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2. ajj^iiiAnm im ’3 vuospelea 1934

w2otta oat että SlyUväe» KäytttloÖ, ttbä innokkain harrastelija- 

voiiam vuodosta vuotoon pystyssä pysynyt työvöenteattcrl nyt 

on päättänyt aloittaa toimintansa uusissa merkeissä —

Työväen näytelraäfcarraatushan on Baassaisn© aivan erikoislaatui

nen, E&osälin ruualla ei ole niin suurta vapain harrastelija» 

voioin toimivaa tyftväentcattereidon joukkoa kuin 3uocio3sa* 

mtta on 3*0 piteramän aikaa ollut pakko todeta* että yksin työ

väen pienet amtöäriteat toritkin yhä suuremassa riitirin ovat 

ruvenneet saaman kaupallinen porvarillisen teatterin leinaa. 

{liiden ohjelmistot ovat aatt eolHses ti sd tään ont janat töni a ja 

taiteelliselta arvoltaan useinkin pöyristyttävän kehnoja# Por

varillisia teattereita kiertäneet löppuuakuluneet farssit 4a 

operetit, jotka antavat täysin, valheellisen rcnantiikan ja sen

timentaalisuuden siirappivedellä valellun kuvan siitä mailnas- 

ta, jossa m  elärsne* ovat löytäneet tyyaaijonsa työväen omat88— 

rinUytt ääniltäkin* JJe pilaavat edesvaatuuttomalla tavalla tyG- 

läisyleis&a makua ja näyttelijöin makua ja jättävät yhtä tyh

jäksi esittäjän kuin katsojankin#

työväen IJäyttänö on nyt päättänyt ruveta ponnisteleman ylös

päin tä3tä todelliselle työväennäyttajnöll© arvottomat a tilas

ta ja valita ohjelmistonsa työväenteattereiden sosialististen 

ja velvoittavien periaatteiden mkoioeoti*

2äoä ei suinkaan tarkoita sitäf että teatterin olisi esitettä

vä yksinoman synkkiä ja vakavia nöytelrdä* Työläisen elänä on 

e^nkkää ja vakavaa jo sinOaoäkin, ja hänellä täytyy olla oike

us iloista ohjelma katsellessaan päästä hetkiseksi orsista huo

li at aan* liutta tiiraua ohjelmiston täytyy olla sellaista, että 

se sanalla antaa hänelle mutakin kuin tyhjän naurun aihetta* 
)%Mvir ’ Qx.it1>" \ /-un-vi i't V' Ib - ' 'S"f

II . 3C-1UVUIJ SEA2$£HEXBS!i 0HJBm31'0?0LI2II£ÄH YLEI31IKJAI

Koko m a eli huvinäytelmien ja operettien lumoissa* Draamaksi kutsut

tu ohjelmisto 3ai väistyä* Operetit valtasivat niyös työväen näyttämöt. 

yiktorton husaari* Havaijin kukka* Lal vaiston tyttö ja Valkoinen hevo

nen tulivat jäädäkseen. Kicellisesti eri mailiniaifcatsoiaukaia edusta-

""N.
y.\
*Suonen Sosialidemokraatti (jatkossa 3*3.) 2*10.34 (Adler) \
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v i e n  t e a t t e r e i d e n  o h j o l m i s t © p o l i t i i k k a  o l i  l i i k u t t a v a n  y h d e a ^ j u u » -  J 
t a i o t a *  3; / y g i m u d e l l a  1932 K a a s o a  t f ä y t t ä i a ö  K o l s l & g l a a S L  e s i t t i  05 
n ä y t l i n t S ä ,  j o i s t a  y l i  50 f o l i  o p e r e t t i a »  L o p u t  t?0 ?S j a k a u t u i v a t  
n e l e i n  J m v i n i i y t e l i n ä n  ,1a  y h c l e a  ä r a o K e n  k e s k e n *  E u o t s a l a i n e n  t e a t t e 
r i  e s i t t i  s a a e n a  s y k s y n ä  k o l m e a  h u v l n ä y t e l n & ä ,  y l i t ä  o p e r e t t i a ,  l a u -
lvnäytelsää 3a yhtä draamaa» Kansallisteatteria ohjeliaiatöprofiili

/*» )
oli pääpiirteissään edellisenkaltainen** s

Kanarian kyruraenen vuoden takaiset tapahtumat olivat tuoreessa Kuis

tissa» ja teatterintekijäin oli vältettävä viHiäioiatäkin fcmmö»ot~ 

toa* iapuonliike oli nostanut ja työväenteatterit tanssivat

liittonsa suosituksesta Bay?,i.̂ in i^ud:̂ a taatakseen toinintanoa ja 

täyttääkoeen kassansa*

Jonkun harvaa korren yritettiin Syöväen lUiyttänötaide «lehdessä vi** 

rlttäa keskustelua siitä, voiko taide ylipäänsä olla opäp.oliittista 

ja puolueetonta, ..uutta debattia ei syntynyt*

Sen sijaan syntyi saiaoihin aikoihin Kirjallisuuslehti,. jonka pals

toilla alkoi toistuvasti esiintyä nuolla teatterista kiiimostunei— 

ta ihiaisiä, jotka \tiittivät että taide nivoutuu poliittiseen kent

tään kuten kaikki »suukin toiriinta# He vaativat avointa .la peloton

ta poliittisesti asennoituvaa teatteria, joka tunnustaisi luokka- 

vastakohdat, Pian he ryhtyivät itse toteuttansan vaatimat aan uu

distamalla työväentalon B-sali3sa toiMaeoa Heloinsia työväen liäyt*» 

