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NÄYTELMIEN SYNTYVAIHEEN YHTEISKUNNALLISTA TAUSTAA

1800-luvun vaihtuminen 1900-luvuksi oli historiallisen prosessin
taitekohta, myrskyisten tapahtumien, suurten uudistusten ja aat
teiden aika, jona kehitys eteni hetkessä monin verroin edeltävää
kulkuaan nopeammin. Eri kansojen kohtalot saivat yhtenäisiä piir
teitä. Talousjärjestelmän muutoksen loppuvaiheet aiheuttivat sa
mat heijastusvaikutukset toisistaan tietämättömien kansojen kohta
loissa.
Pariisin kommuuni 1871 oli jättänyt Euroopan kansojen keskuuteen
kipinän,. 1848 ilmestynyt "Kommunistinen manifesti" oli löytänyt
tiensä rahvaan keskuuteen. Kapinat ja kansannousut seurasivat toi—

1 siaan, proletariaatti alkoi hahmottua luokkana. Kapitalismin nou
su ei sujunut tyynesti, vaan se oli valtava yleiseurooppalainen
prosessi, jonka liitännäisinä ratkaistiin pian myös "maailman lai
ta-alueiden" kohtalot. Vuosisadan vaihteen vuosikymmeninä tehdyt
ratkaisut, voitot ja virhelaskelmat, ovat antaneet suuntaa koko
1900-luvun kehitykselle. Joki löysi uomansa, jota se on noudatta
nut kaikkina tulevina vuosikymmeninä.
Hieman myöhässä mutta yhtäläisellä voimalla heijastuivat suurten
teollisuusmaiden mullistukset Suomen suuriruhtinaskuntaan. Ensim
mäistä kertaa alkoi Suomen luonnonrikkauksilla olla kansainvälis
tä merkitystä. Puuteollisuuden nopea nousu, vesivoiman haltuunot
to ja maaseudulta kaupunkeihin virtaava väestö tekivät Suomesta
varteenotettavan sijoituskohteen niin kotimaiselle kuin pohjois
maiselle pääomalle.
Teollisuusp orvarist on kehittyminen kauppaporvatiston rinnalle ja
vähitellen sen edelle merkityksessä oli meillä vitkas prosessi.
1820-luvulla nousi Finlaysonin puuvillatehdas Tampereelle. 40-
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luvulla saivat Turku ja Forssa puuvillatehtaansa. Samoihin aikoihin,
perustettiin myös ensimmäiset konepajatpa puuteollisuus alkoi var
sinaisen läpimurtonsa höyryvoiman tultua luvalliseksi sahateollisuu
dessa 1857 ^
Maaseudun olot olivat kurjistuneet samoina vuosikymmeninä ratkaise
vasti, koska maatalous ei pystynyt sijoittamaan väestönkasvua tuot
tavaan työhön# Köyhäinhoidon varassa jäi kerjuulla eli 1860-luvun
nälkävuosien jälkeen suuri osa maatyöläisten perhekunnista.
Asutuskeskusten työvoimatarve kasvoi puolestaan teollistumisen myö
tä. Lainsäädäntöön tehtiin nopeasti lukuisia uudistuksia, jotka
kaikki jouduttivat teollisuuden kehitystä ja myötäilivät uusien
tuotantosuhteiden vaatimuksia. Oman rahayksikön lyöminen Suomessa,
pankkilaitoksen uudistukset, tulliuudistukset ja rautatieliikenteen
käynnistyminen vaikuttivat kaikki elinkeinoelämää elvyttävästi.
Vuonna 1865 laillistettiin palkollissäännössä käsite "vapaa työmi^*. Maalaisväestö saatttoi tämän jälkeen vapaasti siirtyä kaupun
keihin irtolaisasetusten, vaivaishoitoasetusten tai laillisen suo
jelun velvoitteiden enää tuntumatta. 1879 maassa julistettiin täy
si elinkeinovapaus. Teollisuustyöväestön määrä alkoi kasvaa kiihty
vällä vauhdilla. Kun teollisuustyöläisiä oli 1869 ollut yli 10 000
oli heitä vuos&sadan vaihteessa lähes 80 000 ja ensimmäisen kymmen
luvun alkaessa jo yli 100 000.^2
Kasvava paine suuntautui asutuskeskuksiin. Torpparikysymys alkoi
saada yhä kärjistyneempiää muotoja, ja maaseutuväestön asema kävi
entistään turvattomammaksi. Sahateollisuuden houkuttelevat metsäkaupat saivat tilanomistajat häikäilemättä; sivuuttamaan torpparein
densa edun. Pyrkimys suurviljelmiin ja suurempiin voittoihin maa
taloudenkin alalla ohjasivat kehitystä samaan suuntaan. Torppareiden viljelysalat, joita oli vuosikymmenien kuluessa raivattu, kävi
edulliseksi saattaa suoraan pääviljelmien yhteyteen. Joukoittain
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saatavilla oleva palkallinen työvoima tuli edullisemmaksi kuin
pysyvien maanvuokraajien pito. Niinpä vuokrakontrahteja jätettiin
uusimatta ja häädöt yleistyivät vaurailla suurviljelmillä.
Kaupunkeihin muodostuivat uudet työläisten asuntoalueet, jotka
edustivat entisten käsityöläis- ja kauppaporvariyhteisöjen liepeil
lä uutta ja alempitasoista asumistapaa. Työläiskasarmit yhteisine
käyttotiloineen syntyivät. Uuteen elinympäristöön ja sietämättömän
ahtaisiin asunto-oloihin joutuneet ensimmäisen polven teollisuustyöläiset olivat altiina siveelliselle rappiolle ja tapainturmeltumiselle. Ajoittaiset laskusuhdanteet eri teollisuusalojen pii
rissä aiheutuivat useimmiten suhdanteista maailmanmarkkinoilla ja
kurjistivat sattuessaan oloja epäinhimillisiksi. Pulakausia työttö
myys a h d m k o m e e n sattui maatalousyhteisön nälkävuosien tapaan lähes
säännöllisesti kymmenvuotiskausittain. Lisäksi antoivat teollisuu
den kehitystä suosivat lakiuudistukset usein vallan heikentää työ
läisten oloja.
Ensimmäiset mellakat ja järjestäytymättömät levottomuudet olivat
kehityksen enteitä ja herättivät huolestusta uutta elinkeinoelämän
rakennetta ajaneiden taholla. Teollistuneesta Euroopasta kantautui
vat tiedot laajoista laitoista, kapinoista ja levottomuuksista sekä
sosialismin, uudet ja suotuisat tuotantosuhteet vaarantavan opin,
{

leviämisestä työväen keskuudessa.

j

Työväestön saattaminen kehittäviin harrastuksiin ja olosuhteiden

|

parantaminen joiltakin osin näytti välttämättömältä. Samaa vaativat
myös toisaalta pyrkimykset kansallisen itsetunnon korostamiseen, va
rovaiset hankkeet itsenäisemmän aseman saamiseen Venäjän yhteydessä
sekä suomalaisuusasian harrastus yleensä. Suomen kieli nostettiin
viralliseen asemaan. Koululaitosta kehitettiin. Työväestöä alettiin
kerätä luokkasopua ja kansallista yhteistuntoa rakentaviin harras
tuksiin.

6
Työnantajien aloitteesta syntyivät 1860- ja 1870-luvuilla ensimmäi
set työväenyhdistykset. Ne saivat seuraavalla kymmenluvulla jatkajakseen vvrightiläisen työväenliikkeen valtavirtaukset, jotka nou
dattivat samoja periaatteita.
1890-luvulla kiristyivät Suomen poliittiset olot. Suomalaistumiskehitys oli herättänyt negatiivisia ajatuksia Venäjällä, ja Suomelle
alkoivat routavuodet. Myös talouselämässä alkoivat olot kiristyä.
Työläiset alkoivat suuntautua omatoimiseen työväenasian harrastukseen
ja porvarilliset työväenyhdistykset radikalisoituivat olosuhteiden
pakosta. Ensimmäiset työtaistelutoimenpiteet olivat osoittaneet, et
tei yhteistyölinjalla voitu edetä oleellisiin parannuksiin. Sitä tie
tä päästiin vain keinotekoisiin osittaisuudistuksiin, jotka eivät
kajonneet oleellisimpaan, tulonmuodostukseen.
1896 Tampereella pidetyssä porvarillisten työväenyhdistysten edusta
jakokouksessa vaadittiin Suomen työväenpuolueen perustamista, mutta
vasta kolmen vuoden kuluttua Turussa oltiin kypsiä varsinaisiin pe
rustamistoimiin. Työväenyhdistyksissä alkoi tuolloin kiivas taiste
lu siitä, tulisiko yhdistykset liittää osastoiksi puolueeseen.

Kun

liittyminen sitten jonkin yhdistyksen kohdalla tapahtui, erosivat
porvarilliset jäsenet yleensä yhdistyksestä,
Wrightiläisellä työväenyhdistysliikkeellä oli kuitenkin ollut merkit
tävä historiallinen tehtävä. Myönteistä siinä oli, että työläiset
olivat kouliintuneet käytännön yhteistoimintaan työväenrientojen
merkeissä ja että ammattiyhdistystasolla oli saatu toimeen työläis
ten muodostamia yhdistysten alaosastoja, jotka toimivat verrattain
itsenäisesti. Kun sosialistiset aatteet sitten alkoivat levitä maa
han, olivat yhteistoimintamuodot jo osittain olemassa. Forssan puo
luekokous 1903 oli ratkaiseva tällä kehitystiellä.

Edustajakokous

otti ohjelmakseen itsenäisen luokkataistelun kannan austromarxilaisen ohjelman pohjalta. Nimensä tämä ohjelma oli saanut siitä, että

se oli laadittu itävaltalainen sosialidemokraattinen puolueohjelma
ohjenuorana. Kun olot maassa kiristyivät äärimmilleen sortokaudella,
oli työväenpuolue valmis toisaalta .yhteistoimintaan porvariston
kanssa kutsunnanvastaisen kansanliikkeen aikaansaamiseksi, toisaal
ta jatkamaan omia luokkakantaisia toimintamuotojaan perustamalla
ympäri maata toimivia maanalaisia taisteluryhmiä johtavan Proletaarikomitean Helsinkiin. Komitea organisoi työväenliikkeen jatku
vuuden huolimatta sorron ja sensuurin tehostumisesta ja järjesti
agitaattoreita ja organisaattoreita matkoille ympäri maata. Äkki
näistä laajenemista ei liikkeessä kuitenkaan sortovuosien aikana
voinut tapahtua. Suuriakkovuosien aikana kehitys sai sitten uuden
käänteen ja työvä©nliike levisi voimajfetaana ympäri maata.
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VANHAN TYÖVÄENLIIKKEEN SIVISTY SHARRASTUKSE T JA NÄYTTÄMÖTOIMINNAN
KEHKEYTYMINEN

Kansan sivistystason kohottaminen kävi taloudellisten ja yhteiskun
nallisten rakenteiden uudistuessa välttämättömäksi. Uusiin oloihin
muuttanut ja vain vähitellen niihin sopeutuva työväestö joutui
vaatimusten eteen, joita perinnäinen tieto ja taito ei soveltu
nut tyydyttämään. Kaupunkilaiselämä ja työelämä vaativat uusia tot
tumuksia ja valmiuksia sekä tiettyä yleistä taitamisen tasoa.
Kun kulttuurielämässä valtavirtauksena vallinnut snellmanilainen
suuntaus onnistui suomen kielen aseman vakiinnuttamisessa, kävi
sivistystoimi mielekkääksi ja mahdolliseksi. Koululaitoksen laaja
rakenneuudistus oli sen selvimpiä seurauksia, mutta se ei tieten
kään riittänyt vaikuttamaan kaikkiin ikärakenteisiin. Sivistystoi
mi eri muodoissaan kohosikin siis työväenharrastusten oleelliseksi
osatekijäksi.
Uuden kansallisen kulttuuririsyntyminen oli koko kansakunnan pyrki
mysten kannalta edullista. Ennen muuta hankkeet yleisen äänioikeu
den saamiseksi edellyttivät kaikilta kansalaisilta entistä^ korke
ampaa sivistystasoa. Edistysmielinen yläluokka alkoi harrastaa
työväenasioihin perehtymistä. Sillä oli aijemmin ollut tilaisuus;
tutustua työkansaan lähinnä runebergilaisen ajatussuunnan kautta,
jossa maalaisrahvas näkyi ikäänkuin kuistilta tarkasteltuna sekä
toisaalta Aleksis Kiven kuvaamana, voimakkaana, yllättävänä mutta
yhteiskunnalliselta kannalta nuorsuomalaisen idealismin värittämänä.
Näiden kahden pitkälti antagonistisen tarkastelutavan nostaminen
keskeisiksi sivistyneistön katsantokannoiksi vaatii täydennyksek
seen -

huomioimaan sen, että kansankuvauksen perinne on toki

ollut havaittavissa myös muussa julkaistussa kirjallisuudessa jjo

pitkänä prosessina, vaikkakaan ei tietoisesti eritellen esitetty
nä.^
Opinto- ja kurssitoiminta käynnistettiin työväestön keskuudessa
laajamittaisena erilaisten sivistysseurojen muodossa. Näiden pe
rustamisessa oli myötämielisen sivistyneistön osuus tärkeä, mutta
kehittyessään ammatillisen työväenliikkeen yleisten kehityslinjo
jen mukaisesti luokkatietoisempaan suuntaan, ne karistivat, johdos
taan porvarillisen sivistyneistön. Niiden työn jatkajiksi tulivat
pian myös työväenopistot, joista ensimmäinen perustettiin Tampe
reelle 1899.^
Toimintansa alettuaan korosti myös työväenpuolue agitaattoreittensa välityksellä erityisesti itseopiskelun merkitystä työläispiireissä, ja monet varhaisen työväenliikkeen johtomiehistä saavutti
vat itseopiskelulla kunnioitettavan ja käyttökelpoisen tiedon ta
son. Luennoimalla pyrittiin sivistysseuroissa ja puoluetyössä va
laisemaan erityiskysymyksiä ja kehittämään teoreettisten peruskä
sitteiden tuntemusta. Myös puhtaasti vapaa-ajan viettoon liitty
vällä harrastustoiminnalla kuten näyttämö-, luku- ja musiikkiharrasteilla oli syvällinen valistusmerkitys vielä pitkään, eihän esi
merkiksi lukutaito vielä pitkiin aikoihin ollut itsestäänselvyys.^
Erityistä suosiota nautti harrastusmuodoista näyttämötoiminta, jo
ka on taiteenlajeista sosiaalisimpia ja siksi erityisen hyvin yh
teiseksi harrastukseksi sopiva. Vakinaisia työväen näytelmäseuroja
perustettiin työväenyhdistystien piiriin 1880-90 -luvuilta alkaen.
Vuonna 1916 oli jo 232 yhdistyksellä oma näytelmäseuransa ja seuraavana vuonna perustettiin niiden yhteiselimeksi Työväen Näyttä
möiden Liitto. Työväenteattereita ryhdyttiin perustamaan eri puo
lille maata, yhtenä varhaisimmista Tampereen Työväen Teatteri 1901.
Nämä puolestaan alkoivat vähitellen siirtyä ammattimaiselle pohjal
le.^7

10
Näyttämötaiteen harrastuksen kehitys ei jäänyt itsetarkoitukseili
seksi. Vakavaa aatteellista herätystä, valistusta ja demokraatti
sia pyrkimyksiä vietiin näiltä näyttämöiltä tehokkaasti joukko
jen tietoisuuteen ilon ja virkistyksen lomassa.
Naisten sitoutuminen työväenliikkeen aktivisteiksi tapahtui ensi
sijaisesti juuri kulttuuririentojen kautta. Naisten poliittinen
aktivoituminen oli koko järjestötoiminnan kehittämisessä tuolloin
merkittävä. 'Vuosikymmenien takaa" -teoksessa Aura Kiiskinen kir
joittaa huvitoimikuntaan kuulumisesta ja siihen liittyvistä har
rastuksista:
"lällaisella joukkotoiminnalla oli suuri poliittinen ja mo
raalisesti kasvattava merkitys» Siinä kehittyi työläisnuo
ri s oli e yht eenkuuluvaisuuden tunne, lkurinalaisuuden jjs. -vel
vollisuuden tunne työväenluokan yhteisen asian hyväksi. Se
velvoitti syvällisemmin tuntemaan jonkin kirjallisen tuot
teen ja kannusti suhtautumaan kriittisemmin itseensä ja
( o

ympäristöönsä." v
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TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJALLISUUDEN SYNTYVAIHEITA

Suomalaisessa kirjallisuudessa olivat 1800-luvun lopulle tultaessa
vallinneet jälkiromanttiset tuulahdukset. Runebergin kansaa ihan
noivat kertomukset, Kiven radikalismi tai vaikkapa Topeliukseni, ja
Wecksellin tuotteet olivat ajoittain nostaneet esiin kansan kapi—
nallisuuden ja taipumattomuuden. Myös jälkiromantiikan kirjailijat
kuvasivat kansan vaiheita ja kapinamieltä usein historian kulusta
juoniaineksen etsien. Uudistushenki näissä teoksissa oli usein in
tomielistä ja mystisiä aineksia hakevaa.

Se lepatti ja leiskui,

ei kaihtanut kärjistyneidenkään kysymysten käsittelyä, mutta jät
ti usein ratkaisut aavistuksenomaisiksi ja monitulkintaisiksi.
Toisaalta kehittyi vuosisadan lopulla myös toinen kirjallisuuden
valtavirtaus, realismi, joka kuvasi kansaa lähempää, ei historial
liseen tai paikalliseen etäisperspektiiviin pyrkien. Tämä tyylisuun
ta kehittyi Suomessa osittain ulkomaisten esikuvien, osittain oman
maamme aatehistoriallisen kehityksen tuloksena. Useilla ajan kir
jailijoilla sekoittuivat realismin ja jälkiromantiikan ainekset
keskenään siten että jyrkkää rajankäyntiä tyylisuuntien edustajien
välillä on vaikea käydä. Usein on kysymys ennen muuta painopisteen
asettumisesta yksittäisten teosten sisällä.^10
Useat realismin johtohahmot sivusivat läheltä työväenluokkaa tai
hylkäsivät tyystin sivistyneistön porvarilliset arvot. Minna Canth,
jolla on ollut ensiarvoisen suuri merkitys esikuvana varsinaisen
työväenkirjallisuuden kuvaukselle, tunnustautui sosialistiksi jo
( 11 • Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja korkeatasoi
vuodesta 1884
sen etiikan 1?&sr6i!b.'fcte8$ veivät hänet, kuten niin useat muutkin edis
tyksellisiä asioita ajavat aikalaiset, työväenluokan rinnalle.
Varsinaisesti köyhälistön riveistä alkoi kirjailijoita nousta vas—
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ta juuri vuosisadan vaihteen edellä. Laajalti levinnyt työväen
julkaisu- ja kustannustoiminta antoi oman liikkeen kynäilijöille
tilaisuuden saada kirjoituksensa julkisuuteen ja kehittää taito
jaan.

Vilkkaana käynnistynyt käännöstoiminta levitti, kirjalli

suuden tuntemusta, näyttämöharrastus dramatiikan tajua.
Suomen Työväenpuolueen

taisteluun sitoutuneen ja luokkakantaisia

näkemyksiä edustavan työväenkirjallisuuden ensimmäiset merkittä
vät teokset ilmestyivät puolueen perustamisaikoihin. Nämä saivat
sysätyksi vauhtiin laajan joukkoliikkeen. Kirjoittamista harrasti
vat yhtä lailla rivimiehet kuin liikkeen johtomiehet, jotka po
liittisten analyysien ohessa kirjoittivat kaunokirjallisia tuot
teita. Vuosisadan vaihteen työväenkirjaliisuus syntyi tarpeesta
ja innostuksesta. Julkaisutoiminta laajeni ja tilaajia tuntui
riittävän.
Myös johtavat porvarilliset kirjailijat aloittivat työväestöä ku
vailevan aihepiirin käsittelyn. Arvid Järnefelt, Eino Leino, J.H.
Erkko, Johannes Linnankoski, Maila Talvio ja jopa V.A. Koskennie
mi huomioivat uuden ajan merkit ja käsittelivät työväestön nousua
optimismin sävyttämänä tuon ajan tuotannossaan. (12 Minna Canthin
"Kovan onnen lapsia" sai seuraajikseen J.H. Erkon "Pohjolan häis
sä", Maria Jotunin "Vanha koti", Johannes Linnankosken "Kirot"
Maila Talvion "Eri teitä" ja muita

-

porvarilliseen leiriin luet

tujen kirjailijoiden näytelmiä, jotka kaikki tavallaan sivusivat
työväenliikkeen taistelun eri vaiheita ja heijastelivat sen muoto
ja kellä enemmän kellä vähemmän runolliseen mielikuvitusasuun pu
ettuina.
Huolimatta voimakkaasta kirjallisuuden kehityksestä, oli työväes
tön harrastustoiminnassa edelleen puute näytelmäseuroille soveltu
vista pienimuotoisista teksteistä. Näytelmäkirjallisuuteen ei suo
ralta kädeltä hakeutunut aloittelijoita siinä määrin kuin helpom
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min avautuville kirjallisuuden aloille, ja Aleksis Kiven "Kihlaus"
kului viikonloppuiltamien kohokohtana^"^. Tarve oman näytelmäkirjal
lisuuden aikaansaamiseksi kasvoi hetkessä, ja kustannustoiminnan
päästyä käyntiin näytelmiä kirjoitettiin yhtä innostuneesti kuin
runoja ja novellejakin. Sensuurin ja työnantajatahon ehkäisytoimet
eivät laajaa julkaisutoimintaa lannistaneet.
Vanhaan työväenliikkeeseen oleellisena kuulunut ihanteellisuus lie
nee osaltaan vaikuttanut siihen, että myös uuaien köyhälistökirjailijoiden tuotannossa sai 1880—luvun realismiperinne rinnalleen jäi—
kiromanttisen virtauksen aineksia. Jälkiromantiikan kuvalliset pe
rusainekset saivat työläiskirjailijoiden kohdalla uuden ideologisen
sisällön. Entisaikojen sankarikuvaukset saivat soveltua palvelemaan
työväenluokan aatemaailmaa, käytetytkin vertauskuvat saivat uuden
sisällön. Työläiskir jallisuudessa jälkiffiamämttiset ainekset saivat
pääasiassa realismiin liittyviä muotoja ja tavallaan edistivät ku-

vauksen syvyyttä ja realismin kehitystä.

(14
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TEOLLINEN TYÖTAISTELU JA TORPPAREIDEN NCÖSU YHTEISKUNNALLISENA KY
SYMYKSENÄ

1870- ja 1880-luvulla alkoivat teollistuneissa maissa ensimmäiset
laajat lakkoliikkeet. Hihoin kaivosalueella jättiläislakko johti
yhteentörmäykseen poliisin kanssa, Irlannissa hyökkäsivät talon
pojat maalordejaan vastaan ja viranomaiset vangitsivat heitä,
Walesissa rautatietyöläiset ryhtyivät lakkoon ja joutuivat korvaa
maan työnantajilleen lakosta koituneet vahingot, Yhdysvalloissa
rautatieläiset ryhtyivät lakkoon 17 osavaltiossa ja saivat vas
taansa hallituksen sotavoimat. Lontoossa satamatyöläiset kuitenkin
(15
voittivat lakkonsa ja saivat vaatimansa palkankorotukset.'
Pelottavia ja rohkaisevia esimerkkejä työtaisteluista kantautui
myös Suomeen. Ensimmäiset lakkoliikkeet olivat usein tapahtuneet
järjestäytymättöminä ja johtaneet ylivoimaiseen koitokseen. Sel
vältä vaikutti myös, että mitä järjestäytyneemmiksi lakkolaisten
rivit kävivät, sitä kovemmiksi kävivät myös työnantajien otteet.
Eri maissa nousi järjestysvalta puolustamaan olevia oloja verisestikin, jos niin oli tarpeen. Lakkotaistelusta toiseen kävi kansain
väliselle työväenliikkeelle yhä selvemmäksi ;
•

taistelukokemus, <•';

Ristiriitojen kärjistyessä taisteluun, yhteiskunta jakautui kah

teen luokkaan, joiden edut olivat syvästi vastakkaiset.
Suomessa käytiin ensimmäiset järjestäytyneet teollisuustyöväen lakkotaistelut 1860-luvulla. Helsingin kirjatyöläisten lakko 1872
päättyi ensimmäisenä työväelle voitollisesti.^^ fällöin aloitet
tiin kiivas ideologinen taistelu. Porvaristo pyrki levittämään työ
väestöön sosialismin pelkoa erityisesti Pariisin kommuunin kauhis
tuttamalla, ja Wrightiläinen työväenliike onnistuikin ristiriitoja
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sovittelevana lykkäämään voimainmittelyjen laajentumista vuosikym
menellä eteenpäin. 1890-luvulla alkoi kuitenkin ensimmäinen laaja
mittainen lakkoaalto ja sitä tehostivat pulakauden nälkämellakat
asutuskeskuksissa. Koko porvarillinen yhteiskunta kaikkine eri jär
jestäytyisi smuotoine en asettui näitä lakkoliikkeitä vastaan, ja rik
kuri armei joita värvättiin jopa kansainvälisellä tasolla. Nuorsuoma
laiset pyrkivät työväenohjelmineen ottamaan Wrightiläisten jälkeen
työvänliikkeen johtoonsa, mutta toimenpide ei onnistunut pitkäksi
aikaa. Juuri näinä vuosina työväestö valmistautui itse astumaan liik(17
keensä kärkeen.
Teollisuustyöväestön

määrällinen ekspansio ei riittänyt vaikutta

maan kohentavasti oloihin, pikemminkin päin vastoin. Vuosisadan vaih
teen jälkeen kävi yhä selvemmäksi, että joukkovoima oli pakko osoit
taa taistelutoimenpitein. Olot eivät kuitenkaan ratkaisevasti paran
tuneet ja lakkoliikkeet toistuivat sekä laajenivat. Venäläisvaltaa
vastaan suuntautuneessa äänioikeustaistelussa edistyksellisin osa
porvaristoa oli valmis asettumaan työväestön rinnalle. Ammatilli
sessa taistelussaan työväenluokka sai heti alusta asti tuntea, et
tä sen ei auttanut luottaa porvariston yhteistyöhön.
Vuosisadan vaihteen laskusuhdanteet aiheuttivat joukkotyöttömyyttä.
Suuria lakkotaisteluita käytiin vuonna 1903 muun muassa maan suurim
milla metallitehtailla ja konepajoilla. 1904 maassa oli teollisuushallituksen tilastojen mukaan 36 työnseisausta, vuotta myöhemmin
jo 93» Erityisen suurta kuohuntaa ja moraalista vihaa aiheutti 1904
Voikkaan paperitehtaan lakko, jonka aihepiiri usein heijastelee myö
hemmässä näytelmäkirjallisuudessa. Lakon käynnistimenä toimi paha
tapainen työnjohtaja Smith. Voikkaalle suunnattiin lakon aikana lu
kuisia myötätuntotoimenpiteitä, ja sen syyt herättivät syvän siveellisen vihan työläisten keskuudessa.

m

Kesällä I 903 alkoivat myös torpparit ensimmäisen laajan lakko&iikkeensä. Jo tätä ennen olivat häädöt ja lukuisat laittomat irtisano
miset kohdanneet torppareita, mutta ne eivät olleet vielä johtaneet
järjestäytyneisiin taistelutoimiin. 1903 lakkoon ryhtyivät EteläSuomen torpparit. He voittivat taistelun ja saivat vaatimuksenaan
(19
olleen työpäivän rajojen määrittelyn toteutetuksi.
Suomessa torpparilakoilla oli omat erityiset yhteytensä teollisen
työväestön taisteluun, torppariliike koettiin tärkeäksi osaksi työ
väenpuolueen toimintaa. Puolueen luennoitsijat kiersivät ahkerasti
myös maaseudulla ja perustivat torppariyhdistyksiä. Torppareiden
työtaistelukokeraukset yhdistää teolliseen työtaisteluun yhteinen
aatteellinen pohja ja yhteisesti saavutettu taistelukokemus.
Suuriakkovuonma työtaistelutoimenpiteet huipentuivat koko maassa.
Äänioikeuskysymys oli ollut säätyvaltiopäivillä esillä jo 1904,
mutta sen käsittelyä oli siirretty vuodella eteenpäin ja nyt uh
kasi jälleen samanlainen siirto, fyövästön voimakas painostus sai
säädyt käsittelemään asiaa huhtikuussa, ja käsiiMlym jouduttami
seksi organisoitiin! valtava työväestön joukkomielenosoitus. Kä
sittely ei kuitenkaan johtanut toivottuihin tuloksiin säätyjen tak
tikoinnin takia. Syksyllä alkoi suurlakko, joka kesti noin viikon.
Siihen osallistuivat niin maa- kuin teollisuustyöläiset yhdessä
porvariston kanssa. Venäjän keisarikunnassa yleislakko sai vallan
kumoukselliset muodot, Suomen suuriruhtinaskunnassa seurasi "kansallislakka,,. Työväestö, jota porvariston jo nyt oli pakko kunni
oittaa poliittisena voimatekijänä, asetti äänioikeuden vaatimukset
laillisten olojen palauttamisvaatimuksen rinnalle. Kun lakko lope
tettiin Marraskuun manifestin tultua julki, oli lupaus eduskuntauudistuksesta annettu muiden myönnytysten joukossa. Se alistettiin
komiteatyöskentelylle ja johti tulokseen vasta seuraavan vuoden
t oukokuus sa.'( 20
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Uusi demokraattisempi hallitusmuoto virallisti, työväestön poliit
tisen voiman ja ensimmäiset vaalit osoittautuivat ratkaiseviksi.
Sosialidemokraattisesta puolueesta tuli eduskuntalaitoksen suurin
puolue. Puolueen kannattajakunta sai kuitenkin pian havaita poliit
tisen vallan rajallisuuden heidän ulottumattomillaan säilyneen ta
loudellisen vallan rinnalla. Myös poliittinen valta säilyi edelleen
rajoitettuna, koska kunnalliselämässä jatkuivat äänioikeuden rajoi
tukset edelleen.Edes välittömään elämänpiiriin vaikuttaneita epä
kohtia ei näin ollen saatu poistetuiksi. Suurlakon aikana työväes
tö oli pitäytynyt esittämästä taloudellisia vaatimuksia. Näin oli
yhteistyö porvariston kanssa käynyt mahdolliseksi. Suurlakon jäl
keen kävi ilmiselväksi, ettei poliittisten ja taloudellisten vaa
timusten tasoa voinut eikä ollut mielekästä erottaa toisistaan, ja
yhteistyö porvariston kanssa oli tämän käsityksen selkiydyttyä tuo
mittu kokemaan haaksirikkonsa. Venäläisen sorron lievennyttyä työ
läiset saivat kuulla sortajan puhuvan omaa kieltään.
Suurlakon jälkeen työväestön järjestäytyminen vilkastui ennätysmäi
sellä vauhdilla. Teollisten ammattiyhdistysten määrä nousi sadoit
tain. Työtaisteluja käytiin teollisuudessa vuonna 1906 kaikkiaan
174. Samana vuonna pidettiin ensimmäinen torppareiden edustajako
kous Tampereella. Varsinainen välien kärjistyminen maaseudun omis
tavan luokan ja työntekijöiden välillä

sattui Laukon ja Tottijär

ven aatelistilalla, jossa vapaaherra Standerskjöld-Nordenstam hää
ti lakkoon ryhtyneet torpparit väkivaltaisesti keskellä tammikuun.
pakkasia. Tapahtuma antoi sysäyksen torppari osastojen lukumäärän
kasvulle maaseudulla. Työvästön keskuudessa käytiin linjanvetoa ja
asetuttiin yhä selkeämmin luokkakantaisille lähtökohdille.
Myöskään työväen järjestyskaarteista ei enää suurlakon jälkeen luo
vuttu, vaikka kaartilaitos muodollisesti lakkautettiinkin 1906.
Kaartit oli koottu suurlakon järjestystoimiin. Ennen lakon päätty-
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inistä ne olivat olleet joutua vakaviin selkkauksiin porvariston
kokoamien ase joukkojen kanssa. Ne päätettiinkin muodollisesti lo
pettaa, jotta porvaristo ei niiden varjolla voisi rajoittaa työ-

(22

väenliikkeen poliittisia toimintamuotoja.
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TYÖTAISTELUAIHE NÄYTELMÄKIRJALLISUUDESSA

1396 syntyi A.B. Mäkelän kirjoittamana

ensimmäinen varsinaisesti

teollisen työtaistelun tiimoille keskittyvä näytelmä "Ruukin ja
loissa". Samaa aihepiiriä käsiteltiin seuraavina vuosina lukuisi
na eri muunnoksina. Niissä toistuvat valistusnäytelmille tyypilli
set, pitkälle samansisältöiset käännekohdat. Vaikka aihetta kuvaavien kirjailijoiden oma maailmankatsomus on hyvin erilaisella tie
dollisella ja kokemuksellisella tasolla, ratkaisee aiheenvalinta
sen että näytelmien käännekohdiksi muodostuvat työväenluokan tais
telutoimien kannalta ratkaisevat kysymykset. Näytelmien tapahtuma
kulut muotoutuvat useimmiten loogisesti työtaistelun syntyyn vai
kuttaneista tekijöistä, sen puhkeamisesta, taistelutoimien etene
misestä, suhteesta väkivaltaan, rikkureihin ja solidaarisuuteen
seka erilaisista henkilökohtaisista vaiheista työtaistelun edetes
sä ja päättyessä. Usein on tematiikkaan solmittu yhteiskuntaluok
kien välisiä eroottisia konflikteja. Joskus on aiheeseen lomitet
tu näytelmän kehityksen kannalta merkittäviä takautumia, joskus,
jatkokehitystä. Kun seuraavassa luvussa käsitellään aihepiirin näytelmistöä, on edellämainittujen versiot.yyppien lisäksi nostettu kä
sittelyn kohteeksi myös joitakin näytelmiä, joissa työtaistelukonfliktia vasta ounastellaan tai joissa väläytetään jokin muu aiheen
käsittelyn kannalta oleellinen ja täydentävä näkökohta. Näin mene
tellessä on pyritty pitämään silmällä sitä, että käsitelty näytel
mä kulloinkin tarjoaa oleellisen katkelman aihepiirin kokonaisuuden
ja sen käsittelyn etenemisen ymmärtämisessä.
Käsittelyn ulkopuolelle on rajattu 1890-lukua edeltäneet köyhälis
tön kapinaa ja taisteluhenkeä enteilevät näytelmät, koska ne eivät
muodosta yhtenäisesti tarkasteltavissa olevaa kokonaisuutta ja laa-

/ /'
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jentaisivat perinpohjaisesti tarkasteltuina käsittelyn Äi)hettä.
•*
e'

