ja jonkun verran
m ukailem alla niistä useastakin saisi
hyviä esityksiä m eikäläisille n äy ttä
möille. — T ällä tavoin näyttäm öm m e
astuisivat Itsenäisem m älle pohjalle Ja
saavuttaisivat ensi askeleen sosialisti
seen teatteriin.
Asiain nykyisellä kannalla ollen
m eidän näyttäm öm m e ovat tarkotu ksettornia rnhankeinnttelupajoja. jolta
osastot suosivat vain sentähden, että
saavat periä niiden ovi tulot. KU hoi
ta a jäseniään ottam aan niihin osaa
dollarin kuvan tähden — ja toiset
puskevat hlklh atussa ja deklam oivat
M adeleine TiersTä, Kdnumd Keaniä
ym.
T äm ä 0 1 1 yksi keino millä voisi nos
ta a näyttäm öjem m e arvokkaam m aksi
sosialistiselle liikkeelle.
Ylläolevan johdosta on väärin o ta k 
sua, ettet parem paan päin olisi pyrit
ty. O nhan sitä koetettu olla m ahdol
lisim m an sosialistisia — ja onhan n e
kin tuhannet, m itkä näyttäm iim m e
ovat tienanneet sosialistiselle liikkeelle
hyvän eteenpäin viem istä, m utta k a ik 
kialla kuitenkin kuuluu ralitushuutoja puoiuenäyteiulien vähyydestä. J a
näinä huudot eivät vaikene, ellei k ir
jallisuuttam m e saada laajennetuksi
Se teh tävä on siksi tärkeä, e ttä jokai
sen näytelm äseuran tulisi ottaa se va
kavasti harkittavakseen ja joukolla
ueuvntelln. olisiko todellakaan m itään
ma hdol lian litta toim ia esitvstem m e jalustiittam iseksi.