täaöa*

III* 2TGVAER HAXTTAltm TAUSTAA

Heleinkin eeudua työväestön teatteriharrastukset tuottivat vuosisa

dan alkupuolella useita amtööripohjalla toiiaivia ryhirdä* Voixaakkain- 

m t näistä öEsnattiooiotuivat ja alkoivat saada nii.-HitimhöJa» luktusca- 

csat säilyivät harrasteli jar&yttänoinä.

Helsingin työväen Käyttgiaön terinä alkaa Veikko Kolulaa kirjoi tienaa 

lyhyen historiikin raulcaan vuodesta 1916, Seurasaaren ulkoilnateatte- 

rista. 3cn jälkeen on perusyksiköltään kiinteänä säilynyt ryhmä toi- 

ninut Macrfcikkojaaella* työväentaloa A~ ja B-salissa sekä Vallilassa» 

Kukin nöistä toimipaikoista on ollut ennen lyö^erjNäyttäiaÖä tai sen

^iyUvfienIJäyttäaötcdde 1933*1 (0*2*) 
40~luku 1946*2 (Kolula)
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pois3iirfcymisen jälkeen tauidcn työvtica teatteriseurueiden cd^&ttUatU 

Vuonaa 1922 oeuxuoen nisai muutettiin 'iyon KLiyt työksi, jona c« oiii- 

lyi 3C-luvuHe ja vaihdettiin sitten uudelleen Syövtlen Käyttäsokoi. 

Syöv&en HfiyttUJnlin ohjels&sto lienee muistuttanut taiteellisilta ta

voitteiltasi* ja lingoltaan harrasteli jcnUytt^öidea koskivertotesoo* 

rcdidseiti^^lista Uu&istusmiclisyyttä osoittaa kuitenkin,. eitti eeurue 

vuonna 1922 esitti enoinrtlisenil Suodessa neuvoatoliittolaiooa n&y- 

toloäa*

SyovLlen Mytiä&otaide -lehdessä on vuodelta 1932 yksi tuolloin työ

väentalon B~aalisoa toininutta £y8vävii IföyttUc&ä- koskeva arvostelu, 

jonka mkaan "sanottu nilytt&nU en ty Svtienjärjestöj en kannatuksella 

■toimiva laitos ja on oen tarkoituksena valmentaa ohjelsaistoja jär

jestöjen illa&viettOiliin* !£Hman ohella näyttäkö valraistaa royöe ylei—*»
sölle niiyt elcg&t o jc%« siiaoua yhteydessä arvosteli ja'toteaa, ettei

esitetty Runoilija rmvfctaa »»niytelES. ole "oistiltönoä puolesta juuri 

c&nkaäa arvoinen* onpahan vain. sanas ositteluilla kokoonpantu teke

le, tarkoitukaena . naurattaa katsoKoa"*^ Esittttoistoooa b&n pitliii 

kuitenkin “huomattavasti tavallista souranllyttär.otaooa korkeexapeaa**  ̂

Sanoikin aikoihin alkoi ryhdin toir&nta työväentalolla vaikeutua*

Syy tubiin oli, että osa oen jUoeniotä oli,ajattelutavaltaan Jcoxm- 

aisteja» Pian perustattiinkin B-»saliini sosialidemokraattinen SyövU» 

entaloa XääyttUxaö -xyfcnä, ja Syov&oa läfyttSc# jfcti ilman vrid^iaiota 

toimipaikkaa*

Sulloin alkoivat ratkaisevat cmifcokset ryhr/.ln kokoonpanossa ja linjas

sa* kirjailisuualehdcn ympciHlle ryhmittynyt joukko päutti ryhtyä kUy« 

tBu&Sn teatterityöhön yhteisvoimin CyovLLen Uliytt&Bön limsaa* Alkuay- 

näykseni tulle puutokselle oli Soo#öem* KunnaHisjärjsotön, tOinosta 

tilattu Arvo 'Turtiaisen kirjoittajaa ggriä ftgivllaEl -esitys, joka saat

toi ryhxaiit kosketuksiin toistensa kanssa*

IV# U8DBK LIXlJAtf AX&VYAIH&Sft

Paitsi Suocm Sosialidemokraatin ioii.lti.ajan Helner Adleria alussa 

siteeratun lausonncn ajatuksia ja laajapohjaista vasennistolaista 

suuntaa oli SJyöväoa imyttUöön uudella ryböäim heti alusta alkaen 

näitäkin yhteisiä toimintaperiaatteita* Kiistä oelvtocda artikuloi-

lEyövöea Näyttämöt aido 1932:1 (Amalia 1**)
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tu oli fasioni». ja o odoavastoi suus , mi Ml kiristi teatterin ja jul