^

kohtuuttomasti. Samoin jäävät käsittelyttä luokkasodari jälkeen
syntyneet työtaisteluaiheiset näytelmät yhtä perusteltavissa ole
vaa poikkeusta lukuunottamatta. Pian luokkasodan jälkeen syntyneis
sä näytelmissä otetaan työtaisteluun kantaa vallankumouskehityksen
valossa, joka nousee näytelmien pääsisällöksi muistelmaluonteisena.
Tässä perspektiivivaihdoksessa aihesisältö muuttuu siinä määrin,
ettiä se muodostaa uuden tutkimusalueen. Eräänlaisena ylimenovai
heen ilmiönä tarkastellaan kuitenkin Moses Hahlin "Punakaartilai
nen'* -näytelmää, joka mielenkiintoisen rakenteensa ja kehityskaa
rensa kautta ottaa myns työtaisteluaiheen erillisenä ilmiönä esil
le.
Ennen varsinaista näytelmistön tarfcAssfeiJta on kuitenkin paikallaan
sivuta joitakin käsittelyn ulkopuolelle jääviä näytelmiä. Niiden
avulla on mahdollista tarkemmin määritellä työtaistelunäytelmistön paikkaa ja osuutta omassa kirjallisuudessasime sekä suhteessa
ulkomaisiin esikuviin.
Karl A. Tavaststjema kirjoitti näytelmän "Uramo torp" vuonna 1092
vuotta aikaisemmin ilmestyneen romaaninsa "Härda tider" dramati
sointina. Työtä avusti Juhani Aho, ja näytelmä sai ensiesityksen
sä suomeksi Suomalaisessa Teatterissa. "Härda tider" kuvaa laajas
ti 1860—luvun nälkävuosien ahdinkoa maaseutuväestön keskuudessa.
"Uramo torp" -näytelmä keskittää kuvauksensa henkilötarinoihin, yk
silöllisiin motiiveihin rakkaudessa ja kuolemassa, ja jättää taus
tan suuren historiallisen prosessin analysoimatta. 1970-luvulla te
kemänsä uusdramatisoinnin "Härda tider" avulla kirjailija Bengt
Ahlfors on selkeyttänyt näytelmän taustarakenteita ja antanut nii
den kulkeutua myös yksilöllisten ratkaisujen johdonmukaiseksi sane
lijaksi. Svenska teaterniin ohjaamansa esityksen käsiohjelmassa
Ahlfors toteaa, ettei Tavsststjeman oma dramatisointi tarjoa nyky-

ajalle paljoa, kun sen sijaan kirjailija romaanissaan oft* runoili
jan in1

a tavoittanut kuvaamansa yhteiskunnallisen konflik

tin keskeisimmät piirteet. Romaani kuvaa suurta sosiaalista proses—
siä, feodalismin väistymistä nousevan kapitalismin tieltä ja elin
keinorakenteen vaihdoksen vaikutuksia maaseudun luokkien keskuudes
sa. Tavaststjernan kuvaus antaa taustan myöhemmälle aiheenkäsittelylle. Se antaa käsityksen asutuskeskuksiin hakeutuvan väestön ta
ustasta, syistä jotka ovat saaneet kokonaisia kansankerroksia ir
toamaan juuriltaan ja yksilötarinan muodossa myös seurauksista, jot
ka väkivaltainen rakenne aikaansaa.^
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Itnaa Canth on "Kovan onnen lapsissa" (1888) kuvannut samoja aikoja
kuin favastsljjsma. Nälkävuosiin ei näytelmässä suoranaisesti puutu
ta ja tarkastelussa on myös kokonaan toinen näkökulma. Ajallisesti
tapahtumat sitoo yhteen rautatienrakennustoimi ja kuvauksen kohteet:
ovat samasta yhteiskuntakerroksesta lähtöisin. Tavaststjeman pää
henkilö Kalle Pihi hakeutui®, maatyöhön rintamaille, rautatietyömaiden liepeille, Canthin miehet palaavat kotikyläänsä rautatienraken
nuksessa tapahtuneiden työselkkausten tähden, fyöläisuhreja vaati
nut rautatienrakennus luo voimakkaan sosiaalisen epäoikeudenmukai
suuden taustan Canthin näytelmälle. Näytelmän henkilöt eivät löydä
ulospääsyä yhteiskunnan vääryydestä, vaan hakeutuvat anarkistiseen
elämänmuutokseen. Voimakasväritteinen näytelmä on antanut esikuvan
monille myöhemmiliLe työväenkirjallisuuden anarkistihahmoille, esi
merkiksi Veijon-Veikon näytelmille.
Johannes Linnankosken "Kirot" (1908)^^ ja "Ikuinen taistelu" (1903)
(26
' kuvastavat uuden ajan käsitteiden tunkeutumista kirjailijan aja
tusmaailmaan. Linnankoski pukee ajatuksensa historialliseen ja sym
bolistiseen asuun. "Kiroissa" kirjailija marssittaa loppukohtauk
seen uuden voiman, orjajoukon, joka väistyvien hallitsijasukujen
ruumiiden äärellä yltyy huutoon "Maahan sortajat!" (s. 188). Sei-
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keää kantaa työväenaatteeseen ei Linnankoski näytelmissään pyri
tarjoamaan, vaikka kannanotto häntä askarruttaa ja myötätunto
näyttää olevan uusien, esiin murtautuvien voimien puolella. Sa
manlainen asennoituminen on useilla muilla kirjailijoilla, joi
den teoksissa tähän tematiikkaan viittaavat ainekset vilahtavat
esiin ja joiden asennoituminen myöhemmin kääntyy suuntaan tai toi
seen jyrkemmäksi.
Kokonaan toisenlainen suhde aihepiirin käsittelyyn on muutamilla
työväenkirjailijoilla, joiden teokset eivät ole ilmestyneet tar
kasteluajanjakson puitteissa, mutta joissa käsittelyn kohteen»
on tämän ajanjakson työtaistelutilanne. Merkittävin näistä on
Moses. Hahlin "Punakaartilainen" ^ 3 0k°ii on syytä palata vielä kä
sittelyn päätteeksi, vaikka näytelmä ilmestyikin vasta vuonna 1919*
Rakenteellisesti ja taiteellisesti monin verroin köyhempiä^xrrii$Kempin,, Jussi Savi puron ja Nestori Veikkolani
näytelmät^®, jotka käsittelevät työtaisteluaihetta eri muodois
sa ja aatteellisesti työväestöön puolelle asettuen. Nämä näytelmati
ovat ilmestyneet tarkasteluajankohdan jälkeen ja niissä alkavat jo
heijastua

puoluepoliittisesti eriävät näkemykset työtaistelun

merkityksestä maamme vasemmiston keskuudessa.
Vallankumousajän tapahtuamia on 1920-30-luvun taitteessa käsitel
lyt näytelmän muodossa Lauri Haarla, jonka näytelmä "Ihmisten ka
pina" (1927 )

esittää työtaistelun totaalisen maailmanvallanku

mouksen edeltäjänä, ja muodostaa siten eräänlaisen päätepisteen
aiheen käsittelyssä esiintyneiden utopioiden sarjassa.
Käännösnäytelmistössä löytyy joitakin teoksia, joiden vaikutuksia
suomalaiseen kirjallisuuteen voi hakea menestyksellä. Toisaalta ai
nakin myöhemmät käännökset: ovat saattaneet yhtä hyvin syntyä, kos
ka on kaivattu samantyyppistä näytelmistöä kuin kotimaassa kirjoi
tettu. Vuorovaikutussuhteen suuntaa on siten vaikea täsmällisesti
määritellä.
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Suomalaisessa Teatterissa esitettiin 30 vuonaa 1891 Fuldan "$yölakko".^® John Galsworthyn "Taistelu*

jonka Emil Bio suomen

si 1912 , muistuttaa aihekägi ttelyltään paljon suomalaisia teolli
sen työtaistelun kuvauksia. Uutta siinä on lähinnä ammattiliitol
le annettu niljakas välittäjän rooli, joka kuvastaa ajan englanti
laisia ongelmia. Leon Larssonin "Kapina"^2, joka suomennettiin

1910 , käsitteli torpparihäätöjä ja täydensi osaltaan täkäläistä
kuvausta. Aarne Orjatsalon suomentama Krausen "Takaisin taistelun
tuoksinaan" ^

kuvaa mielenkiintoista kysymystä ensimmäisen ja

toisen polven teollisuustyöläisen asennoitumiseroavuuksista työtaistelukysymykseen.
Työtaisteluaiheen ja siihen liittyvien ilmiöiden käsittely on ol
lut vuosisadan vaihteen työläiskirjallisuudessa laajaa ja moninais
ta. Näytelmillä on selvästi ollwfr ajankohtainen valistuksellinen
merkityksensä työväestön taistelukunnon ja yhteisrintaman lujit—
,/^tajina. Niissä on toistuvasti jouduttu ottamaan kantaa kaikkein
keskeisimpiin kysymyksiin työväenliikkeen etenemisessä.
Seu,raayas6a -pn vuosisadanvaihteen työtaistelunäytelmistöä tarkastel
tu siten, että ensimmäisenä käsitellään aihepiirin vakavat näytel
mät ilmestymisa.janko.hdan mukaisessa järjestyksessä. Jos teoksilla
on sama ilmestymisvuosi, on järjestys kirjailijan sukunimen mukaan
aakkostettu. Toisena aihekokonaisuutena käsitellään aihepiiriin
liittyvät huvi- ja lastennäytelmät samoin ilmestymisajankohdan mää
rittelemässä järjestyksessä.
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Esittelyn jälkeisessä arvioinnissa on keskeisimmäksi nostettu näy
telmien suhde yhteiskunnalliseen kehitykseen ja sen ilmiöihin tar
kasteluajankohtana sekä näytelmien kulttuurihistoriallinen merkitys
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TYÖTAISTELUAIHEINEN KÄYIELMISTÖ

Ruukin jaloissa

August Bernhard Mäkelä (alk. Mattsson 1862-1932) kirjoitti näytel
män "Ruukin jaloissa" 1890-luvulla. Heti valmistuttuaan näytelmä
sai ensiesityksensä Suomalaisessa Teatterissa 1896. Näytelmä nos
taa työlakko-aiheen ensimmäistä kertaa kuvauksen päätematiikkaan.
Jo Minna Canth, oli "Kovan onnen lapsissa" 1888 asettanut tapahtu
mien lähtökohdaksi työselkkauksen, jossa rautatieläiset saavat
poliisit peräänsä vastutttttuaan joukkoirtisanomisia yhteisvoimin.
Nämä tapahtumat ovat kuitenkin vain ekspositiossa ilmenevä sysäys
varsinaiselle tapahtumakululle, eivätkä vielä nouse kuvauksen koh
teeksi. A.B. Mäkelä lienee näytelmäänsä kirjoittaessaan ollut pe
rillä Minna Canthin tuotannosta. Nuoruutensa Kuopiossa viettänee
nä hän oli jopa kuulunut Minna Canthin “kirjalliseen salonkiin",
jossa uuden ajan aatteita yhteisesti pohdittiin.^
Näytelmän juoniaines on monipolvinen ja laaja. Vaikka työlakon
aloittamisuhka kohoaa sen keskeiseksi teemaksi, ovat toisiinsa
punatut ihmiskohtalot, perhedraamat ja maakeinottelu lähes yhtä
keskeisellä sijalla,'ja tapahtumien eri t as ©t. lomittuvat juoninäytelmän tapaan toisiinsa. Näytelmän tarina on tiivistettynä
seuraava:
Vallinkorvan talo sijaitsee paikallisen rautaruukin kannalta
arvokkaalla koskenrantatontilla. Ruukin patruuna on nuoruu
dessaan lemmiskellyt talon tytärtä, mutta miehen tämä on
saanut kotivävyksi asettuneesta Vallinkorvasta, jolla ei ole
lainkaan maanviljelystaitoja. Hän keittelee viinaa, jota vai
mo myy suurimpaan rahantarpeeseen. Perheen tytär Lyyli on ol
lut Helsingissä opissa, tavannut siellä teologian ylioppilas
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Alpo Leiniön, joka on kihlannut tytön ja saattanut hänet ras
kaaksi. Tehtyään joitakin pikkurötöksiä kaupungissa Leiniö on.
yhteiselle kotiseudulle, jolla Lyyli odottaa, ja ru
vennut ruukin konttoristiksi. Vallinkorvan tilaa ovat ostel
leet monet välitysmiehet;, mutta hän on päättänyt, ettei myy
ruukin patruunalle, ja niin ovat kaupat jääneet tekemättiä.
Vallinkorvan vaimo on saanut sakot viinanmyynnistä, ja perhe
on pahassa ahdingossa. Vävytarjokas Leiniö lupaa silloin os
taa tilan tulevalle perheelleen. Vallinkorva päättää myydä
maan ehdolla että hänelle jää hallintaoikeus. Leiniö laatii
vilpilliset kauppakirjat ja kieltäytyy sen jälkeen naimasta
Lyyli—tytärtä. Vallinkorva luulee konttoristin toimineen sit
tenkin patruunan asiamiehenä. Hän joutuu hakeutumaan työhön
vihaamaansa ruukkiin. Siellä ruvetaan suunnittelemaan työlak
koa olojen parantamiseksi ja maakeinottelun lopettamiseksi.
Patruunan puolella on nuori sukulainen, insinööri Vilho, par
haiten perillä keinoista työlakon ehkäisemiseksi. Saadakseen
lakkouhan asettumaan omistajat kiiruhtavat ahjolle keskuste
lemaan työmiesten kanssa. Vallinkorva erotetaan työstä kir—
peitten huomautusten takia. Tehtailijan vaimo esittää työmie
hille vanhan Menenius Agrippan sadun vatsasta ja muista ruumiin
jäsenistä saadakseen heidät katumaan käytöstään. Konttoristi
Leiniökin yrittää hyödyntää keskenjääneitä jumaluusopin opin
tojaan pitämällä nuhtelevan saaman. Kumpikaan ojennus ei mie
hiin tehoa, sen sijaan nuoren insinöörin väitteet tuntuvat hei
hin vaikuttavan. Tilanne ei kuitenkaan selviä pelkällä keskus
telulla.
Onneton Lyyli tulee tehtaan alueelle saadakseen konttoristin
heltymään avioliittoon. Alpo esittää verukkeena kieltäytymisel
le en viinanmyynnin häpeän. Patruunan naisväki nuhtelee Alpoa
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kovasydämisyydestä, mutta tämä puolustautuu: Missä ovat tuomit
sijat olleet kun patruunan veli on saattanut hänet itsensä alul
le patruunan sisäipii jän kanssa? Rouvasväen syytteet kilpistyvät,
mutta insinööri iskee kauempaa silmänsä Lyyliin.
Uudet neuvottelut työmiesten ja tehtailijan väen kanssa eivät
johda tuloksiin ja miehet ilmoittavat lakon alkamisesta. Insi
nöörin onnistuu kuitenkin viivyttää lakon toimeenpanoa ja Val
linkorva, joka on kiihkeästi ajanut lakkoa, katkeroituu enti
sestään.
Vastoinkäymisistä murtuneena Vallinkorva päättää avata tehdas»altaan sulut. Tällä välin on konttoristi Leiniö päättänyt omin
luvin anastaa itselleen perintöosuutta tehtaan kassakaapista
saattaakseen lopullisesti voimaan kaupan Vallinkorvan maatilas
ta. Vallinkorvan ollessa matkalla murtamaan patoa, murtautuu
Leiniö patruunan kassakaappiin. Lyyli on kuitenkin vienyt sa
naa isänsä aikeista insinöörille, ja molemmat murtajat jäävät
kiinni, Vallinkorva ennen aikeensa toimeenpanoa, Leiniö sen
jälkeen. Viime töikseen konttoristi yrittää vierittää syyn
murrosta Vallinkorvan niskoille, mutta

paljaätuu.. Nimismiehen

tultua insinööri puhutUelee onnellista Lyyliä morsiamekseen ja
tekee puolestaan kaupat Vallinkorvan maista. Työläiset, jotka
ovat tuleet tuomaan sanaa lakon alkamisesta, joutuvat tapahtu
mien todistajiksi. Kun petollisten maakauppojen tausta selviää,
he ovat valmiita luopumaan lakosta.
Näytelmän, monivaiheisuus ja juoniaineksen yhteenkytkeytyminen tun
tuu paikoitellen koomiselta, koska juonen perusrakenne ei ole riit
tävän tiivis kestämään moista kuormitusta. Henkilöiden käsittelyssä
on toisaalta komiikkaa, toisaalta jälkiromantiikan yksilökuvalle
tyypillisiä aineksia. (2 Näytelmän kohtauksissa ei ole juonelle omi
naista löyhyyttä. Niissä tulee ilmi selkeä näyttämöllinen taju ja

ennen muuta komediallinen kyky. Aivan varmasti ei näytelmän perus
teella pysty määrittelemään, sulitautuuko Mäkelä edes sankariinsa,
insinööri Vilhoon, täydellä vakavuudella, vai onko hänenkin kuvas
saan lievää ironiaa. Varmaa kuitenkin on, että Mäkelä suhtautuu
myötätunnolla kuvaamaansa kansaan. Vallinkorvan pettymykset ja
hänen valitsemansa,vääriksi osoittautuvat ratkaisukeinot, saavat
osakseen myötätuntoa.
Nostaessaan teollisen työtaistelun varhaismuodot kuvauksen kohteek
si Mäkelä tarjoaa ratkaisuksi ajan porvarillisen radikalismin hy
väksymää "englantilaista mallia”, jota insinööri suosittaa patruu
nalle:
ANTERO (patruuna)
Ettei uudistuisi tuo lakonuhka joka kevät?
VILHO (insinööri)
Niin, toivoakseni ETTÄ TYÖMIES EI AINA VAAN OLISI VAATIVALLA
PUOLELLA, että liikkeen etu olisi myös työmiehen etu, että
kumpikin puoli niin kantaisi kuin maksaisi paikkansa ANTERO
Siis siihen Englannin malliin?
VILHO
On paikoin käytännössä muuallakin. Ei tietääkseni ole keksit
ty parempaa, pysyväisesti vaikuttavaa varokeinoa.
ANTERO
Hm - ottaa työmiehiä osalle liikkeeseen?
AINO
Sehän tulevaisuuden aate,jalo.
ELSA
Kaunis aate.
VILHO
Sen kun toteuttaa, ovat vanhimmat ja parhaat työmiehet tuke
namme kaikkea kiihoitusta vastaan.

(ss 74-75)
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Esitetty ratkaisumalli oli lähellä nuorsuomalaisten ohjelmaa

teol

lisuuden ongelmien ratkaisuksi. Nykylukijasta keskustelu saattaa
tuntua ironiselta, mutta näytelmän loppukäänne antaa olettaa, että
kyseessä on Mäkelän oma silloinen kanta asiaan. Tämä tuntuu perin
hämmästyttävältä, kun ottaa huomioon, että jo pari vuotta näytel
män julkistamisen jälkeen Mäkelä ryhtyi toimimaan "Työmies" -lehden
päätoimittajana. Tällöin hän jo luonnollisesti edusti työväenliik
keen näkemyksiä työtaistelusta, eikä "englantilainen malli" toki
kuulunut niihin. Mallin vaikutuksista työväenliikkeeseen kirjoit
taa A.V. Jefimov: "... yhdessäkään Euroopan maassa työläiset eivät
olleet niin suuresti porvarillisen ideologian hämäämiä kuin Englan
nissa. Missään muussa maassa ei ollut niin vaikutusvaltaista työ
väen aristokratiaa. Työväen aristokratia, joka tunsi olevansa si
dottu yhteen porvariston etujen kanssa, piti erittäin tarkkaa huol
ta siitä, ettei työväenliike menisi vanhojen trade-unionien oppor
tunistista käytäntöä pidemmälle."^
Näytelmän tyyli ja kielenkäyttö lukuisine murreilmauksineen osoit
taa pitkälle kehittynyttä kielen hallintaa ja näyttämöpuheen vaati
musten tuntemusta. Samaa tilannetajua kuvastaa etenkin näytelmän
alkupuolella käytettyjelämänläheinen huumori, joka saa sijansa tukalimmassakin tilanteessa. Mäkelän suhtautuminen näyttämökunaan on

perinpohjainen ja osoittaa tapaintuntiemusta. Kunkin näytöksen alus
sa on yaksityiskohtiaan myöten harkittu ehdotus näyttämökuvaksi
sekä puvustusta ja rekvisiittaa koskevia viitteitä, joilla on suo
rastaan sosiaalihistoriallista arvoa. Erikoisuutena on mainittava
näytelmän kolmas kuvaelma, jonka tapahtumapaikka on tehtaan vals—

sipaja, sulatusuunien, ahjon ja höyryvasaran maailma, jossa työläi
set kuvataan työssään. Näin rohkeita ehdotuksia eivät myöhemmät
käsittelyajankohdan näytelmät esitä. Ne on jo useimmiten sovitet
tu seuranäyttämöiden esitysresursseihin, eivätkä tarjoa näyttämö—

ratkaisun laatijoille yhtä kunnianhimoisia tehtäviä,
A.B. Mäkelä, jonka oma elämänkerta on vielä monin verroin värikkäämpi kuin hänen ensimmäinen näytelmänsä^, ei siinä vielä etene
kovinkaan pitkälle työväenluokan aatemaailman tulkkina. Työtaistfilutunnelmat vain tarjoavat ajankohtaisen ja dramaattisen kehyksen
näytelmän henkilöille, ja lopputulokseksi sinetöidään edellä esitet
ty sovinnainen näkemys luokkayhteistyön kannattavuudesta. Kirjalli
sena tuotteena tämä näytelmä sen sijaan on melko korkeatasoinen.
Se ilmentää monipuolista draamallista kykyä ja on epäilemättä mer
kittävimpiä ajan näytelmäkirjallisuuden tuotteita. Valitettavaa on,
ettei Mäkelä aatteellisen kehityksensä myöhemmissä vaiheissa enää
tarttunut yhtä merkittävään näytelmäaiheeseen. Hänen toinen näytel( *5
mänsä "Kolmen sällin seikkailut”v , ei yllä ajankohtaishupailua
merkittävämmäksi. Pakinointi ;
3taapro Jääskeläisen nimellä, työväenlehtien toimittaminen ja Sointula-yrityksen johto Yhdysvalloissa
/e
aateveli Matti Kurikan rinnalla' , olivat etappeja Mäkelän myöhem
missä toimissa, mutta "Ruukin jaloissa" jäi hänen ainoaksi merkit
täväksi näytelmäkirjallisuustuotteekseen. Mäkelän kiistämätön ansio
on, että hän nostaa teollisen työtaistelun tapahtumakentän ensimmäis'
tä kertaa näytelmän varsinaiseksi kuvauskohteeksi.

Lahjoitusmailla

Ilmestymisvuotensa mukaan seuraavana kuvaa työtaistelua Santeri
Ingmanin (sittemmin Ivalo 1866-1937) "Lahjoitusmailla". Se liit
tyy Tavaststjeman aloittamaan näytelmäkuvaukseen torpparihäädöistä, mutta antaa niiden johtaa erikoislaatuiseen joukkotoimintaan
valiten historiallisesti etäisen perspektiivin. Näytelmä ei ole
kirjailijan tuotannossa saanut osakseen juuri lainkaan huomiota,
mutta ei suinkaan ole kirjallisilta ansioiltaan tekijän historial-
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lisiä romaaneja vähäisempi. Näytelmä ilmestyi Werner Söderströmin kustantamana vuonna 1900 ja sijoittuu siten historiallisten
romaanien "Juho Vesainen" ja "Erämaan taistelu" välille.^
Näytelmän tapahtumapaikka on Valkajarven pitäjä vuonna 1837. Se
ottaa selvästi kantaa ilmestymisajankohtana tärkeään torpparikysymykseen ja pyrkii osoittamaan, että torpparit usein ovat
olleet maidensa alkuperäisomistajia. Tarina alkaa ajankohdasta,
jona on annettu asetus kruunun lahjoitusmaiden omistusoikeuden
lopullisesta siirtämisestä paikallisilta talonpojilta lahjoitusherroille.
Veikkolan hovin vouti kulkee ympäri lahjoitusmaita ja vaatii
talollisia tekemään kirjallista kontrahtia, jossa omistusoi
keus siirtyy lah joitushermlle. Kontrahdin vastustajia uha
taan häädöllä. Kuvernöörin kiertokirjettä siteeraten vouti
esittää asiansa myös kirkkoherralle ja vaatii tätä toimimaan
esimerkkinä talonpojille. Kirkkoherra lupaa alistua pakon
edessä, mutta ei suostu vahvistamaan asiaa nimikirjoituksel
laan, koska perintomaista luopuminen sotii hänen oikeudentuntoaan vastaan.
Kylän kirjon rakentaminen on kesken, koska hovin herra on teh
nyt valituksen piirustusten laajentamisesta. Keskentekoisen
kirkon luona talonpojat kokoontuivat- rakennustöiden saattami
seksi käyntiin. Kaikki muut ovat kieltäytyneet kontrahdista
paitsi rengistä isännäksi nostettu Laihanen. Talonpoikien
asiaa ajamaan, on lupautunut Koironen, joka on luvannut hank
kia ruotsinvallanaikuiset perintökirjät ja jättää ne kuver
nöörille. Koironen on taipuvainen ryypiskelyyn, eivätkä ta
lonpojat täysin luota häneen, mutta vaihtoehtoja ei ole.
Petturiksi muuttuneen Laihasen kihlaus purkautuu ja hän van
noo talonpojille kostoa.
Kylän kirkkoherra pannaan kiihottajana pois viralta ja hovin

miehet purkavat salvoksen. Talonpoikia he uhkaavat sotaväellä.
Nämä päättävät lähteä hoviin puhumaan, mutta kieltäytyvät edel
leen allekirjoituksesta.
Kapakassa asianajaja Koirinen kuulee, että talonpojat
kittu, mutta nämä ovat pysyne et sanassaan. Hovin vooati palkkaa
Laihasen hankkimaan humaltuneelta Koiriselta talonpokien perintökirjat. Tämä onnistuu ja Laihanen vie hetken epäröityään kir
jat voudille.
Talolliset häädetään kodeistaan voutien ja voutirenkien voimin.
Lautamieheksi kohonnut Laihanen on häätäjien mestarina. Väki
joutuu pakenemaan metsiin ja rakentamaan piilopirttejä. He käy
vät kuitenkin korjaamassa viljaa pelloiltaan, vaikka hovi on
ankarasti kieltänyt korjuun. Talonpoikia kurittamaan hankitaan
sotaväkeä, mutta kyläläiset keksivät turvautua aseettomaan vas
tarintaan, joka yllättää kasakat s
HOLTTINEN
Sitä katseli kotvan aikaa, vaan jo komensi Hukka piikkimiehet
pellolle. Kolmisenkymmentä miestä ajaa karautti sinne ja taisi
pa sykähtää monen leikkaajan sydän. Vaan minä käskin kaikkien
pysyä paikallaan, - me leikattiin vain.
ANTTI
Sappi kuohahti ja koura tapaili »eivästä, mutta rauhassa lei
kattiin.
JUVA
Entä ratsumiehet, minkä tekivät?
HOLTTINEN
Minkäpä tekivät? Ajoivat kohti, muka työntääkseen meidät hevosillaan pois, vaan ei lähdetty, - eihän se hevonen ihmistä pol
je vaikka käskisi.

(ss. 105-106)

Aseeton vastarinta hämmentää hyökkääjät ja osoittautuu käyttö
kelpoiseksi. Laihanenkin haluaa vaihtaa puolta, mutta entisen

morsiamen edelleen kieltäydyttyä tulemasta hänelle, hän luopuu
aikeestaan. Hovin miehet kyllästyvät työhönsä ja kiistelevät
siitä, kenen tehtävä on ajaa talonpojat pelloiltaan. Ratsuväen
päällikkökin kieltäytyy käymästä rauhallisten elonkorjaajien
kimppuuni. Voudin ainoa keino on saada aikaan levottomuuksia.
Tämä onnistuu, kun hän vangitsee kaksi talonpoikaa* Muut tart
tuvat seipäisiin ja sirppeihin» Sotaväki puuttuu asiaan ja ta
lonpojat vangitaan.
Vangitsemisten jäHkiselvityksissä käy ilmi, että voudin "lain
kuuliaisuuden" motiivina ovat hänen omat suuret kiinnytyksensä
hoviin. Hän polttaa talonpoikien perintökirjät ja yrittää vielä
kerran saada nämä allekirjoittamaan kontrahdit, hintana vapaus.
Tämän hän tekee, koska puumerkki takaisi varmemmin hovin omis
tuksen kuin kahleet. Kun talonpojat kieltäytyvät, alkaa heidän
marssittamisensa Siperiaan. Voudin äpärälapseksi paljastunut
Laihanen liitetään vankijoukkoon esivallan herjauksesta, kun
hän on tunnustanut väkijoukolle erehdyksensä*
Asianajaja Koirosen ponnistuksista on vain yksi tulos: Kun seu
rakuntaa lähdetään; viemään Siperiaan, saa kirkkoherra kirkon1aajennusluvan virallisesti hyväksyttynä. Oraakkelimainen kirk
koherra näkee kuitenkin luvan merkkinä "i jankaikki'sesta oikeu
desta" ja toivon valona.
Ingnmin tapa käsitellä talonpoikien

taistelua on monessa piirtees

sään jälkiromanttinen. Hakeutuminen historiaan, salaperäisen Marketta-muorin olemus, hänen ennusmerkkinsä ja näkynsä, jotka koituvat
kylän kohtaloksi, antavat leimansa koko teokselle. Työtaisteluaiheen kannalta näytelmän, tekee merkittäväksi kansan turhautuminen
aseettomaan vastarintaan, työn jatkaminen ilman levottomuuksia "työ'
sulun" alaisilla pelloillaan. Teeman yhtäläisyydet varsinaiseen
työlakkoaiheeseenovat suuret. Olleelliseksi kohoaa joukkovoiman
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ja yhteistyöni merkitys, anarkiasta ja väkivaltaisista toimintamuo
doista kieltäytyminen viimeiseen asti. Myös häätökuvaukset ovat pit
källe yhtäläisiä myöhempien torpparityötäisteluja kuvaavien teosten
kanssa. Mielenkiintoinen on myös keskustelu lain ja laillisen yh
teiskuntajärjestyksen oikeudenmukaisuudesta. Näytelmän nimismies
yltyy epäilemään, tokko järjestelmä on kohdallaan, kun niin paljoni
vääryyttä pääsee tapahtumaan. Vouti saa hänet vaikenemaan selittä
mällä, että hän ja nimismies ovat lain toimeenpanijoitta, ei muuta.
Heidän oikeudentuntonsa on vahvistettu asetus. Tämä saa nimismiehen,
luopumaan epäilyistään* Ingman ottaa kuitenkin selkeästi kantaa asi
aan panemalla voudin heti seuraavassa tunnustamaan, että omaisuuden
kartuttaminen on hänen ainoa vakavasti otettava motiivinsa talon
poikien vainoamiseen* Kansan suurta enemmistöä vastaan suuntautu
nut laki saa kuitenkin myös muita epäilijöitä, jotka havaitsevat,
ettei yhteiskuntajärjestelmä voi toimia ilman työläisiä:
POSSE
Ensiksi Viipurin linnaan ja sitten Siperiaan, - rupesivat kapi
naan esivaltaa vastaan ja löivät ruunun miehiä. Mutta kuka tääl
lä sitten kyntää ja maksaa verot?

(s 132 )

Ingman on kuvannut talonpoikiensa oloja puhtaasti feodaalisessa yh
teiskunnassa. Tällöin hän on karistanut kuvauksen&a nousevan kapita
lismin aiheuttamista uusista ristiriitatekijöistä. Tuloksena on oi
keudenmukaisuuteen vetoava näkemys omistusoloista, johon samalla
nivoutuu tapahtumakulkuja, jotka olivat puhuttelevia hänen aikalai
silleen. Työtaistelukäytännössä tutuksi tuleet toimet saadaan sym
patian kohteiksi, kun niitä käytetään omistus oikeudellisiin kysymyk
siin rajattuina. Ongelmanasettelu tuntuu motivoidulta puhuttelemaan
erityisesti porvarillisia katsojia näin esitettynä, mutta tekee__samalla osaltaan ymmärrettäviksi työväestön konkreettisia toimia oi
keuksiensa puolustamiseksi. Näytelmästä käy selvästi ilmi, että.

tämän nuorsuomalaisen lehtimiehen (ensin Päivälehden, sitten Hel
singin Sanomien toimittaja
tun kansanosan puolella.

) myötätunto ja oikeudentaju on sorreA / ' '
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X - ✓
^
^
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Mestari Garp

Kaarle Halme (alk. Sundgren 1864-1946) on suomalaiseen näyttämötai
teeseen monipuolisesti vaikuttanut hahmo. Teatteriin hän tuli suh
teellisen myöhään, useiden virkamiesvuosien jälkeen, mutta toimi
sitäkin ahkerammin sen eri sektoreilla. Hän toimi näyttelijänä, pu
heilmaisun opettajana, useiden teattereiden perustajajäsenenä, työväennäyttämöaatteen innokkaana ajajana, teatterinjohtajana ja näy
telmäkirjailijana. Hänen ensimmäinen yhteiskunnallisesti suuntautu
nut näytelmänsä oli yksinäytöksinen "Mestari Garp", joka ilmestyi
1901 ja sai ensiesityksensä Arkadiassa. Halme oli jo tuolloin työ
väenliikkeelle myötämielinen ja esiintyi sen aatteiden ajajana. Lä
hinnä taiteelliset erimielisyydet, ennen muuta puheilmaisuni suhteen*
kiristivät pian"Mestari Garpin" jälkeen Halmeen ja Arkadia-teatterin
johtajan Kaarlo Bergbomin suhteita niin, että heidän tuloksekkaasti
alkanut yhteistyönsä keskeytyi, ja Halme toimi pitkään Bergbomin
( 1
vastaisessa oppositiossa.v

"Mestari Garp" on selkeä ja draamallista tajua osoittava pienois
näytelmä. Sen lähtökohtana on tavallaan sama aatteellinen ongelman
asettelu kuin "Ruukin jaloissa" -näytelmässä, 'tenglantilainen malli*.'
Hän osoittaa vanhaa mestari Garpin välityksellä, ettei, työläisen oikeudentunto voi kestää luokkasovun henkilöitymistä itsessään ja toi
saalta sen, ettei työväen joukkovoima anna. moiseen edes til&isuutta - työläisaristokratian rakentaminen alhaalta tulevan paineen eh
käisemiseksi on siis näennäisratkaisu.
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Mestari Garp on ollut kolmekymmentä vuotta Ahlstrandin tehtaal
la ja palvellut patruunaa uskollisesti. Hänen oikea kätensä on
jäykistynyt, kun hän on joutunut pelastamaan poikansa tehtaan;
väkipyörän välistä, mutta tuota suoraa kättä sanoo patruuna
omaksi "oikeaksi kädekseen".
Garpin pojasta on vuosien mittaan kasvanut herra. Hän on valmis
tumaisillaan lääkäriksi ja havittelee puolisokseen Ahlstrandin,
ainoaa tytärtä. Hän on palaamassa kotiin Helsingistä päivänä,
jona miehet tehtaalla ovat esittäneet 20 %:n palkankorotusvaa
timuksen ja sen tueksi lakkouhkan. Tatruuna on juuri ehtinytluvata tyttärensä Garpin pojalle, kun isä tulee työläisten puo
lesta esittämään uudet vaatimukset. Patruuna sydämistyy Garpille. Hän ei jaksa tajuta, että hänen "monivuotinen työtoverinsa
ja ystävänsä" voi liittoutua hänen vastustajiinsa, muihin työ
läisiin. Hän on vakuuttunut siitä, että muista työläisistä ei
ole tämänkaltaisia asioita ajamaan ja että kaikki on Garpin
henkilön varassa. Hän siis päättää antaa myös vastaiskunsa hen
kilökohtaisella tasolla: Nuorten on erottava toisistaan, ellei
Garp luovu vaatimuksistaan. Kuin ohimennen hän toteaa lisäksi:
AHLSTRAND
Kaikki jotka eivät tyydy entisiin ehtoihin, ovat heti vapaat
tehtaan palveluksesta ja saavat mennä konttoriin nostamaan sisälläolevan palkkansa.

(s*

Garp joutuu syvälliseen henkilökohtaiseen ristiriitaan. Hän
tuntee, että hänen oikea paikkansa on työläisten joukossa,
mutta poika, tämän nuorikko ja monet muut henkilökohtaiset
siteet sitovat häntä liiaksi tehtailijaan. Hän ymmärtää, ettei
tehtailija tajua hänen puhuvan työläisten asettaman komiteani
suulla, vaan suhtautuu, kuten petolliseen ystävään. Lopulta
hän päättelee, että hänen täytyy vetäytyä asemastaan saattaak-

seen asiat oikealle tolalleen:
GARP
Lasten onnen rakentaminen ei pyyhkäise pois työväen vaatimuksia.
Mutta jos minä olen toisen tiellä, enkä toista voi auttaa, niin

Tehtailija katsoo voittaneensa taistelun, kun Garp ilmoittaa
luopuvansa tehtävistään. Hän saa kuitenkin kokea, että työväki
uudistaa vaatimuksensa entistä ponnekkaammin Gamin väistyttyä.
Voitto on ollut näennäinen.

