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JULKAISIJAN ESIPUHE 

Amerikkaan suuntautuneen suomalaisen siirtolaisuuden tutkimuksessa on painopis

te ollut itse muuttoliikeilmiössä, sen syissä ja seurauksissa. Vähemmän sen sijaan on 

tutkittu Suomesta käsin siirtolaisia uudessa kotimaassa, heidän sijoittumistaan työelä

mään, heidän yhdistys- ja kulttuuritoimintaansa, sopeutumista osaksi amerikkalaista 

yhteiskuntaa, koko tätä pitkää prosessia, jonka sadat tuhannet suomalaiset, yhdessä 

mil joonien eri maista tulleiden siirtolaisten kanssa, ovat läpikäyneet. 

Nyt julkaistava fil.maist. Taru Sundstenin tutkimus käsittelee kahta keskeistä il

miötä amerikansuomalaisten elämässä: työväenliikkeen teatteritoimintaa ja näytelmä-

kirjall isuutta. Tutkimus perustuu pääasiassa Turun yl iopiston historian laitokselle ke

rättyyn aineistoon. Tutkimustyön ohjaajina ovat toimineet professorit Vilho Niitemaa 

ja Leevi Valkama. 

Työväenliikettä on tutkittu runsaastikin sosiaalisista, poliittisista mutta ei paljon

kaan kulttuurihistoriall isista lähtökohdista. Siirtolaisten teatteritoiminta ja siihen 

liittyvä näytelmäkirjall isuus ovat toistaiseksi jääneet vähäiselle huomiQlle. Tämä on 

johtunut tutkimusmateriaal in puutteesta ja hajanaisuudesta. Kuitenkin seuranäyttämö

harrastus, mihin kiinnostus 01 i useinkin vanhan kotimaan perua, 01 i yksi siirtolaisten 

näkyvimpiä toimintamuotoja, palvellen sekä viihtyvyyttä lisäävänä, sosiaalisena ja 

virkistystä antavana, että myös elämänkatsomuksellisia arvoja välittävänä laitoksena, 

kuten juuri työväenliikkeessä. Kuitenkin on muistettava että vain pieni osa amerikan

suomalaisista kuului työväenl iikkeeseen,: esim. 1920 vain parikymmentä tuhatta, noin 

150 OOO:sta Suomessa syntyneestä henkilöstä Yhdysvalloissa. Tavoitteena on, että tu

levina vuosina myös työväenl iikkeen ulkopuolelle jäävä, esim. raittiusseuroissa har

joi tettu teatteri toiminta, saataisi in tutkimuksen pi iriin, kuten on tapahtumassa mm. 

Minnesotan yliopiston Immigration History Research Centerissä, ja tulokset julkaistua, 

mahdoll isesti yhteistyössä amerikkalaisten ja amerikansuomalaisten tutkijain kanssa. 

Turku 27.9. 1977 

Olavi Koivukangas 
S i i rtol aisuusinsti tuutin johtaja 



JOHDANTO 

Yhdysvaltoihin suuntautunutta suomalaisten kaukosiirtolaisuutta - kuten siirtolai

suuttamme yleensäkin - ryhdyttiin laajasti tutkimaan vasta vi ime vuosikymmenellä. 

Tosin jo aikaisemminkin siirtolaisuuteen oli kohdistettu huomiota, ja sen tuloksena 

ilmestyi yksittäisiä si irtolaisuuttamme valaisevia tutkimuksenluontoisia julkaisuja. Ne 

kertoivat kuitenkin enemmän tekijöidensä omakohtaisista kokemuksista ja mielteistä 

kuin objektiivisen tutkimuksen tuloksista. Tällaisiin subjektiivisiin tutkimuksiin voi

taneen lukea esimerkiksi A. Rauanheimon Suomalaiset Amerikassa (1899), S. Ilmosen 

Amerikan Suomalaisten historia 1-111 (1919, 1923, 1926) ja Amerikan Suomalaisten 

Sivi styshistoria 1-11 (1930, 1931) sekä R. Engel bergin Suomi ja Amerikan suomalaiset 

(1944). lisäksi ilmestyi muistelmia ja historiikkeja, joilla sinänsä on tutkimuksen kan

nai ta merkitystä. K iintoisinta muistelmakirjall isuutta lienevät jo viime vuosisadan lo

pulla ilmestyneet K. Zilliacuksen jaA. Leinosen ja 1900-luvun alkupuolella kirjoi

tetut V . Reiman ja F. Syrjäiän esitykset amerikansuomalaisten elämästä. 

Vasta vuonna 1951 ilmestyi ensimmäinen varsinainen tutkimus, EI is Sulkasen teos 

Amerikansuomalaisen työväen historia. Tämä tutkimus oli pitkään alansa ainoa todel

la vakavasti otettava esitys ja on sellainen monelta osin vieläkin. Anna-Leena Toivo

sen väitöskirja Etelä-Pohjanmaan valtamerentakainen siirtolaisuus 1867-1930 (1963) 

oli seuraava yritys kartoittaa suomalaista siirtolaisuutta, tosin maantieteellisesti sup

peasti rajattu. Toivosen tutkimus 01 i toistakymmentä vuotta ainoa kotimainen väitös

kirja tällä alalla. Vuonna 1974 ilmestyi Reino Keron huomattavan laajan materiaalin 

pohjalta laadittu tutkimus Migration from Finland to North America in the Years 

between the United States Civil War and the First World War. 

Siirtolaisuuden tutkimuksen aihepiiri on tähän mennessä lähes kokonaan keskitty

nyt valaisemaan siirtolaisuuden syitä ja taustaa sekä siirtolaisten sopeutumista uusiin 

oloihin; lähtökohta on 011 ut sosiaal ihistoriall inen. Kysymykseen on tullut väl ttämät

tömän perustutkimuksen suori ttaminen eikä sen puittei ssa ole 011 ut syytä eikä mahdol

I isuuttakaan perehtyä mainittavasti siirtolaisten kulttuuri toimintaan ,henkisen elämän 

aloille. Vasta perustutkimuksen kartoitettua siirtolaisuuteen kytkeytyviä merkittäviä 

sosiaal isia ja taloudellisia ongelmia kulttuurielämän ilmiöiden ja saavutusten selvit

täminen käy tarpeell iseksi ja ymmärrettäväksi. 
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Se julkaistu tutkimuskirjallisuus - siis lähinnä Sulkasen tutkimus, mutta myös Syr

jälän tutkimusta lähentelevä muistelmateos Historia-aiheita Ameriikan Suomalaises

ta Työväenliikkeestä - mikä jossain määrin käsittelee siirtolaisten henkistä elämää, 

on todisteena siitä kuinka nimenomaan amerikansuomalaisen työväenliikkeen hel

moista on lähtöisin voimakkaita kulttuurivirikkeitä. Tämä onkin luonnollista, sillä 

juuri työväen I iikkeellä on ollut voimakas ja pitkäaikainen vaikutus amerikansuoma

laisessa siirtolaisuudessa. 

Työväen I iikkeen merkitys yleisenä ja lähes kaikki elämän alueet kattavana virta

uksena on keskeinen tässä tutkielmassa. Kysymyksessä on amerikansuomalaisen työ

väenl iikkeen piirissä tapahtunut amatöörinäyttämötoiminta ja näytelmäkirjallisuus . 

Tähän ei ole otettu mukaan sitä teatteri toimintaa mitä työväenl iikkeen ulkopuol isil -

la siirtolaisryhmillä oli. Näin siitä syystä, että raittiusliikkeellä, joka muista siir

tolaisryhmistä oli merkittävä teatterinharrastaja, ei enää tällä vuosisadalla liene ol

lut mainittavampaa näyttämötoimintaa, vaan se kuului viime vuosisadan loppupuolel

le, jolloin suomalaisten si irtolaisten raittiusl iike ei i kukoistuskauttaan . 

Tutkimuksen kohde on kaksitahoinen. Toisaalta on tarkoitus valottaa amerikansuo

malaisten näyttämötoimintaa, toisaalta heidän itsensä luomaa näytelmäkirjallisuutta . 

Siirtolaisten näytelmäteivät helposti avaudu lukijalle mikäli ne erotetaan taustastaan 

ja aktualisoitumistilanteesta. Joskaan siirtolaisten näyttämöt eivät toimineetpelkäs

tään omien kynäilijöiden tuotteiden varassa vaan käyttivät runsaasti muutakin näy tel

mäkirjall isuutta, niin heidän omat näytelmänsä muodostavat kuitenkin tärkeän ja o

malaatuisen osan näyttämötyöstä . Tutkimusmenetelmien on siten sovelluttava tähän 

kaksijakoisuuteen. Teatteritoimintaa pyritään selvittämään olemassa olevasta käsin, 

ts. käyttämään hyväksi historiantutkimuksen metodeja, mikä on mahdollista tämän 

laatuisessa, menneeseen perustuvan aineiston käsittelyssä. Tutkimuksen toinen osa 

muodostuu siirtolaisten näytelmien analysoinnista, joka pakosta supistuu monelta osin 

subjektiiviseksi havainnoitsemiseksi. Kysymykseen tulevat ensi sijassa näytelmien tyy

lin, dialogin, rakenteen, sisällön ja muodon selvittämiseen kuuluvat ongelmat. 

Puhuttaessa amerikansuomalaisesta näytelmäkirjall isuudesta on kysymyksessä si ir

tolaisten Yhdysvalloissa kirjoittamasta ja/tai julkaisemasta tai käsikirjoituksina tal

lentamasta kirjall isuudesta. Amerikansuomalaisesta draamakirjall isuudesta ei tiettä

västi ole tehty tutkimuksia joitakin hajanaisia artikkeleja lukuunottamatta, ja heidän 
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näyttämötoimintaansa ovat laajemmin puuttuneet vain jo mainitut Syrjälä ja Sulka

nen käsi tellessään amerikansuomalaisen työväenl iikkeen vaihei ta. Tässä yhteydes

sä on myös syytä mainita Raoul Palmgren, joka teoksessaan Joukkosydän ns. emi

granttiki rjail ijoi ta käsi tellessään tietyin kriteerein puuttuu myös amerikansuoma -

laisiin kirjailijoihin ja heidän tuotantoonsa. Tutkimuksen puute johtuu ilmeisesti 

paitsi siirtolaisuuden tutkimuksen Iyhytikäisyydestä, myös lähdemateriaalin saannis

sa olleista vaikeuksista - ehkä myös kiinnostuksen puutteesta. Painettuja näytelmiä 

on niukasti, suurin osa aineistoa on käsikirjoituksina ja roolivihkoina, nekin hajal

laan eri puolilla Yhdysvaltoja. Yksityisen tutkijan olisi ollut hankalaa kerätä run

sasta materiaal ia, joka I isäksi saattoi olla yksi tyisten hallussa ja tällöin sattuman

varaisesti tavoitettavissa. Kun siirtolaisuuteen liittyvää aineistoa on viime vuosi

kymmenellä alettu systemaattisesti koota kaikkialta Yhdysvalloista ja Kanadasta, 

siirtolaisten kirjoittamat näytelmätkin ovat löytyneet kätköistä ja muodostavat 

kiintoisan sirpaleen runsaan ja monipuolisen siirtolaisuutta valaisevan lähdeaineis

ton joukossa. 

Tässä tutkielmassa käytettävän näytelmäaineiston vai inta on ollut yksinkertainen 

sikäl i, että kaikki käsi in saadut näytelmät on pyritty ottamaan huomioon, mikäl i ne 

täyttävät vaadittavat kriteerit; ovat siirtolaisten kirjoittamia, käsittelevät heille 

läheisiä kysymyksiä ja sijoittuvat amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Nämä seikat ovat 

oleellisia siksi, että siirtolaiskynäilijät kirjoittivat runsaasti näytelmiä, joiden ta

pahtumat ja aihepii ri liittyivät Neuvostoi i ittoon ja ennen muuta Neuvosto-Karjalaan 

tai sitten vanhaan kotimaahan. Näitä näytelmiä ei ole otettu mukaan, silläominta

keisuudessaan ne muodostavat kokonaisuuden, joka poikkeaa melkoisesti muusta näy

telmäainei stosta jääden näin aiheen ulkopuolelle . 

Tutkielmassa käytetyt painamattomat näytelmät ovat peräisin amerikansuomalais-· 

ten sanomalehtien Industrialistin ja Työmiehen sekä Minnesotan yliopiston arkistois

ta, jotka nyttemmin on luovutettu tutkimuksen käyttöön. Toisen lähderyhmän muo

dostavat työväenyhdistysten näytelmäseurojen pöytäkirjat ja vuosikertomukset sekä 

työväenyhdistysten edustajakokousten pöytäkirjat . Primaarimateriaal iin luettaneen 

myös sanomalehdistön näyttämöä janäytelmiäkoskevatpalstakirjoitukset sekä kolum

n istien teatteria käsi ttel evät artikkel it ja arvioinni t, jotka osal taan lisäävät aiheen 

muuten niukkaa lähdeaineistoa . 
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Käsiteltävä ajanjakso on rajattu vuosisadan alusta toisen maailmansodan alkuun. 

Tänä aikana si irtolaisuus Suomesta Yhdysval toih i nol i jaksoi ttain eri ttäin voi makasta: 
1 

huippukohdat osuvat vuosille 1902,1909-10, 1913 ja 1923. Teatteriharrastus työ-

väenyhdistysten toimintaan elimellisesti kuuluvana osana oli sangen vilkasta, jasiir

tolaisten kirjoitusharrastus tuotteliasta. Kyseisenä aikanakoettiin useita poliittisesti 

ja taloudell isesti merkittäviä tapahtumia, jotka koskettivatniin eurooppalaista kuin 

amerikkalaistakin työväenliikettä, mainittakoon vain ensimmäinen maailmansota, Ve

näjän vallankumous, Suomen itsenäistyminen, sosialistisen liikkeen hajaannus jayleis

maailmallinen talouskriisi. Nämä olivat tapauksia, jotka välittömästi tai välilli

sesti heijastuivat siirtolaisten näyttämöillä heidän näytelmissään. 

Tutkielman tarkoituksena on osaltaan kartoittaa vielä tutkimatontaaluetta ame-

rikansuomalaisen siirtolaisuuden historiassa ja valottaa siirtolaisuuden henkisen elä

män aspekteja. Vaikka teatteritoiminta janäytelmäkirjallisuus on vain yksiosasiir

tolaisten kulttuuritoimintaa, se on alue, joka oli hyvin näkyvä ja läheinen suoma

laisille ja kuuluu vielä nykyäänkin amerikansuomalaisten siirtolaisten henkisiin har

rastuksiin, joskin ehkä sisällöltään ja sanomaitaan muuttuneena. 

On aihetta pohtia myös kysymystä, miksi näyttämötoiminta oli niin laajalle le

vinnyt ilmiö siirtolaisten keskuudessa, ja mitkä tekijät aiheuttivat sen, että suoma

laisten kaltainen pieni vähemmistöryhmä jaksoi voimakkaasti harrastaa omakohtais

ta teatteri a ja näytelmänki rjoi tusta maassa, jossa alkuasukkai II a 01 i si ihen parem

mat mahdollisuudet ja joka ylipäätään oli teatterin kehittäjänä sen eri sektoreilla 

maailmassa etualalla. 

1) SVT XXVIII, Siirtolaisuustilasto 21,8. 
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AMERIKANSUOMALAISTEN TEATTERITOIMINTA VUOSISADAN ALUSSA 

l.Näyttämötyön varhaisva heista 

Suomalaisille siirtolaisille oli alun pitäen ominaista monipuolinen yhdistystoimin

ta uudessa kotimaassa. Eri puolille Yhdysvaltoja asettuneet siirtolaiset perustivat mo

nenlaisia seuroja ja yhdistyksiä, joista merkittävimpiä henkisten harrastusten muok

kaajia olivat seurakunnat ja raittiusseurat.
1 

Myös amerikansuomalaisen teatteri toiminnan al kuvaiheet Ii i ttyvät ennen muuta 

raittiusseurojen piiriin. Tosin näyttämötoimintaa ei koskaan yksimiel isesti hyväksyt-

ty kaikissa raittiusseuroissa kelvolliseksi toimintamuodoksi, ja mielipiteet asiasta 

Amerikansuomalaisen teatteritoiminnan alkuvaiheet liittyvät raittiusseurojen harrasll1stoimintaan. Ku
vassa raittiusseura "Valon Lähteen" haali vuodelta 1906. (Turun yliopisto, historian laitos siirtolaishisto
rian tutkimuskeskus) 

saattoivat olla hyvinkin ristiriitaisia jopa saman seuran sisällä. "Teaateri" tuomit

tiin paikaksi, joka "jäytää ihmisen siveellisyyttä" ia "jossa käyvät sellaiset ihmiset I 

1) Kolehmainen 1947, 17; ks. myös Industrialisti 24.1.1929. 
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jotka eivät käy kirkossaII. 1 Toisaalta raittiusseurojen toimintaan kuului jo '1arhain 

seuranäyttämötyö, joskin alkeell isena ja pienimuotoisena; vuoropuheluja, kuvael

mia ja niiden kai taista toimintaa. 
2 

Suhtautuminen teatteri in ja yleensä si ihen v~r-
rattavaan "kevyehköön ll toimintaan ratkaistiin kussakin raittiusseurassa 

kysymyksenä enemmistön mielen mukaan. 

eri II isenä 

Suomalaisilla 01 i kaksi raittiusseurojen keskusel intä. Suomalaisten Kansall inen 

Raittius Veljeysseura (per. 1888) edusti todennäköisesti jyrkkää linjaa suhteessaan 

näyttämötyöhön, kun taas Raittiuden Ystäväin Yhdistys (per. 1890) suhtautui näyt-
3 

telemiseen suopeasti. Yhtenä kriteerinä voitaneen pitää myös kirkon ja raittius-

seuran keskinäistä suhdetta. Mikäl i kirkko ja raittiusseura toimivat läheisessä yh

teistyössä, näyttelemiseen suhtauduttiin torjuvasti. Paikkakunnilla, missä yhteis

työ ei ollut kovin ki inteää - esimerkiksi haal i t eivät olleet yhteisessä käytössä -

teatteri hyväksyttiin yhdeksi raittiustyön ohjelmamuodoksi . 