kisen vollan välejä oitli mukaa Maa ootavarus t clu ja «rjknrj-fî,, oi\„

oyya liaäöatyivSt masaa*

Jo teatteria eaaincftiac» julkinen esiintyminen soi viranomaiset va

ruilleen ja äiiJloikeiotoa liikkeelle* liäytelmii oli onexlkkolaioen 

tuomarin I.J» Gol&enin dokumentti vuonna 1916 tapahtuneesta arinat— 

ti jtir j o 3t ö j oht a j on oilieusvalnoota, Joka sai suonalaiseksi nimekseen 

iSteiL^ala» Ensi-iltaan, joka oli marraskuussa 1934 Köpylön työ

väentalossa, tuli joukko äEriejfelst olaisea Ajoa Sisuansa kannattajia 

tarkoituksenaan keskeyttää esitys, cutta lam esittäjät olivat osaa- 

aeet varautua ti? rmteeaeen ja pestanneet pallealle massiivioea jäav 

jestysniesjoukon, -fee luopuivat edkeestaan* Esityksen ohjasi Kyrki 

Tapiovaara ja lavasti ‘Uapio Tapiovaara* IIlMi keko! olivat tulleet, 

teatteriia 30-luvulla uudelleen virkistyneen 2ulenkontajat-ryhml3n 

piiristä*

Jo tiMi ensinäytelmä oli uudistuneen SJyövliea Kliyttöoöa selvä aatteel

linen JsoaaoajaUärittely* Teatteri asettui sea ©oittaeasiiSa julkisesti 

puoluatanaon työväestön oikeudellista asema, amerikkalainen nliytel— 

»Sn tapahtumilla oli vastineensa Suomessa* Suomea Sosialidemokraatin 

&-M*a* piti Iakon.1 ohta.iaa paitsi mitä merkittävimpänä nilytelnönä asia- 

sislUlöltäila myös esityksellisesti erittäin täysipainoisena*2 

SOätU jäi&rätietoisesti aloittamaansa linjaa 1'yövQ.en näyttämö pääsi 

rauhassa kehittilrHön, kun ennaklioluulottoman Kir jatyönt eki;;äin Liiton 

vastavalmistuneesta toimitalosta saatiin vuokratuksi n* 300-paikkai- 

nen sali, joka oli varustettu pieneliö näyttämöllä ja jossa teatteri 

toimi yhtäjaksoisesti vuoteen 1939#

v* nEmaiöKDnTA, ommisAATia ja m m m r£MAwm a

Henkilökunta-sana, jota tässä käytön el ole t&m&a teatteria työnteki

jöistä puhuttaessa kirjaimellisesti otettavissa* teatterin näytteli- 

jäkuata säilyi edelleen Xiarrastelijapoihjaioena* Listiksi sen kokooa- 

pano vallit eli alituisesti laidoiltaan* Mitenkin perusryhmä, jolta py

syi kutakuinkia iMuttumattomaaa* saavutti arvosteluista päätellen

«ParkkGri, Väkivollan vuodet s* 127
*3*3* £0*11*34 (K-EUH*)
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hitolle» oonattitcatterolöea alyttoli jUimataa vastaavaa cianattitcd— 

&oa* Syö-vUon Mtiyttiiraon uoeiooa yfctöykaicisä jaainittu ©xltyiöpiiiTQ 

oli yleioökoatakti* jonka hullinaaoaa oon näyttelijät oli oivat il-» 

mciacoti voineet olla esikuvaksi cux:nt1 it o at/o oriloi esille » ̂ ! 