"Mestari Garp" on vaatimaton, suhteellisen hyvin kirjoitettu pienois
näytelmä. Se nostaa esiin monta mielenkiintoista käännekohtaa, jot

ka tulevat olemaan myöhemmän työtaistelukuvauksen aineksia. Se osoit
taa, että Wrightiläisen työväenliikkeen aika on ohi. Luokkakantaisen
työväenliikkeen olemusta eivät omistajat kuitenkaan vielä ymmärrä.
Jo näytelmän alkutilanteessa käy tämä asia esiin. Kun patruunaper—
heen palvelija kertoo työmiesteen olleen sulkeutuneina kirjaston
suureen lukusaliin monia tunteja ja ilmoittaneen suunnittelevansa
lepopäivän enteitä", toteaa rouva Ahlstrand heidän mitä todennäköi
simmin suunnittelevan kesäjuhlaa, kansanjuhlaa tai arpajaisia. Vie
lä selvemmin tulee sama ongelmanasettelu esiin patruunan ja mestarina
keskustelussa:
GARP

Minä puolustan työväen tilan parantamista. Teidän tehtaana® työ
väestön palkkasuhteet ja työ järjestelmä ovat asetettavat sopu
suhtaisiksi ajan vaatimusten kanssa.
AHLSTRAND
Ja tätä minä saan kuulla, minä, joka olen aina pitänyt silmällä
työväen parasta, hankkinut sille iainakirjastom, perustanut apukassan, toimittanut lukusalin ja hommannut parhaani mukaan työ-

miesteni eduksi. - Mutta minä huomaan tehneeni siinä tyhmästi,
hyvin tyhmästi. Jota enemmän teille antaa, sitä enemmän te pyydätte.
GARP
Me emme pyydä mitään liikaa. Eikä vaatimuksemme ollenkaan ole
ennenaikainen. Katselkääpä vain vähän tarkemmin tämän tehtaan
edistystä! Sen huomaatte menneen huimaavaa vauhtina eteenpäin
ja tuottaneen teille melkoiset voitot pääomastanne. Verratkaa
taas siihen työmiehen toimeentuloa, joka supistuu kaikkein välttämätt ömimpääm -

(ss. 14 -15 )

Työväestön ja omistavan luokan yhteisten etujen aika, jota pidettiin yllä

pikkureformeja suorittamalla, on mestarin sanojen mukaan

ohi. Työväenliike on kypsynyt vaiheeseen, jossa selvästi nähdään,
että peruskysymys on kysymys tuotantovälineiden omistuksesta ja
siihen kytkeytyneestä voitonjaosta. Myöhemmissä näytelmissä ei enää
näin selvästi palata tähän ylimenovaiheen ongelmanasetteluun, vaik
ka sitä vielä usein sivutaankin.
Toinen yhtä selkeä teema on henkilökohtaisten ihmissuhteiden ja
omaan luokkaan samaistumisen ristiriita. Halmeen: kirjoittama rat
kaisu en erikoinen: Garp vetäytyy' toimestaan ja samalla tavallaan
väistää ristiriidan, tunnustautuu sen lannistamaksi. Myöhemmissä te
oksissa ei enää korosteta tämänkaltaista menettelyä. He päätyvät
kerran toisensa jälkeen osoittamaan, että jokaisen pysyminen pai
kallaan taistelurintamassa on välttämättömyys. Garp samaistuu työläisaristokratiaan,4 oka on eksynyt luokkansa yläpuolelle ja toteaa
kin, että "työväen asiaa ei voi ajaa kukaan ulkopuolella olevä'. Tä
mäkään kysymyksenasettelu ei enää myöhemmissä työtaistelunäytelmissä ole keskeinen. Niissä ovat riveistä väistyvät lähes yksiselit
teisesti pettureita.
Yleistä mielenkiintoa omaava on myös Halmeen näkemys työväenluokas
ta peräisin olevasta sivistyneistöstä. Nuori Garp on täysin kasva-

■-- nut eroon kotinsa aatemaailmasta. Tätä kellitystä on edistänet
myös äidin siilitautuminen, joka aluksi on ollut torjuva koko
työvänliikettä kohtaan. Isän ja pojan välit ovat rikkoutuneet,
eikä poika enää lainkaan pysty ymmärtämään isänsä vaikuttimia,
siksi perusteellisesti hän on omaksunut opiskeluympäristönsä
porvarillisen maailmankuvan. Hän väittää isän toimivan kylmäs
ti ja tunteettomasti asettuessaan työläisten kannalle lähimpiensä onnen kustannuksella, "myyvän poikansa ventovieraiden tu
levaisuuden hyväksi". Garpin vastaus on suoraviivainen:
GARP
Jos työmiehen pojasta vahingossa tuleekin herra, niin pitää
hänen korjata erehdyksensä antautumalla työväen asian ajajak
si.
Samaa ohjetta Garp ei kuitenkaan pysty soveltamaan omaan tilantee
seensa. Kun hän kokee ajautuneensa työväenjoukoista irralleen, hän
ei korjaa erehdystään antautumalla täysin rinnoin ajamaan niiden
asiaa, vaan vetäytyy vieraantuneena taistelusta.
"Mestari Garp" on osoittautunut käyttökelpoiseksi pienoisnäytel
mäksi. Siitä on otettu lukuisia painoksia vuosisadan alussa ja
ilmeisesti se on kuulunut lukuisten työväennäyttämöiden ohjelmis
toon. Työtaisteluteemaa se kuitenkin lähestyy yksilökohtaloiden
ja sisäisten moraaliratkaisujen kautta. Se ei käänny suoraan tais
televan luokan kuvaukseksi, vaan hakee henkilönsä sen yläpuolelta.
Näytelmä herättää kuitenkin monia taistelevan luokan kannalta oleel
lisiä kysymyksiä. Se heijastaa uskoa taisteluun osoittamalla näytel
män lopussa, että liike jatkaa työtään ja ettei sitä murskata murs
kaamalla yksilöitä, koska yksilöiden takaa nousee joukkovoima.
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®yö ja pääoma

Liki vuosisadan vaihdetta sijoittuu myös Karl Oskar Tannerin (alk.
Tibiander 1868-1906) "Työn ja pääoman1' julkistaminen. Fredriksbergin työväenyhdistyksen näyttelijäseuran johtajana toiminut Tan
ner esitytti näytelmän näyttämöllään 1902 ja vuotta aikaisemmin
tiettävästi silloisessa asuinpaikassaan Lahdessa. (1 "Tjsrö ja pää
oma" tunnettaan kuitenkin vain lehtiselostuksen pohjalla, jota Raoul
Palmgren Joukkosydän Isssä arvelee tekijän itsensä laatimaksi. Työtaisteluteeman aineksia sisältäneen näytelmän esittely on ilmesty
nyt "Työmiehen'1 vuoden 1901 numerossa 249* Tematiikka on Palmgrenin
mukaan, tiivistettynä, seuraavansisältöinen:
Nuori insinööri Stormbom on perinyt tehtaan ja juhlii juotta
malla työväkeä. Juhlinta päättyy epäsopuun* Työmies Maunula oh
jaa syntynyttä epäsopua kanavoitumaan uudistusvaatimuksiin.
Insinööri puolestaan viettelee Maunulan tyttären isän erottamisuhan voimalla. Tytön sulhanen saa teon kuultuaan miesten mie
let uudelleen kuohuksiin, ja kun Maunula saa kuulla tapauksen,
hänkin kimpaantuu ja hyökkää insinöörin kimppu-un.
Vuotta myöhemmin osuvat metsään paenneen Katri Maunulan mökkiim
kaikki asiaan osalliset: insinööri, vankilasta vapautunut Mau
nula, työmiehiä sekä tehtaan isännöitsijäksi kohonnut työläispetturi. Viimeksimainittu tekee tunnustuksen, jonka kuultuaan
insinööri pakenee paikalta, ja Maunula kehottaa työväkeä uudel
leen nousemaan yhteistoimin.

(Joukkosydän I s 273)

/ Tannerin näy telmän vaikutuksia myöhempään kirjallisuuteen on vaikea
määritellä. Näytelmää ei ole julkaistu painettuna, mutta sitä on
muutaman kerran esitetty eri puolilla Suomea. Selvää kuitenkin on,
että Tannerin näytelmässä on

juoniaineksia, jotka tulevat olemaan
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suosittuja myöhemmässä näytelmistössä. Ylemmän yhteiskuntaluokan
eroottiset etuoikeudet alistusasemassa olevia kohtaan tulevat tois
tumaan lukuisina eri muunnoksina,ja niiden aiheuttama siveellinen
viha on ilmeisesti koettu voimakkaaksi luokkatietoisuuskäsitteen
valavista jaksi. Teollisen työtaistelun aineksia kokoavana "Työ ja
pääoma" kuuluu ensimmäisiin näytelmiin, vaikka sekään ei vielä esi
tä työtaisteluprosessia

johdonmukaisesti läpivietynä keskeisteema-

na.

Aatteen voima

Ennen suurlakkovuotta syntyneisiin näytelmiin kuuluu myös Mikko
Pirhosen (1874-1904) "Aatteen voima'*, $oka ilmestyi Hämeenlinnan
uudessa kirjapainossa 1903* Karjalais-savolainen Pirhonen varusti
näytelmänsä omistussanoilla: "Työväen piirissä toimiville yhdistyk
sille omistaa kyhäyksensä Tekijä". Kokonaisuutena Pirhosen näytel
mä onkin vaatimaton, mutta kyhäys on sille kuitenkin liian vaati
maton nimike. Työläisten järjestäytymisen ensi vaiheista kertovana
ajankuvauksena ja kansanhuumoria viljelevänä näytelmällä on ansion
sa; Näytelmä kuvaa nousukasmielisen Antti Koirisen asettumisen
omistavan luokaa asiamieheksi, taisteluun työtovereitansa ja heidän
järjestäytymispyrkimyksiään vastaan sekä tämän yrityksen seuraukset.
Koirinen, joka on ollut laiska tekemään maatöitä kodissaan, läh
tee sieltä tukkilaishommiin ja joutuu sitä tietä sahalle, jossa
patruuna Selin kiinnittää hänet työnjohtajaksi. Koirinen osoit
tautuu oivalliseksi metsäkauppojen hankkijaksi, "tehtaan halunkkiksi", kun hänellä on apunaan Taavi Tompuri, joka sopivasti
voitelee konjakilla isäntiä.
Kim suhdanteet käyvät vientimarkkinoilla laskuun, ehdottaa Koi-
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s-inen, että työmiesten palkkoja alennettaisiin parikymmentä
prosenttia. Tehtaan työväki ei kuitenkaan enää ole täysin olo
suhteiden armoilla. Heidän luonaan on käynyt työväenpuhujia
ja he ovat tilanneet 'Työmiehen' lisätietoja saadakseen. Koirisen pahin vastustaja työläisjoukossa on Ilmari Kaski, joka
tavoittelee Airosen Ainoa, Koirisen unelmien kohdetta.
Koirisen sydämettömyys tulee monin tavoin esiin. Hän kieltäy
tyy auttamasta jopa äitiään, joka entisestään köyhtyneenä
kääntyy poikansa puoleen.
Tehtaalla pidetään palkanalennusten johdosta lakkokokous. Työ
miehet tahtovat neuvotteluja, mutta eivät saa tavata patruu
naa. Koirinen on ottamassa heitä vastaan, eikä anna: tuumaa
kaan periksi. Hänen apurinsa Tompuri tavataan vakoilemasta
lakkolaisia ja piestään.
Lopulta Koirinen haiikkii patruunalta valtuudet häätää työväki
asunnoistaan. Tompuri puolestaan värvää rikkureita. Uskovai
nen Serafiina on ensimmäisenä tarjoutumassa heidän joukkoonsa.
Kun väkijoukko uudelleen kokoontuu, Koirinen uhkailee aseella
heitä pelottaakseen. Tämä ja Koirisen pilkkahuudot ovat jou
kolle liikaa ja niin lakkolaiset tarttuvat Koiriseen ja piek
sevät hänet. Kun Kaski, joka on käynyt neuvottelemassa tehtaan
varsinaisen omistajan kanssa Helsingissä, tulee paikalle, on
pieksijät vangittu. Aino ehdottaa Kaskelle, että he yhdessä
lähtisivät tehtaalta, mutta Kaski ei suostu pakenemaan vaike
uksia, vaan yrittää luoda lakkolaisiin uuttia uskoa.
Viimeinen näytös tapahtuu kolmen vuoden kuluttua lakosta. Kas
ki on nostettu esimiesasemaan ja entiset työmiehet on otettu
takaisin sahalle. Uudet olivat nimittäin osoittautuneet liian
huonoiksi työntekijöiksi. Koirinen, joka lakon jälkeen oli
ylennyt kauppaneuvoa Koiriliniksi, on tällä välillä jo joutu-

nut vankilaan sovittamaan tekosiaan ja pääsee nyt vapaaksi.

Kun hän palaa seudulle, hän tapaa huutolaiseksi joutuneen äi
tinsä ja tekee ensi töikseen tämän kanssa sovinnon. Työläiset
tavatessaan hän ilmoittaa katuvansa entistä toimintaansa ja
lähtee korpeen aloittamaan uutta elämää.
Pirhosen näytelmä on rakenteeltaan polveileva ja hajanainen. Vii
meisen näytöksen onnellinen loppu on(kaikessa) hyvänahkaisuudessaan
suorastaan koominen. Työläisten asiat kääntyvät hyvin ja Koirinen
tekee parannuksen vauhdilla, joka on^uhteeilisen realistisiakin ta
pahtumia esittävään näytelmän alkupuoleen verrattuna hullunkurinen.
Näytelmän alkupuolella Pirhonen korostaa järjestäytymisen merkitys
tä ja tiedonhankinnan välttämättömyyttä . Erikseen hän painottaa
"Työmies"-lehden osuutta lakkolaisten tukijana ja tiennäyttäjänä.
Pirhonen toimi kansakoulunopettajana, eikä ehtinyt

en n en

varhaista

kuolemaansa kehittyä kirjailijana kovinkaan pitkälle. Hänen toinen
näytelmänsä, "Juoppojen toivomus*, julistaa raittiusaatetta, 4oka
oli Pirhoselle läheinen aihe.^1

Kun on herra ja mestari

Raoul Palmgren esittää Pirhosen kelvottoman työnjohtajan, Antti
Koirisen, polveutuvan Otto Tiupan (1872-1913) "Kun on herra ja
mestari* -näytelmän työnjohtaja Bergin hahmosta. Tämä näytelmä
on tiettävästi esitetty ensimmäisen kerran Helsingin Työväen Te
atterissa 1 9 0 l / 1 Tannerin "Työn ja pääoman" tapaan Tiupan näytel
mä on jäänyt julkaisematta painettuna, joten kovin laajalle sen
merkitys esikuvana ei voi ulottua kuin mahdollisesti toisen kä
den kuvausten kautta. Tiupan näytelmässä lakkotaistelu päättyy
•

työmiesten voitoksi ja katalan Bergin tappioksi.

(2

Tiupan lakkokuvauksilla, joita hän jatkaa novellissaan "Ensitaisatelujen ajoilta"' , on vankat omaelämänkerralliset ainekset taus
talla. Tiuppa oli joutunut kuukauden vankeuteen rikkureiden kun
nian loukkaamisesta erään työtaistelun yhteydessä, ja muun muassa
tätä hän kuvailee laajassa novellissa. Novellista on 1970-luvun
alussa dramatisoitu kuunnelmaversio, joka on yleisradiossa esi(4
tetty nimellä "Julia mestarit ja prinsipaalit"' •
Tiuppa on Tannerin tapaan avannut uria uuden aihepiirin käsitte
lylle kirjallisuudessa. Hänen omakohtaiset kokemuksensa ovat aut
taneet poimimaan kuvaukseen oleellisia käänteitä ja realistisia
tapahtumakulkuja, mikä on ollut erittäin tärkeää aiheen käsitte
lyn kehittymisen kannalta.

Taistelua ja epätoivoa

Jukka Pohjola (Juho Kustaa P. 1878-1948) kirjoitti näytelmänsä
"Taistelua ja epätoivoa" suurlakon jälkimainingeissa, ja se il
mestyi Roman & Karlssonin kustannuksella Hämeenlinnassa 1906.
Näytelmä on nimensä mukaan

työläiskurjaliston kuvaus. Se on

kulunut kansan käsissä ja painettu useaan kertaan. Esitettynä
se on ollut nähtävissä ainakin Hämeenlinnassa.^
"Taistelua ja epätoivoa" on alusta loppuun suorasanaista syytöstä
kapitalistista järjestelmää kohtaan. Siitä välittyy peittelemät
tömänä se taisteluhenki ja uhma, joka oli ominainen suurlakon
jälkeisen kauden näytelmille. Teksti on syntynyt agitaatiotarkoituksiin ja näytelmän sisältö palvelee kokonaisuudessaan samaa pää
määrää. Taiteellinen monivivahteisuus on saanut väistyä ajan ilmi
öistä kasvaneen suorasukaisen julistuksen tieltä.
Näytelmä ei tartu suoraan työtaisteluaiheeseen, vaan ainoastaan
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sivuaa järjestäytyneen vastarinnan mahdollisuutta näytelmän käänne
kohdassa. Kohtaus osoittaa, etteivät näytelmän työläiset vielä ole
kypsiä taistelemaan eduistaan ja toimimaan yhteisrintamassa solidaa
risina toisilleen. Koko muu näytelmä on armottomuudessaan yhtä taistelukehotusta katsojakunnalla. Se osoittaa, kuinka yhteisen taistelu
tahdon puute saattaa tavallisten työläisperheiden elinolosuhteet: kes
tämättömiksi. lopuksi näytelmän sankari valitsee elämäntehtäväkseen
työläisten tietoisuuden kasvattamisen ja heidän nostattamisensa yh
teiseen taisteluun oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta.
Jukka Pohjola kuului syntyperältään varsinaisiin proletaarikirjailijoihin, kotoisin köyhälistöoloista. Lukuisilla eri työaloilla toimit
tuaan ja sivistettyään itseään opiskelulla työn ohessa, hän viimein
ryhtyi puolueen asiamieheksi,

valittiin eduskuntaan,

vuonaa

1917 hän osallistui kansanvaltuuskunnan työhön.^ Luultavaa on, ettei
"Taistelua ja epätoivoa11 ole täysin vailla omaelämänkerrallisia piir
teitä. Varmaa on, että ne elämänolosuhteet, joita näytelmä kuvaa, ovat
olleet kirjailijalle tutut ja läheiset.
Näytelmän alussa on perheriita, jossa eri uskontokuntiin kuuluvat
naiset selvittelevät välejäänj. He eivät kunnioita ketään, suhtau
tuvat pahansuovasti toisiinsa ja ennen muuta elättäjäänsä, työ
väenaatteelle uskolliseen Kalleen. Kallen äiti yltyy silmittömään
syyttelyyn, kun hän kuulee, että Kalle on irtisanottu työstään
"sosialistisen kiihotuksen tähden". Myös Kallen morsian on joutu
nut pois työpaikastaan, koska hän on raskaana. Kallen osoittautuu
mahdottomaksi saada uutta työtä, koska työtodistuksessa on merkintänä irtisanomisen syy. Työtoverit, jotka pitävät Kallen erottamis
ta epäoikeudenmukaisena, kokoontuvat pohtimaan, mitä olisi tehtä
vissä. Kalle näkee ainoaksi mahdollisuudeksi tarttua työläisten
ainoaan aseeseen, yhteistoimintaan.
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»KALLE

Te laaditte tehtaan isännälle kirjelmän, jossa lausutte pahek—
sumisenne minun työstä erottamiseni johdosta ja vaatimuksen,
että minut täytyy ottaa takaisin työhön. Tämän kirjelmän alle
koetatte saada meidän tehtaalaisten nimiä niin paljon kuin mah
dollista; sitten valitsette keskuudestanne lähetystön sitä pe
rille viemään.

(ss> 21- 22)

Pohdiskeltuaan ehdotusta miehet kieltäytyvät. Vielä

keskustel

laan muista mahdollisuuksista:
USEAT JOUKOSTA
Emme voi tehdä mitään tässä asiassa. Emme tahdo menettää työ
paikkaamme.
HEIKKINEN
Jotain täytyy tehdä toverimme puolesta.
I:NEN MIES
Samaa minä ajattelen. Laatikaamme pyyntökirjelmä.
3 :AS MIES
Emme voi sitäkään tehdä.
USEAT JOUKOSTA
Emme tahdo jäädä leivättömiksi.
3:AS MIES
Pyytäköön Peltonen anteeksi tirehtööriltä, ehkä hän sitten pää
see takaisin työhön.
KALLE
Mitä minun pitäisi pyytää häneltä anteeksi — sitäkö, että puhuin
hänelle suoraa totuutta? Sitä en tee, en koskaan! Ellette te tah
do, ettekä uskalla ryhtyä puolustamaan sorrettua, vääryyttä kär
sivää toverianne, kannan rohkeuteni seuraukset yksin - sata ker
taa ennemmin kuin rupean matelemaan sortajani edessä.

(s. 23 )
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Kallen päätös selviytyä yksin ahdingostaan osoittautuu äärim
mäisen vaikeaksi. Vieraassakin kaupungissa kilpistyvät työn
saantimahdollisuudet väliaikaisia rakennustöitä lukuunottamat
ta. Kalle joutuu morsiamineen palaamaan kotiin, toisten armoil
le. Ainoaksi pelastuksekseen hän näkee anarkismin ja rikolli
suuden:
KALLE

Rosvoja suosii ja kunnioittaa kapitalistinen yhteiskunta. Saa
koon se niitä kyllikseen. Heittäköön jokainen työn orja taakan
hartioiltaan ja seuratkoon kapitalistien esimerkkiä. Täyttyköön»
kylät ja kaupungit rosvoilla; täyttyköön vankilat asukkailla;
sortukoon kapitalistinen yhteiskunta kaivamaansa hautaan!
(s. 46 )
Näistä "luokkatiet öisen Topra-Heikin" tuumista Kalle kuitenkin
tulee pian järkiinsä. Hänen morsiamensa, joka kuitenkin uskoo
olevansa syntymättömän lapsensa kanssa Kallen varsinainen taak
ka, menee ja hukuttautuu säästääkseen Kallen rikollisuudelta.
Kalle on lohduton, mutta ymmärtää nyt, että taistelu ei yksin
etene, olipa se kuinka uljasta tahansa. Hän päättää ruveta työ
väenaatteen palvelijaksi ja hylätä kaikki muut haaveet. Hänen
vanha äitinsä joutuu näytelmän lopuksi vankeuteen ruoan varasta
misesta ja kiroaa läksiäisiksi poikansa, koska tämä ei ole pitä
nyt hänestä parempaa huolta. Kalienvakaumus ei kuitenkaan enää
järky.
KALLE

Koko elämäni pyhitän työväenaatteelle, joka tilaisuudessa herä
tän sorretuita. Ja jokaisen työmiehen ja naisen herääminen tie
tää kostoa sortajillemme.

(s. 54)
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"Taistelua ja epätoivoa" -näytelmän kaltaisia väle/iä aatteellisia
kannanottoja alkoi ilmestyä suurlakon jälkeen. Työtaistelut yleis
tyivät ja laajenivat. Ne saivat tuekseen uutta tiedostavaa ja uhma
kasta kulttuuria.
Vuonna 1908 Khjola julkaisi torpparikysymystä käsittelevän "Lain
(-o
ja oikeuden nimessä" -näytelmän.Siinä hän kuvailee häätöjä paroonikartanon mailta. Kuvauksen pääteema on kuitenkin jälkiroman
tiikkaan viittaava henkilöasetelma, joka jättää näytelmän realis
tisen julistavuuden taka-alalle. Kartanon parooni .ja anarkismiin
taipuvainenityöläissulhanen ottelevat torpantytön lemmestä. Häätö,
johon tapahtumat kulminoituvat, jää: eräänlaiseksi sosiaalieroottisen konfliktin kehyskertomukseksi, eikä siihen liity mitään järjes
täytyneitä vastatoimia.

Herran ääni

Kaarle Halmeen 1906 ilmestynyt "Herran ääni" sisältää paljon niitä
tunnuspiirteitä, joita Eino Karhu tutkimuksessaan "Suomen 1900-lu
vun alun kirjallisuus" pitää suomalaiselle vuosisadanvaihteen uusromantiikalle tunnusomaisina.'(1 Halme omisti näytelmän monivuoti
sen työtoverinsa ja teatteripoliittisen vastustajansa Kaarlo Berg
bomin muistolle. Bergbom oli kuollut ilmestymisvuoden tammikuussa.
"Herran äänen" aihe on lakkotilanteesta Vuorenpään tehtailla synty
vä murhenäytelmä, joka huipentuu tehtaan patolaitteen sulkujen mur
tumiseen. Näytelmään liittyy rakkaus- ja perhedraaman teemoja, sym
boliikkaa ja sivujuonia, jotka heijastavat jälkiromantiikan aaltoa.
Hajanaisesta ja laajasta teemakokoelmastaan huolimatta näytelmä si
sältää yksityiskohdissaan: näyttämöllistä tajua, jota teatterimiehel—
tä voi edellyttääkin, sekä taitavaa kielenkäsittelyä. Tärkeää on
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myös, että näytelmän perimmäinen kannanotto on sosialismille myön
teinen huolimatta symboliikan painolastista sekä pessimistisistä
katastrofienteilyistä.
Pieni Laina-tyttö kertoo tehtailijaperheen taidemaalarityttärelle , Vellamolle, vertauksen istuessaan tämän mallina. Laina on
"Ihmisyyskoulussa" oppinut, että liittymällä yhteen kääpiöt kas
vavat ihmisiksi, ja tämän hän tahtoo my^s Vellamon tietoon.
Kun Vellamon äiti näkee Lainan muotokuvan, Vellamolle selviää,
että Laina on hänen veljensä, Ahdin, silloiselle piikatytölle
tekemä lapsi. Piika on sittemmin naitettu juopottelevalle yö
vartija Varikselle, joka kiristää tehtaan rouvaa pikkuvipeiliä.
Samalla Vellamolle selviää, etteivät Ahdin kauniit silmät periydykkään heidän yhteiseltä lailliselta isältään, vaan nuorena
poismatkustaneelta tummasilmäiseltä insinööriltä, johon heidän
äitinsä, tehtaan omistajan tytär, on ollut rakastunut.
Ahdin tultua kotiin, käy ilmi että tehtaan työläiset ovat hank
kiutumassa lakkoon. Vanha eno, hovineuvos ^-arila, varoittelee
Ahtia liian kireästä palkkapolitiikasta, mutta tämä on taipuma
ton. Hänen puolestaan työläiset saavat mennä lakkoon.

AHTI
Tehkööt I

emme siitä kärsi. - Tehdas on käynyt, veden vähyyden

tähden, vain yhdellä koneella aina toisen puolen vuotta. Mutta
nyt meillä on niskasulku valmis, ja ylävesi kohotettu. Vastai
suudessa voi tehtaassa kaksi konetta käydä ympäri vuoden. Pie
ni seisahdus cei tule tekemään tuotantoon mitään vajausta.
HOVINEUVOS KARILA
Mutta jos lakko laajenee? Jos konepajalaiset, valimolaiset, ulkotyöläiset AHTI
Eikö mitä! Sellaista ei voi ajatella. Niinkö suureen hommaan he
pystyisivät!

(s. 63)

Taloon "tulee outo vieras# Hän. on. muinainen tuinmasilmäinen insi
nööri, Svante Alhoranta, joka

nykyisin ilmoittaa toimittavansa

paikkakunnalla ilmestyvää 'Kansan ääntä'. Rouva on kutsunut Al
liorannan luokseen, koska hän luulee, että tämä haluaa 'Kansan
äänen' välityksellä kostaa tehtaalla ja rakkaudessa muinoin ko
kemansa vääryydet ja sen tähden yllyttää työmiehiä lakkoon. AI—
horanta yrittää selittää, etteivät hänen vaikuttimensa ole hen
kilökohtaiset, vaikla hän menettikin rakastettunsa vääryydellä.
Rouva on helpottunut. Kun Alhoranta näkee Vellamossa äidin nuoruudenkuvan, rouva kehottaa häntä rakastamaan tytärtään. Myös
Vellamo on halukas aloittamaan uuden elämän, jossa vallitsevat
uudet arvot. Alhoranta vakuuttaa, ettei pelkkä myötätunto rii
tä, vaan Vellamon on todelliseen muutokseen pyrkiessään astut
tava sisarena työläisten rinnalle.
Tehtaan pillin puhaltaessa kolme kertaa lakon alkamisen merkik
si, tulee yövartija Varis ilmoittamaan vaimonsa hypänneen lapsi
neen koskeen. Näytelmän loppukäänteet seuraavat vyöryen toisi
aan. Kansa on kokoontunut rannalle, hukuttautuneiden ympärille,
tehtaan omistajakunta Vellamon taidepaviljonkiin kosken äärelle.
Tehtailijan rouva ja hovineuvos Karila ovat päättäneet muuttaa
kaupunkiin ja luopua tehdasosuudestaan. Myös Vellamo on ilmoit
tanut luopuvansa osuudestaan, mutta ei ole vielä päättänyt mil
lä ehdoilla. Ahti-veli yrittää saada hänet muuttamaan mieltään
ja uhkaa lopuksi asettaa hänet holhouksen alaiseksi, jos hän
"hajottaa omaisuuden". Vellamo ei kuitenkaan enää ole taivutet
tavissa.
VELLAMO

Minua on juotettu ja syötetty elämän mehulla kuin sairasta ih
mistä, jolle on annettu imuputki suuhun, ja sanottu - kas tuos-

sa! Älä rasita itseäsi - ime, ime vain! Ja minä olen tehnyt
työtä käskettyä, vaikka minä en ole heikko, en kykenemätön,
enkä sairaskaan! Ja tiedätkö sinä, missä on ollut tuoh putken
toinen pää - tiedätkö?
AHTI
Kyllä. Tehtaan kassakaapissa.
VELLAMO
(osoittaen rannalle)
Tuolla! Tuolla se on ollut! - Katso sinne! Siellä on se maaperä,
josta mehu on lähtenyt! - Mutta sen ei tarvitse lähteä enään!
Minä olen katkaiseva tuon putken}

(s. 136)

Ahti yrittää ostaa paikalle tulleen Alhorannan puolelleen, pu
humaan lakkolaisille, rakentamaan uutta tehdasta kanssaan, ryh
tymään osakkaaksi. Hän saa havaita tämänkin yrityksensä turhak
si. Oraakkelimaisen Karpalosuon vaarin ennustettua tuhoa ja kos
toa rikkaille, tulee paikalle yövartija Varis, joka kertoo Ah
din maksaneen hänelle siitä, että hän avaa merkistä tehdassulun
turvaluukut, jolloin

sekä taidepaviljonki että rannalla seiso

va kansa jäisivät veden alle. Varis on tullut varoittamaan Ah
din aikeista. Kim hän lähtee uimaan joen yli varoittaakseen työ
läisiä toisella rannalla, murtuu sulku.
"Herran ääni" on jälleen työtaistelua kuvaava näytelmä, jonka päähen
kilöt ovat yläluokkaa tai käännynnäisiä. Itse työkansa on vain ta
pahtumien taustavoima, luonnonvoimiin rinnastettava vaikuttaja.

Näy

telmän henkilöissä persimifioituvat ajan näkemykset. Vanhalle hovineuvokselle ja tehtailijan leskirouvalle on uudenaikainen kapitalis
mi häikäilemättomine voitontavoitteluineen liian suoraviivaista:
HOVINEUVOS KARILA
Minä olen vanha

mies. Minä en tahdo sekaantua tähän taisteluun.

Olen jo ryhtynyt toimenpiteisiin päästäkseni irti tehdasosuudes-
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tani. — Erimielinen perhe "taistelemassa tuota uusija, suurta voi
maa vastaan! Ei se käy! Laaja osakeyhtiö on ainoa. Siinä ei ole
mitään persoonallista. Silloin jäävät vastakkain numerot ja ih
misyys. - Minä olen vastahakoisesti numeroiden puolella.
Hovineuvos sysää ongelmat luotaan. Hän näkee kapitalismin kehityk
sen, eikä asetu sen esteeksi. Hänelle riittää oman mielenrauhan pe
lastaminen.
Ahti puolestaan menettää henkisen tasapainonsa joutuessaantyöväkeään vastaan. Ainoat, jotka säilyvät voimakkaina taistelussa ovat
käännynnäiset, ihmiset, jotka ovat valmiita loppuun asti hyväksy
mään uudet ajatukset ja täyttämään niiden asettamat velvoitteet,
vaikka lähtevätkin liikkeelle puhtaasti yksilöllisten moraalikäsi—
tystensä johfiattamina. Edes; sulun aukeaminen: ja tuhoava luonnonvoi
ma ei heitä lannista, vaan näytelmän lopuksi “Svante Alhoranta tu
kee oikealla kädellä Vellamoa, nostaa vasemman nyrkitettynä ylös".
(s. 174)

Ongelmanasettelu väistyvän luokan edustajien ja tulevaisuuden vä
lillä on selkeä ja se viedään johdonmukaiseen loppuun* Karpalosuon vaari, jota rouva sanoo tehtaan kummitukseksi, suvussa periy
tyvät tummat silmät, kosken symboliikka ja rakkaustarinoiden yhteenlomittuminen ovat toisaalta niitä elementtejä, jotka tekevät
luokkien välisen taistelun kuvauksesta jälkiromanttista draamaa.
Itse työtaistelutapahtumaa kuvatessaan ^alme käyttää osuvaa kuvaus
ta. Konttorin ja tehdassalin eroa lakon puhkeamishetkellä on tuskin
myöhemmässä näytelmäkirjallisuudessa kuvattu Halmeen tarkkasilmäisyydellä:
HOVINEUVOS KARILA
Sähköä siellä oli - rikkihappoa ilma täynnä.. Työväki teki työ
tään näennäisesti levollisena. Mutta näkyi, että joka hermo
oli jännityksessä. Nopeita katseita - hehkuvia silmiä - mutta
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sanaakaan ei vaihdettu. Täydellinen äänettömyys kaikkialla.
Luulin tuntevani tulikivenkatkua nenässäni.

Menin konttoriin. Mikä erotus! Luulin tulevani johonkin koste
aan kellariin. Kirjurit istuivat pöytiensä ääressä ilmeettömi
nä kuin vahakuvat. - Insinöörit seisoivat piirustuspöytiensä
ääressä ja mittailivat - vain mittailivat. Ei mitään jännitys
tä, ei kiihkoa. - Teki oikein hyvää vanhalle miehelle.

(ss. 80-81)
Kuvaus ilmentää selvästi konttoristien ja työväen välistä syvää juo
paa. Konttoristien matka tajuamaan asemaansa työväestön riveissä on
vielä pitkänä ja mutkallisena edessäpäin, vaikka itse työolosuhteet
eivät kuvauksen mukaan ole juuri tehdassalin olosuhteita paremmat.
Myös työväenlehdistön aktiivisen osuuden työtaistelutapahtumassa
ottaa Halme esiin selkeänä:
HOVINEUVOS KARILA

Te ette kumpanenkaan ole lukeneet tämänpäiväistä "Kansan ääntä"?
AHTI
Minä en koskaan lue meidän sosialistisia lehtiämme.
HOVINEUVOS KARILA
Tällä kertaa olisi syytä. Siinä on erittäin mieltäkiinnittävä
kirj oitus.

Tätä ennen on jo useammissa kirjoituksissa perätysten hyökätty
meihin. Vertailevilla numeroilla on todistettu, että meillä on
alhaisimmat palkat koko maassa. Nyt tuossa - vaaditaan elineh
tojen parantamista kautta koko linjan - lakon uhalla.
( s s . 63-64)

Edellinen antaa ymmärtää, että työväenlehdillä on ollut työtaistelu-
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■tapahtumien käynnistyksessä ja niiden suuntaamisessa keskeinen
merkitys. Lakon laajeneminen koskemaan eri osastoja lasketaan se
kin myöhemmin omistajien laholla "Kansan äänen" tiliin. Päätoimitta
ja vastaa tähän käsitykseen, että "aika on ollut kypsä" lakon laa
jentumiseen. Työväenaatteen levittäjänä ja ajatusten kiteytUäjänä
ajan ollessa kypsä, on työväenlehdistöllä näytelmän mukaan ensiar
voisen tärkeä merkitys. Näin on ollut myös käytännössä. Useat kau
nokirjallisuuttakin kirjoittaneista työväenliikkeen miehistä toi
mivat myös työväenlehdistön toimittajakuntana, lähes kaikki aina
kin avustajakuntana. Ensimmäinen työväenlehtemme perustettiin jo
vuonna 1895 ja vuoteen 1913 mennessä niitä oli jo kolmattakymmen(2

tä.