Raittiusseuroissa suomalaiset siirtolaiset monissa tapauksissa saivat ensimmäisen 

kosketuksen sosialistisiin aatteisiin, ja paikoin tapahtui niin, että osa raittiusseu

rojen jäsenistä perusti oman yhdistyksen, työväenyhdistyksen, tai raittiusseura muut-
4 

tui työväenyhdistykseksi . Jossakin tapauksessa juuri raittiusseurojen näyttelijät 

saattoivat vaikuttaa tämänkaltaiseen tapahtumaan. 
5 

Suomalaiset perustivat 1890-luvulla ensimmäisen työväenyhdi styksensä Imatran, 

minkä jälkeen kehitys eteni nopeasti. Vuonna 1906 suomalaiset työväenyhdistykset 

perustivat yhteisen ei imen Suomalaisen Sosial istijärjestön, 
6 

ja jo kahta vuotta ai

emmin suomalaiset työväenyhdistykset olivat liittyneet Amerikan sosialistipuoluee-
7 

seen kansallisena liittymänä. 

Sosial istisille ideologioille luonteenomaista ja tarkoituksenmukaista 01 i luoda 

täsmällinen ja hyvin rakennettu organisaatio toiminnan tehokkaaksi jatkumiseksi . 

1) Raittiuskalenteri 1899, 103-111 passim; Raittiuskalenteri 1911, 145. 
2) Ilmonen I 1930, 54. 
3) Holmio 1967, 336, 341-344. 
4) Syrjälä 1925,28. 
5) Holmio, 381. 
6) Sulkanen 1951, 91-95 passim. 
7) Sama 81-82. 
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Maan laajuuden vuoksi oli tarpeen jakaa alue kolmeen lohkoon, itä-, keski- ja län-
1 

sipiiri in, ja tämän jaon poh jal ta lienee yksinkertaisinta tarkastella amerikansuoma-

la i sen työväen Ii i kkeen keh i tystä . 

Sosial istijärjestön paikall isosastojen ja näiden alaosastojen perustaminen tapahtui 

nopeasti. Muutamat tilastotiedot -osoittavat selvästi kasvuvauhdin. Jo Sosial istijär

jestön perustamisvuonna 1906 01 i osastoja 53, joiden jäsenmäärä nousi kahteentuhan

teen. Kaksi vuotta myöhemmin osastoja oli 150, ja jäsen joukko lähes neljä tuhatta. 

Vuoden 1912 edustajakokous ilmoitti edell isen vuoden lopulla paikall isosastoja 01-
2 

leen kaikkiaan 217, joista 107 osastossa toimi oma näytelmäseura . Korkeimmillaan 

paikall isosastojen lukumäärä 01 i ensimmäisen maai Imansodan kynnyksellä vuoden 1913 

lopussa; tällöin osastoja 01 i yhteensä 260 ja niissä jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä 

12651 henkeä. 
3 

Suomalaisen sosial istiosaston perustaminen paikkakunnalle merkitsi parhaassa ta

pauksessa vireän harrastustoiminnan alkamista siirtolaisten keskuudessa. Sosial istio

sasto jakaantui useaan alaosastoon, jotka puolestaan saattoivat vielä jakaantua ala-
4 

osastoihin. Monin paikoin näytelmäseura muodostui ehdottomasti tärkeimmäksi ala-

osastoksi ; sen perustaminen "kuului ohjelmaan yhtä tarkasti kuin saunan rakentami

nen ".
5 

Sosialistiosaston perustaminen merkitsi melkein aina myös näyttämötoiminnan 

alkamista. Varsinkin omien toimitilojen, haalien rakentaminen helpotti ja edisti te

atteriharrastuksen kehittymistä jo pelkästään teknisellä ja käytännön tasolla ja oli 
6 

omiaan innostamaan amatööri teatteri toimintaa . 

Siirtolaisten näyttämötoimintaa itä-, keski- ja länsipiireittäin tarkasteltaessa ha

vaitaan toiminnan jakautuneen melko tasaisesti kautta mantereen, vaikka näytelmä

seurojen lukumäärä ja koko luonnolI isesti vaihtel i sosial istiosastojen suuruuden - tai 
7 

pienuuden - mukaan. Kuitenkin näytelmätoiminta on aina ollut vilkkainta nimeno-

1) Kolmannen Amer.Suom.Sos.järjestön ed.kokouksen pöytäkirja 1909. 
2) Suom.sos.osastojen ja työväenyhdistysten viidennen eli suom.sos.järjestön kol-

mannen ed. kokouksen pöytäkirja 1912. 
3) Kalenteri Amerikan Suomalaiselle Työväelle 1918, 31-34. 
4) Syrjälä 1925, 28 . 
5) 50. vuoden varrel ta 1953, 69; ks. myös T yöm i es 10. 12 . 1937. 
6) Lehtipaja 1928, 165; ja Viisitoista vuotta New Yorkin ... 1903-1918, 84. 
7) Sulkanen 1951, 347. Ks. myös Neljäkymmentä vuotta 1946, mm. sivut 33,109, 

117, 120, 131, 157. 
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maan itäpiirissä, siis Amerikan itärannikon valtioissa, ja siellä ovat toimineet myös 

määrällisesti suurimmat näyttämöt, kuten New Yorkin, Fitchburgin, Detroitin, 

Gardnerin, Worcesterin ja Quincyn työväennäyttämöt . Myös keskivaltioissa toimi 

suuria näyttämöjä, joista mainittakoon esimerkkeinä Chicago, Duluth, Superior ja 
1 

Cloquet. 

Näy tel mäseurojen näyttel i jämääristä ei aivan al kuvuosi I ta ole käytettävi ssä tark

koja lukuja, mutta epäilemättä voidaan olettaanäyttelijäjoukon moninpaikoin nous

seen kymmeniin, kun otetaan huomioon teatterin esittämien näytelmien vaatima suuri

lukuinen henkilömäärä. 2 Jotkut näytelmäseurat rajasivat säännöissään jäsenistönsä 
3 

tietyn suuruiseksi eikä luku tällöin jäänyt vähäiseksi. 

Alkuvuosina näyttämötoimintaa vaivasivat monet hankaluudet. Niinpä New Yorkin 

näytelmäseura esimerkiksi joutui ensimmäisenä varsinaisena toimikautenaan 1906-07 

esiintymään vakituisesti eri kapakkojen yhteydessä olevissa haaleissa tai ylipäätään 

paikoissa, jotka olivat sopimattomia iltamien pidolle. Saattoikin tapahtua, että 

koko näytelmäseurue väsähti vaikeuksiinsa ja sortui taiteilemaan seinäntakaiseen 
4 

kapakkaan. Innostusta kuitenkin riitti vaikeuksista huolimatta, ja näyttelijät oli-

vat jo valmiit perustamaan kiertävän teatteriseurueenkin nimeltä Suomalainen teat-

terikomppania, joka valmistautui "Kauppaneuvoksen härällä " itärannikon kiertu-

eeseen, mutta syystä tai toisesta aikomus kariutui jo ensiesitykseen .5 

Näyttämötoiminnan varhaiskaudella työn jälki oli usein melko alkeellista. Väli

neisiin ja pukuihin ei kiinnitetty turhan tarkkaa huomiota tai niihin ei ollut varaa. 

Niinpä ulkonaiset puitteet saattoivat olla räikeässä ristiriidassa näytelmän sisältöön. 

Niin ikään kuiskaajan merkitys saattoi yllättäen nousta keskeiseksi, kun hönenäänen

sä kaikui ylinnä: "Sano niin, perkele, sano niin".
6 

Tämä lienee kuitenkin epäoleel

lista sen tosiasian rinnalla, että näyttämötoiminta työväenliikkeen piirissä sai yhä 

enemmän merkitystä vuosien mittaan, ja samalla sen taiteellinen ja esityksellinen 

anti kehittyi ja voimistui. 

1) Syrjälä 1925, 110. 
2) Sama 107-108; Gardnerin sos.osaston näyttämön toimintakertomus vuodelta 1916. 
3) Cloquetin Suom. Työväenyhd. Kehitysseuran ark. 
4) Viisitoista vuotta New Yorkin ... 1903-1918, 84, 86. 
5) Sama 85. 
6) 50. vuoden varre I ta 1953, 69-70. 
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Suomalainen Teatleriryhmä, Staten !sland. N. Y. vuodelta 1913. (Seventictl! Anniversary Souvenir Jour
nai 1903-1973) 

Näyttämöiden ensisi jainen ja tärkein teh tävä 01 i II agi tatsioon in II ei i työväenaat

teen ja sosialismin julistaminen ja opettaminen suomalaisille siirtolaisille. Näyttä

mötoiminnan luonne oli omiaan soveltumaan työväenliikkeen ajamien tarkoituspe

rien käyttöön, julistamaan sosialistisia ihanteita. Näytelmäseurojen perustamisel -

la sosial istijärjestön pi i riin 01 i al un al kaen tietty päämäärähakui nen tendenssi I jo

ta ei pyritty salailemaan; päinvastoin sitä korostettiin ja siitä muistutettiin jatku-
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1 
vasti eri yhteyksissä. Näytelmäseura 01 i sosial istiosaston työrukkanen aatteell isen 

toiminnan edistämiseksi. Kun se lisäksi osoittautui erinomaiseksi - ja ennen pitkää 

tärkeimmäksi - tulolähteeksi, jäivät muut mahdolliset pyrkimykset, kuten taiteelli

suus, varsinkin alkuaikoina sivuun. Muitakin selityksiä on etsitty näytelmätoimin

nan vi Ikkaudelle. Eemel i Parras, ki rjai I ija ja sanomalehtimies, esittää eräässä leh

ti artikkel i ssaan työväen näyttämön syntyneen työväestön näyttämöharrastusten tar-
2 

peesta. Ihmiset tunsivat halua näytellä, tyydyttää esiintymistarpeensa näyttämöl-

lä. Ja eräässä toisessa yhteydessä käy ilmi, miten suomalaiset siirtolaiset nauttivat 

näyttel em isestä, parrasvai oi sta. 3 Useat eri tekijät synnyttivät vi reän harrastustoi -

minnan siirtolaisseutujen näyttämöillä. 

Näyttämötoiminnan vilkkaudesta ja esityskertojen tiheydestä saa parhaan käsi

tyksen seurojen pöytäkirjoista ja vuosi kertomuksista . Esimerkkinä tietynlaisesta kes

kivertotapauksesta voidaan pitää vuonna 1911 perustettua Gardnerin, Mass. Suoma

laisen Sosialisti :>saston Näytelmäseuraa. 

Näytäntövuonna 1912 seura harjoi ttel i esi tyskuntoon 26 näytelmää, joista 9 esi-
4 

tettiin kaksi kertaa; näytelmäiltoja vuodessa kertyi kaikkiaan 35. Kun näytäntö-

kauden pituus 01 i noin kymmenen kuukautta, lankeaa kuukaudelle keskimäärin 3,5 

näytelmäesitystä, ts. melkein viikoittain esitettiin jokin näytelmä. Tämä kuuluu 

huippusaavutuksi in esitystiheyttä ajatellen. Vuonna 1916 Gardnerin näyttämö esit

ti näytelmiä kaikkiaan 20, vuonna 1919 iltamia järjestettiin 24, joista omia esityk-

siä 16 ja vierailuja 8; tämän lisäksi näytelmäseura esitti osaston eri tilaisuuksissa 

pienehköjä näytelmiä ja kuvaelmia. Seuraavana vuonna esitysiltoja kertyi 27, näis-
5 

tä omia 15 ja vierailuja 12. Tilasto osoittaa, että keskimäärin näytelmäesityksiä -

oli kysymys sitten oman näytelmäseuran tai muualta tulleen vierailevan seuran esi

tyksistä - Gardnerissa esitettiin näytäntökaudella keskimäärin kolme näytelmää kuu

kaudessa. Kun tähän lisätään myös harjoittelua vaativat lyhyet esitykset, joita osas-

1) Suom. sos. osastojen ja työväenyhdi stysten vi i dennen ei i suom. sos. järjestön kol-
mannen ed.kokouksen pöytäkirja 1912. Ks. myös Rice 1959,243. 

2) Työmies21.2.1928. 
3) Seventieth Anniversary ... 1903-1974,35. 
4) Gardnerin sos.osaston näytelmäseuran pöytäkirja 1911-12. 
5) Gardnerin sos .osaston näyttämön johtokunnan 

pöytäki ria 1915- 17. 
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ton eri alaosastot näytelmäseuralta pyysivät, nousee näytelmäesi tysten kokonaismää

rä huomattavaksi. 

F. J. SYRJÄLÄ esittää omat tietonsa samoista kysymyksistä. Fitchburgin sosialis

tiosaston näyttämöllä esi tettiin vuosi ttain noin kolmekymmentäkuusi suurta näytelmää 
1 

kaikilta näyttämötaiteen aloilta oopperaa lukuunottamatta. Fitchburg lieneekin New 

Yorkin ohella saavuttanut suurimman menestyksen teatteritoiminnallaan . Parhaimpina 

aikoina suomalai set järjestivät kaikkiaan lähes nel jä tuhatta näytelmäil tamaa vuodes

sa, ja pääsylippuja näihin tilaisuuksiin myytiin noin viisisataa tuhatta. Kun pääsylip-
2 

pujen hinta oli keskimäärin 40 centtiä oli taloudellinen voitto huomattavan suuri. 

Sosial ismiin perehtymättömille vasta-alkaji lie tai si tä suorastaan karttavi lie ja pel

kääville siirtolaisille näyttämötoiminta oli luonteva tapa opastaa ihmiset tutustumaan 

sosial ismin sanomaan. Osaston järjestämi in iI tamiin ja näytelmäesityksi in tul i aina sel

laistakin yleisöä, joka ei käynyt työväenyhdistysten luentotilaisuuksissa . Ei ollut pa

rempaa paikkaa aatteen levittämiselle kuin tällaiset illanvietot. Siellä voi ti in jakaa 

aateki rjall isuutta, sanoma- ja lentolehtisiä, ja kuten 3. edustajakokous vuonna 1909 

totesi, "mikä on parempaa aatteenlevitystyötä kuin kirjall isuuden ja sanomalehtien 

levitys sellaisen joukon keskuuteen, jotka eivät ole sosial isteja" . 3 Ja kymmenen vuot

ta myöhemmin, jolloin näyttämötoiminta työväenliikkeen keskuudessa oli jo päässyt 

vakiintuneisiin puitteisiin, saattoi edustajakokous tunnustaa, että oikein käytettynä 

näyttämö on tehokas ja vaikuttava väline työväenluokan luokkakäsitteen ja sosi-

al istisen maai Imankatsomuksen tunnetuksi tekemisessä. 
4 

Näytelmäseurat olivat täysin selvillä siitä, mitä työväenliikkeen etu, ja siten 

myös osaston johto, heiltä vaati. Mutta yhtä tietoisia he olivat yleisönsä vaatimuk

sista ja miel tymyksistä eivätkä nämä kaksi tekijää suinkaan aina myötäi Ileet toisi

aan. Näyttämötyön varhaisvaiheista lähtien 01 i vallalla tietty ristiri ita toisaal ta työ

väenliikkeen asettamien vaatimusten, toisaalta yleisön haluaman teatteriohjelmis

ton väl i lIä. Sosial istijärjestön kanta 01 i selkeä ja suoravi ivainen: enemmän työväen

näytelmiä osastojen näyttämöille, näytelmiä, jotka kuvaavat työväestön luokkatais -

1) Syrjälä 1925, 107. 
2) Sama 108, 11 0 . 
3) Kolmannen Amer.Suom.Sos.järjestön ed.kokouksen pöytäkirja 1909. 
4) Yhdysvaltain Suom. 50S. järjestön Viidennen ed.kokouksen pöytäkirja 1919. 
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teluvoimaa ja tuovat esille luokkavastakohdat sellaisina kuin ne todel lisuudessa ovat. 
1 

Imatran näyte!mäkJubi vuodelta 19/8. N. Y. (A History of Finnish Amcrican Organizations in Greater 
New York 189/-1976) 

Näyttämöt pyrkivät toteuttamaan mahdoll isimman kuul iaisesti järjestön vaatimuksia, 

mutta helppoa se ei liene ollut. "Toiset vaativat huvinäytelmiä, toiset traamoia, toi

set murhenäytel m iä, ja puol ueen perikannal ta katsottuna pitäisi olla näy tel m ien sosi

al istisia ja näistä kaikista on suuri pula. Agitatsionisel ta puolel ta katsottuna 01 isi so

sialistiset työväennäytelmät asetettava etusijalle, vaan niissä on hyvin usein taiteel

linen puoli kömpelö ja köyhä, joten ne väsyttävät katsojia. Vaan kun meidänkin näyt

tämön pi tää kohdistua suurimmaksi osaksi taloudell iseen puoleen ni in on täytynyt tyy-
2 

dyttää yleistä nautintoa ja huvia". Vaikeasti ratkaistava ongelma 01 i rahan ja aat-

teen väl inen risti ri ita eikä nä i tä kahta tekiiää kyetty saamaan saumattomasti pal ve -

lemaan toisiaan. 