Käyttclijökunium noaivaotioiapiia ia ilmeioesti cgrös taitaviopiin 

voimiin laiuluivat Hill Virtanen, Eino Kokkonen, Ludvig Korpi ja Yr

jö liyĴ iaon# tloeijxjat näyttelijöistä kävivät raokaasaa pUivätyöoali 

^a harjoittelivät Sioin, mtta eivät oaaaeö* toatterikarraGtukaie- 

taon yleeaoä odea ofcollistä korvausta* Avustusten jamtteeasa- teat

teri oli siitä huolinatta alituisissa taloudellisiooa vaikeuksissa* 

näyttelijöiden motiiveja toMä teatterityötä e» eaoia kuiskaajana, 

sitteosia näyttelijänä toirdnut Jenny Panimoa laivannut Shve|k~nBy— 

telejä Har joituotilaateeaeea pohjautuvassa nliytelEäsatläa gygvoittoi 

*3anaavapsuj3 riistettiin noiltä, kokogb&u&I©vapautta oi ncill© 

suotu - ja alin neistli, monista yht ©iskuatokerroksi«ta lähte

neistä, eriloioiota ihsioista, tuli n^ytoleSa henkilöitä, eil**

Iti vaiti emo voineet enää olla#*2 

Teatteria moriin vetäjiin kuuluivat ennea mainittu jca {Tapiovaaran 

veljestöä ja A&lc-rin lisäksi alukoi lavastajana, oitteoria ny00 näyt— 

telijäaä tcirdnut Elvi Sinervo~Hyöii& ocläi dramaturgisia tcMUvlU cncn- 

Diin toi vähennän hoicielleot Soini Aaltonen, Arvo ^Turtiainen ja Maija 

Savutie, joiota viimemainittu myös ohjasi erolla teatterin kuonatta- 

vimmista produktioiota# Uoeoiapia produktiolta ohjasivat liyx^ Sapio- 

vaara# Ij2icu.**l3irjarii Ey&berg, Pentti Raunio ja Helmer Adlcr* joiota 

kukin vuorollaan toisi teatteria johtohahmona* Kö^te^Jii?^ _

m  ansaitsi (Dyöväea näyttämöllä .£&« Jarno Pennanen  ̂ iAfcos koko tömLî , ;'; 

puolue suvait aemattonuut t a kaihtava joukko joutui eroamaan soaialiöc- , , 

mokraattioosta puoluesota viimeist tum vuonsa. 1937* jolloin koko Aka

teeminen Soaialistioeura 4-A£8>~ erotettiin puolueesta*

Paitsi johtokunnassa, joka kyttää lähes kauttaltaan koootunoen ho»* 

kilökuntaan lukeutuneista, päätettiin teatteria asioista henkilölanv- 

aaa ja oea tolmikunncn kokouksissa* Kiistli kirjallisista viitteistä 

päätellen, jotka edelleen ovat säilyneet, näyttää ensemblen kohdella 

voitavaa puhua onnea kaikkea ryhciisolidGariauttdoata, ja ooa tuottamas

ta, joskin löyhästi orgoniaoiduatftjt oatt ©ridenokratiaota#^"

pArbotarbladot 27 .1 .37 (B) 
^Pajunen, Syövoitto 0.5 i 
''Pöytäkirjat 1935-36



Koko seurue pyrki kollektiivitolmintaan, j olle töhtinäytt©lijUlwljn<>»' 

jen oyntsr&noa oli vierasta* Vuoma 3.936 tohtii» henkilökuvan koko

uksessa päätös, että kaikki esitykset alistettaioll» ennen ensi-ll*- 

taa kollekt iivikrltiikillo*

Työväen näyttämölle moaontottiin varojen oacjiiioekoi koniiatusyhdisty s 

teattorikerhoinccn, mtta saatu taloudellinen hyöty lince jääryt var

oin vHfcäpätöiaekal* HenMlölooaaaa keskuudessa toimitetussa X^äyttî ö- 

lehdessä Hyrisi Tapiovaara kirjolttaa kesäkuussa 1936:

"KamiatuoyMistykaen kerhon toimista oli koko ajaa {kevät *»36,")

i4siz^*hsiä3*}.iSelko hajanaista, kolkista hyvistä päätöksistä fmo~

Iliaatta* Kerhoa toimintoon ooalllötui koloekysneatti henkilöä*

Qa ilman muuta selvää* että jos tuliainen joukko tarmokkaasti 

ja öUöi^tetaaaEJUköiQOotl toixail* se saa poljen aikaan* 

Teatterikerhon pääasiallisin aktiviteetti oli kuitenkin sen toiminta 

luvallisena koskustelukerhona, jossa käsiteltiin t-eattoriasioiden 

ohella sellaisiakin vas emmi at olai g  en toiminnan asioita, joita ajavan 

erllliselimen perustamiseen oli nolaa.öäytocäiöcn valvonnan vuosina 

mahdotonta saada lupaa* (Tästäkin johtui, että EK, sittemmin VcilPo 

valvoi jatkuvasti Kirjan talolla* Vaikka niiden toimesta ei vuosien 

varrella suoranaisesti puututtukaan itso teatterit oinintaon, eruori- 

tettiin silloin tällöin henkilöpidät yksiä, jotka vaikeuttivat sitä* 

BXiVoavaa on, että esimerkiksi ennen Shvc jk-näytelnän misintaesitystä 

pidätettiin naispääossn esittäjä vällttöääoti ensi«illan edellä*^ 

Scatteriasa kävi sitä yleisöä, jcMe SJyöviien IJJjSyttUnöa ohjelmisto oli 

tarkoitettukinf etupäässä so oli työväestöä, joka kalpasi mutaisin 

kuin operettia* Akateeminen yleisönosa oli melko pieni, koska ,yli op— 

pllaomallm oli tuolloin lukuöäärlliaesti verraten vHh&iaiä ASS tiai

sia lulraunottamatta työväenliikkeenvastalota ajattelutapaa vaativa* 

f^ösköän suoranaisia järjestö^hteyksiä ei työväen näyttämöltä pystyt» 