Tämä osoittaa valtavaa ekspansiota, kun ottaa huomioon käy

tettävissä olleet henkiset ja taloudelliset voimavarat, sekä uutte
ran sensuurikoneiston.
Kaarle Halmeen "Herran ääni" on puutteistaan huolimatta merkkiteos
ty öt ai st eluaihe11 a käsittelevien näytelmiemme sarjassa. Samaa aihe
piiriä Halme käsittelee vielä kahdessa myöhemmässä näytelmässään,
jotka

tosin kokonaan sijoittuvat maaseudulle.

haistelua elämän kruunusta

Veijon—Veikko (Oskari Kuivalainen 1880—1940) kirjoitti näytelmän
"Taistelua elämän kruunusta» oletettavasti Laukon torpparihäätöjen
perusteella. Näytelmä ilmestyi 1907 Työväen Sanomalehti Osakeyhtiön
kustantamana. Laukon raaat torpparihäädöt, jotka olivat tapahtuneet

1906 , olivat herättäneet ihmisiä laajalti tajuamaan torpparijärjes
telmän epäkohdat ja lujittaneet työväen ja torppareiden liittoa.
Osuuskauppauralle hakeutunut Oskari Kuivalainen ei muissa näytelmis
sään ennen eikä jälkeen täJaän näytelmän ottanut yhtä jyrkin sanoin
kantaa kapitalismin epäoikeudenmukaisuutta sasstaan^

Näytelmä on

hänen kirjallisessa tuotannissaan sekä aatteellinen että taiteel
linen kohokohta.
"Taistelua elämän kruunusta" kuvaa maaseudun ristiriitojen kärjis
tymistä laajamittaisiksi häätöt oimenpiteiksi*. Realistisen aineksen
rinnalle on tässäkin näytelmässä nivottu jälkiromantiikan aineksia,
jotka ulottuvat juonen käänteistä, henkilöhahmoista ja tapahtuma
paikoista aina aatteiden mittelyn ja näyttämöpuheen kirjoituksen
tasolle.
Elokuisessa kuutamoyössä kohtaavat risutaakkaa kantava muori
ja salaperäinen uusia aatteita julistava kulkuri. Samalla pai
kalla kohtaavat vähän myöhemmin nuoret torpantytöt ja viimein
siellä yrittää kartanonherra perinteiseen tapaan viedä tytöis
tä kauneimmalta neitsyyden antaen pidättää tytön apuunrientäneen sulhasen.
Toisessa näytöksessä on kylällä alkanut lakko. Alkukohtauk
sessa pieni poika kyselee vanhemmilta ihmisiltä kysymyksiä
ajan käsitteestä. Loogiset vastaukset hän ymmärtää ja hyväk
syy. Sitten hän kyselee Jumalasta ja tämän vanhurskaudesta,
ja hänen oikeudentajunsa asettuu vanhusten selityksiä vastaan.
Vanhukset ovat Jumalan puolella ja lakkoa vastaan: "Esivalta
on Jumalan säätämä - ja te olette sitä vastaan!" Lakkolaiset
yrittävät selittää omia katsomuksiaan ja laulavat lopuksi
"Kansainvälisen". Tämä saa vanhan Kirsti-muorin rukoilemaan,
"sillä he eivät tiedä mitä he tekevät".
Kartanonherra Mollberg on taipumaton lakkolaisten vaatimuksil
le. Hän toimeenpanee häädöt kylällä. Herra on valmis peruut
tamaan häädön Karin perheen torpassa, jos hänen kesäinen lem
mittynsä, torpantytär Milja, suostuu kartanon sisäpiijaksi.
Milja punnitsee lohduttomana kohtaloaan, mutta lakkolaisten
johtajaksi nousseen kulkurin

kerrottua hänelle vertauksin
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oman elämäntarinansa ja ryhtymisensä työväenaatteen ajajaksi,
päättää Milja ettei hän voi tinkiä "ihmisyydestään".
Näytelmä nostaa selkeästi esiin kysymyksen väkivallan oikeutukssesta sortavaa ylivoimaa vastaan. Kysymyksen herättää torppari
Joel.
JOEL
Katalat sortajat! - Turhaa on heitä vastaan taistella näin - ih
misyyden aseilla - Mutta - vallata heidän kätyreiltään nuo kiil
tävät kiväärit - kääntää niiden kylmät piippujen suut heidän
omaa otsaansa kohden - kohdistaa särmikäs pistin heidän röyhkeään rintaansa. Ehkä he sitä kieltä paremmin tajuaisivat.
KULKURI
Ei! - Silläkään emme mitään voittaisi. Vastustajamme eivät juuri
muuta niin toivokaan - kuin että lakoissa syntyisi rauhattomuuk
sia ja mellakoita ja he saisivat sitte syyn .lähettää asehurtctansa niskaamme!
JOEL
Emme voittaisi - - KULKURI
Niin - JOEL
- - - mutta mitä me voitamme - näin - rauhallisilla - lakoilla.
Vain lisää - kurjuutta!
KULKURI
Ei - Joel - ! - Työmme ja taistelumme - sen päämäärä - tähtää
ei ainoastaan itsemme - vaan juuri etupäässä tulevien polvien
hyväksi. - Me kylvämme - He niittävät ... - - - Mutta varmaa on
että kerran tuo sortava vääryys myös miekkaan hukkuuj - hukkuu
köyhälistön yksimielisyyden salpaan - ihmisjryden säkenöivään
säilään.

'

tappion syy ovat rikkurit. Rikkureita värvännyt
paikkakuntalainen katuu tekoaan nähdessään lakon tappion ja tu
lee pyytämään suojaa Karin torpasta. Miehet lähtevät rauhoitta
maan joukkoa, joka on aikeissa hyökätä kartanolle» Kulkuri
vangitaan lakonjohtajana, ja häätäjät tulevat Karin torppaan.
He suorittavat häädön käskyllä, joka on annettu "kymmenentenä
päivänä Joulukuuta armon vuonna 1906". Kaikki tapahtuu "lailli
sessa järjestyksessä", häätäjät tekevät kunniaa aina ennen kuin
särkevät ikkunoita tai uuneja# Saatuaan piiskaniskun kasvoihin
sa Joel ei enää malta mieltään, vaan hyökkää häätäjiä vastaan.
Hänet vangitaan. Kirsti-muori, jolle on selvinnyt, että kulku
ri on hänen nuorena häädöissä menettämänsä poika, tulee rukoi
lemaan häätäjiltä tämän vapauttamista. Armoa ei kuitenkaan tun
neta, vaan miehet viedään vankeuteen. Ennen lähtöään Joel saa
kuitenkin kuulla, että Karin vanha isäntä on muuttanut mieltään
lakon suhteen. Hän antaa Joelille anteeksi ja myöntää tämän toi
met oikeiksi.

Veijon-Veikon näytelmä on tulinen puheenvuoro sorrettujen puolesta.
Kulkurin ohjeet kansalle ovat aatteellisia ja lennokkaita, vaikka
eivät voikaan tarjota lohtua arkipäivän hätään. Santeri Ingmanin
tapaan Veijon-Veikko palaa kysymykseen perinteisistä maanomistusoi
keuksista:
KULKURI

Me tiedämme, että nämä maat ovat ennenmuinoin esi-isämme syn
kästä korvesta raivanneet, - hallan hyisistä soista kuivanneet.
- Me tiedämme, että itsevaltiaat hallitsijamme ovat sitten lah
joittaneet, - esivanhemmiltamme

väkivaltaisesti ne riistäen,

korkeille sotapäälliköilleen ja virkaherroilleen, ja niin ovat
sitten rikkaat sortajamme, jo vuosisatoja, meidän, puutteessa

kärsivien, raskaan työn hedelmillä, - upeasti, ylellisesti elelleet, - riistäneet ja sortaneet!
Myöhemmän maltillisen sosialidemokraatin, Kuivalaisen, kirjoitta
miksi nämä sanat tuntuvat tunnepaatoksessaan jyrkiltä. Erityisen
pateettisen sävyn teksti saa siitä, että tunnelatausta on kautta
linjan korostettu erikoislaatuisella ajatusviivan, huutomerkin,
pilkutuksen ja muiden kirjallisten tehokeinojen käytöllä, niin että
teksti vaikuttaa luettuna hurjalta ekspressionistiselta kokeilulta.
Tähän tuskin kuitenkaan liittyy niinkään paljon tietoista muotoko
keilua kuin juuri tunnelatauksen tavoittelua ja näyttämöpuheen tau
otuksia ja paisutuksia ohjailevaa viitoitusta.
Juoniainekseltaan näytelmä hajoaa tavoittelemaan laajoja perspektii
vejä. Aikaisemmista samantyyppisistä näytelmistä se poikkeaa mer
kittävästi, kun itse köyhälistö on nostettu kuvauksen pääkohteeksi,
^aikka tapahtumia edelleen pohdiskellaan pääasiassa perhepiirissä,
ovat näitä pohtimassa lakkoon osalliset, ja häädöt sekä vangitsemi
set tuodaan katsojan eteen kaikessa armottomuudessaan.
Näytelmässä otetaan esiin työtaistelun onnistumisen kannalta oleel
lisia kysymyksiä, kuten maaseudun jumalisen väen suhtautuminen esi
valtaa vastaan nousemiseen sekä perhesuhteet

taistelun jarruina.

Läheisten ihmissuhteiden selvittelyyn Veijon-Yeikko tuo myös poik
keuksellista lämpöä. Vaikka perheenjäsenet eivät ymmärrä toistensa
näkemyksiä, he kunnioittavat niitä ja rakastavat toisiaan erimieli
syyksistä huolimatta. Keskinäinen kunnioitus on tämän aiheen käsit
telyssä myöhemminkin harvinaista. Perhepiirien sisäiset ristiriidat

esitetään useimmiten syvinä syytöksinä, hajoittavina ja kaikkien per
heenjäsenten persoonallisuutta vahingoittavina.
Veijon—Veikon kuvaama taistelu on siihen osallistujille lohduton.
Tapahtumien optimismi löytyy vasta hyvin pitkällä perspektiivillä.
Tulokset nähdään vasta kaukaisuudessa, tulevissa sukupolvissa, mut

ta silti on taistelu vietävä lannistumatta päätökseen. Työväenliik
keen merkitystä ei siis enää nähdä vain omaan elinpiiriin ja omiin
elinehtoihin vaikuttavana tekijänä. Aate koetaan luokan velvoitteek
si ja luokkaan samaistutaan niin, että sen tulevaisuus on kallis,
osa oman taistelun hedelmää. Taistelussa nähdään myös esimerkin
voima. Kulkuri kertoo, että muualla maassa seuraavat samassa ase
massa olevat heidän kamppailuaan. Liikkeen yhteinen tieto ja koke
mus tulee karttumaan heidän esimerkkinsä kautta, sillä kyseessä on
"ensimmäinen suurempi torpparilakko".

Työlakko
Urho Haapasen (myöh. Walakorpi 1866-1957) "Työlakko" kertoo nimen
sä mukaisesti yhden työtaistelun kulun. Lakon kuvaukseen ei käyte
tä sivuteemoja, vaan näytelmä käy suoraan asiaan. Siinä esitetään
vaihtelevalla otteella ja asiantuntemuksella lakon käynnistämisvai
heet, taistelun kulku ja sen päättyminen loppuratkaisun jäädessä
kuitenkin avoimeksi katsojalle. "Työlakko" tapahtuu patruuna Svens
sonin tehtaalla "nykyaikana" näytelmän ilmestymisvuoden ollessa
1908 ja kustantajan Arvi A. Karisto.

Lakko on alkanut. Patruuna Svensson ja työnjohtaja Perttilä kes
kustelevat siitä. Patruuna uhkaa olla taipumaton ja arvelee nä
län kyllä taivuttavan miehet työhön. Perttilä kannustaa ja myö
täilee patruunaa. Hän saa määräyksen tarkkailla lakkolaisia, es
tää heidän kokouksensa ja erityisesti pitää silmällä kiertävää
"sosialistisaarnaajaa". Tehtaalaisten lähetystö tulee patruunan
luo tämän puhujan johdolla, lian tarjoutuu sovittelemaan näkö
kantoja, mutta neuvottelu päättyy7 riitaan. Työläisten järjes
täytynyt rivistö marsii laulaen patoaunan ikkunan alta. Patruu
na liikuttuu uljaasta laulusta, eikä yritäkään estää kulkuetta.
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Hänen luokseen ilmaantuu sopivasti Iikkala-niminen mies, joka
tarjoaa palveluksiaan rikkurikaartin kerääjänä.
Lakkolaisten rivit alkavat rakoilla. Rikkureita on koottu ja
parikymmentä lakkolaista on jo luopunut taistelusta. Taipumat
tomat ja myöntyväisemmät lakkolaiset keskustelevat keskenään
kunnian käsitteestä. Patruuna palkitsee värväystoimissaan on
nistuneesti alkuun pääseen Iikkalan rahalla ja työnjohtajan tit
telillä.
Iikkalan ollessa matkalla kutsumaan santarmeja lakkokokousta
hajottamaan, ottavat lakkolaiset hänet puhutteluun. Iikkala
ei kuitenkaan ole taivutettavissa lakkolaisille solidaariseksi.
Patruuna ei enää edes suostu neuvottelemaan. Hän uhkaa irtisa
nomisilla ja häädöillä. Puhuja yrittää edelleen kehottaa mie
hiä pysymään lujina.
Tappiolle joutuneet lakkolaiset pohtivat epäonnistumisensa syi
tä. He näkevät, että yksimielisyyden puute on aiheuttanut onnet
tomuudet. Hävinneinäkin miehet virittävät yhteislaulun. Iikkala
sopii tehtaan mestarin kanssa, ettei lakkoon osallistuneita enää
otetan työhön. Lakkolaiset yrittävät puhua Iikkalan kanssa, mut
ta kun puhe ei vieläkään tehoa, antavat jotkut heistä hänelle
läksytyksen. Naiset yrittävät estää miehiä ryhtymästä ruumiilli
seen kuritukseen. Myös mestari yrittää puuttua asiaan. Selkäsaunalta ei Iikkalaa kuitenkaan estä mikään. Puhuja nuhtelee miehiä
ja sanoo näiden turhaan kohdistavan kiukkunsa Iikkalaajn:
PUHUJA

Mies, joka on päättänyt vakavasti paikallansa seisoa, joka on
peloton ja rohkea, jolta ei puutu tahdonvoimaa eikä uskallusta
- hän ei milloinkaan kuule kiusaajan kuiskauksia, olivatpa ne
kuinka viekoitt.elevia tahansa. Me emme ole olleet pelottomia ja
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ja rohkeita. Sanon suoraan, että oma kehnoutemme meille on tap
pion tuottanut.

/
(s. 75)

Puhuja kertoo myös saaneensa air.mat.titovereilta Helsingistä lakkoavustusta. Työläiset ilahtuvat siitä, että lakolla on kuitenkin ol
lut merkitystä osoituksena työväestön noususta. Tällöin nimismies
tulee paikalle ja käskee heidän hajaantua. Miehet kajauttavat lau
lun, joka saa nimismiehenkin liikuttumaan:
NIMISMIES
Te herra Perttilä sanoitte minulle äsken, Että he olisivat suu
ria konnia ja lurjuksia - nyt roKkenen jo epäillä sanojenne to
dellisuutta, sillä minun täytyy ti*nnustaa, että he ovat tehneet
minuun äärettömän edullisen vaikutuksen. Suoraan sanoen: minä
melkein ihailen heidän uljuuttansa ja rohkeuttansa.
( s s . 77-78)

Haapanen antaa työläistensä hävitä työtaistelun, mutta sen sijaan
saavuttaa moraalisen voiton vastustajastaan. Näytelmässä on paljon
epäjohdonmukaisuutta ja naiveja käänteitä, joista omistavan luokan,
herrojen säännönmukainen liikuttuminen työväen yhteislaulusta on
ehkä selvin esimerkki. Juonen rakentelu osoittaa, että vaikka työ
taistelut apahtumat lienevät olleet Haapaselle tuttuja, ei niiden
analyysi ole lainkaan marxilaisella pohjalla. Työväenliikkeen, sen
toimintamuotojen ja ennen muuta sen periaatteiden tuntemus on Haanyt
pasella pintapuolista. Haapanen ei myöhemminkään eden./ tässä tunte
muksessa, vaan hän siirtyi joidenkin epävakaisten kausien jälkeeni
lopullisesti porvarilliseen leiriin. Tällöin tyrehtyi myös hänen
kirjallinen tuotteliaisuutensa. Näytelmän työmiehet toteavat keskus
telussa, että "kaikkien etu on oman edun yläpuolella", mutta sen pid.emmälle ei aatteellinen selkeys juuri yllä. Selvimmin näkyvät vir
hearvioinnit työväenpuhujän henkilöhahmossa. Tämä tarjoutuu ensin

lakon sovittelijaksi varsin omavaltaisin ehdoin. Sen jälkeen hän
poistuu Helsinkiin juuri lakon ollessa kohtalolikaimmassa vaihees
saan. Seuraava katkelma on sovittelupuheenvuorosta.
HJHUJA

Vaikkapa nyt maksaisittekin työväestöllenne muutamia penniä
enemmän kuin tähän asti - kuten muistatte vaativat miehet,
että heidän palkkansa korotetaan tähänastisesta kahdestamarkasta kahteenmarkkaan viiteenkymmeneen, ja naiset, että hei
dän palkkansa korotetaan markasta viidestäkymmenestä kahteen
markkaan - vaikkapa nyt tuon ylennyksen suorittaisittekin,
niin ette te sen takia vahinkoon joutuisi: varma on, että
kahta innokkaammin tehtäisiin silloin t^Stä, kahta innokkaam
min raadettaisiin ja aherrettaisiin, ja kahta tulisemmin työn
ääressä pyörittäisiin - siitä menen takuuseen.

(s. 1 3 )

Takuiden antaminen moisesta hiostuksesta saa uskomaan, että puhu
ja on pikemminkin omistajan kuin työläisten asialla. Samankaltai
sia kömmähdyksiä on Haapasen tekstissä toistuvasti. Paraatimielialaan näytelmä päättyy, kun hävinneet lakkolaiset vielä harjoitta
vat sykähdyttävää yhteislaulua. Samanlaiseen asiayhteydelle vieraa
seen loppunousuun Haapanen on myös päättänyt vuonna 1905 ilmesty
it
neen "Torpparit"-näytelmänsä. Torpparikysymystä käs&tellessäänn
Haapanen tekee yhtä lailla uria aukovaa työtä kuin "Työlakossakin".
"Torppareiden" häädöt eivät johda taistelutoimiin, mutta ankeuden
keskellä tuovat lohtua unelmat uudesta, paremmasta yhteiskunnasta,
jossa punaiset liput tuovat oikeutta. Haapasen sosialisminhaaveet
ovat arkipäivälle vieraita visioita, eikä niistä hänen kohdallaan
myöskään tullut arkipäivää.

s

ERI TEITÄ

Maila Talvion (Mikkola, alk. Winter 1871-1951) "Eri teitä" ilmes
tyi Werner Söderström Osakeyhtiön kustantamana 1908 . Näytelmä kan
taesitettiin saman vuoden marraskuussa Suomen Kansallisteatterissa.
Työmies arvosteli esityksen jälkeen ankaraan sävyyn näytelmän ongel
manasetteluja^.
Maila Talvio kuului siihen osaan sivistyneistöä, joka tietyssä ke
hitysvaiheessaan askaroi sosialististen katsomusten parissa kimmok
keenaan eettiset näkemykset. Sosialismin esiinmurtautuminen oli ol
lut voimakas, ja sen ihanteet puhuttelivat sivistyneistöä uutuudel
laan ja entisistä katsomuksista poikkeavalla eettisellä korkeatasoi
suudella. Kun aatteen omaksuminen sitten olisi vaatinut konkreetti
sia kannanottoja ja etujaan puolustavasta porvaristosta luopumista,
vetäytyi tämä osa sivistyneistöä tarkkailevälle ja osin vastakkaisellekin kannalle muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Korkeiden
aatteiden vaatima käytännön työ tuntui vieraalta ja pelottavalta,
tarpeettomalta ylimenovaiheelta aatteiden maailmaan tyytyville.
"Eri teitä" kuvaa kahden eri aatemaailmaan etsiytyneen intellektuel^
Iin keskinäistä suhdetta. Tapahtumien kärjistäjänä ja merkittävänä
taustatekijänä näytelmässä on työtaistelu.
Vauraan Vahannan talon tyttären, Annikin, rippi juhlia vietetään.
Juhliin saapuu yllättäen Klara Waal, edesmenneen paikallisen
tehtailijan nuori leski, joka on juuri palannut ulkomailta.
Hän tuo kummitytolleen Annikille rippilahjaksi sormuksen. An
nikin ihanne, kylän pastori, suhtautuu lahjaan penseästi. Klara-rouva puolestaan toivottaa tytölle monin verroin maallista
onnea. Rippijuhlaa enemmän häntä kuitenkin kiinnostavat Anni
kin maisteriveijen, Mikon, toimet. Rouva hämmentyy, kun saa

kuulla Mikon ryhtyneen sosialistiksi. Mikko on osaltaan ollut
vaikuttamassa siihen, että rouvan työläiset puuhaavat lakkoa.
Paikkakuntalaiset eivät hyväksy rouvan vapaamielistä käytöstä.
Hänen luonaan on pitkään asunut pianotaiteilija Brandt, ja suh
de on herättänyt pahennusta, jota edes rouvan pitkä Wienin mat
ka ei ole saanut asettumaan. Brandt on uskollisesti odottanut
rouvan paluuta. Mikko puolestaan on rouvan poissaollessa kih
lautunut erään tehtaantytön kanssa, ja kihlatut ovat "aateto
vereja, sosialisteja".
Mikko välttelee rouva Waalia ja koko rippijuhlaa. Annikki vie
hänelle sanan, että rouva haluaisi keskustella hänen kanssaan
lakosta, koska uskoo että hän on työväen johtomiehiä. Mikko
suostuukin keskustelemaan tästä aiheesta, mutta ilmoittaa, ettei
hän toki joukkoja johda.
MIKKO
Siinä te juuri niin surkeasti erehdytte. Kyllä työväki tietää
mitä se tahtoo. Ei sitä johdeta.
Rippijuhlissa jatkavat kylän pahat kielet rouva Waalin elämän
vaiheiden set^intää. Erityisellä pisteliäisyydellä he puhuvat
rouvan "kauneudenjanosta".

Mikon ja rouva Waalin viimein tavatessa tekee Mikko selväksi aja
tusmaailmassaan tapahtuneen muutoksen. Hän sanoo sulautuneensa
niiden joukkoon, "jotka eivät ikinä Wienistä näe untakaan". Rou
van käsitykset ovat ratkaisevasti toiset.
KLARAJ
Oikeinko te todella uskotte tasa-arvoisuuteen! Luonto tekee sii
nä suhteessa enemmän vääryyttä kuin kukaan meistä ihmisistä.

Toinen ihminen syntyy pieneksi ja alhaiseksi, toinen suureksi
ja siivekkääksi ja vaikka te loisitte olot kuinka tasaisiksi,

ette te ihmisten henkistä minää ikinä tee tasa-arvoiseksi. Nos
takaa se alhainen vaikka pilven laidalle niin se pysyy matalana.
Ja sulkekaa se suuri vaikka häkkiin, niin sille aina kasvaa uu
det siivet niiden sijaan, jotka se räpyttelee rikki rautaristikkoja vastaan.
MIKKO
Minä uskon kehitykseen... Muuten neuvoisin teitä puhumaan työväkenne kanssa,. Ehkä tekin vielä heräisitte näkemään mikä mah
tava virta vyöryy halki maan, mikä komea työ on tekeillä: ih
misten vapautus.

(s* 45)

Rouva Waal kertoo jo kutsuneensa työväkensä koolle ja pyytää
Mikkoa mukaan keskusteluihin.
Seuraava näytös alkaa Klara-rouvan ja pianotaiteilija Brandtin
tuskaisilla erojaisilla. Rouva on lopullisesti menettänyt mie
lenkiintonsa taiteilijaan, eivätkä kauneimmatkaan muistot enää
pysty hellyttämään häntä. Brandt joutuu lähtemään paikkakunnal
ta epätoivoisena. Rouvalla on kuitenkin aihetta iloon. Uhkaava
lakko on hänen käsityksensä mukaan peruuntunut, kun hän on jär
jestänyt työläisilleen elojuhlat.
Uudet lakon meikit ilmaantuvat kuitenkin pian. Rouvalle ovat
kuitenkin henkilökohtaiset asiat tehtaan johtamista tärkeämpiä.
Hän on onnistunut viettelemään Mikon ja saanut tämän luopumaan
ihanteistaan sekä työläisrakastetustaan. Puolueen merkitys, jol
la Mikkoa yritetään taivuttaa takaisin agitaatiotyöhön, on muut
tunut Mikolle toisarvoiseksi. Nykyisellään hän näkee työväen
liikkeen pyrkimykset osana ihmiskunnan ikuista etsintää, jolla
on lukuisia, yhtä oikeutettuja, ilmenemismuotoja.
Rouva Waalin toimesta Mikko on myös yrittänyt hyvittää entisen
kihlattunsa ja tämän perheen asuintorpan lahjakirjoilla. Lahjan
vastaanottajat ovat kuitenkin hänen nähtensä repineet lahjakir-

jät. Keskelle näitä sekasortoisia tunnelmia kantautuu tieto, et
tä taiteilija Brandt on ampunut itsensä.
Viimeisessä näytöksessä on työväentalolla häät. Mikkoa vihitään

työläismorsiameensa. Klara-rouva, johon Brandtin kuolema on syväs
ti vaikuttanut, tulee vihkitilaisuuteen itkemään voimattomana
kruunutonta morsianta. Mikko tekee lopullisesti selväksi välin
sä rouvan kanssa ja yhtyy tovereittensa muodostamaan hääjoukkoon.
Talvion näytelmässä on työtaisteluteema vain taustajännite, joka hei
jastelee yksilötason rakkaustarinan aatekonfliktia. Kirjailijan tie
dot työväenliikkeestä tuntuvat pintapuolisilta, mutta yleisasennoitu

ulinen myönteiseltä. Mikon henkilöhahmossa ilmenevät ristiriitaisuudet,
joita vähänkään syvällisempi työväenliikkeen tuntemus ei sallisi yh
distää samaan henkilöön. Mikon käsitykset kansasta ja sen terveistä
aineksista, joihin hänkin haluaa verisitein liittyä, tuntuvat runebergiläisen romantisoiduilta. Perustellessaan aikeitaan mennä sivii
liavioliittoon Mikko kertoo pyrkimyksistään äidilleen.
MIKKO
Ennakkoluuloja,äitiI Minä selittäisin teille, mutta kun te olette
niin pimitetyt, ettette mitään ymmärrä. Katsokaas nyt: minä tah
don takaisin kansaan, terveeseen työtätekevään kansaan, josta me
rusthollarit olemme eronneet. Tämä tyttö vie!

(s. 36)

Toisaalta ovat Mikon argumentit luopumisen hetkellä köykäisyydessään
hake 1lyttäviä.. Niiden yhteydessä tuntuu vaikealta kuvitella, että sa
ma mies olisi agitoinut työkansaa puolueen riveihin.
MIKKO
Nyt minä uskon, että on muitakin teitä. Tämän suuren virran rin
nalla, joka tempasi meidät mukaansa, kulkee toisia, jotka vievät
samaan suureen mereen. Meidän taistelumme on vain sitä ihmiskun
nan ikuista etsintää ja hartauden janoa. Toiset etsivät tyydytys
tä työstä, toiset taiteesta, toiset hekumasta, toiset uskonnosta,

toiset punaisten lippujen alta. Kaikki on vaan. saman kaipauksen
eri muotoa ja kenties - .yhtä oikeutettua.

(s. 83)

Tämän jälkeen tuntuu vielä vähemmän uskottavalta, että Mikko vielä
kerran pannsaa tekemään täyskäännös ja palaamaan työväenliikkeeseen.
Myös työtaisteluaiheen käsittely on ulkokohtaista aina alkusysäys
tään myöten.
KLARA

Mutta ei kai lakkoa voi julistaa sen nojalla että maatila on suu
ri, täytyy kai olla joku kouraantuntuva syy.
ANNIKKI
Sanovat tahtovansa pois pehtorin.
KLARA
Yhä vielä. Hän vakuuttaa ettei enään ole sinutellut työväkeä.
(s. 13)

Työväen sinuttelusta ei minkään muun työtaistelun kuvata tässä näytel

mistössä liikkeelle lähtevän. Syyn tulkintaa on hyvällä tahdolla tie
tysti mahdollista pitää rouva Waalin rajoittuneisuutena, mutta näy
telmä ei missään muuallakaan aseta asiaa oikeampiin uomiin. Myös ku
vaus lakon alkamisesta on yhtä köykäinen.
PEHTORI

Mutta heti kun se Rainio ilmaantui tielle, niin syntyi väen jou
kossa sellainen kohina ja niittäminen kävi yhä laiskemmaksi ja
kun minä lähenin, niin tirskuttiin ja naurettiin. Kyllä siellä on
nyt jotakin tekeillä.

(s. 68)

Läkkoteema ei etene loppuun, vaan jää päätösvaiheissaan kokonaan
rakkausteemän varjoon. Aiheeseen palataan, kun rouva kertoo lakon
uhkan väistyneen elojuhlien vuoksi ja uudelleen, kun ohimennen tode
taan, että vilja jäi sitten pelloilla leikkaamatta. Sen pidemmälle
ei asiaa käsitellä, eikä sitä saateta mihinkään muodolliseenkaan
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päätepisteeseen.
Talvio kuvaa työväenluokan aatemaailmaa kömpelösti, asiantuntemattomasti ja ulkokohtaisesti, mutta näytelmän yleisasennoituminen työväenpyrintöihin on myönteinen ja innostunut. Suhtautuminen omista
vaan luokkaan on varauksellinen, joskin sen dekadenssi ja ideat ku
vataan paikoitellen hieman kaihomielisesti.
Työväestö otti Talvion näytelmän nuivasti vastaan. On vaikea arvi
oida, oliko tällä vastaanotolla vaikutuksensa kirjailijan maailman
katsomuksen myöhempään kehkeytymiseen. Selvää kuitenkin on, ettei
Talvio myöhemmässä tuotannossaan pyrkinyt enää lähestymään työväen
liikettä tämänkään vertaa.

KÖkko

Martti Wuori (Matti A. Bergh) oli ammatiltaan Kuopionläänin kuver
nööri , kunnes hänet pantiin viralta suurlakkomielenosoitusten yliteydessä. Wuorta pidetään vanhasuomalaisena kirjailijana'( 1 , mutta hä
nen näytelmänsä "Eetu Kokko" ja etenkin sen työtaisteluaiheesta kas
vava neljäs näytös osoittavat hänen tunteneen voimakkaita työläis*sympatioita ja nähneen työväenluokan liittolaiskysymyksen varsin
avarasta näkökulmasta. Kokonaisuudessaan näytelmä on merkillinen

sekoitus niei%cheläisiä persoonallisuuskysymyksiä ajan aatevirtaustei
yht eent örmäyksi ssä.
Näytelmä ilmestyi Vihtori Kososen kirjapainon kustantamana 1907*
Se tapahtuu "v.v. 1904-1906: l:nen ja 3:s näytös erään läänin pää
kaupungissa, 2:nen ja 4:s näytös Jyrykosken tehtaalla likellä kau
punkia" .
Eetu Kokko on nuori työläinen, jonka morsian on hiljattain muut
tanut kaupunkiin ja saanut työpaikan Seurahuoneelta. Eetu on

asevelvollisuusiässä ja häntä askarruttaa, mennäkö kutsuntoihin
vai liittyä kieltäytyjiin. Asianajaja Cedervall, joka on tullut
kaupunkiin, levittää passiivisen vastarinnan sanomaa ja kehot
taa kieltäytymään aseista. Hän taivuttaa myös Jyrynkosken teh+*
taan insinööri Björklundin mukaan sananlevitykseen.
Seurahuoneella Cedervall liehittelee Eetun Aino-morsianta ja
ultraa Eetua työpaikan menetyksellä, ellei tämä suostu kieltäy
tymään aseista. Eetu ei ole valmis suostumaan, koska hän ei
saa esteettömyystodistusta vihkimistä varten, jollei ole käynyt
kutsunnoissa. Kun Cedervall lisäksi käy käsiksi Ainoon Eetun
läsnäollessa, ei tämä enää luota asianajajaan vähääkään.
Insinööri Björklund tarjoaa Ainolle työpaikkaa kuultuaan tämän
vaikeuksista Seurahuoneella. EBetua miellyttääkseen Aino suostuu
tarjoukseen. Eetun epäluulo kuitenkin vain kasvaa. Häntä pai
nostetaan joka taholta kieltäytymään kutsunnoista. Uhmakkaana

Eetu päättää kuitenkin mennä niihin. Hänet sanotaan irti tehtaal
ta. Aino ei uskalla lähteä hänen kanssaan tuntemattomaan tule
vaisuuteen. Eetu lähtee yksin ja Aino jää Björklundin emännöitsijäksi tehtaalle, jossa häntä ahdistelee konttoristi Sulo Vaa-

ralaa..
Seuraavassa näytöksessä herrat ovat kokoontuneet Seurahuoneelle
puhumaan suunnitteilla olevasta yleislakosta. Heillä on lakon
suhteen itsekkäät pyyteet ja intoa vaikuttaa siihen, että kaik
ki yhtyisivät lakkoon. Eetu, joka nykyisin toimii Cedervallin
apulaisena erilaisissa juonittelutoimissa, tulee Seurahuoneel
le valepukuisena. Myös Aino on palannut entiseen työpaikkaansa.
Konttoristi Vaarala yrittää taivuttaa tyttöä palaamaan tehtaal
le. Ainon katkeruus on suuri. Vaaralan yrittäessä riistää hä
net väkisin mukaansa tulee Eetu apuun. Aino kertoo Eetulle
murheista, jotka

tämän lähtö on aiheuttanut. Morsian on vie

telty, vanha äiti paleltunut kuoliaaksi. Eetu juo katkeroitunee
na, vetää sitten esiin revolverin. Hän sanoo elänänsä vain kos
taakseen.

Aino sieppaa kuitenkin revolverin itselleen. Paikka

kunnan herrojen tilatessa shampanjaa suurlakon onnistumisen kun
niaksi Aino ampuu itsensä.
Eetu lähtee matkaan Jyrynkosken tehtaan konttorille. Siellä ovat

työmiehet lakossa. Vaarala yrittää palkata Eetun rikkuriksi, mut
ta tämä ei suostu. Herrojen keskuudessa on katkeruus suuri lakon
johdosta. Suurlakon jälkeen alkaneet tapahtumat eivät ole enää

olleetkaan heille mieleen. Björklund yrittää puhua heille maltil
lisesti.
BJÖRKLUND
Ei olisi pitänyt ruveta tulen kanssa leikkimään ja tarttua miek
kaan. Nuo välikappaleet, joita on käytetty omia tarkoitusperiä
saavuttaaksemme, - niinkuin yllytykset kutsunta- ynnä muissa
asioissa ja suurlakkohommat, niin ihanat kuin olivatkin - ne
sittenkin nyt toisissa muodoissa kääntyvät meitä itseämme vas
taan.