Näyttämöt esittivät usein väitteen, että kelvollisia ja yleisöä tyydyttäviä työväen-

1) Pöytäkirja Amer. $uom. Sos.järjestön itäpiirin ed.kokouksesta 1919. 
2) Gardnerin Työväenyhdistyksen Näyttämön vuosikertomus 1917-18. 
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1 
näytelmiä ei 011 ut saatavi Ila. Tunnettu amerikansuomalainen kirjail ija ja työväen -

liikkeen aktiivi Moses Hahl oli eri mieltä asiasta. Hänen käsityksensä mukaan ei näy

telmien puute ollut lainkaan sellainen kuin näyttämöt väittivät, vaan syynä oli se,et

tä näyttel ijät eivät tajunneet, mikä työväennäytelmä 01 i~ heidän heikko sosialismin 

tuntemuksensa aiheutti tällaisen tilanteen. Samalla Hahl kiisti, että yleisö olisi työ-
2 

väennäytelmiä vastaan, vaan näyttel ijät 01 ivat asiaan haluttomia. 

Käytännön näyttämötyössä ei voitu eikä ehkä haluttukaan toimia niin yksioikoisesti 

kuin puolue vaati. Vuoden 1909 edustajakokous näki aiheeli iseksi kehottaa eri o

sastojaan vaatimaan näytelmäseurojaan toimimaan siihen astista tunnollisemmin sosi

al ism in hengen mukaisesti. 
3 

Seuroille 01 i asetettava tiettyjä rajoituksia, jotta ne eivät 

esittäisi vain "suuria huvi- ja loistonäytelmiä", vaan ottaisivat huomioon varsinkin 
4 

aatteellisesti merkittäviä näytelmiä. Kokouksessa esitettiin jyrkkiä puheenvuoroja 

siitä, kuinka näytelmäseuroja olisi kontrolloitava, jotta ne eivät liikaa itsenäistyi-
5 

si ja toteuttaisi liian omintakeista ohjelmistoa. Tästä muodostui ongelma, joka 

vuosikausia rasitti työväennäyttämöjä ja jota yhä uudelleen pohdittiin eri edustaja

kokouksissa . 

Näytelmäseuroja syytettiin siitä, että niiden esittämät näytelmät II melkeinpä 

poikkeuksetta sisäl tävät ... ehta porvari II isen katsantokannan, jossa kuvataan yksilö

hyvyyksiä ja yksilöpahuuksia, jotka ovat omiaan repimään alas sen minkä olemme 

tilaisuudessa rakentamaan puheiden ja muun agitatsioonin avulia". 
6 

Jatkuvasti tois

tuvat jyrkät vaatimukset aiheuttivat ainakin osaksi sen, että monien tiukasti aatteel

listen sosial istien mielestä näyttämötoiminta ei ollut "kunnon"sosial istille sopivaa 
7 

toimintaa eikä sosial ism i lIe kunniaksi. Toisaal ta näyttel ijät itse tunsivat, että hei-

tä ei arvosteta yhteisen aatteen puolesta taistelijoina, vaan pidetään joinakin vä -
8 

häarvoisina "jepettäjinä", jotka kelpaavat enintään rahanhankkijoiksi. Näyttel ijät 

1) Gardnerin Työväenyhdistyksen Näyttämön vuosikertomus 1917-18; Detroitin S.S. 
O:n 15-vuotisjulkaisu 1906-1921, 1921, 36. 

2) Hah I 1920, 148. 
3) Kolmannen Amer.Suom.Sos.järjestön ed.kokouksen pöytäkirja 1909. 
4) Sama. 
5) Sama. 
6) Pöytäkirja Amer.Suom.Sos.järjestön itäpiirin ed.kokouksesta 1919. 
7) Työmies 26.2. ja 25.5.1927. 
8) Lemberg 1928,15-16. 
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eivät tosin liene olleet yleisesti ottaen kaikkein aktiivisimpia puolueen jäseniä sen 

toiminnassa I mutta syynä ei 011 ut hoi uttomuus vaan lähinnä ajan puute. Näyttel i jöt 

olivat harrastelijoita, jotka ansiotyönsö jölkeen iltaisin käyttivöt vapaa-aikansanöy

telmien harjoituksiin siinö kuin toiset esimerkiksi laulukuorotoimintaan tai johonkin 

muuhun alaosaston harrastuspiiriin . 

Edustajakokousten julkilausumista pöötellen nöytelmöseurat eivöt siis ri ittövösti 

esittöneet työvöenhenkisiä tai aatteellisia näytelmiä. Vuosia myöhemmin Eetu Hackman 

selvitteli kysymystä eröössö artikkelissaan, jossa hön vöittäö syyn olleen kahdessa 

eri tekijössä. Ensinnökin taiteellisesti korkeatasoiset työväennöytelmöt ovat, kuten 

hön sanoo, "arvostaan huol imatta helposti luettu", ja toiseksi, ihmiset eivät enöö 
1 

näyttämöl tä jaksa katsella omaa, juuri elettöväö elömöönsä. Hackman esitti täsmöl-

leen saman vöitteen, joka aika ajoin esiintyi lehdistön palstoilla nöitö kysymyksiö 

pohdittaessa. Muuta sel itystä ongelmaan harvoin esi tetti in . 

Saiman näyttämön esitys "Bajadeeri" vuodelta 1928. (Turun yliopisto, siirtoJaishistorian tutkimuskes
kus) 

1) Työmies 18.8.1928. 
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Astorian, Ore. Suomalaisen Veljeysseuran näytelmäkerhon esitys "Bajadeeri" vuodelta 1928. Operetin 
ohjasi William Mannila. (The Theater Finns pllblished by Finnish American Historical Society of the 
\\ 't'st.) 

Kysymystä siitä, mikä oli vaatimusten mukainen todellinen työväennäytelmä, poh-

dittiin pal jon niin teatterin kuin puolueenkin pi irissä, samoin lehdistön palstoilla. 

Työväennäytelminä esitettiin monia sellaisia kappaleita, joita oli muokattu "porva

rill isista ll näytelmistä liittämällä niihin jokunen vallankumouksell inen fraasi, mikä 
1 

ei muuttanut niiden sanomaa 01 eellisesti eikä voinut tyydyttää ketään. Todell ises-

ta työväennäytelmästä eräs aikalainen ilmaisi ajatuksensa näin: 
2 

Chicagon suomalainen yleisö on toivonut 
saada nähdä hyvän työväennäytelmän . 
Näytelmäseuramme on nyt toteuttanut tämän 
toivomuksen asettamalla näyttämölle jän
nittävän 4-näytöksisen kappaleen "Veljes
viha". Se on kuvaus Suomen luokkasodan 

1) Työmies 16.10.1927-
2) Työmies 25.9.1924. 
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ajalta, lahtarien harjoittamasta mielival
lasta heidän vangikseen joutuneita puna
sotilaita kohtaan ... Veljesviha on par
haiten onnistunut kuvaus Suomen luokka
sodasta , jota todistaa se, että sen esi t
täminen on Suomessa kielletty, ja että 
sen tekijä pistettiin vankilaan ... 

Kaikkien katsojien käsi tys hyvästä ja kiinnostavasta työväennäytelmästä ei voinut 

olla yhtäläinen, mutta perusteltuja kriteerejä työväennäytelmälle oli vaikearajata. 

Kaiken kaikkiaan näytelmäseurojen tarkoituksena oli paitsi kasvattaa ja opettaa, 

myös viihdyttää yleisöään.
1 

Kun otetaan huomioon ne vähäiset lähtökohdat, joita 

si i rtolaisi lIa vieraassa maassa 01 i, opetusta luonnolI i sesti tarvi tti i n. K ielell iset vai-

keudet aiheuttivat sen, että mielellään pysyteltiin omien maanmiesten parissa ja 

osallistuttiin näiden järjestämiin tilaisuuksiin. Tällöin osa viihdytyksestä ja vapaa

ajan vietosta haluttiin saada teatterista, joten on inhimillistä, että katsojakuntaha

lusi nähdä myös kevyttä ja harmitonta teatteriohjelmaa. 

2. Näyttämötoim nnan organisaatio ja yleisiä pi r

t e i r ä 

Näyttämötoiminnalle asetettujen tavoitteiden ja tarkoitusperien saavuttamiseksi 

01 i tarpeen luoda si lie oma si sä inen ja k ii nteä organ isaationsa. Merk i ttävinä al a

osastoina näyttämöillä oli omat sääntönsä, jotka pyrkivät kattamaan sen toiminta-a

lueen. Ne käsittelivät mm. henkilökunnan kokoonpanoa, näyttelijäin moninaisiavel-
2 

vollisuuksia ja johtajan asemaa näytelmäseurassa. Näyttämön toimintaa valvoi sosi-

al istiosaston vuosikokouksen vai i tsema johtokunta. Se kontrolloi näyttämön "henkistä 

ja aineellista kehitystä" -kuten sanonta kuului, se hyväksyi näyttämön henkilökunta

valinnat, yleensä johtajan esityksen pohjalta, se päätti esitettäväksi kelpaavat kap-
3 

paleet ja määräsi näytäntökauden pituuden. Näytelmäseura alaosastona 01 i kaiketikin 

------~-----------~ 

1) Cloquetin Suom.Työväenyhd.Kehitysseuran ark.; Sulkanen 1951,111. 
2) Cloquetin Suom.Työväenyhd.Kehitysseuran ark.; Gardnerin sos.osaston Työväen 

Näyttämön säännöt. 
3) Gardnerin sos. osaston Työväen Näyttämön säännöt. 
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melko tarkkaan valvottu toimintayksikkö. Kuitenkin jatkuvasti eri yhteyksissä vali

tetti in, että seurat toimivat 1 iian omapäisesti ottamatta huomioon puol ueen ja osas-
• 1 

ton etula. 

Näyttämöhenkilöstön velvollisuuksiin kuului käydä seuran kokouksissa, esiintyä 

kaikissa seuran tilaisuuksissa ja toimissa. Näyttämön palveluksessa olevan henkilön 
2 

tuli kuulua myös sosialistiosastoon . Mikäli henkilökuntaan kuuluva rikkoi seuran 

sääntöjä, hän joutui al istumaan kuritoimenpiteisiin . Tällä menettelyllä haluttiin eh

käistä sellaista "taiteil ijaveren kuohahtelua", josta niin johtajia kuin näyttel ijöitäkin 
. . .. 3 

tOISinaan syytettiin. 

Näyttelijöiden lukumäärä oli rajallinen, ja se vaihteli 20-30 hengen välillä. Har

joittel ijoita johtaja saattoi kiinnittää tarpeen mukaan. Lisäksi ns. teknisen henkilö

kunnan muodostivat kul iisimiehet, puvustonhoitajat , kuiskaaja ei i kuiskari, ovimie-

het I pöytäkirjuri sekä rahastonhoitaja. 
4 

Amerikansuomalaisen työväenliikkeen historiaa tutkiessaan Elis SULKANEN esit

tää monessa yhteydessä, miten suomalaisten keskinäiset riidat ja suvaitsemattomuus 

vaikuttivat erittäin kiel teisesti kaikilla yhteistoiminnan rintam illa. Asiat eivät ri i 

delleet, vaan ihmiset. 
5 

Toraisuus ja keskinäinen epäsopu hankaloittivat niinkin pie

nen yksikön kuin näytelmäseuran toimintaa; ja nimenomaan henki I ökohtaiset erimie

lisyydet aiheuttivat vaikeuksia. Gardnerin näyttämön pöytäkirjuri valittaa vuoden 

1917 puol i vuotiskertomuksessaan: 
6 

Tämä puol ivuosi on ollut näyttämö
toiminnassa oikein riitainen aika. 
Näyttelijöiden ja ohjaajan välillä 
on ilmennyt riitaisuuksia hyvin usein. 
Siihen lienee ollut syynä entisen 
johtajan omintakeinen itsekkyys, joka 
lie osaksi ollut syynä siihen, että 
näyttel i jätkin menettel ivät omavai tai
sesti, joten oltiin hyvin usein näyt-

1) Tiedot eri edustajakokousten pöytäkirjoista vv. 1909-14; Hahl 1920, 148. 
2) Cloquetin Suom. Työväenyhd. Kehitysseuran ark. 
3) Syrjälä 1925, 112. 
4) Gardnerin sos.osaston Työväen Näyttämön säännöt; Raivaaja 1.2.1922. 
5) Sulkanen 1951, 167-169; Ks. myös Työmies 11.1.1928 ja 9.3.1930 sekä 

Industrial isti 12.6. 1930. 
6) Puol ivuotiskertomus Gardnerin T . Y. Näyttämön toiminnasta 1 . 1 .-30.6.1917. 
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telijöiden puutteessa. Siis täydelli
nen näyttelijäpula vallitsi koko tämän 
puolen vuoden ajan. Tällä ajalla ehti 
johtajakin sanoa itsensä irti ainoas
taan kolme kertaa. Näihin oli syynä 
suurimmaksi osaksi omat itsekkäät pyy
teensä. Tämä tietenkään ei ole toi
minnalle eduksi. .. Vi ime kerralla 
joutui johtaja musertavan vallan alle 
ja joutui antautumaan täydell isesti ja 
niin toimi määräaikaansa asti. 

Vastaavanlaisia mainintoja on poimittavissa eri näytelmäseurojen pöytäkirjoista ja sa

nomalehdistöstä. Tietyssä mielessä on ymmärrett(:ivää, että kahnauksia syntyi. Johta

jalla oli näyttelijöihin nähden huomattavia oikeuksia . Hän esitti johtokunnalle mie

lestään sopiviksi katsomiaan näytelmiä ohjelmistoon, hän valvoi näyttämön taiteell is

ta ja taloudellista puolta, näyttämön puvuston ja kirjaston käyttöä ja hän jakoi näyt

telijöille roolit - toimenpide, joka saattoi aiheuttaa katkeraa erimielisyyttä näytteli

jöiden kesken. Näyttel ijtsiden 01 i toisinaan vaikea uskoa johtajan vilpittömästi nou-
1 

dattaneen sääntöjen hänelle velvoittamaa puolueettomuuden periaatetta. 

Johtajankaan osa ei aina ollut kovin kiitollinen. Näyttelijöiden suhtautuminen 

vaikkapa rool ien opiskel uun jätti toivomisen varaa. Naisnäyttel ijää saattoi kiinnos

taa esiintymispuvuston koreus enemmän kuin näy tel täväksi saatu rool i, ja ellei pu -
2 

vusto miellyttänyt, näyttel ijätär ehkä kiel täytyi hyväksymästä koko osaansa. Levä-

peräinen roolien opetteleminen ja harjoitusten laiminlyönti saattoi johtaa esitykses-

sä kiusalliseen tilanteeseen. Kun näyttelijän repi iikin piti kuulua II ... se riippuu 

kokonaan asianhaaroistaII, hän väittikin, että II ... se riippuu kokonaan haarojen asen

nostall.
3 

Kaikinpuol inen harjoitusten laiminlyönti kostautui siten esityksessä eikä se 
4 

voinut olla vaikuttamatta yleisön suhtautumiseen näyttämötyöhön, kun taas johtajan 

ja näyttel ijöiden sopuisa yhteistyö näkyi myös saavutuksista. 
5 

Johtajia kohtaan voitiin aiheesta esittää ajoittain kritiikkiäkin. Näytelmäseurat 

1) Gardnerin sos. osaston Työväen Näyttämön säännöt. 
2) Industrialisti 15.12.1929. 
3) Työmies 12.2.1927. 
4) Työmies 3. 11 . 1928; Industrial isti 2.3. 1930. 
5) Gardnerin Työväenyhdistyksen Näyttämön puol ivuotiskertomus 1 .1 .-30.6. 1919. 
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pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan saamaan ammattitaitoisen johtajan, mikä merkit

si sitä, että johtaja ei näyttelijän tavoin harrastanut teatteria sivu - vaan päätoime

naan . Tällöin pi iI i vaara, että hän unohti joukkonsa olevan harrastel ijoita eikä am

mattilaisia ja vaati heiltä liikaa. Seurauksena saattoi syntyä konfliktitilanteita näyt-
1 

te I i jäi n ja j oh don vä I ill ä . 