ty luonaan, koska oosialldenolauattisot, järjestöt suhtautuivat siihen"V f ic- /<<, <*■ /<*.••> a-{•• * t/4
puolueen kniinnn mukaisestiv ja mut vasemmistolaiset järjestöt olivat 

kiellettyjä. layöa amrattijärjestöt joutuivat toimimaan hyvin varovai

sesti, koslia vain harvat niistä olivat voimiltaan näyttämön vuokra* 

Isänn&a, Elr jatyönt ekl jäin liiton, veroisia. Ke sen oi jaon saivat 

(Työväen li äytt Ltaön resursseissa olleen tuen, ja ainakin kerran on leh-

. >       \
/ „pöytäkirja henk.kunnan kokouksesta 26*1*36 \
( “näyttämiä 1936:kesäkuu (Tapiovaara) )
V ^Pajunen, Syövoitto s*45 /
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dessäfcia Ilmoitettu näytöksestä, jonka varat tultaisiin luovutta

m a» työlakoa tukemiseen,̂

IMyttämöll© muodostui vokioyleisö, 3 onka suhteellisen vaatimaton lu

kumäärä rajasi liyväakia näytelmin esityskerrat vöMin* Kiitti pyrit-* 

tila kartuttamaan vieraiXunäytämöillä maaseudulle, ja esimerkiksi 

Shvejkln eri Gsityofeertojea kokona!nniiärä saatiin kohoamaan Mn- 

mästyttävään lukuun* viidenkymnieae». tieaollle**"

VI. OH «TELMI S3? OP QfLIT I IKK A JA SlWBSf IjBHDISSÖöK

Koko Lak on ,1 oht a .jaota alkanee» t oimint akaut enoa Helalncia Työväen 

BäyttänÖ pyoyi ^tesia^TOa^uokolllacm juliatamal3.ee» ohjelmistopo- 

litilkall©f "poliittisen© t täällä hetkeä ja tämän ympäristö» luok

kataisteluun pelottoaasti ja ilmaa varauksia osallistuvalle prole- 

tariteatterille”^

Selkoiin julistavasta sisällöstään huolimatta ei fyövtie» näyttämön, 

ohjelmisto ollut ykoi-ilmeinen. Koalaa, w suomalaina» tai suomennettu 

tai oteleva ohjelmisto oli vähäistä ja lähes kaikki ae näyt olisit joi

den aatteellinen sisältö olisi ollut tyydyttävä, olivat draamalli

sesti sellaisia, ettei niitti olisi aihetta eoittäänplähti (Työväen 

Häyttämö toisaalta fcäännättöiaöön ja esittelemään uutta ulkomaista 

dramatiikkaa, toisaalta tukenaan kotimaisia kirjailijoita yhteiskua* 

nalliseoti tiedostavaa näytelmäperinteen kehittämisessä*

Laken.1 oht a .jaata lähti liikkeelle vankka amerikkalaisten käännösten 

sarja, jonka kohokohtia olivat vuosana 1935 esitetty sodaa- ja kilpa?» 

varustelimvastaine» Ilyt lastataan aseita ja kalvostyöläistea työtais

telutilannetta kuvaava Salo-hauta, joka otettiia ohjelmistoon heti 

geuraavana vuonsa*

Kotimaisista näytelmistä salvat positiivisimrnon vastaanoton Solat 

Aaltosen satiiri Onni raakkitilillä* työläiskirjailija Bre Kolua 

Voittajat ja samoin työlälslr-irj alli jaa, Paavo Piia (Grönlund) Alita 

on or>ettar1a» joka kuvaa pula-alkaa sekatyömiehen näkökulmasta* 

Teatterin toimittamaa I&ännöskir jallisuudea merkittävimpiin kuului

vat epäilemättä myös Gorkin Jo^or B&l̂ rtohev ;io. muut* Brechtiä Rouva

f 5'lolo7 Seatteritmaeon leikekokoelmat 
£Viitänen (haastattelu)

\ ^larjalUsmislehti 193315 (Adler) /'
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.Carraria kjyilägjt. sekä Pentti Hauni o» dramatisoinnit t Hashckin 3o- 

tardes 3hvo.1l:in ocilLfaailtvfr Eaailmnao&assa ja Renarquea Xtinairinti>» 

naita ci nitisin uutta*irw*wwwuumin
Päivälehti .©a arvo3toluioaa SJyövöea JmyttBir&öa aufcioudutaan kyjrsneâ  

luvun kuluessa caoia. Heveillä hticipästyköellä aittea tumuöttiksclla# 

Suuria sanein aloittanut pieni amtöörlteatteri pystyi ilrneiacmti 

lunastamaa Ilmauksensa#

liSiyfctJteSa esityksiä arvostelivat säl&mölllasatl Helsinkia Sanctmt, 

Suomen Sosialidemokraatti ja ArbetarbladGt• silloin tiilikin oli ar

vostelu usySa Svoaaka Preosenisslt* Vala Uusi suomi ja Bufvudstado*» 