(s. 168)

Muut eivät kuitenkaan suostu kuuntelemaan hänen näkemyksiään,
vaan keskittyvät valittelemaan poliisivoimien vähyyttä. Eetu
on pyytänyt päästä herrojen luo, mutta Vaarala estää häntä.
Työläisten lähetystön tullessa esittämään vaatimuksiaan, tule
vat insinööri ja konttoristi puhumaan joukolle. Tällöin Eetu
syöksyy esiin ja ampuu kostonlaukauksensa. Hänet pidätetään ja

hän saa kuulla ainoastaan vahingoittaneensa lievästi käteen kont
toristia, morsiamensa viettelijää, mutta surmanneensa insinööri
Björklundin. Tämän kuultuaan hän kääntyy puhuttelemaan työläisiä.
EETU
Miksikähän sitte oikeastaan viattomat kuolevat ja varsinaiset
syylliset jäävät eloon?!!
Oi toverit.! Nyt näen: mieletön on ollut tekoni. Kamalan rikoksen

70
olen tehnyt. Eksytetty olin ja eksyksiin jouduin. Olkoon tämä
teille varoitukseksi. Eläkää toisin kuin minä! Eläkää rakkaudes
sa keskenänne, niin elätte rauhassa ja onnessa! Se oppi voittaa
lopulta sittenkin. - Mennään!

(ss. 183-184)

Eetu Kokon seikkailu avaa mielenkiintöiset näkymät suurlakkoa edeltä
neeseen luokkienväliseen yhteistyöhön ja lakkoa seuranneeseen luokkakantaistumiseen. Suurlakon päätyttyä on porvariston edistyksellinen
rooli lopullisesti ohi. Y/uori kuvaa tämän roolin jo perusteiltaan
täysin itsekkääksi ja pyyteelliseksi. Lakon päätyttyä sen laatu kui
tenkin vasta ilmenee käytännössä. Kim työväestö havaitsee, että omat
herrat ryhtyvät leiriytymään heitä vastaan, että työläisten edistysvaatimuksiin tulee jyrkkä ei, on heidän pakko järjestäytyä tahollaan
omia etujaan ajamaan. Tällöin ovat äskeiset yhteistyökumppanit val
miita kääntämään aseensa heitä vastaan puolustaakseen omaisuuttaan.
CEDERVALL
Sanon vain: kotimaisen hallituksen on huolehdittava, että polii
sivoimaa lisätään tarpeelliseen määrään ja että se on moitteeton,
käyt ettäköönpä siihen vaikka isiljoone ja. Salapoliisilait osta
meillä ei ole ja sekin on saatava toimeen niin pian kuin suinkin.
Sen vaatii yksilön ja yhteiskunnan turvallisuus joka suhteessa.
Se huomataan meillä jo joka ikinen päivä.

(s. 167)

Poliisin luokkaluonnetta porvarillisen omistuksen ja yhteiskuntajär
jestyksen suojelijana on tuskin tämän selvemmin kaunokirjallisuudes
samme ilmaistu ennen tai jälkeen Wuoren.
Wuoren ironia herroja kohtaan on julmaa ja terävää. Sen sattuvuus
perustuu siihen, että hän on katsellut asioita sisältä päin ja tun
tee kuvattaviaan riittävästi osuakseen kipeästi. Teollisuusherrat
ovat suurlakon jälkeisessä Wuoressa saaneet vihamiehen. Ohimennen
näytelmä viittaa suurlakon yhteydessä tapahtuneeseen herrojen orga
nisoimaan maaherran viraltapanoon, jolla ilmeisestikin on omaelämän
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kerralliset piirteet^2. Erottaminen on herrojen suunnittelema ja Ee
tua käytetään apurina tässäkin asiassa. Yllättävää Wuoren kuvaukses
sa on myönteinen suhtautuminen työläisiin hyväksikäytön välikappa
leina luokkayhteistyössä. Tämä tulkinta johtaa toisaalta järjestäy
tyneen työväenliikkeen aliarviointiin yhteistyökumppanina. Kuvauk
sen päättyminen työtaisteluun osoittaa kuitenkin luottamusta liik
keen voimaan, ja työläisille saa Eetukin lopussa suunnata kohotta
vat veljeyden sanansa. Eetu Kokko on pitkään jatkuvasta seikkailu—
kertomusluonteestaan, yksilöfilosofioistaan ja tekoparroistaan huo
limatta arvokas dokumentointi käännekohdasta työväenliikkeemme his
toriassa sekä tarkkasilmäinen analyysi luokkayhteistyön mahdolli
suuden näennäisyydestä.

Vanha koti

Maria Jotuni (Tarkiainen, o.s. Haggren 1880-1943) kirjoitti kolmi
näytöksisen näytelmänsä "Vanha koti" 1910 ja se ilmestyi samana
vuonna Agricola-kustantamon julkaisemana. Näytelmän pääteema on
sukupolvien välinen taistelu teollistumisprosessin alkuvaiheissa.
Tapahtumien taustalla, ulkopuolisena mutta osittain liikkeellepa
nevana voimana on jo tutuksikäyneeseen tapaan työtaistelun uhka,
joka saa mielipiteiden kärjistymisen konkretisoitumaan. Näytelmän
tapahtumapaikka on Jynkän kartano, saha ja teollisuuslaitos maaseu
dulla.
Jynkän kartanossa odotellaan kauppias Jynkän pojantyttären,
kaikkien rakastaman Teresia Frankin tuloa tervehdyskäynnille
vanhaan kotiinsa. Odotellessa kauppias ja hänen vanha emän—
nöitsijänsä, Ekbomska, puhuvat tulevasta sukupolvesta. Kum
mankin huolena on naittaa talon nuorta väkeä, Ekbomskan aino-

kaista Eliinaa ja Jynkän pojanpoikaa Artturia. Eliinalle tun
tuu sulhasehdokas löytyvän Jynkän tehtaalta, Artturille kauppias
kaavailee morsiamenhakumatkaa Helsinkiin. Jynkän veli Eevertti
ja ainut poika Iisakki ovat molemmat jääneet kauppiaan käskyval
taan. Tämä on tehnyt kumpaakin koskevat ratkaisut ja pitänyt
heidät lujasti ohjaksissaan. Kummallakin miehistä on lohtuna
viina. Veli Eevertti on lisäksi luonut itselleen kyynisen elämäntaiteilijaasenteen, joka juopotellessa saa vapaasti kasvaa.
Teresiaa odotellessa ounastellaan lakon puhkeamista Jynkän sa
halla ja tehtaalla. Rahamarkkinat ovat kiristyneet, metsien os
to lakkautettu. Jynkkä suhtautuu lakkoon patriarkaalisesta., en
simmäisen polven kapitalistina, joka on omaisuutensa luonut.
JYNKKÄ
Lakkopuuhat? Minun sahallani ja minun tehtaallani, koettakoot,
koettakoot sitten. - Vai lakko - Mitä ne ovat tahtovinaan?
ARTTURI
Mitä. Tuntipalkan korotusta tietysti.
JYNKKÄ
Koko viime vuosi toi tappiota. Tokko tietävät sitä? Vielä mitä.
Vaaditaan, vaaditaan vaan, vaan mistä se rahakaan enää tulee,
joka heidän tarpeensa tukkii. Enkö jo sanonut, että hyvä tulee,
hyvä tulee, kun piti niille sinne kirjastot, sanomat ja kaikki
saada.

(ss. 22- 23 )

Artturi näkee tilanteen realiteettina, joka tällä kertaa on vain
eduksi. Jynkälle hyötynäkökohta on toissijainen. Hän on syvästi
loukkaantunut miehille, jotka rohkenevat kääntyä häntä vastaan.
Ainoana keinona asioiden parantamiseksi hän pitää työväestön
ryhmittymisen estämistä. Hän vaatii oikeuden nimessä mieskunnon
ja olevien olojen säilyttämistä.

JYNKKÄ
Oikeuden tähden sitä vaadin. Oikeuden tähden usein ennen kärsin,

kun sain tyhjästä aloittaa, työtä raataa. Vaati ei, kaikki oli tu:
haa. Tehtaat häviävät täten maasta. Jo tullaan työttä toimeen.
Kunhan varastaa osataan ja ryöstää ja sitä korkeinta oikeutta
jakaa.

(s. 24 )

Kiivastuksensa päätteeksi Jynkkä kuitenkin heltyy ja sätittyään
ensin nuorison, hän lopulta toivottaa, että tulevasta sukupol
vesta kasvaisi hänen omaa polveaan parempi.
Eliinan ja Artturin kohdatessa toisensa, käy ilmi että heillä
on ollut kielletty lemmensuhde, joka nyt on saattanut Eliinan
raskaaksi. Artturissa ei ole miestä asettua suvun odotuksia vas
taan ja naida Eliinaa. Eliina jää siihen käsitykseen, että hä
nen on parasta pikimmiten mennä toiselle peittääkseen häpeän.
Työmies Hallisen osuessa paikalle, tyttö kihlataan tälle välit
tömästi äidin tahattomasti jouduttaessa asiaa.
Teresia tulo puhaltaa hetkeksi talon täyteen elämää. Kaikki asu
jat tuovat esiin parhaat puolensa. Kun Teresia ohimennen herät
tää keskustelun työasioista ja ilmaisee ymmärtävänsä työväen
pyrkimyksiä, välttää Jynkkä konfliktin vaihtamalla puheenaihetta
Teresia on onnellinen ja luottavainen palattuaan nuoruutensa ko
tiin ja tavattuaan entisen lemmenkohteensa, tohtori Akseli Fri
manin. Nämä muistelevat mennyttä romanssiaan "elämän ajattelemi
sen kipeyttä" ja kaihoa kokien.
Pian arki alkaa kuitenkin kääntyä esiin.Kun keittiön puolella
juhlitaan ennakkoon kihlajäisiä, jotka on tarkoitus julkaista
lopullisesti lakon päätyttyä, povaa vanha Miina-muori Eliinalle
onnettomuutta. Sulhasmies Hallinen tulle paikalle ja kertoo la
kon käynnistyvän. Samassa yhteydessä käy ilmi, ettei Hallinen
halua papillista vihkimistä. Ekbomska tyrmistyy, sillä koko hä

nen siihenastinen elämänsä on keskittynyt kunniallisena pidetty
jen muotojen ylläpitämiseen. Hän kieltäytyy antamasta tytärtään

Kalliselle ilman laillista vihkimistä. Hallinen lähtee kaupunkiir
saamaan lakkoapua tovereilta ja lupaa korjata Eliinan omilla eh
doillaan palattuaan. Eliinan hätä kasvaa ja Miina-muori arvaa
pian hänen laitansa.
Herrasväen puolella Iisakki tunnustaa tyttärelleen Teresialle
juovansa unohtaakseen kärsimykset, joita Jynkän käskyläisenä
toimiminen

liike—elämän ehtoineen hänelle aiheuttaa. Teresia

yrittää puolestaan saada lohtua tohtori Frimanilta. Ukko Jynkkä
yllättää Teresian tohtorin huomasta ja yltyy soivaarnaan uutta
aikaa ja sen moraalia. Teresia vastaa isoisän itsensä rakenta
neen koko elämänsä valheille ja peittelyille.
TERESIA
Onko kukaan sinua edesvastuuseen vetänyt siitäkään, miten sinä
työväkeäsi olet kiristänyt; tähän saakka. Nyt ovat nousseet sinua

vastaan. Hyvä. Lyyhistyköön se rakennus, jonka perustukset horju
vat ovat.
Jynkkä pystyy vastaamaan vain sisällyksettömin solvauksin ja

poistuu katkeroituneena paikalta. Viimeisen iskiin hän saa kuiten
kin vasta, kun hän saa Artturilta kuulla, että hänen omat salai

lunsa ovat kantaneet surullisen hedelmänsä. Artturi tulee ilmoit
tamaan, että Eliina on hänen valittunsa ja hänelle raskaana. Uk
ko ei paljasta Artturille, että hän on Eliinan isä, mutta ei
myöskään kestä iskua itse, vaan kaatuu kuolleena maahan.
Kolmannessa näytöksessä juhlitaan kyökin puolella. Eevertti ja
Iisakki pitävät juominkeja. Iisakin tulisi neuvotella lakkolais
ten kanssa, mutta hän väistää velvollisuuksiaan Tersia on jättä
mässä hyvästejä matkustaakseen miehensä luo. Perinnönjaon yhte
ydessä käyvät ilmi talon todelliset sukulaissuhteet, jotka tyr
mistynyt Artturi kuulee. Vain Eliina jää tietämättömäksi kohta-

lostaan. Hän pitää omia rikkomuksiaan niin suurina, että tart
tuu lapsenlähdetykseen tarkoitettuun myrkkyyn ja juo sitä kuo
lettavan annoksen. Näytelmä päättyy Teresian lähtöön, suruun ja
kaaokseen.
Jotuni jättää työtaistelukuvauksen sukudraaman taustaksi. Uutta luo
vaa voimaa edustavalla Hallisella ei ole tuhoon tuomitussa kartanos
sa kuin ohimenevä merkitys ja hänen annetaan lopullisesti poistua,
kun rappio vähän kerrassaan toteutuu. Jotuni kuitenkin nivoo päätee
mansa taitavasti suureen yhteiskunnalliseen murrokseen, joka kulmi
noituu työtaistelussa. Vanha patriarkaalinen teollisuuspolvi on
jäänyt luutuneelle asteelle. Seuraava sukupolvi on uhrautunut toi
mimaan menneisyyden ehdoilla. Kolmas sukupolvi jakautuu kahtia.
Artturissa ei ole kapinaa. Hän on kasvanut kiinni kapitalismiin ja
sen muotoihin, elää niistä ja tuhoutuu muotojen puristukseen. Teresia kapinoi, näkee yhteiskunnan kehityslakeja ja erottaa porvaril
lisen aatemaailman ja sen muotojen ulkokohjtaisuuden, mutta alistuu
kuitenkin kapinassaan näkemättä ulospääsyn mahdollisuutta. Erityi
sesti Jotuni kiinnittää huomiota oikeuden käsitteen suhteellisuu
teen ja kuvaa sen kautta luokkasidonnaisuuksia. Kun Jynkkä on ju
listanut oman näkemyksensä yhteiskunnallisesta oikeudesta, saa Hallinen suunvuoron.
HALLINEN
Olosuhteet pakoittavat. Eikä pahuutta aina hyvyydellä saa voite
tuksi. Eikä oikeudellakaan. Olemmehan nähneet kurjuutta. Mitä
se oikeudesta tietää ja mitä se oikeudesta kertoo! Vaan yläpuo
lella oikeuden on ihmisyys, ikuisesti taisteleva ja oikeuksian
sa etsivä. Kuin nälkäinen ja kahlehdittu eläin kohottaa se pää
tehän, ja sen tuskanhuuto kajahtaa yli maanpiirin.
(ss. 75-76)
Jotuni kirjoittaa mielenkiintoista ja tiivistunnelmaista näytelmää,

jossa on jälkiromanttisia povauksia ja kohtalokkaita kuolemia, mut
ta jossa

keskeisimmäksi kuitenkin nousee kriittinen ja terävä-älyi-

nen suhtautuminen porvarillisen ajatusmaailman rappioon, kehityskel
poinen kriittinen realismi.

Maria Jotunin myöhemmässä tuotannossa joutuu porvariston kriisi tois
tuvasti tarkkasilmäisen havainnoinnin kohteeksi. Se on detaljeissaan

äärimmäisen tarkkaa erittelyä, mutta välttää laajempien yhteiskunnal

listen yhteyksien esiinnostamista ja vaihtoehtoisten käsitysten esit
telyä. Työväenluokan maailmankatsomusta ja sosialismia Jotuni ei mo
nesti nosta esiin yhtä selkeänä kuin "Vanhan kodin" Hallisen hahmos
sa, jota näytelmän etiikka selvästi kallistuu tukemaan kokonaissanomansa kautta. Kuvatessaan omaa yhteiskuntaluokkaansa Jotuni tekee
sen

samalla tarkkuudella joskaan ei samalla lämmöllä kuin Anton

TSehov.
"Vanhaa kotia" on esitetty uudemmissa laitoksissa (Lauri Tarkiainen,

Mar^a Lauri) 1960-70-luvuilla. Näissä on pyritty nostamaan työtaistelutapahtumia keskeisemmiksi, jopa suoraan kuvauksen kohteiksi. Yri
tyksissä on onnistuttu valottamaan syvemmin Iisakin ja Artturin koh
taloita, nämähän joutuvat edustamaan Jynkän aatteita työläisiä vas

taan. Itse vaihtoehdon, työväenluokan ja sen edustajat, uudemmat ver
siot jättävät yhtä kasvottomiksi kuin alkuperäisnäytelmäkin. Jotunin

tarkkasilmäisyys ei ulotu vaihtoehdon erittelyyn. Hänen tarkkasilmäisyytensä on kuitenkin porvariston kuvauksessa niin suuri, että sen
rinnalle on vaikea nostaa yhtä oivaltavaa positiivisuutta.

Lakossa

"Lakossa" on Kalle Santavuoren kuvaus työtaistelusta. Näytelmä il
mestyi Arvi A. Kariston kustannuksella 1908. Kalle Santavuori eli

Kaarlo Luoto, Viki Santala, Setä tai Töhkerimäen Pekka (1875-1947)^
omaa nimiluettelonsa kaltaisen värikkään elämänkerran ja hänen vai
heensa työväenliikkeessä ovat nekin vaihdelleet^. "Lakossa" kuvaa
tappioon päättyvän työtaistelun Sammalkosken tehtaalla pontevan julistuksellisesti.
Kaksi työläistä tekee töitä tehtaalla mestari Mattssonin johdolla.

Muu tehdas on lakossa. Toinen työläisistä, Laurikainen, on suuriperheinen ja palvellut tehdasta pitkään. Kumpaakin työläisistä
vaivaa kuitenkin huono omatunto ja he luopuvat työstä.
Mestari Mattsson jatkaa yksin töitä ja kauppaneuvos käy kiittelemässä häntä, mutta joukko työläisiä johdossaan Hasari ajaa hä
net puukolla uhaten työstä. Kotonaan Hasari saa. kuitenkin kuulla
kunniansa, sillä hänen vanhoillinen vaimonsa on lujasti lakkoa
vastaan.
Häädöt käynnistetään tehtaan asunnoissa. Työmiesten käsitykset
toimintatavoista menevät ristiin. Kukaan ei tiedä riittävästi
saadakseen muut vakuuttuneiksi. Laurikainen lukeutuu maltilli
siin ja ottaa kantaa lakon lopettamisen puolesta.
LAURIKAINEN
Eikä koskaan pidä pitää isännistön tappiota päämääränä ja sen
mukaan toimia; se juuri eksyttää toimissa. Työntekijän voitto
on pidettävä etusijalla aina, sitä muistaen toimitaan toisella
tavalla. Harkitaan tarkoin joka teko.
Hasarin katkeruus ei kuitenkaan väisty ja useimmat muut ovat hä
nen kannallaan, joten lakko jatkuu ennallaan.
Kun häädettyjen muuttokuormia kootaan, tulee osa miehistä ilmoit
tamaan hakevansa takaisin työhön. Rikas maalaisisäntä saapuu os
telemaan häädettyjen tarvekaluja, mutta tästä sisuuntuneena hää
detty vaimo särkee kaiken ja huutaa katkerana:
VAIMO
Ne ovat miehensä harrastukselle suosiollisen akan kehoittavia

jälkiä.
Häädöt ovat ankarat, eikä armoa tunneta. Ketään lakkolaisista
ei hyväksytä takaisin työhön, vaikka miehiä käy tarjoutumassa.
Mieron tie on edessä, mutta päätössanat ovat optimistiset, lo
pullisen voiton ennusteet.
Huolimatta "Lakossa"-nä.ytelmän julistavasta perussävystä, jää teki
jän kanta kuitenkin monella kohdin epäselväksi. Tapahtumien kulku
ei työväestön kannalta muodostu johdonmukaiseksi. Myöskään kansan
huumorin aineksia ei näytelmästä löydy. 1908 kirjoitetuksi näytelmä
ei kovinkaan syvällisesti huomioi jo saavutettua taistelukokemusta.
Ainoana uutena teemana se nostaa esiin rikkureiden inhimillisyyden,
joka on alun keskeinen kuvauskohde. Tämä puolestaan on osoitus ihiniskuvauksen rikastumisesta myös puhtaasti agitaatiotarkoitukseen
kirjoitettujen näytelmien kohdalla.

Maattomat

Vuonna 1909 Kaarle Halme tarttui torpparikysymykseen. Hänen näytel
mänsä "Maattomat", joka julkaistiin samana vuonna Kustannusosakeyh
tiö Otavan toimesta, on ehjä kuvaus ja näytelmänä korkeatasoinen.
Jylhänkorven torpassa eletään valoista arkipäivää. Työvaatimusten kiristyminen antaa kuitenkin aihetta pelätä tulossa olevia
ristiriitoja.
Kartanon vouti kosiskelee torpan kasvattitytärtä, Eliinaa. Jylhänkorpi arvostelee voudin kuullen metsänhakkuiden lisääntymis
tä paroonin mailla. Hakkuutuotot käytetään pelkästään paroonin
ylellisen elämän kustantamiseen. Vouti, joka on määrätty hakkui
den valvontaan, ei yhdy Jylhänkorven näkemyksiin. Hän kyselee
kuitenkin edelleen Eliinaa puolisokseen. Kun hän sitten saa Jyl-
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hänkorvelta kuulla, että Eliina on kasvatti eikä talon oma tytär,
hän alkaa perua kosintaa. Asia saa kuitenkin jälleen uuden kään
teen, kun hän kuulee, että Eliinalla on syntymäkodistaan melkoi
nen perintö.
Torpan varsinainen valtias isännän ohella on vanha Esteri-mummu,
läänin vanhin ja eräänlainen kylän kantaäiti. Hän on sokea, mut
ta elämän varrelta kootun viisautensa vuoksi syvästi kunnioitet
tu ja havainnoissaan näkeviä tarkkasilmäisempi.
Kylältä kantautuu huhuja kiristyvästä työtahdista, hakkuiden laa
jenemisesta entisestään ja torpparien perinnäisten oikeuksien ra
joituksista. Kartanon miehet ovat jopa käyneet hajottamassa torppareiden uuneja, jotta kylä ei polttaisi liikaa halkoja, vaan en
tistä suurempi osuus jäisi myyntiin. Jylhänkorven sisu nousee,
kun hän kuulee, että metsätöissä olevien alustalaisten hevoset
ajetaan uudella työtahdilla henkihieveriin.
Vouti tulee jälleen torppaan ja uhkaa tällä kertaa avoimesti ai
kojen kiristymisellä. Hän yrittää ostaa omiin nimiinsä Jylhän
korven kontrahtiin merkityn metsäalueen, saadakseen hakkuut
käyntiin myös siellä. Jylhänkorpi kieltäytyy jyrkästi. Metsä
alue on hallansuojana neljännekselle lääniä ja sen täytyy saada
pysyä pystyssä.
Jylhänkorven torppaan tulevat kaikki Metsätöissä olleet torppa
rit pitämään kokousta. Koko lääni on lopettanut tukinajon. Este
ri-mummo moittii miehiä jyrkin sanoin. Työstä kieltäytyjät ovat
hänen käsityksensä mukaan vätyksiä, jotka eivät hoida velvolli
suuksiaan. Kun sitten käy ilmi, että Jylhänkorven uljas Liinukka
on jo ajettu kuoliaaksi työssä, ei mummun vanha viisaus enää rii
tä:
ESTERI
Mikä on tullut - ? Antti-Kristusko on tullut - ?

TANU
Ne nimittävät sitä oudolla nimellä - Yrjökin on lukenut sen sano
mista MIEHET
Kyllä mekin olei ir.e kuulleet ESTERI
Mikä sitten? Mikä?
JYLHANKORPI
Kapitaaliksi sanovat Kylällä joudutaan pakkohuutokauppoihin ajoista kieltäytymisen ai
heuttamien taksvärkkirästien korvaamiseksi. Myös Jylhänkorven omai
suus joutuu myyntiin. Maaherra tulee kaupanvalvojaksi. Hän joutuu
myös keskusteluun Esteri-mummon kanssa. Vanhus yrittää

vanhojen

hyvien aikojen perusteella vedota maaherraan. Hän nostaa patriar
kaalisen feodalismin päivät esiin muistojen kultaamina:
ESTERI
Kartanon herra ei koskaan vaatinut alusilta liikoja, ja aluset
ovat aina täyttäneet velvollisuutensa - ovat aina rakastaneet
isäntäänsä.

Se mitä täällä nyt on tapahtunut, ei voi olla kenenkään onneksi.
Viha vie viljan maasta, kateus kalan vedestä.
Maaherralle keskustelu on kiusallinen ja merkityksetön. Hän yrit
tää kuitenkin selviytyä siitä korrektisti. Hän lupaa vanhukselle
vetoavansa hallitukseen ja välttelee toimenpiteiden täsmentämis
tä. Lähtiäisiksi hän kaiken lisäksi yrittää tarjota vanhukselle
rahaa. Esteri kieltäytyy tyrmistyneenä ja saa herran häpeämään
tarj oustaan.
Jylhänkorpi on joutunut jakamaan Eliinan perintövarat lainaksi
muille torppareille. Eliina ei kuitenkaan sure köyhtymistään

ja Jylhänkorven Yrjö—poika on valmis ottamaan kasvattisisarensa
köyhänäkin omakseen. Nuoret ehdottavat isännälle, että he lähti
sivät piiuuas töihin, mutta Jylhänkorpi estää heidän aikeensa. Hän
sanoo, että kodin on pysyttävä koossa.
Vouti uudistaa vielä kerran metsänostotarjouksensa. Hän ilmoittaa,
ettei parooni tule maaherran vetoamuksista piittaamaan, yhdente
kevää kenen puolella laki on.
YRJÖ
Eihän laki voi korpilaisia puolustaa, kun ne eivät ole sitä teh
neetkään.
Voudin puheet saavat lakkolaiset kimpaantumaan, mutta hän poistuu
aj oissa.
PAJUNEN (vouti)
Kuuletteko vasaran pauketta tuolta ulkoa? Siinä teille lakia lue
taan.
Läbtiäisiksi vouti naulaa häätötuomion torpan oveen. Kartanoon
odotellaan häätöväkeä, jolle järjestetään häätötanssit ja pidot.
Lakkolaisten avunpyynnöt eivät ole tuottaneet tuloksia. Nuori Yr
jö ehdottaa, että asetuttaisiin vastarintaan, mutta Jylhänkorpi
evää aikeet:
JYLHÄNKORPI
Ja silloin koko maailma huutaisi meidät rosvoiksi ja pahanteki
jöiksi. Ei miehet! Nyt meidän annetaan edes mennä maantielle
kuin koiralauman, mutta silloin teljettäisiin ristikon taakse
kuin villipedot. Ei millään muotoa, miehet! Silloinhan meitä
voitaisiin syyttää jostakin. Nyt ei voida syyttää mistään.
Ratsupoliisit tulevat ruununvoudin johdolla panemaan toimeen
häätöä. Tulipesään ja leivinuuniin heitetään lunta katolta. Ik
kunat ja ovet revitään saranoiltaan. Vanha Esteri-muori on saa
da poliisipäällikön ruoskasta verrattuaan häätäjiä ryssiin:

ESTERI
Tätäkö varten minun piti elää sata vuotta? Pitikö minun kuulla
omaa kieltämme sortajan suusta? Hirveä on nyt Herran ruoska!
Jylhänkorpi asettuu vanhuksen kimppuun käyvää poliisipäällikköä
vastaan. Saatuaan ruoskasta iskun hän tempaa sen itselleen. Yr
jö ei enää malta mieltään, kun hänen isäänsä lyödään, vaan käy
poliisien kimppuun. Hänet saarretaan vaivatta ja koko perhe aje
taan ulos hankiin. Vain Esteri-vanhus jää kuolemaan kylmään tu
paan.
Kolme vuotta Laukon häätöjen jälkeen ilmestyneettä "Maattomat" on
toiminut ajankohtaisen yhteiskunnallisena dramatiikkana. Se on ly
hyine ja iskevine repliikkeineen väkevää tekstiä. Näytelmä on sel
keä ja mutkaton esitys vääryyden voittokulusta ajastaan jälkeen jää
neen laillisuuden verhossa. Vanhan feodaalisen yhteiskuntajärjestel
män muuttuminen kapitalismiksi oli maaseudun väestölle raskas kehi
tyskulku. Vanhentuneet lait sallivat irrottaa kansan selkänahasta
sen vaurauden, jota kapitalismin toteutuminen vaati. Monumentaali
sessa Esteri-muorissa Halme henkilöi monisukupolvisen feodalismin
perinteen väistymisen uuden ajan ja entistä kylmempien tuulien tiel
tä. Torppariperheen keskinäisiä suhteita kuvatessaan Halme ilmentää
lämpöä ja sydämellisyyttä, johon ei kuitenkaan liity vähäisintäkään
yleisönkosiskelun leimaa, Käytiaimäm .henkilökuvauksella on ollut po
sitiivisia vaikutuksia myöhempään maaseutukuvaukseen. "Maattomat"
on selkeä ja paljas kertomus kansan elämästä vailla romanttisia mut
ta täynnä realistisia käänteitä.
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Tuomas Ronkainen

Sakari Pyysalon (alk. Jouhikainen 1879-1929) "Tuomas Ronkainen",
joka ilmestyi Arvi.A. Kariston kustantamana 1910 muistuttaa ta
pahtumiltaan Kaarle Halmeen vuotta aikaisemmin ilmestynyttä "Maat
tomat"—näytelmää. Sen keskeiseksi hahmoksi kohoaa kuitenkin suora
selkäistä Jylhänkorven isäntää mutkikkaampi henkilö, jonka nimi
enteellisesti on Tuomas. Torppareiden aloittama työtaistelu

muo

dostuu Tuomatis Ronkaisen henkilökohtaiseksi tragediaksi.
Pyysalon myöhempi poliittinen kehitys johti hänet maalaisliiton
jäseneksi, vieläpä puolueen johtohahmojen joukkoon^1 . "Tuomas
Ronkaisessa" Pyysalon kannanotto ei ole porvarillinen, vaan hän
asettuu oikeuksiaan puolustamaan nousseiden torppareiden kannalle.
Näytelmän lähtöasetelma muistuttaa jopa yllättävässä määrin "Maat
tomia", mutta tapahtumien kulun kehittyessä näytelmä muotoutuu it
senäiseksi ja omaleimaiseksi teokseksi.
Torpparit ovat lakkohankkeissa taksvärkkinsä venyttyä kohtuut
tomaksi. Ronkaisen vaari varoittelee nuorempia ryhtymästä har
kitsemattomuuksiin ja vetoaa vanhan patruunan aikoihin, reilun
ja kiistattoman esivallan aikoihin. Pojanpoika Tuomas yhtyy kui
tenkin lakkoon, kun hänen Kullanruuni—hevosensa nääntyy päivä
töihin.
Lakkolaisten asioilla liikkuessaan Tuomas joutuu yllätetyksi ja
saa päähänsä iskun, joka kaataa hänet sairasvuoteelle. Tuomaan
äiti, joka koko ajan on ollut lakkoa vastaan, ryhtyy muokkaamaan
sairaan poikansa mieltä. Hän on salaa käynyt Tuomaan nimissä so
vittelemassa osallistumista lakkoon patruunan puheilla. Patruu
na puolestaan on nähnyt Tuomaassa mahdollisuuden kääntää tapah
tumien kulku itselleen edulliseksi:

LEENA
Sinä voit johtaa virran oikeaan uomaansa. Patruuna sanoi, että
kaikki saa jäädä entiselleen, jos vain rauha palaa. Sano, Tuomas
kulta niille, että tämä riittää. Onhan tuo pääsikin todistajana,
että ylivoimaa vastaan on vaarallista taistella. Mene tämänil
taiseen kokoukseen ja puhu heille järkeä. Sano, että on mahdo
tonta tällä kertaa jatkaa, sillä talvi tulee ja häätäjä tekee
armotta tehtävänsä. Patruunakin sanoi, että hänen käy meitä sää
liksi, mutta väärin olisi laskea tilaa konkurssiin. Hänen on
suorastaan pakko...
Kuin tilauksesta tulee vieraisille kartanon vouti, joka yhdessä
äidin kanssa yrittää taivuttaa Tuomaan. Tuomas epäilee hetkit
täin kantaansa, mutta vastaa sitten:
TUOMAS
Nyt ei ole enää kysymys minusta eikä sinusta, ei torppareista
eikä patruunasta, nyt on kysymys jostain paljon suuremmasta!
LEENA
Hyvä Jumala! Mistä sitte?
TUOMAS
Koko köyhälistön aatteesta.
VOUTI
Hourit mies parka!
TUOMAS
Meidän liikkeemme on kuin kellon koneisto. Jos yksi ratas särkyy,
särkee se toisetkin, jotka siihen liittyvät. Me olemme yksin niin
kovin heikkoja, mutta saamme voimat toisiltamme. - Oi älkää vaa
tiko minua tekemään niin julmaa rikosta.
Tuomas saa kuulla, että toistakymmentä perhettä on jo häädetty.
Hän ei puheistaan huolimatta ole kyllin voimakas mennäkseen mu-

kaari joukkojen kokoukseen. Hän saa sanan, että häntä pidetäää
petturina. Tuomas loukkaantuu, eikä halua tehdä mitään puhdis
taakseen maineensa. Ennen muuta häntä piikittelee kiivaaksi lak
kolaiseksi kääntynyt Ronkaisen vaari. Äitikin yltyy syyttämään
Tuomasta huonoksi johtajaksi, kun käy ilmi, että voutia on lyö
ty hänen palatessaan Ronkaisista. Syytöksistä kiivastuneena
Tuomas komentaa,voimansa osoittaakseen, että lakko on lopetet
tava. Hänen tahtonsa ei enää kuitenkaan vaikuta. Hän kuulee lä
hestyvän joukon äänet ja Marseljeesin sävelet ja ampuu itsensä
petturina. Ennen laukausta hän huutaa joukoille kehotushuudon.
Laukauksen kajahdettua rientävät poliisit paikalle.
/
'/-.Pyysalon myötätunto on torppareiden puolella. Kirjailijan myöhempää
puoluekannan valintaa silmälläpitäen tuntuu odottamatt_omalta, että
hän jopa nimenomaisesti yhdistää Tuomfeksen suulla yksityisen ja yh
den työtaistelun muodossa käytävän kamppailun ••köyhälistön aattee
seen” koko laajuudessaan.
Pyysalon näytelmässä käsitellään ensi kertaa omistavaa luokkaa kah
talaisessa valossa. Leena-äiti kertoo patruunan säälivän lakkolai
sia, mutta ryhtyvän armotta häätöihin, elleivät nämä taivu. Ensim
mäistä kertaa tuodaan esiin, ettei kapitalistin julmuus välttämättä
johdu hänen henkilökohtaisista luonteenominaisuuksistaan, vaan hän
menettelee kuten menettelee luokkansa edustajana.. Hellämielinenkin
kapitalisti joutuu turvautumaan pakkokeinoihin, kun hänen oma luok
ka-asemansa joutuu uhatuksi, eikä henkilökohtaisilla tunteilla ole
siinä vaiheessa mitään merkitystä. Kysymys ei ole armeliaisuudesta
tai kovasydämisyydestä vaan talouselämän mekanismeista ja niiden seu
rannaisvaikutuksista. Aikaisemmissa näytelmissä varsinaiset omista
van luokan edustajat kuvattiin ohuemmin. Ylellinen elämäntapa vaa
ti turmiolliset lunnaa^/isa tai omistaja ei ehkä hoitanut koko omai
suuttaan saati tuntenut sen tilaa. Leenan repliikissä ohimennen il
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maistu luonnehdinta merkitsee siis ratkaisevaa kehitysaskelta työ
taisteluna^ telmi st ön piirissä.