Näyttämö toimi periaatteessa sangen tiukkojen määräysten puitteissa. Niiden ha

I utti in olevan jonkinmoisena takeena siitä, että näyttämö kykeni säännöll iseen toi -

mintaan. Harjoittelukertojen niukkuutta voitaneen pitää osasyyllisenä mahdollisiin 

epäonn istumisi in. Esimerkiksi Gardnerissa harjoitel tiin yhden näytäntökauden, siis 

kymmenen kuukauden aikana kaikkiaan 197 kertaa. Kun tämä luku jakautuu viiden

toista eri näytelmän osalle, yhtä näytelmää kohti lankeaa vain noin kolmetoista 

harjoituskertaa. Määrä ei ole suuri, kun otetaan huomioon, että suurin piirtein sa

mat henkilöt miehittivät kaikki näytelmät. Harjoituksen puutteesta ja puutteen hai

toista on useita mainintoja eri yhteyksissä. Eräskin närkästynyt teatterinystävä pur

kaa harmiaan Työmiehen yleisön osastossa Warrenin, Ohio näytelmäseuran toimin -
2 

nasta: 

Osastomme näyttämötoimikunta on alkanut 
toimia ikäänkuin mekaaninen kone, jossa 
on voimaa lakkaamatta niin kauan kunnes 
koko kone kuluu käyttökelvottomaksi. 
Mainittu komitea on asettanut näyttämöl
le kappal een joka lauantai- illaksi jo 
pitemmän ajan ja edelleen on järjestet
tynä kappaleita joka lauantaiksi ensi 
kuun puoliväliin saakka ... 

Kirjoittaja pitää tilannetta kyllä huvin kannalta erinomaisena, mutta esittää epäilyn

sä esitysten tasosta ja laadusta. Yhdistykset rasittivat näytelmäseurojaan liiallisella 

esityskertamäärällä, jonka seurauksena niin näyttämö kuin yleisökin joutuivat kärsi-
3 

mään. 

Myös näyttel i jöiden kyky suoriutua heille osoi tetuista rooleista 01 i huomioon otet

tava tekijä seuranäyttämöillä . Tuolloin 01 i vallalla käsi tys, että sitä paremmin näyt-

1) Industrialisti 6.2.1930; Syrjälä 1925, 111-112. 
2) Työmies 23.8.1924; Ks. myös Superiorin Workers' Educational Societyn Näytelmä

seuran toimintakertomus puolivuosikokoukselle 1 . 1 .-30.6. 1926. 
3) Lemberg 1928,15-16. 
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telijCi osassaan onnistuu mitCi tutumpi esitettCivCi tyyppi hänelle on. Näin oletettiin 
1 

päästävän uskottavaan ja luontevaan tulokseen. Näyttel ijäin vai inta asetti oh jaa-

jolle määrätyt vaatimukset niin näytelmän kuin ihmistuntemuksenkin suhteen. 

Astorian, Ore. Suomalaisen Sosialisti Klubin esittämässä oopperassa Carmen esiintyivät Lyyli Johnson 
Carmenina (keskellä), Helmi Konttas Micaelana (oikealla) ja Ida Pelto Frasquitana (vasemmal/a). (The 
Theater Finns, Published by Finnish American Historical Society of the West.) 

Aika ajoin oli näyttCimöille vaikeaa saada kiinnitetyksi pätevää johtajaa, jolloin 

paikoitellen turvauduttiin ns. kollektiiviseen johtoon. Tällöin joku näyttel i jöistä hoi

ti johtajan tehtäviä. Tämän kai tainen toiminta 01 i omiaan vähentämään kulunkeja ja 

1) Työmies 6.8.1927 ja 21.11.1937; Industrialisti 24.1.1929. 
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harjaannuttamaan näyttelijöitä vuorotellen johtotehtäviin. Joillakin näyttämöillä täs

tä kokeilusta saatiin hyviäkin tuloksia, toisille se ei kuitenkaan sopinut. 1 Ajatusta 

kuitenkin pidettiin pitkään hengissä, ja varsinkin 30-luvulla se sai uuttavoimaakom-
2 

mun i sti johtoisen työväenl i ikkeen näyttämötoi m innassa . 

Yleisön myötämielinen suhtautuminen paikallisen näytelmäseuran toimintaan oli 

seuralle luonnollisesti elinehto. Yleisöä varten näytelmät valmistettiin, sen opetta

miseksi, kasvattamiseksi ja virkistykseksi. Asia erikseen oli, miten yleisö teatterin 

merkityksen tajusi. Sikäläinen teatteriyleisö noudatti täysin samoja käyttäytymismuo

toja kuin mikä tahansa teatteriyleisö, niin aatteellisesti velvollisuudentuntoista kuin 

sen odotetti in olevank i n. Vaikka kevään näytäntökauden pi tuudeksi 01 isikin kaavai I tu 

seitsemää kuukautta, havaittiinkin tarkoituksenmukaiseksi lopettaa näytännöt jo ke

säkuun al usta, si Ilä yl eisö 01 i kaikonnut haal eil ta ja vi etti aikaansa miel uummin ul-
3 

kosalla. Tosin uskaltaa olettaa, että yleisökatoon vaikuttivat muutkin tekijät kuin 

kaun i i t säät. Amerikansuomal ainen sanomalehdistö esi tti monesti arviointeja sii tä, 

miksi siirtolaisyleisö ei ahkerammin käy omissa teattereissaan, ja millaista suomalais

yleisö on. Erään syyn yleisön välinpitämättömyyteen katsottiin olevan sen, että suo

malaisyleisö oli liian hemmoteltua. Sille esitettiin viikottain uusi näytelmä, koskase 

ei halunnut katsoa yhtä näytelmää useammin kuin kerran,: poikkeuksen muodostivat 

vain operetit. Yleisö etsi teatterista taidenautintoa, jota teatteri ei suinkaan aina 

sille pystynyt tarjoamaan. Tunnettu amerikansuomalainen teatterimies Felix Hyrske 

k
. 4 

toteaa In: 

Yleisöä ei saa tuoda saliin haukot
telemaan ja katsomaan kun näyttel i
jä ponnistelee kuiskaajan perässä; 
se herättää vain sääliä, ei taide
nautintoa . Jos yleisö nukkuu on 
syynä tulkinnan heikkous ja "vää
ryys" - näytelmän eteen ei ole 
tarpeeksi työskennel ty ... Hyvin 
esitetty näytelmä saa meihin kai-

1) Lehtipaja 1928, 164. 
2) Työmies 11.1.1931. 
3) Gardneri n Työväenyhdistyksen Näyttämön puol ivuoti skertomus 1 . 1 . - 30.6.1919. 
4) Työmies 24.11.1928. 
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puun nähdä se uudelleen. 

Tästä voidaan päätellä, että monissa tapauksissa yleisön teatteriväsymyksen aiheutti 

näytelmän huono tulkinta, ei niinkään sen sisältö tai sanoma, joka saattoi olla ras

kas ja vakavamiel inen. Monestihan esitetti in väite, että yleisö karttaa liian raskas

sisältöisiä näytelmiä, koska se haluaa teatterissa hetkeksi irrota arjesta ja nauttia 
1 

kevyestä oh j e I masta . 

Näyttämöiden tärkeimpiä tehtäviä 01 i sosial istiosaston rahankeruulai toksena toi

miminen, ja tehtävänsä se täyttikin erinomaisesti. Esimerkiksi Gardnerin näyttämön 

vuosikertomuksessa vuodelta 1920 mainitaan, kuinka "rahallinen tulos toiminnasta on 
2 

ollut huomattavasti suurempi kuin koskaan tätä ennen". Tänä ajankohtana vallitsi 

Yhdysvalloissa taloudell inen nousukausi, mikä näyttämöille merki tsi esi intym istä vain 

"täysille huoneille", ja kokonaistuloiksi kirjattiin kaikkiaan 4007 dollaria, 3mikäoli 

erinomainen ja poikkeuksell inen saavutus. 

Keskivertoa tilannetta valaisee vuoden 1918 tilinpäätös Gardnerissa. Kuluneena 

vuonna 01 i kokonaistuloiksi merki tty 2217 dollaria. Tämä jakaantui si ten, että näy

telmien ja pukujen vuokrista, keräyksistä ja vierailunäytöksistä saatiin noin 10 %, 

loput ansaittiin pääsyl ipputuloina. Suurimman menoerän muodosti johtajan palkka, 

joka 01 i nel jännes kokonaismäärästä. Seuraavaksi suurin menoerä 01 ivat sanomaleh -

tien ilmoitusmenot, joihin oli uhrattu kaikkiaan 170 dollaria. Näyttämön välttämät

tömiin maskeeraustarvikkeisiin 01 i kulutettu noin 30 dollaria. Näytelmien ja rool ien 

vuokria oli maksettu 18 dollaria, soittokunnalle oli suoritettu korvauksia arviolta25 

dollaria ja näytelmäkirjall isuutta 01 i hanki ttu samoin 25 "taalalla". Kun vielä näyt

tämökal ustusta ja puvustoa lisättiin 63 dollarin arvosta sekä rool i en kirjoituspaperia 

5 dollarilla, niin menopuolelle kertyi kaikkiaan 1357 dollaria. Näyttämön tuottama 

voitto kohosi näin ollen pyöreästi 800 dollariin. Näyttämön vuosikirjuri lisäsi totea

muksenaan, että tulosta oli pidettävä kohtalaisen hyvänä, kun otettiin huomioon, et

tä paikkakunnalta 01 i vuoden aikana muuttanut melkoinen joukko nuorta teatterissa 

käyvää väketl. 
4 

1) Vrt. sivut 12-13. 
2) Gardnerin Työväen Näyttämön toiminnan Vuosikertomus v. 1920. 
3) Sama. 
4) Gardnerin Suom. sos. osaston Näyttämön puol ivuosikertomus vuodelta 1918 

kevätkaudel ta . 
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Taloudell inen tuotto vaihtel i luonnolI isesti aika ajoin yleisistä taloudellisista suh

danteista ri ippuen, ja kuvattujen esimerkkien ohella 01 i täysin vastakkaisiakin tapa-
1 

uksia; tilanne vaihtel i jopa saman näytäntövuoden eri kausina. 

Epäilemättä näytelmäseurat menestyivät rahanhankkijoina hyvin, sen osoittavat 

yhdistysten vuosikertomukset ja seurojen til itykset osastoilleen. 
2 

Lippujen hinnat py

rittiin pitämään huokeina, jotta jokainen halukas saattaisi lippunsa lunastaa. 
3 

Joh

taja 01 i lähes poikkeuksetta ainoa vakinaista palkkaa nauttiva henki lö näyttämön 

palveluksessa; näyttelijöiden ja muun henkilökunnan toiminta perustui pitkälle va-
4 

paaehtoiseen harrastukseen pieniä ja satunnaisia palkkioita lukuunottamatta. Näyt-

tämöt hankkivat harkiten ja niukasti välttämättömiäkään tarvikkeita, puvustoa ja 

muuta rekvisiittaa - voittotulot haluttiin luovuttaa lähes koskemattomina osastolle. 
5 

Yleisön ja näyttämön välinen yhteydenpito perustui huomattavilta osin tiedotus

kanavien tehokkaaseen hyväksikäyttöön. Näyttämön toiminnasta ilmoitettiin aktii

visesti paikkakunnan sanomalehdissä esim. Raivaajassa, Työmiehessä, Industrial is

tissa tai jossain muussa amerikansuomalaisessa lehdessä. Ensi- i Iloista ja uusinnoista 

sekä vierailunäytöksistä tiedotettiin lehdistössä ja sangen usein levitettiin lisäksi 
6 

lentolehtisiä ovel ta ovelle. 

Aivan alkuaikoja lukuunottamatta lehdistössä ei tyydytty vain ilmoittamaan näy

täntöjen ajankohtaa, vaan ohessa oli myös lyhyt arviointi näytelmästä. Sen tarkoi-
. 7 

tuksena 01 i saada ihmiset innostumaan näyttämötoiminnasta . Arvostel ut, tai pikem-

minkin arvioinnit olivat yleensä yksipuolisesti kehuvia, mutta vähitellen alettiin oi

valtaa varsinaisen teatterikritiikin merkitys, ja 20-luvun puolivälin maissa eritoten 

1) Gardnerin Suom. sos. osaston Näyttämön puolivuosikertomus vuodelta 1918 ke
vätkaudelta. 

2) Superiorin W.P.S.O. näytelmäseuran Toimintakertomus heinäk. 1 p.-jouluk.31 
p. 1924; Cloquetin Suom. Työväenyhd. Kehitysseuran ark. 

3) Gardnerin sos. osaston näytelmäseuran kokoukset 1.9.1912, 17.10.1915, 17.9. 
1916, 6. 3. 1 921 . 

4) Gardnerin sos. osaston näytelmäseuran kokous 7.10.1912, 17.9.1916; Gardnerin 
Suom. sos. osaston Näyttämön puol ivuosikertomus vuodel ta 1918 kevätkaudel ta. 

5) Puol ivuosikertomus Gardnerin sos. osaston (näyttämö) toiminnasta heinäkuun 1 pstä 
joulukuun 31 pvään 1919. 

6) Cloquetin Suom. Työväenyhdistys Keh i tysseuran ark. ; Gardnerin sos. osaston näy
telmäseuran kokoukset 16.9.1912, 20.12.1915. 

7) Industrialisti 22.1.1920; Ym. näytelmäseuran kokoukset 3.10. ja 10.10.1920. 
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Amerikansuoma/ainen työväenlehdistö edisti osaltaan 
näyttämötoimintaa ja ilmoitti palstaillaan yhdistysten näy
telmäiltamista ja vierailunäytöksistä. (Työmies /4. 4. /922) 

Työmies toimi tehokkaasti teatteri

arvostelun kehittämisen ja opetta

misen edistämiseksi . Näytelmäseu

rat itse "puhvasivat ll näytelmän 

lehteen. Usein syntyikin mielipi

de-eroja siitä, kuinka ja millä 

tavoin näytelmän mainosteksti 01 i 

lehteen laadittava . Toisten mieles

tä näytelmä 01 i selostettava mah -

dollisimman tarkkaanpikkupiirtei 

tä myöten, kun taas toiset selitti

v~t, ettei näytelmää sitten enää 

kannattanut vaivautua katsomaan, 

kun sen sisällön tiesi etukäteen. 

Joka tapauksessa "puhvaamisen 11 

tarkoituksena 01 i houkutella ih-

miset katsomaan näytelmää, jasen 

piti herättää lukijoissa uteliaisuut

ta . Kuten työmiehen palstanikkari 

O . Hioiainen kerran totesi, niin 

hyvä ennakkoselostus on sellainen, 

joka ei "aukaise kappaleen sisustaa 

selko-selälleen, vaan selostustapa 

on ikäänkuin kaunis kaappi jota 

kaupataan mutta jätetään puhumat-

ta mitä se kaappi sisäl tää ll 
• 
1 

Ongelmia ei synnyttänyt vain 

kiista keinoista, miten parhaiten 

markkinoida näytelmätilaisuuksia 

lehdistössä . Lisäksi näyttämöön ja näyttel ijöihin kohdistettu kriti ikki osoittautui ki

peräksi kysymykseksi . Siirtolaisten näyttämöihin ei perinteisesti ollut kohdistettu 

1) Työmies 28.9.1927. 
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taiteellisessa mielessä negatiivista arvostelua tuskin lainkaan, vaan suhtautuminen 

oli ollut myönteistä; oli mieluummin vaiettu todetuistapuutteista kuin tartuttu nii

hin arvostelevasti. Näyttämöt ja näyttelijät eivät 01 leet tottuneet työnsä kokonais

valtaiseen kritiikkiin. Teatterin kehityksen kannalta oli kuitenkin tarpeensallia vä

hitellen teatteriarvosteluakin.
1 

Kritiikin puutteessa olivat puuttuneet myös taitavat 

kriitikot, joilla olisi vaadittava tasapuolinen suhtautuminen kaikenlaisiin näytelmiin 

ja ennen muuta perusteltuja arviointeja rakentavassa mielessä. Näiden vaateiden to

teuttamiseksi kriitikon tulisi ollaperillä näytelmäkirjallisuudestaja seurattava sitä 

jatkuvasti. Niin ikään hänen piti tuntea sekä uuden että varhaisemman teatterin ke-
2 

hitystä ja historiaa. Ymmärrettävää lieneekin, että siirtolaisväestöstä ei kovin moni 

kyennyt vaadittavia kriitikon taitoja osoittamaan, joten kun taitavia arvostelijoita 

sitten aikanaan ilmestyi, ei näyttämöläisten suhtautuminen heihin ollut alkuun ko-

. k 3 vln aan suopea. 

Arvostelun kirpeyteen lienee ollut aihetta, sillä näyttämöjen taiteellinen tasoon 

ilmeisesti ollut kirjava eikä innostus riittänyt korvaamaan sitä, mitä tasosta uupui. 

Kun puhutaan amerikansuomalaisen työväenteatteritoiminnan saavutuksista ei ole ky

symys niinkään taiteellisesti ja taidollisesti korkeasta tasosta, vaan ensi sijassa tar

koitetaan toiminnan laajuutta ja esityskertojen runsautta.
4

Varsinkin pienien sosia

I istiosastojen näyttämöt kärsivät kyvykkäiden johtajien puutteesta eikä näin ollen 

voitu saavuttaa taiteellisesti kovinkaan täysipainoista esitystä. Toisaalta Yhdysval -

tain itärannikon suurilla näyttämöillä, esimerkiksi New Yorkissa ja Fitchburgissa, 

yllettiin taiteellisestikin mittaviin suorituksiin. Suurilla seuroilla oli varaa palkata 

ammattitaitoisia johtajia, jotka kykenivät saamaan harrastelijavoimin aikaan huo-

. k' I k' 5 mattavla In tu 0 sla. 