bladet vaikenivat päättäväisesti koko teatteria olenasoaolosta# 

Aikakau plfci) di st tl Kir j alli suusleht 1 ja Soihtu tukivat avoimesti teat

teria, ja qyöo Katti Eorjonaaarea toinittciaa Kyläpä!'vä suhtautui 

■Q suopeasti#

Seattoria riUiriitiet öinen ohjcXc&stopolitiikka sai arvosteli j oiden 

kunnioituksen»' siiriikin tapauksessa ett li he itse eivät voineet aset

tua sen kannalle# Hyos toinen arvosteluista yleisailrnUyksellii ilme— 

ao ä̂ seikka mi positiivinens Henkilökunnan aEsrattitaito karttui jät— 

Jcuvastl t eikä esitysten taiteellista tasoa ole yleensä ollut syytti 

asettaa kyseenalaiseksi, so pikeix&nkin keräsi tunnustusta# Siiriin 

kehityksen huippu oli Helmer Aölorin lllliotytt&vtin kurani anhir.oinen 

Qhjelrdstovolinta — Shakespearen Ilmiöt» josta yllättäen tuli todel

linen arvostelUEienestyo* samalla vuonna 1939 esitetty Hrx&ct oli te

atterin kunniakas joutsenlaulu, jo aouraovana vuonna sen ohjelmat oi~ 

nihta lakkasi*

■ö

VIX* '1'yövtiea Häytt&aön loppuvaiheet

teatterin kukoistus oi koskaan ulottunut taloudellista tilannetta 

helpottamaa* So o3.i koiso toin&nt maikansa lähes alituisessa talou— 

delliaesaa ahdingossa# Ainoat tukitoimenpiteet olivat, konnatiisyhdis^-
^ V"“'l-iv/1 M-cuu > > ‘ >%.'»-/aA.̂

tyksea niukat lahjoitukset# Pmisylippujen hinnat oli ©elkästtläa rea^ 

listist.a pitää mahdollisimman kohtuullisina# Julkisen vallan tahol

ta oaatua liovilä tunnustusta ja olojea väliaikaista liberalisoitu- 

ndota osoittaa, ©tt& £yövtien lltiyttiinö soi vuonna 1938 aioöniniste- 

rioltä luvaa järjestää koko maan laajuiset arpajaiset toimintansa



n
r- . / •

tuker&seköi JK Arpajaisten hyöty jäi l£hi»a& tScött tmsnustukocSfooi*» 

tuksen arvoiseksi, sillä rahallinen hyöty oli ninincalinen» kun cow 

pojen painatus- ja jakelukustannukset oli vähennetty sumasta» 

flyyskaudon 1939 lopulla oli n&ytttlnön, vuokravelka Kir jatyöntcid. jiila 

Mitolle kolnotuhatta jsark&aa* Soaeaa aikaan tulivat tuottoisat ylei

set toziaoit ruotiin» Dali varattiin niille, ja nUytt^iö cal nuutto- 

kehoituksen* PycyvtUi toinint apaikkaa oi ttlrön j&Lkeo» enLlli löytynyt, 

vailla joitakin hajaesityksiä vieXu, järjestettiin»

Sodan syttyminen lienee kuitenkin ollut ratkaisevin syy toatteritoi- 

sinnan päättyniseen* Jo Espanjan sodan aikaan öl^x^ffctänöpiirissSi 

jouduttu harkitsemaan pasifististen pyrkinyste» validiteettia ori 

tilanteissa* Joitakin nEiytttinön piiriin Itlhoiocati kuuluvia c&chiä 

oli lähtenyt Espanjaan vapaaeht öisinä* Suonen joutuminen sotatilaa- 

^  teescen oli ttlriln vastuullisesti moilnan tapahtuniin suhtautuvan

joukon lopullisen kansarsilUlrit t elyn hetki» Ho suorittivat valintansa 

yksilöinä* Osa joukosta (m * Capiovaarat) astui asepalvelukseen, osa 

piti taistelua «|aatrsj±̂ 3okaan rinnalla vtUiarönä ratkaisuna» JUlkinnSi-* 

set joutuivat sittonnin isiln^ompetturuudesta vankiloihin» näyttä- 

non kantavat voimt olivat poissa» /,

Viimeiset lehtitiedot työväen Iltiyttlinöstä ovat syksyltä. 1 9 3 9 He 

kertovat muutoksista» Teatterin johtajaksi oli tuolloin valittu Joi- 

Bari Parikka, joka oli toiminut Syöväontelon Illlyttusöl3ii ja sitä en

nen Viipurissa. Hyös johtokunta oli vaihtunut• Vuodesta 1934 puheen

johtajana toimineen Tapio Tapiovaaran tilalle oli valittu H» Airat* 

Ttlrä uusien voin!en kokoaminen ei kuitenkaan enää jcbtemt pysyviin

try tuloksiin* Viimeiset näytökset olivat vuodon 1940 puolella.