Paljastus

Risto Koutaniemi oli tunnetummalta nimeltään Yrjö Mäkelin (18751923), vanhan työväenliikkeemme johtohahmoja, kirjoittelijanimeltä myös Riitahuhdan Esa. Mäkelin toimi useiden työväenlehtien pää
toimittajana, politikoi ja kirjoitti elämänsä varrella myös kaksi
näytelmää/1 Käistä jälkimmäinen, "Paljastus” on aiheeltaan yhteis
kunnallinen ja kuvaa työtaistelun jälkdjsnaininkeja. Näytelmä ei ole
kirjalliselta tasoltaan merkittävä, mutta se tuo tyotaisteludramat iikan piiri in ('asumin käsittelemättömän aihekokonaisuuden: entä
lakon jälkeen?
Muurari Manninen hakeutuu työläisten seuraan maaseudun työväen
talon lukusaliin. Hän esiintyy työläisten aateveljena ja lainai
lee jopa sopivissa kohdin Marxia tuekseen.
Mannisen jälkeen tulee huoneeseen juuri tappioon päättyneen ra
kennustyöläisten lakon johtaja. Hänellä ei ole ollut mahdolli
suutta saada mitään työtä kaupungissa lakon jälkeen. Jälkimmäi
nen tulija paljastaa Mannisen yhdeksi lakkorikkureista. Mannisen
nimi on mukana »Helsingin rakennustyöläisten lakkokomitean laa
timassa luettelossa työtaistelun aikana työnhaluisina toimineis
ta". Manninen todistelee viattomuuttaan Suomen Muurarien liiton
liiton jäsenkirjalla ja on jo vähällä saada muiden luottamuksen
puolelleen. Lakonjohtaja on juuri joutumassa anelemaan häneltä
anteeksi, kun ilmenee ettei jäsenkirjan haltija ole maksanut
muurariliiton jäsenmaksuja viiteen vuoteen. Samassa

paljastuu

Mannisen papereista kirje, jota hän yrittää puolustaa jopa re-

V0Yä>l$S,rilla. Kirjeestä on kaikkien luettavissa^ että Manninen
on kaiken lisäksi santarmin urkkija. "Korpilakia" miehet eivät
käytä, vaikka houkutus onkin suuri. Sen sijaan he uhkaavat pan
na selostuksen tapauksesta sanomalehteen. Manninen saa poistua,
mutta ampuu itsensä eteisessä. Muut toteavat, että hän toimikoon
"varoittavana esimerkkinä niille luokkamme jäsenille, joilla vas
taisuudessa saattaisi pistää päähän ryhtyä kulkemaan samoja pol
kuja" .
•Paljastus" ilmestyi Kustannusliike Työkansan voimin 1914. Näytelmäl
lä on selvästikin vain valistukselliset tavoitteet. Se korostaa jär
jestäytymisen merkitystä sekä säännöllistä jäsenvelvoitteiden suo
rittamista. Samalla se osoittaa, mitä keinoja työläiset käyttivät
taistellessaan rikkureita vastaan. Oman lehdistönsä välityksellä
ja levittämällä kädestä toiseen

epäiltäviksi osoittautuneiden nimi

listoja, he saivat tiedon kulkeutumaan. Listojen julkistamisesta
saattoi saada kunnianloukkaussyytteen, joten nyrkkiposti oli niiden
levityksessä luotettavin keino. Rikkureiden kohtaloa pohtiessaan
näytelmän miehet toteavat:
Mitäkö ajattelevat. Eivät yhtään mitään muuta kuin omaa etuaan.
Eihän heille ole työväestön eikä edes; kansan onni ja menestys
oman persoonallisen etunsa rinnalla mistään merkityksestä.
Ainoasta tepsivänä lääkkeenä rikkuruuteen he näkevät valistuksen le
vittämisen:
Kuta enemmän saamme valistusta levitettyä työväen keskuuteen,
sitä voitokkaammin kulkee päämääräänsä kohti ammatillinen työ
väenliike ja koko köyhälistön asia.
"Paljastus" välittää valistussanomansa kehyksenä ajankuva, joka ker
too järjestäytymisen etenemisestä, tyypillisistä hankaluuksista ja
tavasta suhtautua niihin. "Paljastuksen" jälkeen Mäkelin ei enää
kirjoittanut muita näytelmiä. Hänen oma kohtalonsa ei ole omiaan
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todistamaan, valistuksen mahtivoiman etenemisestä. Saatuaan luokka
sodan aikana kuolemantuomion ja kieltäydyttyään armahduksesta hän
istui kuritushuonevankina vuoteen 1922. Heti seuraavana vuonna hän
(2
joutui Valpon selliin, jossa hän teki itsemurhan.

Kamppailu

Kusti Korpitie eli Otto Gustaf Skutnabb (vuodesta 1906 Saarnio,

1883 -1918 ) oli köyhälistöpiireistä syntyisin ja menetti henkensä
luokkasodan teloituksissa. Hänen uKamppailu"-näy telinänsä oli nu
mero yksi Työväen Sanomalehtioy:n Työväennäytelmiä-sarjassa ja
ilmestyi vuonna 1911. Näytelmä kertoo erään työtaistelutarinan
köyhälistökirjailijalle ominaisin voimakkaan traagisin värein ja
ihmiskohtaloiden armottomuutta kaunistelematta.
Grynderi Frimanin rakennustyömaalla on käynnissä työtaistelu,
joka on jo kestänyt puoli vuotta. Grynderin tappiot ovat ol
leet huimat. Rouva Friman yrittää sovitella ja saada miehensä
suhtautumaan lempeämmin, mutta saa tältä kuulla vain huomautuk
sia alhaisesta syntyperästään, joka Frimanin mukaan on aiheut
tanut hänen vaimolleen käsitysten vääristymisen.
Johtaja Frimanilla on taistelussa apunaan työnjohtaja Luihunen,
joka yllyttää johtajaa sydämettömyyteen ja johtaa lakkorikkureiden värväystointa. Työntekijöillä on vaatimuksinaan 10—tun
tinen työpäivä, työnjohtajan erottaminen, entisten työntekijöi
den töihinotto sekä rikkureiden erottaminen, elleivät nämä suos
tu maksamaan varsinaisille työntekijöille korvausta aiheuttamas
taan vahingosta.
Friman yrittää viimeisenä keinonaan lahjoa lakonjohtaja Vakavan
ja saattaa Luihusen avustuksella lakkolaisten rivit lopullises—

ti hajalle. Luihunen varastaa Vakavan lahjomiseen tarkoitetut
varat ja vierittää syyn Vakavan niskoille. Tämä

vangitaan

syytteen perusteella.
Lakkolaisten asema on surkea. Heidän keskuudessaan sattuu kuo
lemantapauksia ja järjen sumenemisia. Kaikki elävät nälkäkuole
man partaalla, sillä paikkakunnan kauppias on Frimanin käskystä
alkanut ulosmitata ruokasaataviaan.
Kun kaikki on kääntymässä lopulliseen ahdinkoon sortuu työmaalla
rikkurien pystyttämä seinä. Luihunen jää sortumaan ja kun hänet
vedetään loukkaantuneena esille, löytyvät varastetuiksi ilmoite
tut rahat hänen hallustaan. Johtaja Friman saa sortumassa surman
sa. Hänen leskensä pyytää miehensä puolesta anteeksi, antaa Luihuselta löydetyt rahat lakkolaisten käyttöön ja käskee aloittaa
työt heidän vaatimustensa mukaisin ehdoin. Vakava osoittaa lo
puksi, ettei taistelujen aika suinkaan vielä ole lopussa, vaik
ka sattuma auttoi heidän taistelunsa voittoon:
VAKAVA

Ja tämä rauha on ainoastaan välirauha, ja tämä taistelu oli
vaan etuvartiokahakka niiden kahden armeijan - nimittäin TYÖN
ja PÄÄOMAN - välillä, jotka kerran, olosuhteiden pakottamina,
ryntäävät vastakkain koko linjalla ... Ja vasta silloin, kun
koko tämä kurja yhteiskuntajärjestelmä on kukistettu, voi sen
savuavista raunioista syntyä parempi yhteiskunta, jossa on jo
kaiselle leipää ja iloa, veljeyttä ja yhdenvertaisuutta.
(s. 29)
Seinän sortuminen on Korpitielle deus ex machina -ratkaisu, joka
kerralla ratkaisee kaikki ongelmat. Hän ei kutenkaan salli katso
jien jäädä siihen uskoon, että ongelmat yleisesti ratkeaisivat
näytelmän onnellisen lopun tapaan. Siksi hän antaa Vakavan pitkäs-

sä loppumonologissaan nostaa esiin tendenssin varsinaisen kärjen,
taistelun velvoitteen.
Dramaattista loppuratkaisuaan lukuunottamatta ei "Kamopailu" tarjoa
rakenteellisesti eikä kirjallisesti merkittävää uutta. Sen kulttuu
rihistoriallinen arvo on sen sijaan kiistämätön. "Kamppailu" on ai
kansa tuote, agitaationäytelmän tyyppiratkaisu. Näytelmän henkilöi
den nimet paljastavat heidän roolinsa luonteen. Yleisön oli mahdol
lista heti henkilöluettelon nähdessään ratkaista suhtautumisensa
kuhunkin rooliin ja näytelmän kuluessa rajoituksetta vahvistaa ole
massaolevia asenteitaan. Samoja nimeämiskeinoja on käytetty aikaisemmissakin työväennäytelmissä, mutta Korpitie tuo perinteen täysi
mittaisena ja puhdaslinjäisenä työtaistelunäytelmistöön. Aikaisem
missa tämän aihepiirin näytelmissä on ollut tapana nimetä näytelmän
roisto ennakkoon kavaltavalla nimellä ja sankari luotettavan ja jär
kähtämättömän tuntuisella. Nimet on kuitenkin yleensä pyritty löytä
mään käytössä olevasta nimistöstä. Korpitie tuo näyttämölle Vakavan
ja Luihusen lisäksi muun muassa Kiivaisen, Hätälän ja Myöntyväisen.
Dokumenttiarvonsa on myös työläisten detaljoidusti esitetyillä lakkovaatimuksilla. 10-tuntineii työpäivä,-, ajan yleinen vaatimus ja toimenala kerrallaan se saatiin vähitellen viedyksi läpi. Työnjohtajan
erottaminen kuuluu myös varsin usein tämän näytelmistön piirissä
esiinkäyviin vaatimuksiin. Ilmeistä on, että meillä työnantajat oli
vat lähteneet luomaan työnjohtajaluokkaa oman etunsa kannalta vää
rältä suunnalta. Työläisjoukkoon heikoimmin liittyvät henkilöt oli
varsin usein korotettu esimiesasemaan sen sijaan että näihin asemiin
olisi nostettu joukkojen luottamusta nauttivaa arvostettuja työläisiä
Esimieske^f^a on mitä ilmeisimmin ollut vuosisadan vaihteessa pää
osiltaan työläisidentiteettinsä menettänyttä, johdettaviensa tahol
ta vieroksuttua ja kovakätistä alempaa herrasluokkaa, joka joutui
käytännössä käytännössä suorittamaan

pääoman mahtikäskyt ja suo

riutumaan velvoitteistaan häikäilemättömyydellä. Siksi työläisten vi
ha suuntautui usein näihin nimeltä osoitettaviin työnantajan väli
käsiin ja usein heidän erottamisvaatimuksensa näkyy työtaisteluvaatimuksissa.
Ajalle kuvaavaa on myös se, että vaatimuslistan viimeiset kohdat
koskevat suhtautumista lakkoiluun. Mikään lainsäädäntö ei turvan
nut työmiesten pääsyä takaisin työhönsä lakon jälkeen, joten heidän
oli pakko pyrkiä varmistamaan asemaansa tapauskohtaisin ennakkovaatimuksin^. Suhtautuminen rikkureihin tuntuu näytelmässä varsin su
vaitsevalta, kun otetaan huomioon näytelmän kuvaahan vahingon suu
ruus ihmishengen menetyksineen. Rikkureiden kohdalla sivutaan näy
telmässä muutenkin mielenkiintoisia näkökohtia. Työväenluokan kes
kinäinen solidaarisuus alkaa näytelmän mukaan vähitellen ulottua
käytännössä yli kansallisten rajojen:
JÄYKKÄ
Venäläiset ne olivat poikia, vaikka heillä olikin paidat pöksy
jen päällä! Työhön eivät jääneet... menivät takaisin Moskovaan(s. 19)

sa...

Venäjältä hankitut työläiset olivat siis kieltäytyneet työstä näh
tyään, että heidät(aijättiin sijoittaa rikkureiksi.
Keskeisintä Korpitien näytelmässä on taistelun kuvaaminen dramaat
tisena ja synkkänä. Se nostattaa uhmaa kuvailemalla uhreja, käyt
tämällä kaikki

liikuteltavissa olevat tunnevoimat, kyselemättä

hyvän maun tai muiden näennäisyyksien asettamia rajoituksia. Sa
ma tunnekuohun nostattaminen tulee voimakkaana esiin myös muissa
luokkasotaa edeltävissä näytelmissä. Työväenaatteelle omistautu
neita nämä näytelmät ovat varmasti kannustaneet oikeutettuun vi
haan ja aatteelliseen selkiytymiseen.
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Kirkon kukkaset
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Tunnelatauksen nostattamiseen pyrkii myös Yrjö Heimovaaran (1887-?)
"Kirkon kukkaset". Näytelmä ei kuitenkaan ole rakenteellisesti ei
kä taiteellisesti kovinkaan merkittävä. Myös sen kultturihistoriallinen arvo ajankuvana on rajattu. Näytelmän päätendenssi on uskon
nonvastaisuus, taustaksi on asetettu lakko, työsulku ja raskas ve
rotus, jossa kirkolla on myös päällimmäinen osuus. Näytelmä ilmestyi
1912 Kansan Lehden kustantamana Tampereella. Näytelmän keskeisimmät
tapahtumat ovat seuraavat:
Perheen isä on joutunut työtaistelun takia työsulkuun. Pula on
suuri. Sitä lievittääkseen äiti yrittää naittaa perheen tyttären
paikkakunnan papille. Isä vastustaa liittoa ja siihen lisää ai
hetta, kun poliisit käyvät ulosmittaamassa ahdinkoon joutuneel
ta perheeltä maksuunmäärättyä kirkollisveroa. Papin aikeet per
heen tyttären suhteen eivät myöskään osoittaudu kunniallisiksi.
Kun tyttö on antautunut hänelle, alkaa kirkonmiehen kiinnostus
häneen vähetä. Isä tappaa kiihdyksissään papin.
Melodramaattinen ja siveelliseen vihaan rakentuva juoni on poikkeus
Heimovaaran sävyltään yleisesti kepeässä tuotannossa. Juoniaineksen
yhteydet taustaksi esitettyyn työtaistelutapahtumaan jäävät koko
naan solmimatta. Ainoana uutena ainesosana työtaistelunäytelmistöön
Heimovaara tuo työsulku-käsitteen niin järjestäytyneessä ja johdon
mukaisessa muodossa kuin se sitten myöhemmin on ollut työnantajan
taistelukeinoissa. Tämäkin jää kuitenkin vain tausta—aineist oksi
onnettomalle perhetapahtumalle, eikä siitä kehity muuttuvaa juoniainesta.
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Lowellin lakko

"Lowellin lakko" syntyi vuonna 1913 todellisena taustanaan USA:n
koillisvaltioissa 1912 sattuneet lakkotapahtumat. Näytelmän kir
joittaja on Kalle Tähtelä (alk. Junno ja sitä ennen Franzen, 18911919), jonka värikkäät elämänvaiheet muotoutuivat yhtä jännittävik
si kuin hänen kirjoittamansa näytelmä. Tämä puoliksi romaanisynty
perää oleva nuorukainen siirtyi eri porvarillisten lehtien toimit
tajasta amerikaniirtolaiseksi sosialistiksi ja päätyi Suomen kaut
ta Neuvosto-Venäjälle, jota puolustaessaan hän kuoli lentäjänä Pie
tarin kaupungin lähellä jouduttuaan kenraali JudenitSin joukkojen
vangiksi^1 .
"Lowellin lakko" oli Tähtelän toinen näytelmä. Ensimmäinen, romanttisviritteinen "Mustalaisen kosto"

( 2

oli ilmestynyt neljä vuotta ai

kaisemmin.
"Lowellin lakko" painettiin Helsingissä, Työväen kirjapainossa, ja si
tä on myös esitetty kotimaassa. Se on dramaattisesti tiivis näytel
mä, jonka tapahtumat sijoittuvat Williamsin perheen työläisasuntoon
yhden ainoan vuorokauden sisälle*. Huolellisesti kuvailtu miljöö an
taa ajarxkuvauks eilistä uskottavuutta, samoin näytelmän kuvauksen
kohteena oleva työtaistelutapahtuma. Vain jännityssarjamainen loppukäänne vähentää näytelmän arvoa nykyperspektiivissä.
Lovvellin kaupungin työläiset pitävät lakkokokousta torilla. Williamsin vanha emäntä Katri kuuntelee tyttärensä selostusta ta
pahtumasta. Tytär Emely seuraa tilannetta ikiomasta. Liikunta
kyvytön äiti ei itse pysty sitä näkemään. Perheen poika Albert
Williams puhuu torille kokoontuneille työläisille ja naiset
seuraavat innostuneina tapahtumaa. Äkkiä poliisit ja sotilaat
kuitenkin hyökkäävät pistimin ja kapuloin rauhallisen väkijou-
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kon keskuuteen ja puhujalavalle. He lyövät aseetonta joukkoa, jo
ka ei vastaa lyönteihin, jotta sitä ei ammuttaisi. Naiset seuraavat voimattomina tuhoa. Ihmiset juoksevat pakoon ja poliisit seuraavat heitä. Tuomas Williams, perheen pää, tuodaan pahoin piek
settynä sisään. Häntä on tukemassa Emelyn sulhanen Henry. Polii
sit ovat ruhjoneet Tuomaan rinnan saapa skoroillaan.
Tuomas, jolla ei ole enää paljon elinaikaa jäljellä, yhdistää tyttärensä Emelyn ja Henryn kädet ja siunaa heidän tulevan liittonsa.
Sisään syöksyy kuolinhetkiliä Ester, Albertin morsian, jonka isä
on aiheuttanut torilla tapahtuneen teurastuksen mahtikäskyllään.
Ester pyytää sovitusta isänsä teoista ja lupaa antaa kaikkensa
sulhaselleen rakkaiden ihmisten edestä. Albertin saavuttua vii
mein vahingoittumattomana paikalle isä jättää testamenttinsa:
TUOMAS
Sinulle Albert, en anna mitään tehtäviä. Ole poika äidillesi, mut
ta ennen kaikkea: ole mies! Sinulla on suurempi asia kuin perhe,
koko maailman köyhälistö, jonka puolesta sinun täytyy ponnistaa kai
kaikki voimasi, ja - vaikka - uhrata itsesi, jos niin tarvitaan.
Me emme pääse ilman marttyreja, ehkä sinä olet yksi niistä, mi
nusta ei väliäkään. Pääasia on, että maailma vapautuu vuosituhan
sien raskaasta painajaisesta.

(s. 36 )

Heitettyään hyvästit erikseen kullekin perheenjäsenelle Tuomas
kuolee. Velvollisuuteensa uskoen ja luottaen tulevaisuuteen perhe
päättää ruumiin äärellä jatkaa taistelua.
Ester kertoo Albertille isänsä halunneen tavata tätä. Albert on
vakuuttunut siitä, että ristiriita hänen ja Esterin isän, tehtai
lija Blackvvoodin välillä on niin sovittamaton, ettei tapaamises
ta ole hyötyä. Ester tekee valintansa. Hän päättää jatkaa Alber
tin elämäntoverina unohtaen entisen taustansa. Toteuttaakseen
päätöksensä välittömästi hän lähtee hakemaan välttämättömimmät

tavaransa kotoaan.
Albert varustautuu sillä välin lähtemään puhujamatkalle muille
lakkopaikkakunnille. Hän uskoo valtakunnallisen yleislakon syn
tyvän muuttamaan järjestelmää:
ALBERT

Kohta syttyy koko maa tuleen! Heti kun Lawrencessa alkoi yleis
lakko, aloimme me täällä, sitten Passaioissa. Pian puhkeaa lak
ko Buttessa, sitten Aberdeenissa, ympäri koko maan. Kerran al
kuun päästyään leviää se kuin kulovalkea yli Yhdysvaltain eikä
sitä voi katalat juonetkaan estää, niinkuin tähän asti.
(s. 53)
Katri-aiti on pessimistisempi. Hän näkee edessään monta uhraus
ta ennen kuin työläiset määräävät kohtaloistaan. Henry lähtee
varustautumaan Albertin matkaan.
Esterin isä, Blackvvood, tunkeutuu Albertin puheille. Albert syyt
tää häntä suoraan oman isänsä murhasta. KLaakwood vaivautuu, mut
ta päättää silti toteuttaa suunnitelmansa. Hän yrittää lahjoa Al
bertin luopumaan puhujamatkastaan luvaten tyttärelleen suuret,
myötäjäiset. Albertin uhatessa heittää hänet ulos hän muuttaa sä
vynsä uhkaavaksi. Jollei Albert suostu ehtoihin, hänet voidaan
toimittaa vankilaan ja Ester voidaan naittaa toiselle vaikka vä
kisin. Blackvvoodin poistuttua uhkauksineen Albert syöksyy nouta
maan Esteriä.
Albert joutuu palaamaan ilman Esteriä. Vangitsemisuhan alaisena
hän polttaa papereitaan. Keskellä yötä huoneistoon murtaudutaan.
Sisaantunkeutujät etsivät todistuaaineistoa Albertia vastaan, mut
ta löytävät vain tuhkat. Tästä kimpaantuneena alkaa murtautujien
johtaja ahdistella Emelyä. Äkkiä Katri tunnistaa johtajan pieno
kaisena kadonneeksi Jack-pojakseen, Albertin kaksoisveljeksi.
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Hän ei kuitenkaan enää ennätä puuttua tapahtumien kulkuun. Al
bert syöksyy Emelyn avuksi ja pistooli, jolla Jack uhkaa Alber
tia, laukeaa kääntyneenä häneen itseensä.
Jack on kuolemaisillaan. Hän ehtii kuitenkin tunnistaa äitinsä
ja katuu elämäänsä. Myös Albert tekee sovinnon hänen kanssaan.
Jack luulee tuntonsa rauhoittuneen, kunnes saa havaita olevansa
isänmurhaa ja. Juuri hän on survonut Tuomaksen maahan*. Jack kuo
lee lohduttomana.
Albert vangitaan veijenmurhasta. Ester tulee paikalle juuri kun
Albertia lähdetään kuljettamaan vankilaan. Hän tuo tiedon, että
lakkolaisten vaatimuksiin taivutaan sittenkin. Lannistumassa ol
lut Albert saa tiedosta uutta uskoa tulevaisuuteen. Albert vie
dään pois. Katri menettää poikansa, mutta saa tilalle uuden tgrttären, Ester Blackwoodin.
Yllättäviä juonen loppukäänteitä lukuunottamatta "Lovvellin lakko"
on tehokas ja todellisuudentuntuinen näytelmä, jonka taustatapahtumat heijastelevat koko ajan Yhdysvaltojen työväenliikkeen histo
riaa:
KATBI
Etkö luule, että Lawrencen lakon johtajat, Ettori ja Giovannetti, pääsevät jo siksi pois vankilasta? Heidän on melkein pakko
päästää heidät pois. Yleinen mielipidehän on lakkolaisten puo
lella.
ALBERT
Tehtailijat siitä vähät välittävät! He eivät pääse missään tapa
uksessa pois ennen lakon loppumista. He koettavat vangita johta
jat joka kaupungissa. Passaicissa on Caruso vangittu ja Trautman
karkoitettu kiihottamana pois kokonaan kaupungin alueelta.
Todellisiin tapahtumiin rakennettu fiktio oli työtaistelunäytelmistössämme ja koko työläsikirjallisuudessa uutta. Tositapahtumista oli
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kirjoitettu ennenkin, mutta nimiä vaihtamalla ja nostamalla tapa
ukset yleisemmälle tasolle. On vaikea arvioida, aiheuttiko käytän
nön tiukka sensuuri ja kostotoimenpiteiden pelko, vai oliko kysy
mys sittenkin enemmän tavaksi tu/leesta tyylimuodosta. Tähtelän
oli kuvauskohteen etäisyyden vuoksi helppo saada Suomessa Ircirjncix
tuksi tositapahtumista, ja amerikkalaisten lakonjohtajien kohtalot
antoivat tiedoksi tultuaan vakavan todellisuuspohjan näytelmälle
myös täkäläisten katsojien kannalta.
Yleislakon vaara oli Yhdysvalloissa 1912 koettu ilmeisenä ja erit
täin vaarallisena. Monelle suomalaiselle Yhdysvallat kuitenkin vie
läkin edustivat "vapaata maailmaa" ja siirtolaisten virta Atlantin
yli oli voimakas. Siksi kotimaassa julkaistulla, atlantintakaisia
työväentaisteluja kuvaavalla näytelmällä oli erityistä sanottavaa
meillä. Taistelut, joihin lakkolaiset joutuivat, kertoivat monille
ensimmäisen kerran työväestön taistelun vaikeudesta Amerikan kanso
jen sulatusuunissa:
KATRI
Kuka olisi voinut ajatella lakkoja vielä viisi vuotta sitten?
ALBERT
Ja vielä sellaisilla paikoilla, joissa ei ole muuta kuin meren
takaista siirtolaiskansaa, jotka eivät edes osaa puhua keskenään.
Tehtailijat tietävät, että työmiehet ovat tottuneet sortoon ja
mielivaltaan kotimaassaan ja he luulevat, että he täälläkin ovat
liian tyhmiä vaatiakseen parannuksia. Mutta kärsimys yhdistää,
se pakottaa väkisinkin liittymään joukoksi, huolimatta siitä,
ovatko he Puolasta, Italiasta vai Venäjältä.
Uutta on suomalaisille täytynyt olla myös uuden maailman poliisiterrorin kuvaus. Tämä tapahtuu näytelmän dramaattisen ja tiivistun
nelmaisen ensimmäisen kohtauksen aikana, jossa puolustuskyvyttömät
naiset joutuvat seuraamaan hyökkäystä torikansan keskuut.een. Mene
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telmät ovat jär jestäyty neeinmät, laajemmat ja ehkä kovemmatkin kuin
kotimaassa:
EMELY

Mutta mitä tuo tuolla on? Tuolla reunassa välkähtelevät pistimet!
Siellä on sotaväkeä äiti.

... ja tuolta tulee poliiseja iso joukko. Tunnen heidät korkeista
hatuistaan...

Niitä tulee vielä enemmän. He tulevat eri puolilta.

Ja poliiseja on niin tavattoman paljon... oi kuinka heitä on pit
kä rivi. Ainakin sata miestä.

Nyt poliisit piirittävät kansaa. Heillä on kapulat käsissään.

Nyt ryntäävät poliisit keskelle väkijoukkoa. He tallaavat ihmi
siä jalkoihinsa ... Voi Jumalani!...

Uu - - he lyövät vanhoja miehiä, kaikkia! ... He murskaavat nai
sia alleen, ja lapsia! ... Oo, kuuletko kirkunaa. Lapset parku
vat, heitä lyödään ja survotaan jalkoihin. Miehiäkin isketään
kapuloilla, eikä kukaan lyö takaisin. Ei kukaan nouse vastarin
taan. .. Ei kukaan kohota kättään puolustaakseen itseään... voii!

( s s . 13-17)
"Lowellin lakko" on merkittävä työtaistelukuvaus. Se on ennen muu
ta merkittävä lisä työväenliikkeen kansainvälisen solidaarisuuden,
maailmanlaajuisen taistelun käsittämisen, ymmärtämisessä ja välit
tämisessä aikalaisilleen. Sillä, että Tähtelä on pystynyt rakenta—

maan toisesta ja samalla viimeisestä näytelmästään tiivistunnelmai
sen kokonaisuuden, joka täysin poikkeaa hänen ensimmäisestä näytel
mästään, on varmasti selityksensä siinä, että hän opiskeli Yhdys
valtojen vuosinaan Columbia--yliopistossa dramatiikkaa. Pitemmälle
tämä lupaava dramaatikko ei kuitenkaan ehtinyt kehittää kykyjään
ennen kuolemaansa.

Valoon, Vapauteen!

Eino I. Parmasen "kaksikuvaelmainen näytelmä Venäjän oloista tsaarivallan aikana" on ilmeisestikin syntynyt vuoden 1905 vallankumoushankkeiden innoittamana. Näytelmän toinen painos on julkaistu Kus
tannusosakeyhtiö Kirjan toimesta Tampereella 1917* Eino I. Parmasen
henkilökuva on jäänyt tuntemattomaksi. Näytelmän tapahtumapaikka on
Pietari.
Ivan Petrovits ja Anna Mihailovna pohtivat lakkotilannetta, jos
sa he elävät. Edellinen lakk© on päättynyt marraskuussa ja tämä
uusi alkanut joulukuussa. Ivan, joka on sähkylennätinvirkamiehenä yhtynyt lakkoon, on erotettu työstään. Ainoa mahdollisuus taa
ta lakon onnistuminen ja väistyä uhkaavilta kostotoimilta on
"nostaa vallankumouksen lippu". Anna päättää seiska tulevassa
taistelussa miehensä rinnalla.
Ivanin luo saapuu taisteluvaliokunnan jäseniä, työmiehiä, yliop
pilaita ja kumouksellisiin liittynyt vanha ruhtinas Zubkovskij.
Ivan saa kuulla, että Moskovassa sotaväki on asettunut kansaa
vastaan. Lohduton uutinen ei kuitenkaan lannista valiokuntaa,
vaan kukin lähtee taholleen nostattamaan joukkoja taisteluun.
Anna jää yksin kotiin.
Ivanin lähdettyä tunkeutuvat poliisit sisään tekemään kotitar-

kastusta. He löytävät kaksi kivääriä ja raastavat Annan mukaansa.
Palattuaan Ivan aikoo lähteä etsimään vaimoaan, mutta paikalle
tullut Leon estää häntä lähtemästä sanoen että Annan voi enää
pelastaa vain kaikkien poliittisten vankien pelastus, työväen
taistelu, johon Ivanin täytyy voida osallistua. Silloin polii
sit hyökkäävät väijytyksestään, ampuvat Ivania ja vievät Leonin
mennessään.
Kaksi työläisvaimoa sattuu paikalle^. He löytävät Ivanin vaikeas
ti haavoittuneena. He puhuvat kuolevalle yhteisen aatteen voi
masta. Ivan kannustaa muita löytämään tiensä valoon ja vapauteen.
Marseljeesin sävelten kajahtaessa vaimot lähtevät taisteluun.
Parmasen näytelmä on ensimmäinen laatuaan. Se yhdistää työtaistelun
poliittiseen taisteluun ja vallankumoukseen valmistautumiseen. Venä
jällä työtaistelut olivat kääntyneet taisteluksi elämästä. Työläis
ten vaatimuksiin vastattiin asein ja työläisten ainoaksi keinoksi
selviytyä kävivät aseet ja joukkovoima.
"Valoon, vapauteen!" on murhenäytelmä, jossa kaikki päähenkilöt
joutuvat uhrautumaan aatteen puolesta. Näytelmän sanomaksi kohoaa, .
että lähitulevaisuus pelottava, mutta sille on uhrauduttava, jotta
tulevaisuutta ylipäänsä olisi. Näytelmä välttää arkirealismia, sen
sankarit puhuvat ylevästi taistelun välttämättömyydestä,. Naiset
ovat oppineet olemaan itkemättä ja astumaan viimeiseen asti mies
tensä rinnalla ja tarpeen vaatiessa heidän sijallaan.
Kuvauksen kannalta uusi näkökohta on myös taisteluvaliokunnan ko
koonpano. Se osoittaa, että kaikkein vakavimmallakin hetkellä työ
väenluokalla voi olla liittolaisensa mainiten esimerkkeinä ylioppi
laita ja yläsäätyisen käännynnäisen. Tämä johtopäätös tuo työtaistelunäytelmistön

vakioasenteisiin kuvausta rikastavan tosiseikan.
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Onneton päivä
Santeri (Kalit Aleksanteri) Puhdaskoaki (alk* Banfora 1890*1910) oli

nuoruuden lupaus, monipuolinen taiteellinen lahjakkuus, joka kuollee- >

saan #11 juuri ehtinyt aloittaa maalaus opinnot Ateneumissa* Hänen jäl
keenjääneitä kirjoituksiaan on julkaistu* Hiiden joukossa o» pienois
näytelmä **Onneton päivä"/1 Näytelmä on ilmestynyt Tampereella 1914*
Pertissä poika Matti makaa acanattitaudin lannistaman* sairasvuotee3r
la* Xiti ja Teli käyvät tehtaalla työssä* Sisarella on palvelus
paikka* Sairasta käy katsojassa jumalinen Ulriikka»täti, jota liat*

ti kiusoitta* lukeiaalla ääneen "Kansaa lehteä** Säti on vajBrnttajuaät
siitä, että "sosialistin on mahdotonta päästä taivaan valtakuntaan
sisälle". lidin ja veljen työpaikalla alkaa lakko» joka suuntautuu

kelvotonta työnjohtajaa vastaan» Sisar puolestaan tulee kotiin ker
toen saaneensa l&hdSn palveluspaikastaan paljastuttuaan sosialis
tiksi. Matti kuolee kuultuaan kaikki nänä murheet t sutta luotta*
kuollessaankin työväenaatteeseen. Xiti vakuuttaa hänkin lopiksii
"Kun jaksaisi uskoa, kun jaksaisi sortiuaattaaenempääl Minä koetan,
lupaan koettaa*"
Puhdaskosken näytelmä ei tuo uutta tyotaisteluaifceen Esittelyyn. Sen

kokonaisuus on niin henkilöhahmoiltaan kuin tapahtumakulultaan vaatia»

ton* Valistus- ja agitaatiotehtävän so kuitenkin täyttää. Pienimuotoi
sen* ja yksinkertaisena se on ollut helppo esittää* Myös joissakin

missä pikkunäytelmissään Puhdaskoski käsittelee yhteiskunnallisia asi
oita, asutta ei enää uudelleen työtaistelua,

Spartacus

Vuosma 1914 ilmestyi WSö3T«n kustantamana "Spartacusw~niminen näytelmä,
joka herätti huomiota mittavana hist oriallisena spektaakkelin* ja sai
ensiesityksensä Sampereen työväen Teatterissa jo ilmestymisvuon-

naan.^ "Spartacus" oli Konrad Lehtimäen (alk. Ylander 1883-1937) en
simmäinen näytelmä, ja ensimmäinen työläiskirjailijän näytelmä, joka
hakeutui suoraan historian lähteille. Työväenliikkeen vanhoissa ru
noissa oli historiallisten tapahtumien uudelleenarviointi ja histo
riallisen identiteetin hakeminen jo ollut varsin yleistä. Spartacus
oli monessa suhteessa työläisrunoilijoille historian hahmoista houkuttelevimpia. Hahmon symboliikka orjakapinan johtajana oli tuntei
ta nostattava. Erityisen lähellä sen on täytynyt olla Lehtimäkeä, jo(2
ka oli kehittynyt työväenliikkeen mieheksi urheilijasankarin tietä •
Huomattavaa on se, että Lehtimäen kirjailija-ansiot tunnusti myöhemmin
myös kulttuurin porvarillinen leirittymä, ja hänelle myönnettiin 1935
Ellen Svinhufvudin näytelmäkilpailun palkinto "Spartacuksen" jälkiversiosta nimeltään "Gladiaattorin morsian".^ Näytelmän juoneen ni
voutuu romanttinen tarina yhteiskuntaluokkien rajat ylittävästä rak
kaudesta, joka nimenvaihdoksesta päätellen lienee toisessa versiossa
saanut osakseen enemmän painoa.
Gladiaattorit odottavat näytäntökauden alkamista. Eräs heistä on
kieltäytynyt leikeistä ja odottaa nyt vangittuna kuljetusta ris
tinpuulle. Keskustelu kapinan mahdollisuudesta herää:

"Onko teistä mieluisampaa kuolla ylimysten huvittamiseksi kuin tais
telussa oman vapautenne puolesta?" (s. 17)
Spartacus ei osallistu keskusteluun, vaan tutkii sotakertomuksia.
Ylimysnaiset tulevat orjienomistajän tyttären Licinian johdolla
katsomaan gladiaattoreita. Spartacus on kerran pelastanut Licinian
ryöstäjien käsistä ja nuorten lempi on syttynyt. Licinian nähtyään
Spartacus päättää kieltäytyä menemästä areenalle. Kapina alkaa gla
diaattorien keskuudessa ja siihen on aikomus nostattaa myös orjat.
Gladiaattorit on kuitenkin kavallettu ja he joutuvat heti valmis
tautumattomaan taisteluun, jonka kuitenkin voittavat.
Roomalaisessa argastulumissa, maanalaisessa orjaluolassa, vallitsee
infernaalinen hätä. Luolaan tuodaan taistelun päätyttyä vangittu-

ja gladiaattoreita, mutta Spartacus on joukkoineen päässyt pakoon.
Uudöt vapaudeirtoiveet saavat orjat ylimielisiksi, ja he lyövät pai
kalle tulleen orjavoudin maahan. Tästä koituva kosto on armoton.
Liciniuksen orjat joutuvat ristinpuulle, ruoskittaviksi tai tuomi
tuiksi nälkäkuolemaan.
Epätoivon keskelle saapuu gladiaattorijoukon etunenässä Spartacus.
Orjat vapautetaan ja voittokulku alkaa. Orjat sytyttävät palatsin
kerättyään ensin mukaansa aseet ja ruokatavarat ja suuntaavat sitten
kulkunsa kohti pääkaupunkia.
Eräässä huvilassa ovat pidot käynnissä. Licinius kertoo kestitettä
ville, kuinka hän kukisti orjiensa uhman. Herää keskustelu siitä,
ovatko orjat ihmisiä ja miten heitä tulisi kohdilla. Seurueen hu
malluttua syöksyy paikalle Licinia, joka ilmoittaa Spartacuksen
olevan tulossa. Orjat murtavat portit* Spartacus sallii orjien puo
lesta puhuneen Veruksen poistua rauhassa. Licinialle hän tunnustaa
Rakkautensa, mutta Licinia ei kykene siihen vastaamaan.
Spartacus on leiriytynyt maaseudulle,ja leiriä uhkaa roomalaisarmeija, joka on kotiutettu siirtomaista kapinan kukistamiseksi. Ruo
ka on huvennut. Kaikki orjat eivät ole yksimielisinä ryhtyneet ka
pinaan. Leiriin saapuu Licinia, joka yrittää taivuttaa Spartaeusta
luopumaan taistelusta. Hän tuo todisteita Spartacuksen lähimpien
miesten -petturuudesta ja kertoo viimein rakastavansa Spartaeusta.
Spartacus surmaa Licinian, joka kuollessaan vannoo rakkauttaan.
Roomalaiset lähestyvät. Spartacus järjestää miehet viimeiseen pix> lustukseen ja antaa Licinian paljastamalle petturille nuoran, jo
hon hirttäytyä. Spartacus miehineen päättää kuolla tulevan vapau
den puolesta. Hän kaatuu ja joukot syöksyvät varmaan tuhoon.
Epilogissa on näyttämökuvana valtava ristien meri, johon orjien
armeija on naulattu. Korpit ja sudet kiertelevät kuudentuhannen
ristiinnaulitun ympärillä.
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Spartacuksen orjien nousu

johtaa kapinaan valtiovaltaa vastaan, ja so

tilaat kukistavat sen. Kun työstä kieltäytyminen riefcrkit-see kuolemaa,
sen täytyy johtaa vallankumousyritykseen. Lehtimäen nostama ongelman
asettelu on pitkä harppaus työtaistelokuvausten poliittisessa kehityk
sessä. Siitä muodostuu looginen rakennelma, joka täyttää aukon ammatil
lisia ja poliittisia tavoitteita ajavan työtaistelutapahtuman välillä.
Venäjällä työtaistelut olivat olleet alkuna vallankumoustapahtumille.
Myös työtaistelunäytelmiin tulevat uudet ulottuvuudet. Pelkkä ammatil
lisen taistelun ase on osoittautunut riittämättömäksi, koska työläiset
on pakotettu puolustamaan taisteluaan. Yhä useammin ja selvemmin tule
vat taisteluun mukaan poliittiset tavoitteet, joiden edestä tulee olla
valmis vaikkapa kaatumaan.
Lehtimäki ei karta gladiaattoriteemän käsittelyssä synkkiä värejä. Hän
kuvaa kuoleman ja kärsimyksen joukkoja, verta visvaa ja taistelua. Ku
vaus ei kuitenkaan jää pelkäksi näkymien maalailuksi, vaan niiden puit
teissa esitetään merkittäviä kysymyksenasetteluja, inhimillisen elämän
valintoja orjayhteiskunnan ehtojen vallitessa. Myös tarinan historial
lista johdonmukaisuutta on myöhemmin kiitetty. Jo sen lähtökohdassa ilf

menee mielenkiintoinen näkemys gladiaattoriorjien kaksitahoisesta ase-

j

masta: paitsi orjia, he ovat myös julkisuuden hahmoja, aikansa viihde-

j

j
!
i

teollisuuden tuotteita.
ARATUS

■

Kapinaani Miksi? Eikö sinun ole hyvä olla? Eiväthän gladiaattorit

i

ole sentään orjia. Katsokaa esimerkiksi Spartacusta. Moni ylhäinen

!

roomalaisnainen olisi iloinen, kun saisi suudella hänen tunicansa
lievettä! Ja jos viime näytäntöjen jälkeen olisi kysytty kansalta,
kumpi on suurempi, Spartacus vai G-nejus Pompejus, niin varmasti oli
si kansan tuomio langennut Spartacuksen eduksi! Sellaiseen asemaan

•

voi kohota vain gladiaattori!