Amerikansuomalaisen työväenl iikkeen näyttämötoiminnassa 01 i melkein alusta pi

täen pyritty pääsemään lähekkäin toimivien näyttämöiden keskinäiseen yhteistyöhön 

vierailujärjestelmän puitteissa. Vuorovierailusta koituva hyöty ja edut niin näyttä

möille kuin yleisöllekin tiedostettiin,6 mutta kuten monesti suomalaisten yhteistoi-

- -- ----
~ --~~_ . ....... ~ 

1) Työmies 18.8.1928. 
2) Työmies 11.3.1928. 
3) T yöm ies 21 . 11 . 1937 . 
4) 5 y r jäi ä 1 925 , 1 07 . 
5) Sulkanen 1951,105-106. 
6) Pöytäkirja Suom. Sos.järjestön Keskipiirin Ed.kokouksesta 1914. 
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minnassa, niin näyttämötyössäkin keskinäinen kateus haittasi aikaajoinyhteistyön jat-
1 

kuvuutta. 

F i tchburg il moi tti, ettemme voi mennä 
sinne IIShakaalin " kanssa muka kappaleen 
arkaluontoisuuden takia ... joka myös 
on vain tekosyy • .. Fitchburgin Saima on 
taas ruvennut niskottelemaan meidän 
kanssamme vierai I unäytäntöih i n nähden 
sillä heidän vierailullaan ei ole min
käänlaista sääntöperäisyyttä ... kerta
kaikkiaan harkittava diplomaattisten 
välien katkaisua Saiman ja meidän vä
lillä ... sillä heidän kanssaan on ihan 
mahdoton olla k ii nteässä vuorovaikutuk
sessa. 

Keskinäinen kilpailu ajoi näytelmäseuratohjelmapoliittisesti ja taloudellisesti epäsuo

tuisi in ratkaisuih in. Kun esimerkiksi jokin näytelmä 01 i tietyllä paikkakunnalla kerran 

tai pari esitetty, se arkistoitiin visusti eikä sitä hevin lainattu tai edes vuokrattu naa

purinäyttämölle .2Vaikka vierailutoimintaa paikoin koetettiin tarmokkaasti edistää, yh

teistoiminta riippui tilapäisvierailujen varassa 20-luvulle saakka, jolloin saatiin ai

kaan edes jossain määri n vaki in tunut vierai I ujärjestel mä. 

Puhuttaessa näyttämöjen keskeisestä yhteistoiminnasta, on huomattava, että kysees

sä oli aina samaa poliittista aatesuuntaa edustavien näyttämöjen yhteistyö. Sosialisti

set näytelmäseurat toim i vat vai n keskenään; samoin menettel i vät i ww: läiset 
3 

ja kom

mun isti t tahoi II aan. Näiden koi men eri ryhmi ttymän kesken - samalla paikkakunnalI a 

toimiessaan - syntyi räikeä kilpailu siitä, mikä suunta kykeni järjestämään onnistuneim

man illanvieton tai näytelmän. Niinpä, kuten SULKANEN toteaa, "kilpaa näyteltiin 

Suomen luokkasotaa kuvaavia näytelmiä, Moses Hahlin 'Punakaartilaista ' , Niilo Ter

hon 'Barrikaadeilla ' ja Mikael Rutasen 'Hehkuvaa tulivuorta ' . Kaikki me tahdoimme 

osoi ttaa "valI ankumouksell ista tarkoi tustamme ll
• K i Ipai I ijat 01 i voi tettava elle imuun 

1) Gardnerin sos. osaston näytelmäseuran kokous 14.11 .1920. 
2) Pöytäkirja Suom. Sos.järjestön Keskipiirin Ed.kokouksesta 1914. 
3) Alkuaan iww:läiset olivat eri puolueiden perustama ammattiyhdistyselin, jokakui

tenkin pian muuttui !uonteel taan radikaaliseksi liikkeeksi I joka omasi tiettyjä 
anarkosyndikalistisia piirteitä. Ks. sivu 27, 
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" k' k 'II 1 niin lusan vuo Sl • 

Amerikansuomalainen työväenl iike oli varsin pian syntymänsä jälkeen joutunut 

sisäisi in vaikeuksiin, Jo vuonna 1909 sosial istipuol ueen sisällä lohkesi erill iseksi 

ryhmittymäksi Industrial Workers of the World eli I.W.W. Ryhmä kuului siis sosi-
2 

al istijärjestöön al usta alkaen, ja keskinäinen suhde muodostui kireäksi . Vuoden 

1909 edustajakokouksessa ilmeni selviä hajaannuksen oirei ta sosial istien ja "tupla

juulaisten" väl illä ; vuoden 1912 edustajakokous yri tti rakentaa sovintoa kui tenkaan 

onnistumatta. Niinpä vuoden 1914 yl imääräisen edustajakokouksen 01 i todettava, 

että hajaannus 01 i tapahtunut tosiasia, 
3 

Sosialistien ja iww:läisten keskinäinen eroaminen ei jäänyt ainoaksi repeämäksi 

amerikansuomalaisessa työväenl iikkeessä. Sosial istien ja kommunistien eroaminen 

tapahtui 20-luvulla. Jälkimmäiset muodostivat järjestön nimeltä Yhdysvaltain Sosi

al istipuolueen Suomalainen Järjestö ei i Y. S, S ,J ., joka pysyi itsenäisenä vuoteen 

1921 saakka, jolloin se liittyi osana Workers Party of Americaan, Yhdysval tain kom

munistipuolueeseen. 

Jo iww:läisten eron jälkeen muodostui useille paikkakunnille yhden yhdistyksen 

asemesta kaksi työväenyhdistystä - raittiusseura mahdoll isesti vielä kolmantena - jot-
4 

ka järjestivät samanlaista haal i toimintaa ja kilpail ivat yleisön kannatuksesta. Kom-

munistien eron jälkeen tilanteen voi uskoa muodostuneen entistä kireämmäksi . 

" SOSIALISTINEN AATEMAAILMA JA SIIRTOLAISTEATTERI 

l.Työväennäyttämöiden vaiheita 1920-luvulla 

Amerikansuomalaisen työväen I iikkeen hajaannuksen jälkeen siirtolaisten nayttömö

toiminnan näkyvimpänä piirteenäoli eri aateryhmienkorostama näyttämönkasvatuk-

1) Sulkanen 1951, 242 ; Ks. myös Syrjälä 1925, 99; Toimintakertomus New Yorkin 
Suom. Sos. osaston toiminnasta 1921 (Raivaaja 1 .2. 1922). 

2) Syrjälä, 172-182 passim. 
3) Sulkanen, 178, 180, 187~ mainittujen kokousten pöytäkirjat. 
4) Sulkanen 1951,209. 
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sell inen tehtävä. Sitä 01 i tähdennetty aikaisemminkin, mutta hajaannuksen jälkeen 

sanomalehdistö eritoten puuttui jatkuvasti kysymykseen työväen näyttämön todellises

ta tehtävästä. Myös edustajakokoukset ottivat kantaa näyttämötoimintaan ja keskus

telivat varsinkin Näyttämöliiton (Näytelmäliiton) osuudesta eri osastojen näyttämö

jen yhteistoimintael imenä. 

Heinäkuussa 1918 Yhdysval tain itärannikon suomalaiset näytelmäseurat 01 ivat 

päättäneet perustaa koko maan suomalaiset työväenyhdistysten näytelmäseurat käsit

tävän keskuselimen Näyttämöliiton, jokaorganisatorisesti kuuluisi sosialistijärjestön 

keskusviraston yhteyteen. Järjestön jäsenistön hyväksyttyä suunnitelman yleisäänes

tyksessään toiminta kyetti in aloittamaan jo saman vuoden syksyllä. 

Näyttämöl iiton tarkoi tuksena 01 i keh i ttää ja edistää sosial istiosastojen näyttämö

jen toimintaedellytyksiä hankkimalla nii lie sekä aatteell isesti että taiteell isesti kel

vollista ohjelmistoa sekä mahdollisuuksien mukaan myös sävellyksiä, oppikirjoja ja 
1 

näyttämöväl ineitä. Li itto pyrki myös valvomaan kaikkea suomenkiel istä näytelmä-

kirjall isuutta, jota maassa 01 i saatavilla, ja tähän se tarvitsi niin suurten kuin pien-
2 

tenkin osastojen tuen. Se suunnitteli kiinteää yhteydenpitoa Suomeen - tätä olivat 
3 

jo yksittäiset näyttämöt oma-aloitteisesti harrastaneet - hankkiakseen suoraan näy-

telmiä suomalaisi I ta kirjai Ii joi! ta. Tällä tavoin sen tarkoituksena 01 i muodostua ai

noaksi paikaksi, mistä Yhdysvalloissa voisi saada suomenkielistä näytelmäkirjall isuut

ta ja estää "porvari II isia ll yhdistyksiä hankkimasta samoja näytelmiä. Idean taustana 

01 i ajatus pakottaa "porvaristokin" työväenteattereih in, mikäl i se hal usi nähdä uusia 
4 

näytelmiä. Liitto halusi niin ikään kustantaa vain sellaisia näytelmiä, jotka pal jas-

tavat yhteiskunnallisia epäkohtia ja suoraan tai epäsuoraan aina osoittavat luokka

taistel un väl ttämättömyyden ja lujittavat uskoa työväenl uokan lopull iseen voittoon. 

Näyttämöl iitto perustetti in työväenl iikkeen hajaannuksen kynnyksellä, joten se 

ei kauan ehtinyt toimia sosial istijärjestön näyttämöiden keskusel imenä. Näyttämöl iit-

to organisaationa ei kuitenkaan hajonnut työväenliikkeen myötä, vain sen sisällä 

1) Suom. Sos. järjestön Keskusviraston Toimintakertomus vuosi! ta 1915-1919 ja Alus-
tuksia ... 

2} Yhdysvaltain Suom. Sos.järjestön Viidennen ed.kokouksen pöytäkirja 1919. 
3} Gardnerin sos. osaston näytelmäseuran kokous 15.10.1916. 
4} Yhdysvaltain Suom.Sos.järjestön Viidennen ed.kokouksen pöytäkirja 1919. 
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tapahtui osittain muutoksia, ja se vaihtui kommunistijohtoiseksi. Sosialistijärjestön 

alaisuudessa liitto oli päässyt hyvään vauhtiin, ja johdon vaihduttua toimintaa yri-

. h 1 tettiin entisestään te ostaa. 

Kuten vuoden 1924 Suomalaisen Järjestön edustajakokouksen pöytäkirjasta käy 

ilmi, liitto oli alkanut tuottaa taloudellista voittoa näytelmävuokraustoiminnallaan. 

Näytelmävarastoa oli onnistuttu laajentamaan huomattavasti ja sen tasoa pyritty ko

hottamaan. Liitto kuitenkin valitti sitä, että osastojen näyttämöt eivät täysin tajun

neet Näyttämöliiton merkitystä yhteiselimenä, vaan ne halusivat edelleen toimia 
2 

siitä riippumatta eivätkä antaneet apuaan näytelmien hankkimiseksi. Vastahakoi-

suuteen lienee osaltaan vaikuttanut se seikka, että liiton toiminnan alussa yksityi

set näytelmäseurat oli velvoitettu luovuttamaan kirjastonsa liitolle - mikä usein ta

pahtui hyvin vastenmielisesti
3 

- ja hajaannuksen sitten tapahduttua seurat menettivät 

lopullisesti luovuttamansa kirjastot.
4 

Näytelmäseurat esittivät jatkuvasti näytelmiä, 

joita ei ollut liiton varastossa eikä Suomen kirjallisuudenkustantajien luetteloissa. 

Ne lienevät siis olleet painamattomia käsikirjoituksia, joita seurojen omat kynäili

jät olivat kirjoittaneet näyttämöä varten. Näyttämöliitolle tällaiset näytelmät oli

sivat olleet hyvinkin tarpeen, sillä näytelmien kysyntä oli runsasta syystä, että esi

tyksiä 01 i monta kertaa kuukaudessa eikä uusintoja juuri kannattanut panna toimeen. 5 

Heti toimintansa alussa Näyttämöliitto julisti näytelmäkirjoituskilpailun innostaak

seen siirtolaisten keskuudessa mahdollisesti piileviä kykyjä kirjalliseen toimintaan.
6 

Ylipäätään liiton toiminta aloittelevien kirjoittajien tukijana oli merkittävä. Liitto 

teki arvokasta työtä siinäkin mielessä, että se arvosteli sille tarjotut näytelmät ennen 

lunastamista. Tällä toiminnalla se yritti kohottaa esitettäväksi joutuvien näytelmien 

tasoa ja valvoa, että näyttämölle ei otettu mitä tahansa tekstiä; näin erityisesti tun

temattomien kynäilijöiden suhteen. Arvostelussa pyrittiin näytelmän kielen, juonen 

ja rakenteen kokonaisnäkemykseen tuijottamatta pelkästään ideologiseen tarkoituk-

1) Yhdysvaltain Suom. 50s. järjestön Viidennen ed.kokouksen pöytäkirja 1919. 
2) Workers' Partyn Suomal aisen Järjestön ed. kokouksen pöytäki rj a 1924. 
3) Gardnerin sos. osaston näytelmäseuran kokous 23.11.1919. 
4) Suom. Sos.järjestön Seitsemännen ed.kokouksen pöytäkirja 1921. 
5) Ks. s. 21 . 

6) Suom. Sos. järjestön Keskusvi raston T oim intakertomus vuosi l ta 1915-1919 ja AI us
tuksia ... 



Asrorian, Ore. Suomalaisen Sosialisti Klubin mfycelmaseurue vuodelta 1922. (The Theater Finns publi') -hed by Finnish American Hist. Society of the West.) 
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senmukaisuuteen. 

Yksittäiset näytelmäseurat kuitenkin esittivät toisinaan kärkevääkin kritiikkiä liit-

toa koh taan . Näyttämöl i i ttoa moi ti tti i n varsi nki n si itä, että se 01 i unoh tanu t tärkei m-

män tehtävänsä työväennäytelmien hankkimisen rahan ansaitsemisen kustannuksella. 

Myös näytelmäkirjailijoiden kasvattamisen laiminlyönnistä liittoa muistutettiin. Kun 

näin tapahtui, ei voitu odottaa omien kynäil ijöiden saavan aikaan mitään mainitta

via tuloksiakaan. 1 Esimerkiksi Astorian, Ore. osasto vaati, että "ala-arvoiset ja 

vah i ngoll iset näy tel mät ja mukai I ut porvari II isi sta roskanäytel mistä poistetaan II ja "py

ri tään edistämään omi ntakeista näy tel mäkirjall isuutta maksamalla kunnoli isista näy

'telm istä kohtuull inen pal kk i o ... " .
2 

Superiorin, 'Nis. osasto puuttu i näy tel m ien muok

kailuun . Se väitti, että suurin osa uusista näytelmistä 01 i muokattu amerikkalaisista 

huvinäytelmistä, joihin lisättiinpari vallankumouksellista fraasia. Näytelmiä moitit

tiin kielellisesti ja typologisesti köyhiksi eivätkä ne vastanneet arvostelijoiden mie

lestä alkeell isiakaan näyttämövaatimuksia . 3 

Monista vaikeuksista huolimatta Näyttämöliiton toiminta oli hedelmällistä. Se 

laajeni 20-luvun riitaisuuksien vaimennettua, ja liitto sai yksinoikeuden levittää 
4 

Amerikassa Suomen Työväen Näyttämöliiton ja Suomen Kirjailijaliiton näytelmiä. 

Vuosikymmenen lopulla Näyttämöliitto oli jo melko vakiintuneessa asemassa. Sen 

edustava näytelmävarasto ja halvat näytelmien vuokrat saivat aikaan sen, että liiton 

näy tel miä vuokrasi vat myös sosi al isti järjestöön kuul umattomat suomalai s5~urat . 

Liiton ensisijaisena tehtävänä oli edelleen hankkia ja välittää työväennäytelmiä, 

mutta se jakoi myös "tunnetumpien porvarillisten näytelmäkirjailijoiden teoksia ar

vostelulautakunnan harkinnan mukaan ... ".5 Tämä osoittaa jo tiettyä vapautumista 

vuosikausia vallinneesta kaikenlaisen "porvarillisen roskan" hysteriasta siitäkin huo

I imatta, että samaan aikaan Näyttämöl ii ttoa vaadi tti i n poistamaan varastostaan mää

rättyjä näytelmiä, jotka sotivat järjestön ideologiaa vastaan. 6 

Vuoden 1929 edustaj akokous katsoi aiheeli i seksi vei voi ttaa Näyttämöl ii ttoa hank-

1) AlustuksiaW.P. Suom. Järjestön Ed.kokoukselle 1925. 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

Sama. 
Sama. 
Pöytäkirja Yhdysvaltain Suom. 
Pöytäkirja Suom. Työväenjärj. 
Sama. 

Työväen Järj. Per. Ed.kokouksesta 1927. 
Toisesta Ed.kokouksesta 1929. 
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kimaan varastoonsa lyhyitä englanninkielisiä näytelmiä järjestön nuorisoliiton käyt

töön.
1 

Tähän antoi sysäyksen ongelma, joka jo pitkään oli ollut esillä eri yhteyksis

sä: kiel ikysymys, johon liittyi nuorten jäsenten saaminen mukaan seuranäyttämötyö

hön. 