Virallisesti Helsingin Työväen «liyttöcö kuitenkin lopetettiin vasta 

vuonaa 1945» sanassa kokouksessa, jossa petettiin suonen Työväen 

teatterin perustamisesta»

VIII* OPPOSmOTEATTESX t

CCtea nimittänyt Hcasin^in T^övö^n 'myttt&M- aikansa oppositioteat- 

teriksi, lii elostani se «fcätatf pyrkimyksiä ja toimintatapoja, jotka
r\

f i»* >« mmmmmmmm■1 m» m i mmm n m «< i«« i *  ^
/ ^Pöytäkirjat johtokunnan kokouksista 1938 \
S !ni oi sinkin Eeatterimiseon lelkekokpelnat \
\ nfIitansa (haastattelu)
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oppoaitioteatteztkäsitteeseenainakin 70-luvim näkökulimsta kuulu

vat*

Sen lähtökohta oli tarjota vaihtoehto koko cilloiseaoa teattoriken- 

■ tässä vollisnoell© aukottonaa yMenHUkaiotaoisen pyrl&Dyksclle, joka 

puolestaan oli vala hei jaotus koko yhteiskuntaa säätelevistä ouunto- 

ukoista* Kiille vastapainoksi työväen IJäyttämöllU haluttiin tehdä 

ainenonaea työväestön tietoisuutta ja henkisiä pyrintöjä tukevaa 

teatteria,, joka ei sulkisi eilmlilän yhteiskunnallisilta pexusristi- 

riidoilta, ei suostuisi cakapiosii» eikä Jafttiikittöiaään ajanviettee

seen*

Sanalla kun Työväen Häyttäjaö piti pääasiana HZ5?Ä se sanoo, se pyrki 

Eahdollioirrjim korkeatasoisesti suoriutunaa» siitä HI2I3I sen sanoi- 

ci* Saiteellinen kunnianhimo ja. yleisökontakfcin . kehittäminen koet

tiin tavoitteleminen arvoisiksi, koska vain niiden avulla uskottiin 

sanottavan yltävän perille asti.

Vastustaessaan 30-liivulla rynnivää' fasismia teatteri pyrki -kaikin 

käytettävissään olevin keinoin kannustaman yleisöään itsenäiseen 

ajatteluun* Sen käytännön toiminta oli työläisten ja lukeneistoosi 

kuuluvien kollektiivista yhteistyötä jär jestelnän ulkopuolisena 

pienryhmänä. —  --  —

On onni, ettei kolkkien näyttämön jäsenten taiteellista aktiviteet

tia pystytty köytetyin voimtois&npitcinkUän t ukohdut tamaan* \ S o to- ) 

sin joutui useiden kohdalla etsimään teatterin keinoja huomiotahorät-" 

tänattÖrlUapili pi«?kautunisteitäi> Haamme teatteritaiteen kokonaiskuvas

ta sen oijc^n onnistuttiin tämä rikastava panos karsiman* Sodan jäl-

0  ke en perustetulla Suomen työväen teatterilla oli jo toiset toinihta-

muodot ja suuricrxiksi osaksi toiset kasvot*



XJiHDELIJSfcSELO

H a a a t a t t s l u t

Pajunen, Jenny .(toistat a SvUvtiea JlUyttanöHäJ lipuanyyjä, Jiuiokaaäa,
ntiytteli jE) fcaaatat oltu 13 * 4 • 1970

Savutie, Hai ja {ohjaaja, teatteriarvostelija) 9*4.1970
puhelirJiaaat att clu 8.4.1970

Sinervo, Elvi (lavastaja* näytteli311) haastateltu 13*4*1970

Viitanen, Kauno ( järäcstu^^nliytteli ja, taloudenhoitaja)
haastateltu 9*4*1970

P a i 3a a n a t t o ra a t l ä h t e e t

Heloinkin Syöitloa 'IJ&yt 1&ra3a hcaJsilökuBaöa julkaisu niiytt&oö kesäkuul
ta 1936

FöytUkirjafc- Heloinkin Jytfvaeö .Jföyttaisläa henlälftkunnan kokouksista 
vuoailta 1935-30

Pöytäkirjat Helsingin Syöv&ea Kiiyttanöa hcniiilolamnaa toistkuanoa 
kokouksista vuosilta 1935“36

Pöytäkirjat Holsinnia £yöviie» !3iyttan$n johtokunnan kokouksista 
vuosilta 1937-40

P a l a ©  t ti t l ä h t e e t

Aöler, Helmer •Tyävtien Häytt&nlS ** kokemksia ja suuntaviivoja"»
suuslchti» 19358 5# o* 122—124

A&ler, Heimoa **2yövUea Näyttämö lupaa paljoa jsielenkiintoista” ,
3nor.cn 3osioliacnokraatti 2*10,1934

Helsingin Seatterimsöon lolkekokoelEia vuosilta 1934-40

Kölula, Vellikö #!ljyöväen TJäyttllrjiöatä Suonen 2yövtlcn (Teatteriin",
40-luIau 1946*2, a* 109-110