(s. 13)
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Luokka-aseman hämärtymisen ongelmat ovat siis Lehtimäen mukaan jo orjakapinankin asenteellisina esteinä.
Samansuuntaisia asenteita Spartacus joutuu kumoamaan johtaessaan jouk
kojensa voittokulkua näytelmän alkupuolella. Orjat eivät käsitä, miksi
he eivät voisi vapaasti saalistaa hävittäessään vihattujen isäntiensä
palatseja:
SPARTACUS
Mutta emmehän me ole hakemassa SAALISTA: Jokaisen on aina muistetta
va, ettemme ole ryöstöretkellä, vaan että me taistelemme henkemme,
vapautemme, elämämme puolesta! Vihollistemme päämääränä on kullan
kokoaminen - mutta me tahdomme lopettaa veljiemme kärsimykset, or
juuden ... Aseita ja ruokavaroja me tarvitsemme, mutta sanokaa mitä
me teemme jalokivillä, kultaisilla maljoilla ja kynttilänjaloilla?
Vain eripuraisuutta ja riitaa ne toisivat keskuuteemme. Veljet!

Heidän korunsa jätämme tänne!

(ss. 82-83)

Spartacuksen virheeksi koituu, että hän nostattaa kapinan aikana, joka
ei ole vielä kypsä. Tuotannon kehitys ei vielä edellytä järjestelmän
muuttumista, vaikka rappion enteitä jo ounastellaan omistavankin luo
kan piirissä.
PULVIUS

Salli minun keskeyttää sinut, äläkä pahastu, jos sanon että lörpötte
let. Sanoppa: KUKA TEKISI TYÖT, jos sinun ajatuksesi toteutettaisiin?
Onko sinulla itselläsi halua ryhtyä siivoamaan atriumisi lattiaa,
jauhamaan viljaa ja puhdistamaan aaaejasi lannasta?

Palkata! Miksi paikkaisit ketään, kun saat orjia neljällä denaaril
la.

(s.

101 )

Ajan kypsymättömyyden toteaa näytelmän lopussa myös itse Spartacus»
Orjat eivät ole kypsiä yhtymään hänen joukkoihinsa. Viimeinen taistelu
on oleva vain tulevaisuuden ennes
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,gPAETACUS
Kuulkaa minua! Silloin ennen meidän täytyi astua kuolemaan heidän
huvikseen - surmaten toisiamme. Mutta nyt me menemme kuolemaan
oman asiamme puolesta ja voimme samalla viedä heitä mukanamme kostaa kuolemamme! Eikä tämä tervehdyskään ole myöhäinen: varmas
ti orjat kerran vapauttavat itsensä. Emme siis kuole turhaan: me
kuolemme tulevan vapauden puolesta ja voimme huutaa tuon terveh
dyksen. Veljet! - Ave libertas, morituri te salutant.

(s. 183)

"Spartacus"esitettiin myös Yhdysvalloissa, missä Lehtimäki vuosina
1916-17 santarmivarjostusta paossa seurasi sen näyttämöllepanoa.Sel
vää kuitenkin on, että "Spartacus" on amerikkalaisiinkin oloihin vie
tynä paljolti lukudraama. Sen massakohtaukset olisivat mahdollisia
esittää vain laajakangasfilminä, jos sellaisenakaan. Tämä ei kuiten
kaan tarkoita sitä, etteikö "Spartacus" näyttämöllisiin resursseihin
sovitettuna voisi olla vaikuttava ja esit.yskelpoinen kokonaisuus, ovat
han sen draamalliset ainekset tiiviitä myös yksilökehityksen kannalta.
Lehtimäki, joka'Spartacuksessa" ensimmäisenä kuvaa yhteiskuntaluokki
en välisen taistelun kärjistymistä ääripisteeseensä, ei kuitenkaan it
se ollut valmis hyväksymään oman maan tapahtumien kääntymistä aseelli
sen taistelun tielle. 1917 hän luopui eduskuntaehdokkuudesta ja vetäy
tyi kokonaan, syrjään luokkasodan valmisteluista.

Rintamalla hän kuiten

kin toimi sotakirjeenvaihtajana.^ Näin Lehtimäen näytelmän aatteet
olivat kääntyneet hänen omien toiveidensa vastaisiksi, sillä "Sparta
cus" on epäilemättä tuonut aseellisen nousun mahdollisuuden joukoille
tutummaksi, lisännyt tietoisuutta sen välttämättömyydestä ja mahdolli
sesti muokannut mielialoja sille suopeaksi.

Korpi liikkuu

7

Kaarle Halmeen,- seuraava työtaisteluaiheinen näytelmä on edeltäjiään
vaatimattomampi. Se liittyy "Korpi"-näytelmien sarjaan päättäen sen.
Halme kirjoitti "Korpi"-näytelmät lähinnä harrastajanäyttämöiden esi
tettäviksi "edistysseurojen sivistyspyrkimysten kuvauksena"^.
Esipuheessaan vuodelta 1913 hän esittelee teokset seuraavasti:
Näytelmällisestä kuvatakseni sitä valistustyötä, minkä edistysseu
rat meidän maassamme ovat aikaansaaneet viimeisinä vuosikymmeninä,
olen suunnitellut neliosaisen näytelmäsarjan, jonka ensimmäinen
osa "Korpi nukkuu" käsittelee sitä aikaa, jolloin ei vielä ollut
yhteisiä edistysrient oja kansallisessa .herätyksessämme. Toinen
osa rtKorpi herää" koskettelee raittiusliikettä, kolmas "Korpi nou

see" nuorisoseura—aatetta ja neljäs "Korpi liikkuu" työväenaatetta.^"
Lisäksi Halme toteaa, että näytelmät on mahdollista esittää erikseen
tai peräkkäin. Kaikissa näytelmissä ovat henkilöhahmot samoja. Mielen
kiintoista on, että Halme esittelee työväenliikkeen riveihin päätymisen
aatteellisen kehityksen päätepisteenä myös maalaisväestölle. Näytelmät
ovat helppotajuisia ja yksinkertaisia, tekevät hellävaroen tutuiksi
uusia aatevirtauksia.
Suokorven nuori isäntä Mikko tulee seppä Pertun torppaan seppää ta
paamaan. Tehtaan insinööri on käynyt ostelemassa isännältä Suokor
ven taloa ja tästä haluaa isäntä puhua Pertun kanssa. Seppä on toi
minut paikkakunnalla työväenkokousten järjestäjänä, eikä hänen mie
lipiteensä kuuleminen ostoasiassa ole insinöörille lainkaan mieleen.
Isäntä menettelee kuitenkin oman tahtonsa mukaan.
Paikalle tulee juosten ja itkien Mikko-isännän tytär Lyyli. Hän on
olut tehtaalla viemässä kahvia sulhaselleen, Pertun Antti—pojalle,
kun mestari Huikari on ryhtynyt ahdistelemaan häntä. Anttm syöksyt

tyä apuun on Lyyli päässyt pakenemaan.
Myös seppä Perttu tulee paikalle kesken työpäivän. Hänet on erotet
tu tehtaalta, koska hän on järjestänyt "sopimattomia kokouksia".
Hänet on tehtaalla lisäksi uhattu häätää asuintorpastaan, mutta tä
hän panee Mikko-isäntä vastalauseensa.
Kotiin tulee myös Antti. Hän kertoo kieltäytyneensä mitättömästä
työstä, jota mestari on välikohtauksen jälkeen pakottanut kesken
työkiireiden hänen tehtäväkseen. Kieltäytymisen seurauksena Antti
on kutsuttu konttoriin ja insinööri on maksanut hänelle irtisanomis
ajan palkan.
Mestari Huikari tulee yllättäen torppaan sovittelemaan sattuneita.
Tehtaalla on levinnyt sana, että työväki on päättänyt kokoontua so
pimaan toimenpiteistään irtisanomisten suhteen. Huikari ehdottaa,et
tä irtisanomiset peruttaisiin. Tämän edellytyksenä on kuitenkin, et
tä Perttu suostuu tilustensa myymiseen tehtaalle. Asioita seurannut
Suokorven isäntä ilmoittaa, että hän ei kauppaan suostu. Huikari
alistuu tähänkin, mutta vaatii kuitenkin Pertulta lupausta, ettei
tämä enää järjestä kokouksia.
Antti puolestaan ilmoittaa, että he aikovat palata työhön, vasta
kun mestaxi itse on erotettu. Tämän kuultuaan mestari lähtee paikal
ta tulistuneena.
Työmies Heljo ilmoittaa tehtaalaisten puolesta, että työläisten ko
kous on hyväksynyt lakkovaatimuksiinsa kaikki ehdotetut ponnet, myös
vaatimuksen mestarin erottamisesta. Nuoret iloitsevat rohkaistunee
na yhteiseen taisteluun.
Halmeen näytelmä on kevyt. Se ei esitä työtaistelua kamppailuna elin
ehdoista. Työtaisteluun ryhtyvät maaseudun ihmiset, joilla hyvän yh
teishengen ja ennen muuta maanomistusoikeuksiensa vuoksi on mahdolli
suus vaikuttaa kohtaloonsa. Näytelmä päättyy optimismiin ja järjestäy
tymisen etujen ylistämiseen. Vain vanha seppä Perttu kavahtaa tulevia,

mutta nuoret, ovat innokkaita ja luottavaisia. Perttu erittelee suhdet
taan näihin uusiin tapahtumiin vertaamalla nuorisoseuraliikkeen alkuun:
IRJA
Isäl Olethan sinä ennenkin kestänyt MIKKO

Ja kestänyt paljon vaikeampien aikojen yli - saanut ympäristön rait
tiiksi ja avannut viljelysvainion nuorison toiminnalle;
PERTTU
Niin, se oli toista se - se oli ihanaa työtä - se oli taistelua
omia paheitamme vastaan, ja oman nousumme hyväksi - mutta tämä tämä on taistelua jättiläisen kanssa - taistelua ulkopuolella it
seämme. Ei, ei! Tässä taistelussa emme liikahda hiuskarvaakaan
eteenpäin - tuskin pysymme paikoillammekaan - painumme ehkä sinne
mistä - kerran lähdettiin.

(ss. 85-86)

Lakkovaatimusten,kohdistuminen ennen muuta kelvottomaan naisväkeä ah
distelevaan mestariin ei ole uutta työtaistelun syntykuvauksessa. Eri
tyistä ajankohtaisuutta kysymyksellä on kuitenkin Voikkaan lakon tul
tua aikalaisille tunnetuksi. "Korpi liikkuu" on vaatimaton ja pieni
muotoinen näytelmä. Omalaatuisella tavalla maaseudun oloihin sovellet
tuna tämä teollisuuslakon Alkamisen kuvaus kuitenkin omaa ajankohtaisarvoa. Tuitunomais iin käsitteisiin vedoten se pitää sisällään valistusarvoja nimenomaan maaseututyötä varten.

De sex orden

Arvid M ö m e n (1876-1946) "De sex. orden" ilmestyi vuoden 1914 Folkkalender-julkaisussa. Näytelmä kuvaa torpparikysymystä ja puuttuu
siihen paitsi työväen— myös raittiusaatteen kannalta. Finnsin kansan
opiston johtajana toimineen M ö m e n näytelmässä on opettavainen sävy,

eikä se aihekäsittelynsä puolesta kohoa valistusnäyt elmän yleisiä ar
voja korkeampaan asemaan. Joitakin uusia näkökohtia se tuo esiin kansanelämänkuvauksena. Ennen muuta se on suomenruotsalainen kannanotto
ajan virtauksiin. Se tuo myös esiin kielikysymyksen ja mahdollisuuden
käyttää sitäkin välikappaleena työväenaatteen vastaisessa toiminnassa.
Längnäskrogin torppari käy naapurinsa kanssa ryypyille, kun kylällä
valmistellaan juhannus juhlaa. Torppari lukee "ArbetarenM-lehteä ja
kertoo paikkakunnalle olevan tulossa helsinkiläisen puhujan, jolle
Längnäskrogin torppa on luvattu kokouksen pitoon.
Seudun nuorisoseuralaiset kokoontuvat kauempana herrasväen tukemiin
juhannusjuhliin, joissa lauletaan "Modersmälets säng" -laulua ja
yritetään nostattaa ruotsinkielisiä rintamaan suomalaisia ja heidän
taholtaan välittyvää työväenaatetta vastaan. Torppari kieltäytyy
moisista juhlista ja väittää paikkakunnanttalonpoikia herrojen api
noiksi.
Tilan isäntä tulee kuitenkin vaatimaan torppariaan pyhätöiksi kor
jaamaan juhlapaikan varusteita. Torppari kieltäytyy ja isäntä suut
tuu uhaten häntä häädöllä. Humalapäissään torppari tovereineen uho
aa heittävänsä isännän järveen.
Torpparin vaimo saa juhannusjuhlilta palattuaan mieheltään selkäsaunsn. Raivoissaan torppari lähtee vielä isännnän jälkeen ja tavoitettuaan hänet lyö ja ryvettää takin. Isäntä puolestaan antaa häätömääräyksen.
Seura,avana päivänä saapuu Helsingistä agitaattori, joka kehottaa
torppareita perustamaan yhdistyksen. Isäntä ja nimismies tulevat ha
joittamaan kokousta. Agitaattori pidätetään. Nimismies neuvoo isän
tää kuitenkin peruuttamaan Längnäskrogin torpparin häädön, jotta
väki ei juuri korjuuaikana villintyisi. Isäntä lupaa, että torppa
ri saa jäädä paikalleen, jos jättää vastaiset kokousjärjestelyt
sikseen. Torppari kieltäytyy ja päättää ruveta vapaaksi työläiseksi.
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M ö m e n kuvaus on ensimmäinen, jossa torppari lähtee omasta aloittees
taan asuinsijoiltaan vastatoimenpiteenä työnantajansa pakotteille.

"Vapaan työläisen" ihannetta ei suomenkielisessä kirjallisuudessa suures
tikaan korosteta ja torpan vanha muori lausuu Mömenkin näytelmässä:

MODEEN
Fri! Sa du sä? Int finns det frihet för den fattiga, int här och

int nänstans i världen.

(s. 71)

Todelliseen ongelmaan näytelmä puuttuu esittäessään työläisten perheelämään heijastuvaa painetta. Kun vaimo itkee sitä, että mies lyö hän
tä, sanoo vanha muori että se kuuluu elämänmenoon. Häntä itseään mies
löi paljon useammin. Vaimot toteavat, että viina on tämän onnettomuus
den syy.
Torppareita nostattava agitaattori puhuu puoluekantaista tekstiä ja
osoittaa M ö m e n olleen näytelmän kirjoitusaikoihin hyvin perillä sosi
alismin aatesisällöistä. Agitaattori kertoo torppareille Karl Marxista
ja "Kommunistisesta manifestista". Ne kuusi sanaa, jotka ovat antaneet
näytelmälle nimen ovat: "Proletärer i alla land, förenen eder", ja uu
si sanoma tehoaa torppareihin.
Erikoislaatuista tässä näytelmässä on kieli. Kirjailija esittelee sitä
näytelmän esipuheessa sanoen pyrkineensä kirjoittamaan kieltä, jota
torpparit keskuudessaan puhuivat. Tältä osin näytelmä on siis varsin
nykyaikainen ja on ollut luomassa suomenruotsalaisen kirjallisuusperin
teen erikoislaatua ja uudistumispyrintöjä. Verrattuna nykyiseen suomen

ruotsalaiseen puhekieleen, on replikointi hämmästyttävän samankaltaista.
Varsinaiseen joukkojen työtaisteluun ei Blömen näytelmässä edetä. Se
jää yksilön nousuksi taistelu-un määrääjäänsä vastaan, mutta sitoutuu
laajempaan liikkeeseen puhujan esittämien aatteiden ja joukon vahtaavi
en mielialojen kautta. Suomenruotsalaisessa dramatiikassa kuvaus on
ainoa laatuaan.

Sortuva luokka

Osuusliikemies Olavi H. Puro (alk. Kaasinen 1883-1933),^ kirjoitti
1915 ilmestyneen "Sortuvan luokan" kuvaamaan torpparikysymystä uudelta
kannalta, joka näki kysymyksen syy-yhteydet/ja seurausvaikutukset.
Näytelmän kustansi V. Kososen kustannusliike O.Y. Kuvauksessa on so
siaalihistoriallista todenmukaisuutta, detaljoitua mil jöökuvausta ja
asiantuntevan analyyttinen ote tapahtumien kulkuun.
Peltosen torppa on kukoistavassa kunnossa. Kartanon isäntä on anta
nut torppareittensa raataa ja haluaa nyt korjata hedelmät. Hän on
välttänyt kirjallisen vuokrasopimuksen tekoa ja tulee nyt yllättä
en vierasmiesten kanssa perimään torppaa poikansa käyttöön. Pelto
nen yrittää vedota menneisiin suullisiin lupauksiin, mutta ne ei
vät isännän mielestä enää päde. Lujasti luokkansa asemasta tietoi
set Peltoset asettuvat vastahankaan ja saavat käräjähaasteen. Myös,
Peltosen nuori polvi on hyvin perillä torpparin asemasta, ja karta
non tytär Hilja, joka aikoo miehelään Peltosen Jaakon kanssa, on
salassa isäänsä vastaan.
Käräjäsalin odotushuoneissa valmistautuvat pitäjän valtaherrat Pel
tosen asian käsittelyyn. Herrojen puheet paljastavat heidät siveel
lisestä kehnoiksi ja ryypiskelyyn taipuvaisiksi. Maakysymyksessä
kaikki ovat lujasti omistavan luokan puolella ja innostuvat suoras
taan tehtävästään puolustaa omistajan etua. Vielä varmuudeksi tule
vat kartanon herrat ennen oikeudenkäyntiä voitelemaan heidät konja
killa. Herastuomari Pykäläinen pitää esitelmän siitä, kuinka hänen
mielestään maanviljelys tulisi rationalisoida. Kartanon nuori herra
puolestaan pitää menestyksen varmimpana takeena talonpoikien kiin
nittämistä omaan turvetilkkuun, sillä omistamisen tunne karkoittaa
vallankumouksellisuuden. Rovastikin nuhtelee Peltosta tämän röyhke
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ydestä nostaa kanne isäntäänsä vastaan.
Käräjäsalin ovien sulkeutuessa, jää kansa ovien taakse kuuntelemaan
oikeudenkäyntiä ja kommentoimaan sitä. Todistajat puhuvat salissa
Peltosen puolesta, mutta tuomiona on häätö.
Muuttohankkeet ovat käynnissä Peltosen tuvassa, lapset ovat lähdössä
tahoilleen, Jaakko-poika Amerikkaan asti. Vanhukset muuttavat teh
taan parakkiin. Kartanon isäntä on naittamassa tytärtään toiselle,
mutta eron hetkellä tämä vannoo uskollisuuttaan Jaakollensa. Ympä
ristön talonpoikia saapuu seuraamaan häätötomitusta. He kertovat
kartanon isännän olevan tulossa poliisien kanssa. Kim hän on tullut,
yrittää Hilja vedota häneen, jjutta turhaan. Poliisit ryhtyvät toi
meen, mutta häätötyö näyttää olevsn heille vastenmielistä.
Peltoset ovat tehtaalla isasunnossaan. Alpo-poika on menettänyt sor
mensa sirkkelissä, Anna-tytär saanut keuhkotaudin. Kartanon Hilja
tulee vieraisille ja kertoo Peltosten torpan olevan autiona. Uutta
taloa ei ole rakennettu, vaan kartanon nuori herra, jolle tiluksia
aijottiin, on lähtenyt isälleen suuttuneena ulkomaille. Keskelle
tapaamista tulee Amerikasta kirje. Jaakko, johon muu perhe on toi
vonsa pannut, on kuollut tapaturmaisesti kaivoksessa.
Varsinaista työtaistelutilannetta ei "Sortuva luokka" kuvaa. Oikeudet
tomien on vain luovuttava vastustuksestaan, alistuttava lakisääteiseen
kohtaloonsa. Tapahtumien yhteydessä esitetään kuitenkin analyyttisiä
näkökohtia, jotka valaisevat maaltamuuton yhteiskunnallista taustaa,
paljastavat torppareissa kytevän yhteishengen ja valaisevat taistelutapahtumiin kilpistyvien torpparinäytelmien lähtökohtia. Puhuessaan
maaseudun tilanteen kehityksestä torpparit arvioivat omaa asemaansa:
ENSIMMÄINEN MIES:
Tuli sitten vähitellen toinen aika. Maantuotteet muuttuivat kauppa
tavaraksi; niiden hinta kohosi, niillä sai runsaasti rahaa. Maan

omistaja alkoi miettiä, kumpi on edullisempaa, itsekö viljellä maa
tansa ja koota siitä kertyvät tulokset, vai antaako torpparin sitä
viljelemällä elatuksensa hankkia ja vuokraa maksaa. Ratkaisu ei ol
lut erityisen vaikea.
310INEN MIES
Ei useimmille vaikea, sen osoittaa 0jäsenkin menettely.
ENSIMMÄINEN MIES
Niin, torppari on raivannut karua maata viljavaksi pelloksi, on
ojittanut soita ja rämeitä niityiksi, on viljellyt kaikki pahimmat
paikat. Helppo on isännän ryhtyä viljelemään valmiita peltoja ja
niittyjä. Siksi ryhdyttiin raivaamaan torppareita pois. Siitä se
syntyi häätöjen sarja, joka on viime vuosina katkeamattömasti jat
kunut. Ja pahimmat joukkohäädöt ovat vielä odotettavissa.
(s. 44)
Puron analyysi talousjärjestelmän kehityksestä valottaa torpparikysymys
tä uudelta suunnalta ja antaa näytelmän katsojille kykyä nähdä häädöt
osana laajempaa prosessia. Edellä lainatusta katkelmasta näkyy toi
saalta myös Puron suurin heikkous. Hänen kirjoittamansa teksti on teo
reettisen puisevaa, tapahtumat ja ihmiskuvaus eivät johda analyysiin,
vaan se on sijoitettu todisteleviin vuorosanoihin, eikä älylliseen va
listukseen näin ollen pääse liittymään tunteen voimaa. Myös thuumori,
jo&a useimmissa vanhoissa työväennäytelmissä on voimakas ase ja jota
murhenäytelmätkin sisältävät lämpönä, kansanvi issjutena ja sydämelli
syytenä, puuttuu Puron näytelmästä lähes tyystin. Ihmissuhteiden läm
pöä Puro ei kuitenkaan ole kaihtanut, ja Peltosen perheen hyvät keski
näiset suhteet sekä Hiljan aito rakkaus tekevätkin näytelmän lopun

1 ohdut t oman mur.h eeilis eksi.
Analyyttisiä näkökohtia poimiessaan Puro sen sijaan on monipuolinen ja
kekseliäs. Herastuomarin•esitettyä käräjähuoneen odotussalissa suuri
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suuntaiset, näkemyksensä teollistetun viljelyn kannattavuudesta, sanoo
kartanon nuori herra:
Aii-MAS
Minun mielestäni saavutettaisiin se tulos varmemmin kiinnittämällä
kansa omaan turpeeseen. Sen kautta .hämärtyisi rikkaiden ja köyhien
raja, eikä sosialisteilla olisi aihetta kiihottaa luokkataisteluun.
(s.

28)

Kun torrparikysymys viimein ratkaistiin, se tapatui Armaksen esittämiä:
suuntaviivoja noudattaen. Puron nuoressa kartanonherrassa puhui tulevaiäuuden porvari.

Etuvart i ot ai st elu

Konrad Lehtimäen "Etuvartiotaistelu" on ajankohdan merkittävimpiä, mo
nessa suhteessa, merkittävin, työ taistelukuvaus. MSpa.rtacuksen" muinai
set laa,jc^t kauhuvisiot ovat vaihtuneet tutumpaan kuvauskohteeseen, suomalais e en teollisuustyömiljööseen. "Spartacuksen” tapaan joutuvat "Etuvartiot ai st elun” työläiset toteamaan olevansa suunnannäyttäjiä histori
an kulussa, etuvartiotaistelijoita. Teostaan rakentaessaan Lehtimäki on
jälleen pyrkinyt sosiaalihistorialliseen uskottavuuteen. Kun hahmoilla
ei kuitenkaan ole Spartacuksen kaltaisia monumentaalisuuden rasitteita,
pääsee kuvaukseen lämpö ja tutunomainen uskottavuus. "Etuvartiotaistelurl' taustalla heijastelee Voikkaan lakko. Naisiinmenevän mestarin hahmo
on tapahtumien keskeinen katalysaattori, mutta kuvaus laajenee pitkäl
le oh.i mestarin luonnevikaisuuden kuvaamisen ja tuo eri tasoillaan
esiin työväenliikkeen maailmaa ja taistelua, sekä kapitalismin vastais
kuja.
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Korven perheessä eletään leppeitä jouluaattoillan hetkiä. Hu oi ekkaasti ja tapakult tuuri a vaalien valmistaudutaan joulun viettoon.
Juhlaillan kunniaksi julkaisevat Korven tytär Anni ja työmies Kaar
lo Suonpää kihlauksensa. Onnettomuuden enteet alkavat kuitenkin
pian kasaantua. Mestari Helmin turmelema Vaaralan Sanni nostetaan
jäätyneenä koskesta, jonne hän on tuskissaan heittäytynyt. Korven
Emil-poika tuo sanaa, että uudelta vuodelta on palkkoja päätetty
pudottaa kolmanneksella.
Mestari Holm on nyt vuorostaan iskenyt silmänsä Korven Anniin. Hän
uhkaa erottaa perheen miehet työstä, jollei Anni suostu hänen pyy
teisiinsä. Palkkioksi hän lupaa ituja ja tyrkyttää Annille lahjaksi
kelloa. Hän houkuttelee hätääntyneen Annin konttorinsa takahuonee
seen juuri kun tehtaan työmiehet tunkeutuvat hänen puheilleen. Anni
pakenee, kauhuissaan konttorin läpi. Joukko kiihtyy, mutta, Korpi it
se saa heidät asettumaan. Mestari ei päästä miehiä patruunan puheil
le.
Miesten ainoa- keino on ryhtyä harkitsemaan lakkoa.. Korpi saa kii
vaimmat joukosta suuttumaan kyselemällä "onko meillä voimaa lakkoon".
Kaikkien vakuuttaessa voimiensa kestävän Korpi myöntyy ajatukseen.
Lakko on jatkunut pitkään. Työläiset ovat joutuneet myymään arvoesi
neensä ja huonekalunsa. Vaatteistäänkin he jo joutuvat luopumaan,
vaikka "ilmojen haltijakin näyttää olevan herrain puolella". Korven
Liisa-vaimo ahdistaa miestään uskonnollisin näkemyksin väittäen lak
kolaisten asettuvan "Jumalan tahtoa vastaan". Myös lakkolaisten rin

tamat alkavat rakoilla. Kauppias on lakannut myymästä heille elintar
vikkeita saatuaan ensin koko vanhan varastonsa kaupaksi ja alkaa nyt
karhuta saataviaan. Lapset näkevät nälkää ja. rikkureiden joukko kas
vaa. Ahdingossaan ajaa jumalinen äiti Annin antautumaan mestarille,
jott a perheen pienimmän e saataisiin maitoa.. Anni t ott ele e, ja- mes
tari lupaa maitoa seuraavaksi päiväksi. Anni menettää elämänhalunsa

117
tyystin ja yön aikana ehtii pienokainenkin kuolla. Pettureiden jouk
koon ajautunut työmies’ hirttää itsensä kuultuaan tovereidensa anka
ran tuomion.
Kun Kaarlo saa tietää Anninsa neitsyyden menneen, hän syöksyy tap
pamaan mestarin. Hänet vangitaan. Syvimmässä murheessa jaksaa Korpi
kuitenkin vielä kerran nostaa esiin taistelun päämäärät, toivon toivott omuudes sa:
KOPiPI

... niin masentuisimmeko me nyt, kun tiedämme kärsivämme r; kkaittem
me puolesta, oman luokkamme ja onnellis emman tulevaisuuden hyväksi,
varmoina veit ostamme. Ja jos toisinaan tuntuukin raskaalta, niin on
hyvä muistaa, että me olemme kuin etujoukot sodassa joiden on aina
täytynyt kestää enemmän. Siksi emme nytkään saa kun toisetkin ovat
kestäneet, - sillä tämä juuri on nyt etuvartiotaistelua.

( s . 155)
"Etuvartiotaistelu" valmistui 1917, jolloin se myös esitettiin ensi
kerran. Painettuna näytelmä ilmestyi luokkasodan jälkeen 1920 Tampe
reen Työväen Sanomalehti 0y:n kustant-amana.

Ivlonet :,Etuvartiotaistelun” teemat ovat a i k a i s e m m i n k i n o l l e e t fc.ivaii.ks en
ko hteina. leh tim äk i an taa n i i l l e

I r u i t e n k i n u u s i a u l o t t u v u u k s i a ennen

muut . henki l u u v a u k s e n s ui uita. a n . Esimerkiksi Liisa-äidin jumalasuhteen
kuv^.us ulottuu pal jon a i k a i s e m p i en l a i v a u k s i en a s e n t e ellis i i u k s i a syvem

m ä l l e . Kun Anni. puhuu ä i d i n k a n s s a omasta onnettomuudesta,,an ja t Oilista.?
.ettei se voi olla peräisin Jumalasta vaan ihmisistä, alkaa äiti nähdä
asiat realistisemmin:
ANNI
Äiti, teidän täytyy kerran katsoa sydämeenne ja huomata mitä jumali
suutenne on! Minusta tuntui ihan kamalalta, kun te lohdutitte itse
änne sillä, että minulle on tehty näin Jumalan tahdosta.! Ajatelkaa

mitä minulle on tehty. Katsokaa sormenjälkiä kaulassani, katsokaa
revittyjä vaatteitani ja, ja ... ettekö ymmärrä, että elämäni on
loppunut ... Voi äiti, enkö minä sentään ole sama, jota te olette
pienenä palleroisena pidellyt sylissänne? Rakastatteko te häntä, jos
samalla rakastatte sitä, joka on määrännyt teidän lapsellenne näin
kamalan kohtalon?

LIISA

Voi Armi, minä koetin uskoa sen Jumalan tahdoksi, peittääkseni oman
rikokseni, tukehuttaakseni omantuntoni äänen ...
(ss.