Suomalaisten si irtolaisten kul ttuuri toiminnan yhtenä tärkeänä lähtökohtana 01 i 

ollut englannin kielen taidottomuus, joka aiheutti sen, että pysyteltiin omana ho

mogeen isena ryhmänä omien harrastusten parissa, kun ei kyetty pal jonkaan osall istu

maan englanninkielisen yhteisön rientoihin. Tällainen 01 i tiianne vanhemman suku

pol ven kohdalla, ts. siirtolaisi lIa, jotka 01 ivat saapuneet maahan edell isellä vuosi

sadalla tai 1900-luvun alkuvuosina. Seuraavalle polvelle kieli taidottomuus ei enää 

muodostanut ongelmaa - päin vastoin sellainen uhkasi muodostua suomen kielestä. 

Yhdysvaltain siirtolaisasetukset estivät lähes täysin suomalaisten maahanmuuton 
2 

1920-1 uvun alkuvuosi! ta läh tien. Siirtolaisuus ei enää tuonut uusia tulokkai ta maa-

han eikä työväenteatteriharrastus siten saanut uusia kykyjä pakeilleen. Ainoaksi kei

noksi jäi maassa syntyneen suomalaisnuorison aktivoiminen entisestään. 3 Tässä ha

vaittiin kel voll isen suomen kielen taidon puute esteeksi. 
4 

Työväennäyttämöiden tu

levaisuus nähtiin ratkaisevii ta osin riippuvaiseksi nuorison panoksesta. Kysymys 01 i 

kaksitahoinen: toisaalta nuorten kielitaidon heikkous, toisaalta näyttämöt olivat lä

hes ainoita paikkoja, missä hyvää suomen kieltä saattoi oppia. Esimerkiksi Felix 

Hyrske koetti Kai iforn i assa saada aikaan lasten ja nuorten näyttämötoiinintaa; lap-
5 

sille lastennäytelmiä ja hieman varttuneemmille helppoja aikuisten näytelmiä. 

Näyttämökurssien pi täm inen 01 i eräs keino teatteri työn elvyttämiseksi ja sen tu

levaisuuden takeeksi. Kurssien ohjelma pyrittiin järjestämään monipuoliseksi ja tar

koituksenmukaiseksi. Kurssit jakaantuivat tavallisesti teoriaan ja käytännön harjoit

teluun. Teoriaan kuuluivat luennot taiteen eri lajeista, taiteen olemuksesta ja taide

historiasta . Käytännön teatteri opetuksessa huomio kiinnitetti in yleisi mpiin näyttä

möllä havaittuih in virheelI isyyksiin. K iel ivirheet 01 ivat kaikille yhteisiä. Varsinkin 

1) Pöytäkirja Suom. Työväenjärj. Toisesta Ed.kokouksesta 1929. 
2) Engelberg 1944, 45. 
3) Gardnerin sos. osaston toimintakertomus vuodelta 1929. 
4) Industrialisti 10.6.1928 ja 10.6.1930; Työmies 13.4.1927. 
5) Työmies 13.4.1927. 
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suomen kielen taivutus oli visaista, samoin lauserakenteet, välimerkkien käyttö, kor

ko ja lausuminen. 1 Kursseilla harjoitel tiin esityskuntoon jokin näytelmä, jossa sitten 

punnittiin saadut opit ja kitkettiin tehdyt virheet. Kurssit kestivät yleensä parisen 

viikkoa, mikä kuitenkin havaittiin liian lyhyeksi ajaksi, jotta opeista todella olisi 
2 

ollut tulosta käytännön työssä. 

Pelko jota 20-luvun lopulla tunnettiin teatteritoiminnan vähittäisestä taantumises

ta, jopa sammumisesta, olikin täysin aiheellista eritoten vanhan sosialistijärjestön 

näytelmäseurojen suhteen. Monet sen aktiivisimmista ,euroista joutuivat lopettamaan 

toimintansa. Esimerkiksi Cloquetin näytelmäseuran heikkoa kannattavuutta pohdit

tiin j.o vuonna 1925, ;a sittemmin vuonna 1928 sen toiminta päätettiin kokonaan lak

kauttaa, koska lIei tahdo saada tarpeeksi roolihenkilöitä" . 
3 

Uuden polven amerikansuomalaiset voivat kiel iesteittä käyttää hyväkseen ni itä 

palveluja, joita ympäristö tarjosi, mm. IIliikkuvia kuvia", jotka alkoivat saada ene-
4 

nevää suosiota ja karkoittaa joukkoa työväenyhdistysten näytelmätoiminnasta . Tä-

mä koski varsinkin sellaista väkeä, jota ei aate innostanut teatteriin, vaan pelkkä 

huvi. 

Vuonna 1928 teatterimies ja näytelmäkirjai I ija Lauri Lemberg pohti huolestuneena, 

01 iko amerikansuomalainen seuranäyttämö jo elänyt loistokautensa ja 01 iko se väh i tel

len kuihtumassa ja kuolemassa. Hän halusi uskoa sen kuitenkin säilyvän yhtä kauan 

kuin "mekinII, millä hän lienee tarkoittanut nimenomaan vanhemman polven siir

tolaisia. E Ivyttämiskeinoiksi hän ehdotti, että näyttämöistä tehtäisi todell isia tai delai

toksi a, jotka harrastaisivat teatteria sen itsensä vuoksi ja jakaisivat vai istusta ja nau

tintoa taidetta janoavien kansalaisten keskuuteen. 
5 

Lembergin eS.ittämä ajatus "tai

teesta taiteen vuoksi ll oli merkittävä uudistus- ja suunnanmuutosehdotus, kun otetaan 

huomioon ne lukuisat tätä käsitystä vastustavat kirjoitukset ja edustajakokousten jul

kilausumat, joita vuosien mittaan oli esitetty. 
6 

Industrial istin paistoi lIa kirjoittelevat iww: läiset - joita Lembergkin edusti - 01 i-

1) Työmies 28.2.1928; Industrialisti 21.4.1928. 
2) Työmies 28.9.1928; Cloquetin Työväenyhdistys Kehitysseuran ark. 
3) Cloquetin Suom. Työväenyhd. Kehitysseuran ork. 
4) Industrial isti 6.2. 1920. 
5) Lemberg 1928,15-16; Industrialisti 10.6.1928. 
6) Industrialisti 12.4.1929; Työmies 21.2.1928. 
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vat ilmeisen valmiit melko pitkällekin meneviin myönnytyksiin teatterienpelastami

seksi vaikkapa sitten aatteen jul istuksen kustannuksella. Kommunistei Ilo 01 i täysin 

vastakkainen käsitys asiasta. Jo erinäisiä vuosia Työmiehessä oli julkaistu omaa paIs

taa näyttämökysymysten esittämiseksi, ja lukijoita innostettiin ottamaan kantaa työ-
1 

väenteatterin asi oih in . Vuoden 1929 Suomalaisen Työväen järjestön toinen edustaj 0-

kokous esitti jyrkän julkilausuman näyttämötoiminnasta. Se vaati Näyttämöliittoa 

B.F.S. C. Näytelmäklubi vuodelca 1922. Broaklyn, N. Y. (A History af Finnish American Organizarians in 
Greater New York 1891-1976) 

1) Pöytäkirja Yhdysvaltain Suom. Työväen Järj. Per. Ed. kokouksesta 1927;. Työmies 

9.3.1927. 
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poistamaan luetteloistaan IIporvarillista propagandaa sisältävät ja muut ala-arvoiset 

näytelmäkappaleet ... II ja huolehtimaan siitä, että näytelmien valinnassa noudatetaan 
1 

tarkkuutta valittaessa näytelmiä varsinaisten työväennäytelmien lisäksi. 

Vuosikymmenen lopun teatterien kannalta synkeähkö tilanne muuttui kuitenkin va

loisemmaksi uudelle kymmenluvulle siirryttäessä. Hajaannuksen jälkeinen tila 01 i vähi

tellen selkiytynyt ihmisten miel issä. Vanhemman polven teatterinharrastajat palasivat 

osittain näyttämölle takaisin. Myös nuoriso alkoi osoittaa kasvavaa kiinnostusta näyt

tämötyöhön, ja aktiivinen toiminta pääsi vähitellen uudelleen vauhtiin, kuitenkin 

monel ta osin suuresti muuttuneena. 

2.Työväennäyttämö ja luokkataistelu 1930-·luvulla 

Amerikansuomalaisessa työväenteatterissa 30-1 uvun al ussa tapahtunut muutos 01 i 

siirtyminen jyrkin harppauksin alkuperäisestä sosialistisesta näyttämöperinteestä va

semmistoradikaaliseen suuntaan. Kommunistien erottua sosialisteista vuonna 1921 

kumpikin suunta jatkoi omalla sarallaan ja edellisetperustivat uuden järjestön nimel-
2 

tä Yhdysval tain Sosial istipuolueen Suomalainen Järjestö. 

Suomalainen Työväenjärjestö, jonka voidaan sanoa edustaneen hyvin vasemmisto

laista poliittista suuntausta, oli suoraan Amerikan kommunistisen puolueen alainen. 

Amerikan kommunistipuol ue 01 i puolestaan läheisessä suhteessa Neuvostoi i iton kom

munistiseen puolueeseen. Neuvostoliitosta oli myös lähtöisin huomiota herättänyt 

kirje IIAmerikan kommunistisen puolueen keskuskomitealie puolueen suomalaisia jäse-
3 

n i ä varten II vuonna 1930. 

Suomalaisia työväenyhdistyksiä moitittiin kirjeessä siitä, että ne eivät olleet kyen

neet vapautumaan kansall isesta rajoittuneisuudestaan eivätkä sulautumaan amerikka

laiseen ympäristöön. Ulkonaisten organisatoristen tulosten saavuttaminen, kuten uu-

1) Pöytäkirja Suom. Työväenjärj. Toisesta Ed.kokouksesta 1929. 
2) Ks.luku", 1, 27-28;Sosial isteista puhuttaessa tarkoi tetaan si tä amerikansuomalaisen 

työväenliikkeen ryhmittymää, joka kansallisena ryhmänä liittyi mm. Amerikan so
sial istipuol ueeseen, ja jonka voitiin katsoa vastanneen meikäläistä sosial i demo
kraattista suuntaa. 

3) Taistelu oikeistovaaraa vastaan, 16. 
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sien jäsenten ja varojen hankintå työväenyhdistyksi lie, 01 i tullut hall itsevaksi pi ir

teeksi, ja siten toiminnan aatteell inen ja pol iittinen sisäl tö jäänyt sivuseikaksi. Tu

lojen hankkimisessakin oli päämääräksi asetettu vain yhdistystalojen ja JlseurainJl o

ma ylläpito, ja keinona varojen saamiseksi järjestettiin tanssitilaisuuksia ja, kuten 

sanonta kuului, muita tyhjänpäiväisiä, jopa suorastaan vahingoll isia ajanvietetilai-
1 

suuksia. Nämä olivat ne ankarimmat syytökset, joita suomalaisiin kohdistettiin, ja 

joihin Kommunistisen Internationalen Exekutiivikomitean Politsihteeristö helmikuussa 

1930 lujalla kirjeellään puuttui. 

Eräänä syynä suomalaisten työväenyhdistysten oikeistolaistumiseen ja taantumiseen 

puolue piti sitä porvarillista ajanvietettä, jota työväenyhdistysten näyttämöt tarjosi

vat katsoji Ileen . Puol ue vaati tilalle vallankumouksell ista vai istus- ja kul ttuurityö -

tä. Sen mukaan ei ollut mahdotonta hankkia iltamiin proletaarisval lankumouksel l is -
2 

ta oh jelmaa, mikä 01 isi mielenki intoista, hyödyll istä ja uudenaikaista. Ty~väen-

näyttämöille tässä vaatimuksessa ei ollut mitään uutta; samaan päämäärään neolivat 

pyrkineet alusta lähtien. Uutta oli se into, millä näitä vaatimuksia alettiin suunni

teimali isesti toteuttaa. Tästä eteenpäin aletti in puhua amerikansuomalaisen työväen

näyttämön, käytännössä lähinnä kommunistien näyttämöiden, bolshevisoinnista.
3

pe

rinteiset sosialistinäyttämöt toimivat edelleen omilla periaatteillaan, mutta jäivät 

kommunistien varjoon. Kommunistit ryhtyivät toden teolla kehittämään näyttämöstä 

ensiarvoista propagandaväl inettä. Kalle Rissasen kaksi lehtiartikkel ia valaisevat hy

vin sitä äk ill istä suunnanmuutos ta, mikä vuosikymmenten vaihtuessa jo mel ko vaki in

tuneessa näyttämötoiminnassa tapahtui. Vuonna 1928 Rissanen kirjoitti;4 

Amerikansuomalainen työväki on joutunut 
luomaan näyttämöitä keskellä pol iittista 
työtään ja pol iittisen työn avuksi. 
Näyttämöistä muodostui "kappale puolue
koneistoa" niinä aikoina, jolloin s.s. 
osastot ilman muuta kuuluivat puolueeseen. 
Uudelleen järjestäminen toi uusia näkö
aloja. Yhdistykset ovat nyt sivistystyön-

1) Taistelu oikeistovaaraa vastaan, 18-19. 
2) Sama 32. 
3) Työmies 7.5.1930 ja 5.11.1930. 
4) Työmies 18.2.1928. 
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tekijöitä ja puolueasiat kuuluvat puolueen 
yksiköille. Tämä avartaa näyttämön merki
tystä, 

Kahta ja puolta vuotta myöhemmin, puoli vuotta Kominternin kirjeen jälkeen Rissa-
1 

nen esitti miel ipiteensä työväenteatterin tehtävästä seuraavasti: 

Ennenkin on tullut Kominternistä neuvoja 
ja ohjeita ja niihin on suhtauduttu van
haan sosi al idemokraattiseen tapaan, näen
näisesti korjattu ja unohdettu. ,. Syvien 
joukkojen keskuudessa on syystä syntynyt 
arvostelua, luokkavaisto ei ole sammunut. 
Emme halua nähdä "Pariisin kreivejä, mus
talaisruhtinattaria, housuttomia herroja 
ja paholaisen voittajia", Meidän monet 
huvinäytelmämme ovat karkeata pilaa työ
läisistä ... Me olemme olleet tietoisia 
asiain kul usta, mutta emme ole puuttuneet 
siihen ehkä muiden poliittisten tehtävien 
takia. Nyt on bolsheviseerattava kirjaI-
I isuuden tämäkin haara. 

Puhdistuksenluontoinen uudistus aloitettiin Näyttämöl iitosta. Vuoden 1924 Näyttä

möi iiton toimintakertomus ei vielä poikennut aikaisempien toimintakertomusten ta

vasta selvittää kuluneen vuoden saavutuksia. Vain joitakin muutosta enteileviä toi-
2 

menpiteitä oli suoritettu. Samassa yhteydessä esitettiin hieman oudoksuttava lau-

sunto siitä, millaisia näytelmiä liitto 01 i hankkinut, ja millaisin perustein. Johtava

na periaatteena näytelmävaraston kartuttamisessa oli ollut, että näytelmillä tuli ol

la kirjall ista ja tai tee II ista arvoa, mutta samalla todetti in, että "tällaisia näy tel miä 

osastomme näytelmäseurat eivät näy haluavan esittää, koska niiden juoni ei ole tar

peeksi "läpinäkyvä" ja näyttelijät eivät sen takia jaksa ymmärtää niiden sisältöä, 

eikä tulkita sitä yleisölle",3 Tämä lienee käsitettävä siten, että seuranäyttelijät ei

vät, edustajakokouksen ymmärryksen mukaan, kyenneet esittämään muita kuin aat

teellisesti puhdasoppisia näytelmiä, joiden "juoni" oli niin selkeä, ettei sen enempää 

katsel ijakunnan kuin esittäjienkään resurssi t joutuneet liian kovalle koetukselle. Sa-

1) Työmies 14.8.1930. 
2) Alustuksia W. P. Suom. Järjestön Ed. kokoukselle 1925. 
3) Sama. 
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mainen vuosikertomus totesi I että useimmiten liitolle tarjottiin kaikin puol in heikko

ja näytelmiä. Kommunistisia propagandanäytelmiä ei ollut tarjolla syystä, että IIkom

munistisia päteviä näytelmäkirjailijoita ei vielä ole kerinnyt kehittyä missään maas-
1 

sali. Mikäl i väitteeseen suhtautuu vakavasti, on uskottava, että Näyttämöl iiton joh-

tavat henkilöt eivät kovinhyvin tunteneet esimerkiksi Neuvostoliiton20-luvun draa

maki rjall isuutta. 