X»#, A molla "Eunoilija cuuttaa Helsinkia Syöden lIUyttäEiöllä”, i
^yovUcn I-UyttäTilStaide* 1932:1# 3* 14 |

0*B* «Vertailua ohjelrdstodrasnatiikea tasosta1*, J&8-* f
,vfica IIQ-rrttö-pötciclo, 1933s 1, s« 8**9 j

Pajunen, Jenny gyovoltto  ̂ Sultturitye» Keskus r*y*# satakunnan |
T!HIHIwo$m Oy 1963 f

Parkkarl, Hestori vm-tivpllon vuodet» E^aakulttmiri Oy, Helsinki 1962

Savutie, Hai ja •ieatterikatocuo", Ki r ,1 alli nanclcht1 1935:7 o* 174 j

Suvanto, Jussi (?) »Poltti ikl:a ja telteen vapaus**, I
1933*9-10, o» 11:>»11C> i

Tapiovaara, llyrki "EyUvtienteatterin tyylistä", KiriftllAsuusiehti« f
19355 5, s* 120—121 |
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HLX3HIGIR TYÖV&31 KilKÄlÖH IJi&2£ircöl£AUSimm

I i äy  t a a t 8 Ic a u  o i 1934-35

Arvo Turtiainen: 

Eetu Kivelä*

M .  Golden*

H* l&rgcgrent

XI • Pogodins 

Elmer Eices

»Tdaä T&ivgttä
eoiioV- ŷr,öoi• dea# Kunnailla jär^eot8n tilauksesta 
oyyoJaiuoaa -34

ffi^tulnca, .juttu
ISEJTIkyrld 'Sv**to'vaara (?)» lav# Tapio Taplovoosa 
ensi-ilta lölxlraaasa «*34

Lol-cm ,1.ofrb a ,|a
*oSjj* liyr^C riapiovaoraf lav* Tapio Tapiovaara 
cnai-ilta mrraalaiuaaa —34
Herra •ncli±iil*li.o
{Suonen oioiiuxi mkaillut Arvo Turtiainen 
olij* IJyrki Tapiovaara, lav* Elvi Sinervo 
sävellykset Edvin Bcinovalta 
ensi-ilta 10.11e1934

Ho nouaorx» hulmtlXo
O113* Irxua ‘iUiStcEien, enoi—ilta 29 *3*1935

Tuonien r£Livä
oli;}* ilyrH Tapiovaara* cnai-ilta 14*5*1935

H ä y t ä n t ö k & u a i  1935-36

SKLar & Hait st

Jloxin Gorki s

O  Rajalcoaki Veikko*

«Xaroalav flaaheks

Albert Hait n s

Kyt lastataan aholta
olij* lv2dsu~TB.rir3TOIvdbergf lav* Helmer Adler 
ensi—ilta 31 *10 *193 5

Jenor Bulytshev Ja mut
lov. Keine? M lc*

ensi-ilta joulukuussa 1935 

Pelastus-
oiiĵ  i.daou-l!ir;laiai Eydfcerg, lav* Helmer Adler
eaai-ilta helmikuussa 1936
Jötanon sotamies ahvc .jkin scihkp.ilnt marinanaoflas—
aa, “SranSviooinSi '^"oH^aST^enSti Saut&o"
lav, Tapio Tapiovaara, enoi-ilta maaliskuussa -36

Solcifemta
oKJTTiöS^a Savutie, lav. Tapio Tapiovaara 
ensi-ilta toukokuussa -36

I? & y t ä n t ö fc a u si 1936-37

tentti Haanpäät I särmät .1 a i r»?:lnt .1 ai var .1 ot
ISrariaTioointi Arvo iurtxainaa» ohj* Sulo Autere 
ensi-ilta syksyllä 1936



f l U y t & n t t t k a t t o i  1937-38

£•&» Remrque*

Toini Aalttoaoas 

Ero Kolus

B t t y t ä n t  81

Bertolt Bröoiits 

Pacvo Pii s

Shakespeare*

1*3* Golden:

S y ^ r o k a u s  

Pent-ti Haanpääj

IXxxrTST;'.rfT‘T“ •;ci~[: ^"Xuvv 2ap:lo Topiovaara 
enai-iltr- lolcalruu-î a 193?

cB^ ensi-ilta ta riL*iuosa **30

Voittajat
THj# I-tuEti Botmlo» eaoi-ilta jaaolioiaiuöaa **38

s a u o i 1933-39

' Rouva Cnrrartn hivir.rit 
ofiJTIicEIcFAS^^ otfscym 1938

Ailtajta JEJSä&Giä
^JTliSEiaer ISlcV, lav* fatsi o lapiaraara 
cnoi-ilta 20.12»1930

Hörlct
'di'3* Mclnor A31er, 1 av« Tapio Sapiovaara 

Lnl:caaofrtg>..1a
Toppuiioiitcais Arvo Startiainen
oh^. Sägdoveoro* uasisitaensi-ilta eaaliols#

1939

äxsn* Pentti Bam&o, oh;J.•• JeOaari. Porilta