100-101 )

Todellisuus on äidille kuitenkin liikaa. Maailma on liian kova, jos ei
ole mitään ylimaallista, mihin vierittää syyn. Oman syyllisyytensä pai
namana äiti pakenee pian takaisin, illuusioihin.
Uusi on myös Lehtimäen kuvauksen alkutilanne. Työläiskoti on onnellinen,

siisti, vaatimaton mutta hyvinvoipa. Viina ei ole ongelmana. Korven työ
läisperhe on helppo samaistumisen kohde. Sen suhteen ei tarvitse asetitua parempiosaisen säälittelijän asemaan, eikä sitä tarvitse nähdä elä
män laitapuolen tulkkina. Kim perhe esimerkillisyydestään huolimatta
joutuu kapitalismin mielivaltaisuuden heiteltäväksi, asettuvat syysuh
teet katsojan kannalta helposti kohdalleen, eikä niille löydy näennäisverukkeita.
Työtaistelutapahtumat Lehtimäki kuvaa yksinomaan työläisten näkökulmasta
Omistava luokka jää kaikkivoipana tapahtumien taustalle, työläisten
ulottumattomiin, kuten niin usein on laita todellisuudessakin. He eivät
edes koskaan pääse patruunansa puheille. Väliportaana toimii omia etunäkemyksiään ajava mestari Holm, vallanpitäjien puskuri.
Erityisen totuudellisen tuntuinen on Lehtimäen kuvaus lakkoon ryhtymi
sestä. Työmiehen ainoaan aseeseen tartutaan vakavuudella ja harkiten.
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Esitettyään näkemyksensä joukoa yksimielisyyden välttämättömyydestä
Korpi haluaa viedä kysymyksen äänestykseen:
KORPI
Mutta asia on sittenkin kovin tärkeä, toverit. Sitä täytyy tarkkaan
harkita, ja jokainen sanokoon suoraan ajatuksensa. Sentähden ehdo

tan, että menemme yhdistyksen huoneustoon ja päätämme yhteisessä ko

kouksessa mitä lopullisesti on tehtävä. Ei tällaista asiaa auta yht
äkkiä päättää - siitä riippuu niin paljon.
(s.

55)

Lehtimäki osoittaa, että on väärin kuvata lakkoa ulkopuolisen kiihotuk

sen synnyttämäksi. Lakko voi syntyä vain työläisten omasta elämäntilan
teesta aiheutuvan paineen voimalla, vakaan harkinnan pohjalla. "Etuvartiotaistelu" on työtaistelun vaiheisiin aidosti paneutuva, Lehtimäen
näytelmätuotannon kohokohta, realistinen murhenäytelmä, joka ei voi
olla puhuttelematta.

Työtaisteluaiheesta kehkeytettiin ajan oloon myös joitakin huvinäytel
miä ja lastennäytelmiä. Aihe ei hevillä antaudu hauskuttavaan käyttöön,
ja useimmat näistä näytelmistä jättäytyvät kovin pinnallisiksi, usein
on kysymys bagatelleihin takertumisesta. Merkittävää kuitenkin on, et
tä työtaistelu eri ilmenemismuotoineen tuli niin lähelle työläisten ar
kipäivää, että siihen tartuttiin mjiös huumorin asein. Yhteiskunhallinen satiirihan on toki kautta aikojen ollut voimakas kurikka suomalai
sen työmiehen kädessä.

Pestuupäivä rannanpäässä

Alussa esitelty. K.O. Tanner kirjoitti "Työn ja pääoman" lisäksi myös
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pienoisnäytelmiä, joista Hämeenlinnassa 1904 toiseen painokseen yltä
nyt "Pestuupäivä rannanpäässä",

1902 , nostaa työläisten palkkataiste

luun liittyviä aineksia kuvattaviksi huvinäytelmän hengessä ja muodossa,
Rannanpään tilalla on palkollisten pestuupäivä. Kanttori on hankit
tu puhumaan uusille tulokkaille ahneuden synnin turmiollisuudesta.
Palkollisväki ei kanttorin puheista piittaa, vaan kaikki uhkaavat
yksissä tuumin lähteä talosta, ellei palkka parane. Rannanpää lupaa
palvelusväelleen eropassit ja käskee kanttorin kirjoittaa ne.
Kanttori asettuu kuitenkin työläisten puolelle, kirjoittaa eropas*sien sijaan naimalupia ja ottaa vielä isännän vahvistukset alle.
Isäntärengiksi asti käy erään onnekkaan renkimiehen tie.
Harmiton pikkunäytelmä osoittaa, kuinka yhteiskunnallinen satiiri kävi
näyttämöltä käsin ja taipui hyvin työläisten tulkiksi. Tämän näytelmän
voidaan ajan kirjallisten jäännösten perusteella sanoa toimineen työ—
taisteluaihetta huumorin kautta kuvaavien näytelmien sarjan aloittaja
na.

Kolmiyhteys

Adi Hedmanin "Kolmiyhteys", joka ilmestyi Kuopiossa 1909, on ajankohtain
näytelmä ja sattuva komedia. Näytelmän kustansi Savon Työväen Sanomal.-

ja Kirjap. -osuuskunta, ja se oli työväenyhdistysten suosittua näytelmin

töä.
Tehtailija Hanssonin taloudessa palvelevat herraskaistumrfe palvelustyttö Siiri ja luokkatiet öinen tallirenki Kantonen. Siiri lukee
"Suometarta". Hanssonin tehtailla alkamassa olevaan lakkoon hän
suhtautuu sen mukaisesti.
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Siirin sulhanen, Tuomi, on tehtaan työmies ja lakkolaisten puheen
johtaja. Kun Siiri saa kuulla sulhasensa luottamustehtävästä, hän
ei enää tiedä mitä uskoa.
Tehtailijan, rouva pyytää Siiriä urkkimaan Tuomelta, mitä lakkolai
set suunnittelevat. Kun Siiri ei lupaudu suoralta kädeltä, väläyt
tää rouva ohimennen irtisanomisen uhan. Kesken Siirin surua tulee
tallirenki Kantonen sisään ja ärsyttää Siirin vimmastumaan. Siiri
juoksee rouvan perään ja suostuu urkkijaksi.
Nimismies, pappi ja lukkari ovat, tehtailijan päivällisillä juhlimasJ

sa lakkovoittoa. Herrat kilistelevät maljoja ja huutavat eläköötä

: kaikelle, mikä heidän valtaansa vahvistaa, vuoronperään esivallalle,
j

kirkolle, patruunalle ja isänmaalle. Lukkari vain ei oikein tahdo

|

|

pysyä riveissä, vaan hurrailee omia aikojaan muun muassa palkanko-

j

rotuksille. Työnjohtajakin pääsee pitoihin mukaan, mutta kesken kaiken näkevät juhlijat työmiesten jälleen marssivan pois tehtaalta.
Siiri, joka on saanut kuulla, että hänen sulhasensa on vastoin lupa
uksia vangittu, tulee pyytämään lopputiliä. Herrojen mennessä katso
maan työläisten lähtöä, jää pappi ruokasaliin nipistelemään Siiriä.
Siiri on saanut lopullisen opetuksensa ja lähtee tallirengin lailla
talosta. Herrat potkaisevat lukkarin perään.

Patruuna, pappi ja nimismies, "pyhä kolmiyhteys", saa Hedmanilta tuntu
van läksytyksen. Satiiri ei kaihda suuriakaan keinoja, mutta muodostaa
mukaansatempaavan kokonaisuuden. Etenkin työläisten puolelle ajautuva
sivistyneistön edustaja, lukkari, on näytelmistön omaleimaisimpia hen
kilöhahmoja. Hedman on suodattanut yhteiskunnallisen näkemyksensä osu
viin henkilöitymiin. Tuotantoelämän, kirkon ja oikeuslaitoksen liitto
on luja . Sen vastakohdaksi kohoaa työläisten rintama, jossa on taidok
kaampia ja vähemmän taidokkaita jäseniä. Tallirenki Kantonen edustaa
niitä, jotka suorasukaisuudellaan ja kovakätisyydellään saavat mahdol
liset liittoutujat kaikkoamaan, työmies Tuomi niitä, jotka teoillaan
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osoittavat oikean laatunsa. Kokonainen yhteiskuntarakenne eri kerrostuminean on projisoituna Hedmanin pienoisnäytelmässä.
Adiel Hedman (1882-1947) oli itse varsin monitoiminen mies. Sekalais
ten ansiotöittänsä ja poliittisen toimintansa ohella hän ehti toimia
amatöörivalokuvaajana, näyttelijänä ja harrastajanäyttämön johtajana^ .
Harrastajanäyttämön materiaalitarpeesta lienee "Kolmiyhteyskin" synty
nyt samoin kuin kirjailijan "natjusnäytelmät", vätystelevää kauppias
Natjusta kuvaavat satiirit.
"Pyhä kolmiyhteys" on työtaisteluaihetta huumorin asein kuvaavista näy
telmistä analyyttisin ja selkeimmän yhteiskunnallisen asenteen sävyttä
mä. Se osoittaa myös selvästi käytännön teatterityössä hankittixa näyt—
tämöllisyyden tajua. Vuoteen 1917 mennessä "Pyhä kolmiyhteys" oli jo
ehtinyt kolmanteen painokseensa.

Kun piiat ovat lakossa

Myös Martti Wuori on tekaissut kepeän lakkoaiheisen huvinäytelmän
nimeltään "Kun piiat ovat lakossa". Näytelmä ilmestyi Arvi A. Karis
ton kustantamana

1908 , mutta sitä oli näytelty jo vuoden 1907 alussa

Helsingin Työväen Teatterissa^1 .
Piikojen lakolla on vaikutuksensa herrasväessä. Rouvat eivät osaa
laittaa ruokaa, joten herrojen on ryhdyttävä toimeen. Yksi rouvis
ta on naisasianainen ja lakon kannalla. Herroja miellyttää kuiten
kin enemmän vanhan hyvän ajan rouva, joka vieraisille tultuaan
osaa pitää miesten vatsat pulleina. Tämän rouvan mies, joka on ol
lut eroaikeissa, herää huomaamaan, millainen aarre hänellä on vai
mona, ja luopuu tuota pikaa erohankkeista.

vfuoren näytelmässä piikojen lakko tarjoaa vain sysäyksen ja kehyksen
herrasväen keskeisten sukupuolirooliasioiden selvittelyyn. Wuoren kanta
emansipaatioajatuksiin on konservatiivinen, vaikka hän samalla nauraa
kin koko herrasväen ongelmakentälle. On sääli, ettei palvelijatarten
lakosta, naisten omasta työtaistelusta, ole tämän syvällekäyvempää ku
vausta. Palvelijatarosastot olivat vuosisadan vaihteessa naisten ammat
tiosastojen suurimmat ja t oirnintakykyisimmät ja osallistuivat muun muf9
assa suurlakkotoimintaan aktiivisesti^ .

Rautatiehallitus istuu

Rautatieläinen Yrjö Heilala kirj 01+ti t*y o+a is+*elua ib ci sen k ome cEian 9 jo—
ka ilmestyi vuonna

1909 Arvi A. Kariston kustantamana ja oli nimeltään

"Rautatiehallitus istuu".
Rautafcieläiset olivat osallistuneet muiden työntekijöiden lailla suur
lakkoon. Rautatieläiset pitivät itseään tuolloin merkittävinä virkamie
hinä. He olivat uuden liikennevälineen käyttäjiä, uuden ajan airueita,
ja merkittävässä asemassa työläisten keskuudessa. Suurlakko liitti hei
dät varsinaisesti muiden työntekijöiden riveihin. Suurlakon päätöslau
selmissa vaativat sosialistiset rautatietyöläiset. samapalkkaisuuden
käyttöönottamista rautatieläisten kesken ja monia muita radikaaleja
uudistuksia. Myöhemmin samapalkkaisuuden vaatimuksesta luovuttiin ja
se todettiin epäoikeudenmukaiseksi, mutta siitä aiheutui paljon kes
kustelua^. Tätä taustaa vasten on luultavasti paras punnita Heilalan
satiiria omatekoisen rautatiehallituksen työstä.
Väliaikaisen rautatiehallituksen tirehtöörit, jotka kaikki ovat en
tisiä työmiehiä, istuvat pohtimassa uusia järjestelyjä rautateiden
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käytäntöön. Tirehtöörien kesken nousee kiistaa menettelytavoista.

Osa pitää keskustelunalaisia rituaaleja, mm, päätirehtöorin kädellesuutelemista, turhanaikaisina, osa taas on kaikkinaisen hienostelun
kannalla ja pitää sitä uusien virka—arvojen velvoitteena.
Miettiessään kannanottojaan he tuntevat taipumusta vedota vuoden
1903 ohjesääntöön, vaikka se on juuri edellisenä päivänä yhteisellä,

lakkopäätöksellä kumottu. Tirehtöörit päättävät saattaa sen uudelleer
voimaan.
Kysymys palkkaus sääiinön uusimisesta saa tirehtöörit ensin päättämään
omista palkoistaan.
Lakkokokous lähettää tiedustelijan kysymään väliaikaisen hallituksen
työn edistymistä. Tiedustelijalle luetaan kokouksen pöytäkirja.
Koska tirehtöörit eivät muuten pääse yksimielisyyteen alempien ti

rehtöörien palkasta, he pitävät huutoäänestyksen. Lakkolaisten yleis
kokous passittaa paikalle lähetystön tiedustelemaan mölyn syytä.
Lakkokomitean alaisuudessa toimiva veturimiesten lähetystö tulee
puolestaan ilmoittamaan, että he ovat luopuneet kokonaan palkanko
rotusvaatimuksista ja ajavat ensisijaisesti asioita, jotka koituvat
Suomen hyväksi. Tirehtöörit eivät viesteistä piittaa, vaan tarkista
vat vielä kerran omia palkkojaan ylöspäin. Sen jälkeen he ryhtyvät
jakamaan toisilleen virkoja. Salkuton ministeri Koukkula eroaa tässä
vaiheessa hallituksesta. Myös tirehtööri Kiskola tulee järkiinsä ja
eroaa.
Paikalle tulee yleiskokouksen lähetystö, joka ilmoittaa kokouksen
erottaneen väliaikaisen hallituksen. Päätirehtööri pitää hallituksel
le erojaispuheen, ja herrat poistuvat virkapaikoiltaan yhteisesti
liikuttuneina siitä suuresta ja uhrautuvasta työstä, jota he ovat
kiittämättömien tovereidensa eteen tehneet. Lopuksi he päättävät hä
vittää kokouksensa pöytäkirjan, jottei liikaa valmista työtulosta
jäisi uusien luottamusmiesten käyttöön.

Korruptio ja byrokratia ovat Heilalan armottoman satiirin kohteet.
Heilalan konduktöörit ja vaununrasvaajat eivät tirehtööreiksi kohottuaan muista entisyyttään, vaan kutistuvat uusien vaatteittensa mit
taisiksi. Valheellisuuden huippuna he sovittavat uudet näkemyksensä
työväenliikkeen kielelle, soveltavat joukkojen tunnuksia yksityisten
pyyteittensä valekaavuiksi ja johtavat ainakin itsensä lopullisesti
harhaan. Tervejärkiset lakkolaiset eivät kuitenkaan ole pettureidensa
harhaanjohdettavissa, vaan vaihtavat äkkipikaa tirehtöörinsä.
Heilala ei myöhemmin kirjoittanut "Rautatiehallituksen” veroisia sa
tiireja. Hän vetäytyi syrjään työväenliikkeestä ja käytti kirjoitustaitojaan kevyiden viikkolukemistojen toimittajana. Työtaisteluaiheisten näytelmien joukkoon hän on satiireillaan antanut omaleimaisen lisän
joka antaa mahdollisuuden kuvitella, miten monimuotoiseksi työväenkirjallisuus olisi voinut kehittyä, jos perinne olisi rauhassa saanut
jatkua. Yrjö Heilalan (1882-1951) virkavaltaisuutta ja ylempiä yhteiskuntakerroksia koskevilla satiirikkonäkemyksillä olisi ollut maaperää
kehittyä työväenliikkeen aseiksi. Aikainen vetäytyminen ja satiirin
kärkien moniteräisyys varhaistuotannossa tekevät vaikeaksi määritellä
hänen lopullista asemaansa työväenkirjallisuudessa.

Saiturin hanhet

Aku Päiviö, alkujaan Aukusti Jaakola eli Koponen, joka syntyi Kärsämäellä

1879 > on- erikoislaatuinen hahmo varhaisten työläiskirjailijoi-

demme joukossa. Hän kuului amerikansuomalaisiin, jotka uudessa koti
maassaan muuttuivat sosialisteiksi. Lehtimiestoimen ohella hän kirjoitteli kaunokirjallisia tuotteita, jotka julkaistiin Yhdysvalloissa

suomenkielisinä^Päiviön näytelmät ovat vaatimattomia ja pienimuotoi
sia. Kaksi niistä "Tädin marjat" ja "Saiturin hanhet", jotka molemmat
julkaistiin Fitchburgissa vuonna 1916, ovat erikoista kyllä lapsille
tarkoitettuja. Jälkimmäisessä näytelmässä Päiviö valaisee lapsille työ
taistelun käsitettä siirtäen tapahtumat eläinten maailmaan.
Saiturin hanhet eivät saa riittävästi ruokaa. Kuitenkin niitä veli voitetaan munimaan ahkerasti. Kun paimenen silmä välttää, hanhet
pyrkivät pellonlaitaan aterioimaan. Pellon omistaja ajaa ne raivois
saan pois. Silloin hanhille ei, jää muuta keinoa kuin ryhtyä munimislakkoon.
3)ämä "leikkinäytelmä lapsille" on työtaisteluaiheen erikoisimpia kuvia.
Näytelmän vertauskuvan oikeaoppisuudesta voi olla montaa mieltä, mutta
ilmeistä on että satu on osaltaan valottanut lapsille erästä aikuisten
maailman mutkikkaammista käsitepareista, työn ja pääoman välistä risti
riitaa.

Se kuvastaa osaltaan työtaisteluaiheisen näyt eImi st on. sisältä

män valistustyön monimuotoisuutta ja ulottuvuuksia.

Varsinaisen käsittelyäjänjakson ulkopuolella ilmestyi viimeinen esitel
tävistä näytelmistä. Se on eräänlainen aihepiirin testamentti, kuvauk
sen kohteena olevaan ajanjaksoon sidottu näytelmä, joka sisältää, kään
nekohdissaan aihepiirin kehkeytymisestä nousevan vallankumouksellisen
kehityksen aina päätepisteeseensä saakka. Se on vanhan työväenliikkeen
aikakirja ja käsitellyn näytelmistön kehityskaaren päätepiste:
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Punakaartilainen

/

Moses Halliin (Hijoppi Rotilainen 1879-?); ^Punakaartilainen" ilmestyi
Suomalaisen sos. kustannusyhtiön julkaisemana Fitehburgissa, Massachusetsin osavaltiossa vuonna 1919. Aiheena on nelinäytöksinen luokkataistelukehitys prologeineen. Näytelmä kertoo Arvid Kares -nimisen huutolaispojan varttumisen punakaartilaiseksi ja kuvaa päähenkilön kautta
maamme työväenliikkeen kehityksen tärkeimpiä vaiheita. Työtaistelu on
keskeinen käännekohta kehityksessä, taistelukokemuksen ja luokkatietoi
suuden kasvattaja.
Ensimmäisessä näytöksessä pieni Arvid Kares ajetaan yönselkään rik
kaasta Kuusniemen kartanosta, koska hänen äitinsä on asettanut kar
tanonherran siveellisyyden kyseenalaiseksi.
Toisessa näytöksessä Arvid johtaa tehtaalla lakkoa. Hänet yritetään
lahjoa. Vaimo yrittää taivuttaa hänet luopumaan taistelusta, lopuk
si hänet pahoinpidellään ja vangitaan. Vaimo jättää hänet.
Kolmannessa näytöksessä Arvid Kares on punakaartilaisten päällikkö
nä. Hänen joukkonsa piirittää Kuusniemen kartanoa. Kares toivoo vel
jeyden voittavan taistelussa, monet muut ovat armottoman koston kan
nalla. Kartanonherra yrittää käydä kauppaa hengestään punavaakien
hengellä. Saksalaisten tehdessä yllätyshyökkäyksen Arvid ampuu kar
tanon herran.
Neljännessä näytöksessä punavangit ovat Viaporissa. Vankeja teloi
tetaan ja pappi kiroaa ne, jotka eivät nöyrry ennen kuolemaansa.
Teloittajat ovat uhriensa puolella, mutta täyttävät velvollisuuten
sa säästääkseen oman henkensä. Arvidin taival päättyy joukkohautaan.
Tämä rakenteeltaan nelijakoinen näytelmä kuvaa ratkaisun hetket suoma
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laisen työväenluokan taistelussa ja antaa työtaisteluille sen vallan
kumouksellisen jatkon, jonka historia oli jo näytelmän kirjoitusaikaan
ehtinyt osoittaa todeksi. Työtaistelutapahtumien kuvauksessa, kuten
näytelmän muissakin tapahtumakuluissa, on autenttisuutta ja päähenkilön
luonne rakentuu selkeäksi eri elämänvaiheiden kautta. Myös yksittäisten
näytösten sisäinen rakenne on tiivis.
Tämä selkeän luokkatietöinen ja tinkimätön teksti on liperiläisen köyhälistökirjailijän pitkälle omaelämänkerrallista kuvausta. Se poikkeaa
suuresti saman kirjailijan muusta kepeähköstä tuotannosta."Punakaarti
laista" on tiettävästi esitetty heti luokkasodan jälkeen paljon Yhdys
valtojen suomalaispakolaisten keskuudessa.
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PERINTEEN KATKEAMINEN

Vanhan työväenkirjallisuutemme valtavirta katkesi luokkasotaan. Laa
jamittainen työväen julkaisutoiminta keskeytyi, sivistysharrast-ukset
rajattiin sisällöllisesti kapea-alaisiksi ja ne alistettiin kontrol
liin. Työväenluokan maailmankatsomuksen levittäminen tukahdutettiin,
ja niin keskeytyi sen voimasta esiinnous-gut kansantaide.
Luokkasodan jälkeisinä vuosina kehkeytynyt ja siitä lähtien maamme vi
rallisen taidepolitiikan suunnan määrännyt kulttuurinäkemys päätäntä—
mekanismeineen ei suosinut työväen joukkotoiminnan uudelleenviriämistä sivistyshaxrastusten alalla. Työväenkirjallisuuden kustannustoimin
ta lamaantui pitkäksi aika.a lähes täysin. Ulkomailla, lähinnä amerikansLiomala,isten ke skuudessa, julkaistiin pakolaisten ensimmäiset kaunokir
jalliset tuotteet.
Näitä historiantilityksiä ei porvarillinen kirjallisuudentutkimuksemme
huomioinut lainkaan, samoin se luopui koko vanhan työväenkir jaollisuu
den esittelystä. Maiju Lassilan kaltaineiL. suuruuöc , joilta ei käynyt
täysin ummistaa silmiä, esiteltiin .harmittomana kansanhumoristina.
Työväenkirjallisuuden nousu, laajapohjainen ja merkittävä yhteiskun
nallinen, kulttuurihistoriallinen ja kirjallisuushistoriallinen liike
sai joutua unohduksiin. Merkittävissäkään kirjallisuudenhistoriateok
sissa sille ei suoda mainintaa edes dokumentti arvonsa vuoksi. Poikke
uksena. on mainitt ava|*tr i^ Raoul Palmgren, joka on tehnyt ansiokasta ja
uraauurtavaa työtä sen kartoittamiseksi. Vieläkään ei maassamme kui
tenkaan tapahdu kattavaa ja määrätietoista arkistointia eikä kokoel
mien kartuttamista ennen ainutkappaleiden lopullista hajoamista. Mah
dollisuudet tutustua perinpohjaisesti vanhaan työväenkirjallisuuteemme
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ja tehdä siitä luovia johtopäätöksiä pienenevät vuosi vuodelta.
Jos työväenkirjallisuuden näytelmistöä arvioidaan kokonaisuutena, jäi
vät laajapohjaisen alkuvaiheen tuotteet raakileasteelle. On kuitenkin
järkyttävää kuvitella, minkälaisiin saavutuksiin tälläkin kirjallisuu
den lohkolla olisi voitu yltää, ellei edellytyksiä kehitykselle olisi
väkivaltaisesti katkaistu. Pienen kansan henkisistä voimavaroista uh
rattiin luokkasodassa erittäin merkittävä ja elinvoimainen lohko ole
vien olojen säilyttämiseksi ja yhteiskuntarakenteen yhdenmukaistami
seksi.
Luokkasotaa seuranneiden vuosien työväenkirjallisuus joutui suurimmak
si osaksi hakeutumaan virallisesti, tunxiugjfcg^un kulttuuri- ja siihen
liittyvän kustannustoiminnan ulkopuolelle. Työtaisteluaiheen käsitte
lyssä eivät nämä perinteen henkiinherättäjät yltäneet kovinkaan mer
kittäviin saavutuksiin. Sota sen sijaan nousi kuvauskohteeksi yhä uurdelleen. Kun teattereiden ohjelmistopolitiikka oli kuitenkin yhtä kapea-alaiseksi rajattua kuin kustannuspolitiikka, oli esitystilaisuu
den tarjoutuminen puhtaasti työväenhenkiselle näytelmälle harvinai
suus.
Vasta näinä päivinä ovat työväenhenkiset ainekset uudelleen laajapoh
jaisesti voimistuneet myös näytelmistössämme. Työtaistelu on uudelleen
kuvauksen kohde useissa nykynäytelmissä.

131

TYOTAISTELUNÄYTELMISTG - KESKEINEN OSA KANSANKULTTUURIN DEMOKRAATTIS
TEN JA SOSIALISTISTEN AINESTEN VALTAVIRRASSA

Edellä ilmenee, että työtaisteluaihetta, sen vaiheita ja kehkeytymis
tä, on vanhassa työväenkirjallisuudessamme käsitelty moninaisin muo
doin. Tämän tutkimuksen yhteydessä esitelty näytelmistö edustaa mer
kittävää osaa ajankohdan kauno- ja valistuskirjallisuudesta. Näytel
mät ovat eri tasoisia, mutta kömpelöimmätkin niistä sisältävät kiis^
tattoman agitaatioarvon. Ne ovat eri muodoissaan olleet oman aikansa
yhteiskunnallisesta tilanteesta kasvanutta ja sen suuntaamiseksi vai
kuttanutta käyttötaidetta. Korkeatasoisimmat niistä ovat vielä ky en»
neet kasvamaan ajallisesta sidonnaisuudestaan ja päiväkohtaisesta käyt
töarvostaan laadullisesti korkeammalle tasolle, saavuttaneet, yleistä
merkitystä myös myöhemmän taidekehityksen kannalta. Varhaisnäytelmät
kuvaavat malliesimerkkejä lakkotapauksista. Jatkossa aiheen käsittely
saa ongelmikkaampia piirteitä: Mitkä ovat toimenpiteet lakon jälkeen?
Mikä on seuraava vaihe työväestön yhteiskunnallisessa taistelussa?
Mistä löytyvät liittolaiset? Kaikkia näitä kysymyksiä otetaan esiin
työtaistelunäytelmistössä. Kysymyksenasettelujen kehittyminen heijas
taa omalta osaltaan sitä noliittista kehitystä, joka oli kuvaavaa
* {1
vanhalle työväenliikkeelle.'

Yhteiskuntaolojen poliittinen kehitys heijastuu työtaistelunäytelmistössä selkeänä. Vedenjakaja tässä kehityksessä näyttää olleen suurlakkovuosi 1905. Sitä edeltäneet näytelmät sisälsivät edistyksellisiä
kannanottoja ja työväestön elämäntilanteen hahmottamista muutosta
vaativassa hengessä, mutta vasta lakkovuoden jälkeen julkaistuissa
näytelmissä ilmenevät selkeinä alkeet sosialistisiksi kulttuuriaineksiksi, pyrkimykset yhteiskunnallisen kehityksen päämäärien muuttami
seen määrätietoisella joukkovoiman käytöllä. Suurlakkovuonna yhdisti
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vät uusi äänioikeus- ja vaalilaki työväenluokan ja edistysmielisen
porvariston yksissä tuumin ajamaan porvarillis-demokraattista uudis
tusta. Tämä uudistuspyrintö veti Suomen kansan kokonaisuudessaan mu
kaan poliittiseen elämään, ja aikalainen Aura Kiiskinen päättelee sen
seuraamuksista:
Sosiaalidemokraattisen puolueen järjestämä vaalikamppailu antoi ta
vattoman tärkeitä luokkataisteluherätteitä. Vaalitaistelu selvensi
suurille työläisjoukoille luokkavastakohtien sovittamattomuutta ja
osoitti, että työväenluokan vapautus on saavutettavissa vain luot
ta
tamalla työväenluokan omiin voimiin. ^
Tämä kehityskulku heijastuu suurlakonjälkeisissä näytelmissä. Aikaisem
mat teokset keskittyvät useimmiten yleisinhimillen oikeudenmukaisuuden
ja oikean ihmisyyden vaatimuksiin. Nyt tulevat kuvauksen kohteiksi
luokkatietoisuuden alkeet, sosialistiset tavoitteet sekä työväen jouk
kovoiman ja taistelutunnon ilmaukset. Nämäkin näytelmät pohjaavat yhä
samaan pyrkimykseen kohti oikeudenmukaisempaa maailmaa, mutta niille
on leimaa-antavaa usko työväen tietoisuuden ja voiman kasvuun ja tais
telun etenemiseen tätä kautta. Ratkaisevaa murrosta heijastelee Kaarle
Halmeen "Korpi liikkuu" -näytelmän vanhan isännän epäröinti uuden ja
pelottavan tiedostamisen kynnyksellä tai vaikkapa Veijon Veikon "Tais
telua elämän kruunusta” -näytelmän Kulkurin huudahdus:
Sinä vanhus et käsittäne -- Että TAISTELU ELÄMÄN KRUUNUSTA valoi
samman huomenen koittaessa on saanut toisen muodon, - uran uuden
uurtanut.
(s. 39)
Suurlakon jälkeinen luokkavastakohtien hahmottuminen ja puolusutusval
miuteen varustautuminen heijastui pian syvänä. Työväestö joutui tote
amaan, että hallitsevan luokan ote yhteiskunnan kysymyksiin kiristyi
taloudellisten vastakohtien kärjistyessä maassa, ja pian kävi myös il

meiseksi, että siirtyminen kaikille kansalaisille oikeudenmukaisempaan
työn- ja tulonjakoon ei tulisi käymään rauhallisen kehityksen tietä.
Näytelmäkirjallisuudessa tulevaa kehitystä enteilivät jo Konrad leh
timäen "Spartacus" ja itse kuohuntavaihetta kuvaava Eino I. Parmasen
"Valoon, vapauteen". Työtaistelun muuttuminen poliittiseksi joukkovoi
man osoitukseksi kävi enää vain astekysymykseksi, ja näytelmäkirjalli
suus kiiruhti osoittamaan tämän. Nadeshdaja Krupskaja ilmaisee saman
teoksessaan "Kasvatuksesta" seuraavasti:
Lenin nimitti vallankumouksellista joukkolakkoa proletaariseksi
agitaatiomenetelmäksi.
"Venäjän vallankumous on ensi kerran kehittänyt laajassa mitassa
tämän proletaarisen agitaatiomenetelmän: joukkojen ravistelemisen,
yhteenliittämisen ja vetämisen mukaan taisteluun", Lenin kirjoitti
kesäkuussa 1912. "Ja nyt proletariaatti uudestaan ja vielä varmem
min käyttää tuota menetelmää. Mikään voima maailmassa ei olisi voi
nut toteuttaa sitä, minkä proletariaatin vallankumouksellinen etujoukko toteuttaa tuon menetelmän avulla."
V.I. Lenin siis uskoi arkipäivän taloudellisesta huolesta kasvavan
vastalauseen, lakon, kohoavan voimakkaaksi esimerkiksi joukoille, kos
ka jokainen vastalauseeseen yhtynyt välttämättä muuttui osaksi voima
kasta agitaatiojoukkoa. Sama voima heijasteli välillisesti ja matkan
päästä työtaisteluaihetta poliittiselta kannalta kuvaavissa näytelmis
sä, ja täten niiden valistusarvo

oli työväenliikkeen etenemisen kan—

arvokas. Näytelmät vetosivat katsojien välittömään kokemuspii
riin, osoittivat yksityisen hädän yhteydet laajempiin yhteiskunnallis>
siin ilmiöihin ja poliittiseen tilanteeseen. Aikana, jona työtaistelu
oli elinehtojen, ja demokraattisten myönnytysten ainoa painostuskeino,
ovat vaatimattomimmatkin näistä näytelmistä muovanneet katsojiensa
ja lukijoittensa elämäntuntoa ja tiedo^tamiskykyä. Oleellista näissä
näytelmissä on, että ne eivät epäoikeudenmukaisuutta ja kurjuutta ku
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vatessaan enää jää pelkän epäkohtien tarkkasilmäisen erittelyn asteelle
mikä vielä oli ollut ominaista edeltävälle realistiselle virtaukselle,
vaan ne pyrkivät jo useimmiten esittämään keinot muuttaa epäkohtien to
dellisuutta, optimismin siemeniä, lupauksia paremmasta tulevaisuudesta,
vaikkapa sitten vain loppurepliikin ponnekkaana julistuksena

tai kau

kaista tulevaisuutta maalaavana mahtavana näkynä kuten Jukka Pohjolan
"Taistelua ja epätoivoa" -näytelmän loppusanoissa:
he hikinen

Kirottu olkoon raateleva, verenhimoinen kapitalistinen yhteiskunta!
Kirottu olkoon jokainen kapitalisti, kurjuuden ja kuoleman levittä
jäni Kerran vaaditaan teidät tilille töistänne! Kerran näette sorre
tun kansan nousevan kiivaana kostajana!
KALLE
Kerran tulee koston ja tilinteon päivä!

(s.64)
Aatteellisilta lähtökohdiltaan työtaisteluaiheinen näytelmäkirjallisuu
temme muodostaa kaksi, päälinjaa. Ensimmäisen ja määrällisesti merkittä
vämmän linjan

kehkeyttää käyttötaide, agitaatio- ja vai is taistarkoituk

siin syntynyt päiväkohtainen taide, jonka merkittävimmät tuotteet ovat
kuitenkin kasvaneet ohi päiväkohtaisuutensa ja kasvaneet kulttuurihisto
riallisesti ja taiteellisesti kantaviksi.
Toisen linjan muodostavat ne siirtymäkausien teokset, joissa kuvaus yLtää monipuolisuudessaan ja rikkaudessaan laajemmalle/, kuin kirjailijan
omat, joskus vaatimattomatkin näkemykselliset lähtökohdat antaisivat ai
hettakaan. Yleisesti edistyksellinen asennoituminen yhteiskunnan kysy
myksiin ja eettinen korkeatasoisuus riittävät tällöin demokraattisiksi
aineksiksi, joille teos rakentuu. Tuloksena on usein näytelmä, jonka
itsenäinen merkitys on vastaanottajien tiedostamisprosessin kannalta
merkittävämpi kuin kirjailijan alkuperäisaikeet. Tämänkaltaista merki
tystä näki V.I. Lenin synnyinmaansa kuvaajista Toistoilla. Lenin kir

135
joitti lämpimästi Tolstoin hakeutumisesta kansan valtaenemmistön elonlähteille, Venäjän talonpoika!st on katsomuksiin, joita hän tulkitsee
sellaisella antaumuksella, että tulee vastoin oman maailmankatsomuksen
sa rajoituksia asettuneeksi työväenluokan puolelle, sen tuntijaksi ja
tukijaksi. Tämän Lenin katsoi olevan tunnusmerkillistä suurille taitei
lijoille.^*1' Vanhan työväenkirjallisuutemme parhaimmistoa on syntynyt
samoilta lähtökohdilta. Kun A.B.Mäkelä silloisena nuorsuomalaisten kä
sitysten ajajana kirjoitti näytelmänsä "Ruukin jaloissa", on kohtauk
sissa paikla paikoin paneutumista työväen näkemyksiin siinä määrin, et
tä sillä on taipumusta nousta kirjailijan omaa pääsanomaa merkittäväm
mäksi ja ikäänkuin valmistella sitä poliittista kehitystä, joka Mäkelän
kohdalla varsin pian näytelmän ilmestymisen jälkeen tapahtuikin.
Kummallakin linjalla on edustajansa edelläesitellyssä näytelmistössä.
Vastaanottajien tietoisuuden ja elämäntunnon kohottaminen oli kumman
kin linjan keskeinen saavutus yhteisen taide- ja kulttuurielämyksen
suoman ilon ja virkistyksen lisäksi. Omaan yhteiskunnalliseen tilannee
seen ja sen kehitysnäkymiin kantaa ottava tiedostusprosessi oli näy
telmien taustavoima ja tavoite. Ne olivat täten lähellä nykyisin arvos
tamiamme kirjallisuuden virtauksia, jotka suuntautuvat esteettisin kei
noin havainnollistamaan yhteiskunnallisen kehityksen käännekohtia ja
vastaanottajien kokemuspiirin yhtymäkohtia niiden seuraamuksiin.
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