Yhdysval tain Suomalaisen Työväenjärjestön perustava edustajakokous paria vuotta 

myöhemmin puuttui niin ikään Näyttämöliiton toimintaan. Liiton tehtävät olivat mel

koisesti laajentuneet vuosien mittaan. Se hankki Suomesta kotimaisia näytelmiä ja 

Amerikasta siirtolaiskirjail ijoiden tuotantoa. 
2 

Seuraavina vuosina puolueen vaatimuk

set liiton suhteen yhä jyrkkenivät. Vuoden 1929 edustajakokous sanel i yksityiskohtai-
3 

set uudistus- ja puhdistusvaatimukset. Li iton tul i aloi ttaa työlöisnäyttel ijöistä koot-

tu kiertuetoiminta ja varattava sille "arvokas luokkahenkinen ohjelmaII. 
4 

Vuoden 

1930 Kominternin kirje oli omiaan kiihdyttämään niitä uudistus- ja parannusvaati-

muksia, joita liitolle 01 i edell isinä vuosina esitetty. Eikä vain kommunistinen Työ

mies vaan myös iww: läinen Industrial isti paistoi Iloon ottivat kantaa sen hetkiseen työ

väennäyttämötoimintaan . Will iam Roiko kirjoitti kesäkuussa 1930:
5 

Nykyiset näytelmämme antavat kuvan 
henkisestä köyhyydestä ja aatteell i
sesta tyhjyydestä. Ne ovat vieraita 
meidän filosofiallemme ja pyrkimyksil
lemme , johtavat harhaan, yksilöihai
luun ja jumalointiin, vaikka niiden 
pitäisi avartaa meidän elämänymmärrys
tämme, material istista käsi tyskantaa. 
Nykyiset näytelmät eivät palvele mei
dän teoll isuusunion istisia käsi ttei
tämme •.. Työväen on luotava uusi tai
de, uusi suunta, mikä kykenee pol ve
lemaan luokkamme taiteen kaipuuta ... 
Näytelmissämme on esHn tuotava ne 

1) Alustuksia W . P. Suom. Järjestön Ed. kokoukselle 1925. 
2) Pöytäkirja Suom. Työväen Järj. Per. Ed. kokouksesta 1927. 
3) Pöytäkirja Suom. Työväenjärj. Toisesta Ed.kokouksesta 1929. 
4) Sama. 
5) Industrial isti 12.6. 1930. 
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syyt, rautaiset lai t I mitkä elämäämme 
ohjaavat eikä vain näennäiset pinta
ilmi(;St. Sen on palveltava palkkatyö
läisen ihanteita ja moraal ia. Siinä 
on aihetta työläiskynäilijälle. 

Kominternin kirje antoi siis aihetta jatkuvaan pohdiskeluun. Puolue oli varsinkin näyt

tämötyön alkuaikoina suhtautunut siihen usein ylimielisesti eikö sen kehittämiseksi 

01 tu ehkä uhrattu ri ittävästi aikaa ja vaivaa. Uudelleenjärjestelyjen yhteydessä näyt

tämöstä haluttiin luoda aikaista tehokkaampi agitointiväline. Puhuttiin näyttämön 
1 

rappiotilasta, jonka 01 i aiheuttanut ala-arvoinen ohjelmisto. Myös omia kynäil ijöi-

tö kohtaan haluttiin tiukentaa kritiikkiä. Näyttämöliiton oli valittava kelvollinen 

ohjelmisto välitettäväksi osastojen näyttämöille. Juuri tässä yhteydessä näyttämöiden 

bolshevisointi tarkoitti sitä, että näytelmävarastosta oli karsittava kaikki ns. luokka

moraal isesti harhaan johtavat näytelmät. Näyttämöiden tul i pyrkiä valvomaan uusien 

näytelmien hankintojaan ja estämään näytelmien virheellinen kopiointi. Ohjelmisto 

haluttiin vaihtelevaksi suomentamalla "nykyisen yhteiskunnall isen murroskautemme 

taistelujen jännitysvoimaa kuvaavia ja taiteellisestikin mahdoll isimman päteviä ve

näläisiä, amerikkalaisia, saksalaisia ym. kansainväl istä työväen näy tel mäkirjall isuut-

d .. k' 2 ta e ustavla teo Sla". 

Puoluelehdistön toivottiin myöntävän palstatilaa näyttämöteknisille ja näyttämön 

merki tystä valaisevi lie kirjoi tuksil le, jotta näin saataisiin luoduksi entistä parempi 
3 

yhteisymmärrys näyttämön ja katsomon väl ille. 

Näyttämöiden kannanotot bolshevisointiin 01 ivat ylimalkaan my8nteisiä. New 

Yorkin, Brooklynin ja Jamaikan työväenyhdistysten näyttämöt myönsivät, että niiden 

ohjelmisto oli ollut - "ei tavallista ajanvietettä, vaan mitä pahinta lajia roskaa por

variston hyväksi työväenluokkaa vastaan ... II ja lupasivat pikaista korjausta asiain 

tilaan.
4 

Vain kuusi kuukautta aikaisemmin IITaiteen basilli ll oli raportoinut New 

Yorkin Työväen Teatterin ohjelmistosta:
5 

1 ) Työmies 5. 11 . 1930. 
2) Sama. 
3) Sama. 
4) Työmies 31 .8. 1930. 
5) Työmies 4.3.1930. 
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Ital ialainen renesanssiaikainen 
operetti 1I 0 nnen tyttö" on näytel-
ty suurella menestyksellä jo 8 
kertaa eikä se ole suinkaan vielä 
näy tel ty loppuun. Tämänlaatuisten 
näytelmien sisällölle ei saa suu-
ria vaatimuksia asettaa, mutta ne 
tehoavat etupäässä ui konaisella 
loistoliaan ja nautintoa ni in si 1-
mälle kuin korvalle ne tarjoaa run
saassa määrässä. Taloudellisesti 
ne ovat olleet erittäin edullisia 
esityksiä ... näitä on pakko esittää 
voidaksemme tyydyttää yleisömme ko
konaisuudessaan, joka teatteriamme 
suosi i ja kannattaa. 

"Tai teen basi II ikin" myöntää työväennäytelmien puutteen vaivanneen heidän teat

teriaan, mutta ei samassa määrin kuin monia muita. Kuitenkin yleisömenestys oli ol

lut työväennäytelmien esityskerroissa kauttaal taan heikko. Kirjoittajan täytyy tode

ta, että teatterin on hyväksyttävä katsojien miel tymykset ja sopeuduttava vall itsevaan 

tilanteeseen. Nimimerkki tajusi tilanteen hankaluuden puolueen kannalta ja esitti ve

toomuksen yleisölle, että se kannattaisi työväennäytelmiäkin "ainakin Kahteen ker-

taan" . 
1 

Näyttämöt joutuivat taas - kuten niin monesti ennenkin - pohtimaan kysymystä, 

miksi kevyt operettiohjelma sai yleisön 1 iikkeelle pal jon helpommin kuin vakavat 

luokkahenkiset ohjelmat. Ongelman ratkaisuksi ehdotettiin, että yleisö kasvatettai

siin ymmärtämään muutakin kuin huvinäytelmiä, mikä ei silti saisi merkitä komedioi-
2 

den ja operettien poistamista kokonaan ohjelmistosta. Työmies vaati Näyttämöl iittoa 

auttamaan asiassa ja hankkimaan sellaisia laulu- ja huvinäytelmiä, jotka "vastasivat 
3 

työväenluokan pyrkimyksiä II . Työmiehen ohjelmajulistukseen kuului lisäksi nuoriso-

näyttämötoiminnan ja koulutuksen kehittäminen. 
4 

Myös työväenyhdistysten jäsenistön oli aika tajuta näyttämötyön todellinen voima 

1) Työmies 4.3.1930. 
2) Työmies 7.5.1930. 
3) Sama. 
4) Sama. 



yleisessä kasvatustyössä. Yhdistysten 

johtokuntien 01 i suhtauduttava näyt

tämöihin aatteell isesti eikä rahanhan-

kintalähteenä. Lehdistön 01 i tuettava 

sitä kasvatustyötä, joka kohdistui ylei

söön. Ja lopuksi, näyttämöhenkilöstöl

Ie 01 i järjestettävä yhteisiä kokoontu 

misia' joissa näyttämökoulutuksen ohel

la painotetaan näyttel ijöiden pol iittis

ta merkitystä ja harkitaan keinoja, joi

den avulla työväennäyttämöistä tul isi 

katsojien vai istajia ja opettajia. 1 

Ei työväennäyttämöillä enempää kuin 

työväen kul ttuuriharrastusten piirissä 

ylimalkaan tyydytty vain käytännön toi

menpiteiden suorittamiseen aatteell ises

sa vai istustyössä; myös asioiden teoreet

tiset ja filosofiset ongelmat kiinnostivat 

mieliä. Työväen taide-käsite oli eräs 

20-1 uvun loppuvuosien innostavista ky

symyksistä: mitä se on, kuka sitä luo, 

Felix Hyrskeen "VankileirilIä" edustaa ns. työ
väennäycelmiä, joita nimenomaan sosialistiosas
tot ja edustajakokoukset velvoittivat näyttämö
jään esittämään operettien ja huvinäytelmien si
jasta. (Työmies 29. 3. 1922) 

1) Työmies 7.5.1930. 
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kenelle se on osoitettu. 

Eräs ajattel ija määrittel i työväestön taiteeksi sen, mikä synnyttää ja luo uutta 

taisteluhenkeä . Hänen käsityksensä mukaan porvaristolla ja työväestöllä ei voi olla 

yhteistl:J taidetta, mitä seikkaa amerikansuomalaisen työväen ei pidä unohtaa, vaik

ka amerikkalainen työväki sen on unohtanutkin. Koska taide ei ole yhteinen kaiki l

le, se ei voi olla puolueetontakaan , ja si itä syystä "valkoisen Suomen vai kotai tei I i

joita ei pitäisi hyväksyä esiintymään amerikansuomalaisen työväen näyttämöillä".' 

Muuan toinen samaa kysymystä pohtinut meni astetta edemmäs väittäessään, että työ-
2 

väestön elämää ns. valkotaiteilijat eivät edes pystyneet esittämään ja tulkitsemaan. 

Työväennäyttämöillä vallitsi yleensäkin käsitys, että heidän omaa taidettaan eivät 

muut kuin he itse pystyneet esittämään eikä heille ollut taidetta muu kuin heidän it

sensä ei i työläisten luoma taide. Nimimerkki Riftin määrittelystä käy hyvin ilmi, mi-
3 

tä taide amerikansuomalaiselle akti iville työväenl iikkeen kannattajalle merki tsi: 

Tai tee II a emme tarkoi ta ta i de tta, joka 
esitetään "taiteen itsensä vuoksi". 
Taiteella, tai oikeammin näyttämötai
teella, ymmärrämme sellaisen näytelmän 
esittämistä joka kuvaa jonkun määrätyn 
ihmisryhmän olotilaa, heidän ympäristö
ään, heidän maailmankatsomustaan, heidän 
taisteluitaan ja toiveitaan - heidän it
sensä ja jonkun toisen ihmisryhmän näkö
kannalta katsottuna. Luokkayhteiskunnassa, 
jossa me nykyään elämme, tämä luonnolli
sesti johtaa luokkien ... etujen mukaiseen 
näytelmään. Tämä on kiertämätön tilanne, 
jota taiteilijakaan ei voi kiertää. 

Kominternin kirjeen jälkimainingit ulottuivat melko pitkälle 30-luvulle. Vähitellen 

olosuhteet pakottivat kuitenkin järjestön lieventämään jyrkkiä vaatimuksiaan. Kun 

edelleen etsittiin syitä näyttämötaiteen kauan jatkuneeseen kehnoon tilaan, uskal-

letti in lopul ta tunnustaa, että Kominterni n kirje 01 i tuiki ttu tai ainakin toteutettu 

liian kaavamaisesti ja ki rjaimell isesti. Toteamuksd<:si jäi, että vuosien kokemuksesta 

1) T yöm ies 26.2. 1927. 
2) Työmies 9.3. 1927. 
3) Industdalisti 12.4.1927. 
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huol imatta amerikansuomalainen työväenteatteri ei ollut kyennyt pysymään kehityk

sen mukana, koska ei oltu välitetty seurata ajan vaatimuksia näyttämö- ja kulttuuri-
1 

toiminnassa yleensä. 

Kun umpikujaan ajautunutta tilannetta 30-luvun lopulla sitten ryhdyttiin kohen

tamaan, 01 i vaikeuksia uudelleen kartuttaa näytelmävarastoa samaa vauhtia kuin si

tä oli hävitetty. Näyttämö ei ollut saanut uusia näytelmäkirjailijoita, jotka muuta

massa vuodessa 01 isi vat pystyneet 1 uomaan entistä parempaa ai neistoa, varsinkaan 
2 

kunminkäänlaistaapua ei työväenliikkeen ulkopuolisilta haluttu. 

Järjestön kuudennessa edustajakokouksessa 01 ivat miel ialat muuttuneet sitten vuo

sikymmenen alun. Ennen hylätyt kansannäytelmät saivat nyt armon toimeenpanevan 

komitean muistiossa. Myös vanhat suomalaiset klassikot, kuten Aleksis Kivi, kel

puutetti in tästä läh in näyttämöi lie. Kokous vei voi tti myös osastojensa näy tel mäseu

rat pyrkimään yhteistoimintaan paikkakunnan muiden suomalaisten näyttämöjen kans-

sao Järjestön näyttämöt liittyivät myös Amerikan Uuteen Teatteriliittoon ( New 

Theatre League). Tämän toimenpiteen tarkoituksena oli saada kosketus entistä laa

jempiin joukkoihin - kuten suositus kuului. 3 

Edustajakokouksen päätösl ausel mat saivat nopeasti kannatusta maan eri puol i Ila. 

Seattlen työväenyhdistys 01 i ensimmäisiä uudistuksen alkajia. Heinäkuussa 1937paik

kakunnalle perustettiin Suomalainen kulttuuriseura, joka koostui "useasta eri taval

la ajattelevista ihmisistä". Seuran tarkoituksena 01 i kohottaa suomalaisen väestön ha

jaannuksessa oleva kulttuuritoiminta uuteen alkuun. 'r-rämä juuri perustettu, taiteel

lisen, kehittävän kulttuurityön, työtätekevän väen omaa kulttuuria edistävä seura 

ei ole mikään tuulenpuuska. Se on pitkäaikaisen, käytännöll isen työn ja joukkojen 
4 

ajatLksen tulos". 

Väh i tel len keh i ttyvä eri mi e I ipideryhmi en väl i nen yhteistoi m in ta osoi ttautui he

delmälliseksi suomalaisen kulttuurin ja perinteen säilymisen ja jatkumisen kannalta. 

Näyttämötoimintaa harrastetaan tänökin päivänä siirtolaisten keskuudessa, vaikka 

sen muodot ja toiminnan lähtökohta ovatkin suuresti muuttuneet. 

1) T yöm ies 5. 12 . 1 937 
2) Työmies 2.10.1937. 
3) Yhtenäisyys - polttava kysymys ... 1937. 
4) Työmies 28.7.1937. 
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III SIIRTOLAI STEN NÄYTELMÄK IRJALL I SUUS 

l.Siirtolaiskynäil jöistä ja heidän tuotannostaan 

Suomalaisen työväenl i ikkeen kirjall isuutta sel vittävässä laajassa tutkimuksessaan 

Joukkosydän Raoul PALMGREN on vai innut tarkasteltavakseen joukon tunnetuimpia 
1 

amerikansuomalaisia kirjai I ijoita, joista hän käyttää nimitystä emigranttikirjai I ijat. 

Heitä ovat Matti Kurikka, A.B. Mäkelä eli Kaapro Jääskeläinen, Santeri Mäkelä, 

Aku Päiviö, Moses Hahl eli Hijoppi Rotilainen, Mikael Rutanen, Eemeli Parras, 

Richard Pesola, Kalle Toivola ja Kalle Tähtelä. Kaikki he ovat siirtyneet Yhdys -
2 

valtoihin - joko pysyvästi tai tilapäisesti - vuosisadan vaihteen jälkeen. 

Raoul PALMGREN pitää heitä - vaikkakin amerikansuomalaisina - kotimaisina kir

jai! i joina siitä syystä, että heidän tuotannossaan "kotimaiset olot ja miel i alat kuvas

tuvat siksi runsaasti, että he kuuluvat tutkimuksemme piiriin ... ,,3 PALMGRENIN pe

rusteluun nojautuen heidät jätetään tämän tutkielman ulkopuolelle, toisaalta myös 

siksi, että heistä ei kukaan edusta sitä tietyllä tavalla "kertakäyttökirjail ijatyyppiä", 
I 

jonka kirjoittama näytelmä tai kuvaelma kelpasi tyydyttämään vain hetken tarvetta, 

näyttämöjen jatkuvaa näy tel mäpulaa. Joukkosydämeen vai i ttujen kirjail ijoiden tuo

tanto on melkoisesti korkeatasoisempaa kuin niiden kynäilijöiden tuotanto, jota tässä 

on tarkoitus esitellä. 

Kalle Toivolaa ehkä lukuunottamatta kaikki mainitut kirjailijat liikkuivat draaman 

alueella, joskin proosa tai lyriikka muodosti tärkeimmän osan heidän tuotannostaan. 

Matti Kurikan kahta näytelmää, "Äärimmäisessä talossa" ja "Vi imeinen ponn istus" -

joista ainakin edellinen oli kotimaassakin tunnettu - näyteltiin siirtolaisten näyttä-
4 

möillä. Myös Santeri Mäkelän näytelmistä tunnettiin ainakin kappaleet "Isontalon 

Antti", "Sosial isti", II Maahenki II ja "Kansan tuomio". 
5 

Aku Pä iviö 01 i ennen muuta 

1) Palmgren I 1966, vi. 
2) Sama 67-88 passim ja 449-473 passim; Sama" 1966, 227-245 passim. 
3) Palmgren" 1966, 227. 
4) Industrialisti 7.2. ja 10.9.1920 ja 12.11.1920. 
5) Työmies 13.1.1923; Industrialisti 27.2.1920; Sosialisti-Työmies 27.8.1924; 

Industrialisti 1.5.1930. 
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1 
sanomalehtimies ja runoilija, joka ei näytelmän alueilla liiemmälti onnistunut. To-

sin Päiviön runokokoelman "Ajan laulun" oli Frans Lindroos sovittanut laulunäytelmäk

si työväennäyttämöjä varten, ja se 01 i use ink in oh jel m istossa eri puol i Ila Yhdysval to

ja.
2 

Myös Päiviön näytelmä "Vapaassa maassa" menestyi siirtolaisten työväenteatte-
3 

rel ssa. 

Mäkelän ja Päiviön aikalaisiin aatteellisestijaajallisesti kuului Moses Hahl, joka 

näistä kolmesta oli etevin näytelmäkirjailija. Hänen tunnetuimpia ja näytellyimpiä 

teoksiaan lienevät olleen "Tumma täplä" (1912) ja "Punakaartilainen" (1919). "Tum

ma täplä" on aiheeltaan hyvin erikoinen, eräänlaista yli-ihmisoppia käsittelevä näy-
4 

telmä, jota tuskin siirtolaisten keskuudessa tunnettiin tai näyteltiin. "Punakaartilai-

nen II sen si jaan k iinnosti amerikansuomal aisia aiheensak in puol esta, ja sen esi tyksis

tä on useitakin mainintoja eri yhteyksissä. 5 Näytelmä kuvaa Suomen kansalaissotaa 

vuonna 1918, ja tämä aihe kosketti siirtolaisia työväenliikkeen ihmisiä jatkuvasti. 

Hahlin suosittuihin näytelmiin kuuluivat vielä "Luokkaviha" ja "Tuomas Petteri Tyh

jänen" .. joita kumpaakaan tuskin Suomessa tunnettiin. 6 

Amerikansuomalaisiin tunnettuihin kirjailijoihin kuuluivat myös Mikael Rutanen, 

Eemeli Parras ja Kalle Tähtelä. Rutasen näytelmät "Murroksessa" ja "Hehkuva tuli-
7 

vuori II lienevät jääneet painamattomiksi , mutta n ii tä näy tel ti in ahkerasti. T odennä-

köisesti ne olivat juuri sellaisia näytelmiä, joita työväennäytelmillö ymmärrettiin. 

Suurimmat laakerinsa Rutanen kuitenkin saavutti runoilijana eikä näytelmäkirjailija-
8 

na. 

Lehtimies ja agitaattori Eemel i Parras julkaisi Amerikanvuosinaan joukon näytelmi

ä, joista tunnetuimpia olivat lännenkultakaivosseutujen elämääkuvaileva näytelmä 

1) Palmgren I 1966,468. 
2) Minnesotan yo:n kok ./TYYH . 
3) Työmies8.1.1931; Industrialisti 11.4.1929. 
4) Työmiehessä 10.9. ja 26.9.1924 on maininta näytelmästä "Tumma täplä". Näy

telmä kuvataan hauskaksi, mutta ei "hävyttömyydellä pilatuksi". On hyvin epä
varmaa, onko kyseessä Hahlin näytelmä. Jos näin on, niin kuvauksen laatijanon 
täytynyt täysin erehtyä näytelmän sanomasta. Näytelmä ei ollut huvinäytelmäksi 
otsikoitu, kuten kuvauksen laatija antoi ymmärtää. 

5) Gardnerin Työväenyhdistyksen Näyttämön puolivuotiskertomus 1.1.-30.6.1919. 
6) Työmies 4.7.1923 ja 29.8. ja 12.9.1924. 
7) Työmies 27.4.1928 ja Industrialisti 15.10.1920. 
8) Raivaaja 16.5.1957; Palmgren" 1966, 227-230. 



"Villit vuoret ll sekä näytelmät IIUhrit" 
1 

ja II Jättiläisvaltimo sykkii". Näy tel-

mäkirjail ijana lahjakkuudel taan Par

rakseen verrattavissa on myös Kalle 

Tähtelä, joka suoritti pääosan näy tel -

mäkirjail ijatoiminnastaan Amerikassa. 

Hänen pääteoksenaan pidetään lak

koteemaa käsittelevää näytelmää 

II Lowell in lakko" I joka perustuu erää

seenvuonna 1912 tapah tuneeseen työ-
2 

taisteluun. Toinen hänen usein esi-

tetty näytelmänsä on nimeltä II Hornall , 

mutta se ~ienee jäänyt painamattomak-
. 3 

Sl • 

Amerikansuomalaisten siirtolaiskir-

jail i joiden kohdalla on havai ttavissa 

selvä kahtiajako. Kaikki ns. merkit

tävät kirjail ijat - tässä tapauksessa 

kirjail ijat, jotka ovat saaneet tuotan

toaan painetuksi - ovat tunnettuja työ

väenkirjall isuuden tutkimuksessa. Hei

dän elämänvaiheensa tunnetaan, usein 

he ovat jättäneet jälkeensä runsaasti 

muistiinpanoja tai kirjoittaneet muis

te Imi a. Mon i ssa tapauksissa he idän 

kynänsä jölki vaikutti vuosikausia 

si irtolaisten kul ttuurielämässä tai a

merikansuomalaisessa työväen I iikkees-
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1) Työmies 26.1.1928, Industrialisti 5.2.1927. 
2) Industrialisti 3.6.1920. 
3) Palmgren" 1966, 492 n. 387. 
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hyvin usein anonyymeinä tai nimimerkin suojissa kirjoittaneet kynäilijät, on jäänyt 

lähes täysin tuntemattomaksi. Tällaisten kirjoittajien elämäkertatiedot puuttuvat 

joko tyystin aikakirjoista, tai ne ovat hajanaisia ja puutteell isia. Mikäl i heidän vai

heistaan jotain tiedetään, se johtuu muista seikoista kuin heidän kirjall isista ansiois

taan. Tavallisesti he toimivat aktiivisina työväenliikkeen kannattajina tai jäseninä; 

olivat puoluetyöntekijöitä, puhujia, harrastivat kulttuuritoimintaa omissa osastois -

saan, tai muuten esim. perhesuhteittensa vuoksi seurasivat läheltä työväenliikkeen 

toimintaa. Lähes tuntemattomiksi jääneiden kynäil ijöiden kirjoittamia näytelmiä ja 

kuvaelmia lienee pal jon enemmän kuin toistaiseksi on löydetty, sillä sanomalehtitie

dot ja erilainen muu arkistoaines todistavat tällaisen runsaan näytelmävalikoiman 01-
1 

leen olemassa ja käytössä. 

Kun näytelmän kirjoittaja halusi saada näytelmänsä esitetyksi, hän usein tarjosi 

sen suoraan paikall isten näytelmäseurojen käyttöön, jolloin seura päätti sen hyväk-
2 

symisestä tai hyl käämisestä tai mahdoll isesta lunastamisesta tulevaisuuden varalle. 

Kirjailija tuskin suunnitteli näytelmänsä kustantamista tai painatusta, vaan hänen toi

veensa 01 i saada näytelmä esityslavalle . Näin ollen jokin hyväkin näytelmä saattoi 

melko varmasti jäädä unohduksiin sen jälkeen kun sitä oli riittävästi näytelty paikka

kunnalla, tai se hautautui vuosikausiksi osaston arkistoihin. 

Siirtotai skynäil ijöiden tuottama näy tel mäaineisto 01 i yleisesti ottaen aihepi iril -

tään mon ipuol ista ja laadull isesti sekalaista ja kirjavaa, ja sisälsi kaikki draaman la

jit farssista murhenäytelmään . Mutta tarkempi perehtyminen tähän aineistoon paljas

taa tiettyjä yhtäläisiä aineksia, jotka yhdistävät näennäisesti hyvin erilaisetkin näy

telmät yhteiseksi ja omalaatuiseksi kokonaisuudeksi. Vaikka näytelmien aiheet poik

keavat toisistaan, aika ja paikka vaihtelevat ja persoonall iset ihmiskohtalot muovau

tuvat erilaisiksi, niiden peruslähtökohta ja tematiikka ovat lähes yhdenmukaiset. Näy

telmille on tyypillistä tiettyjen teemojen vastakkaisuus: sortaja - sorrettu, kristinusko 

1) Pintapuol inenkin tutustuminen 1920- ja 1930-luvun amerikansuomalaisiin sanoma
lehtiin, kuten Raivaajaan, Työmieheen ja Industrial istiin, saa lukijan vakuuttu -
neeksi näytelmävai ikoiman runsaudesta. 

2) Gardnerin sos.osaston näytelmäseuran kokoukset 16.9.1912, 20.1., 2.3. ja 
10.3.1918; Cloquetin Suom. Työväenyhdistys Kehitysseuran ark. 
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- sosialismi, kirkko - työväenliike, kapitalismi - sosialismi. Näytelmien esittämä 

maailmankuva on kauttaaltaan pessimistinen; heikkoihin ja vähäosaisiin kohdistuva 

epäoikeudenmukaisuus vallitsee maailmassa, ja tilanteen voi korjata vain maailman

laajuisen sosial ismin toteuttaminen. AI istetun ihmisen on opittava puolustamaan oi

keuksiaan, ja parhaiten se onnistuu joukkovoiman avulla; yksilöratkaisut eivät ole 

suositeltavia, sillä ne eivät johda kokonaisvaltaiseen hyötyyn. 

Temaattisen yhdenmukaisuuden lisäksi myös näytelmäaineiston muodollisessa ra

kenteessa, kielessä, lauserakenteissa, henkilögalleriassa, tyylissä on yleispiirteissä 

havai ttavissa tiettyä toistuvuutta. Näytelmien kiel i on sangen usein murteell ista suo

men kieltä, ja murre osoittaakin, mistä päin Suomea kirjoittaja lienee siirtolaiseksi 

lähtenyt. Tosin rool ivihkojen kopiointi 01 i omiaan jossain määrin muuttamaan alku

peräistä kieltä; kopioinnissa ei aina noudatettu tiukkaa täsmällisyyttä. Kieli oli 

myös osittain vanhahtavaa, vuosisadan alussa puhuttua kieltä, joka oli sellaisena 

säilynyt siirtolaisten käytössä. Lauserakenteet olivat saaneet jonkin verran vaikuttei

ta engl ann ista, mikä sotii suomen k iel tä vastaan ja saattaa aiheuttaa väärinkäsi tyk

siä tekstin ymmärtämisessä. Eräänlainen ylisanallisuus eli merkityksettömien sanojen 
1 

käyttö kankeuttaa usein tekstin sujuvuutta ja on sille pelkkänä rasitteena. Kaikkinai-

nen kielenkäytön huolimattomuus pilaa hyvänkin näytelmän, ja siirtolaisten kirjoitta

missa näytelmissä oli kielen huollossa paljon parantamisen varaa. 

Maininnan ansaitsee siirtolaisten kirjoittamien näytelmien joukossa Neuvostoliit

toa ja Neuvosto-Karj al aa käsittel evä suhteell i sen runsas näy tel mäkokoel ma. Ameri

kansuomalaisten siirtolaisten keskuudessa heräsi 1930-luvulla Karjalaan suuntautuva 

siirtolaisl iik~, ja tämän innostuksen yhteydessä syntyi näytelmiä, jotka kuvasivat o

loja ja olemista Neuvostoliitossa, jossa vallitsi erilainen ja vastakkainen yhteiskunta

järjestys kuinYhdysvalloissa. Näytelmät kuvasivat Karjalan ja Neuvostoliiton oloja 

positiivisessa hengessä ja olivat siis tarkoitetut kannustamaan mahdollisia muultajia. 

Ainakin Lauri Luoto, Väinö Kääriäinen, Paul Laakso, T. Tasanen ja LydiaGrönlund 

kirjoittivat Neuvostoliittoa ja Karjalaa käsitteleviä näytelmiä, ja todennäköisesti oli 

1) Ks. esim. John Koski: "Vuorelan tuho", s. 33, 35. TYYHjlndustrialistin koko 
2) Sulkanen 1951, 278. 
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vielä muitakin samaa aihetta käyttavi~ kynaH i jöita. 1 

Siirtolaisten tuottamaan naytelmaaineistoon kuuluvat viela omana ryhmänään ne 

lukuisat näytelmäsovitukset ja mukailut, joita laadittiin nove"eista ja romaaneista 
2 

ja sovitettiin näyttämön tarpeisiin. Tämän laatuisen näytelmäaineiston käsittely 

jätetään kuitenkin tässä yhteydessä vain pelkän maininnan varaan, sillä ne eivät e

dusta siirtolaisten omaperäisintä kirjall ista tuotantoa. 

2.Siirtolaisnainen naytelmäkirjail jana 

Ennen kuin puolue ryhtyi sanelemaan näytelmäseuroille tiukkoja ohjeita siitä, mi

tä ja minkälaisia näytelmiä niiden tulisi esittää, näyttämöiden ohjelmisto oli suhteel

lisen monipuol inen ja vaihteleva. Näytelmäseurat esittivät kaikenlaisia näytelmiä e

rottelematta sen kummemmin työväennäytelmiä ns. porvari II isista näytelmistä. Teat

terit tuottivat näytelmiä, joista yleisö ja näyttelijät pitivät. On monia osoituksia sii

tä, että huvi- ja musiikkinäytelmät sekä yleensä kevyehköt ohjelmat, jotka eivät vaa

tineet yleisöl tä kovin suurta tai 011 enkaan yhteiskunnall ista tietoutta ta työväenhen

kistä asennoitumista, olivat suositumpia kuin vakavat näytelmat. 
3 

Luonnollisesti ylei

sön suhtautuminen riippui siitäkin, miten vakavahenkinen draama heille tarjottiin. Lii

an usein lienee tapahtunut, että esitys sortui taidottomuuteen ja paatoksell isuuteen, 

mikä masensi katsojien innostuksen. 

Aatteell isen hengen sävähdyttamät amatöörikynäil ijät eivät puolestaan aina usko

neet, että yhteiskunnallisiin epäkohtiin kriittisesti puuttuvan näytelmän ei välttämät

tä tarvitse olla pitkastyttavä. Tärkeätkin asiat voi esittää kiinnostavasti ja hauskasti 

liikoja saarnaamatta. Vain harvat näytelmäntekijät hallitsivat sen taidon, ja niihin 

harvoihin kuuluvat muutamat naiskirjailijat, ennen muita Aili Latvala, Helmi Mattson, 

1) Lauri Luoto: "Uhutkoskella", "Tallikymppi"; Paul Laakso - Väinö Kääriäinen: "Pu_ 
na-armeijalaiset manöövereilla"; T. Tasanen: "Karjalaan"; L. Grönlund: "Tehdas
elämää", "Uranuurtajat". TYYH/lndustrial istin kok. 

2) Ks. Industrial istin kokoelman ja Minnesotan yl iopiston kokoelman näy tel mäl uette
lot. 

3) Ks. luku 1,1,11-13, luku 1,2,21-22. 
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Amerikansuomalaisia näytelmiä painettiin vain harvoin, ja näytelmät ovat pääasiassa jääneet roolivih
koina näyttämöjen arkiscoihin. Kuvassa Minnesotan yliopiston arkistolahjoitukseen liittyviä näytelmien 
roolivihkoja (Turun yliopisto, Siirtolaishistorian tutkimuskeskus) 
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Hi I ja Koski ja Fanny Ojanpää . 

Ali i LATVALA on eräs harvoja komedian edustajia si irtolaiskynäi I ijöiden joukossa. 

Hänen elämänvaiheistaan ei ole säilynyt paljonkaan tietoja, sen verran kuitenkin tie

detään, että hän oli naimisissa näyttämönjohtaja ja kuplettilaulaja Nels Lotvalan 
1 

kanssa I ja on varsi n todentuntuista, että hän juuri miehensä vaikutuksesta joutui mu-
2 

kaan näyttämötoimintaan As.toriassa Oregonissa 20-1 uvulla. Sen sijaan hänen tuo-

tantonsa tunnetaan suurel ta osin, ja se edustaa kauttaal taan kevyttä huvinäytelmäl in

jaa. 

Ali i Latvalan komedioista lienee aihetta tarkemmin esitellä kaksi hänen tuotannol

leen tyypillistä huvinäytelmää, näytelmät "Kuorotyttö" ja "Emäntä lakossa" . Lyhyt 

l-näytöksinen llKuorotyttö" on kärkevä kannanotto amerikkalaisten keskiluokan rou

vien harrastamaan sosiaal iseen avustustoimintaan , joka kohdistui milloin mihinkin -

usein ehkä vain kuvitel tuun - yhteiskunnall iseen epäkohtaan. IIK uorotytön ll tapah

tumat sijoittuvat 20-luvun lopun pulakaudelle, jolloin monet joutuivat luopumaan 

vakinaisista ansioistaan ja etsimään tilapäistöitä. Tässä tapauksessa kuorotytöt 01 ivat 

joutuneet työttömiksi, ja paikkakunnan hyväntekeväisyysrouvat perustivat avustusseu

ran he idän auttam isekseen. Rouva Natal ia Bill ings otti tehtäväkseen kasvattaa kuo-
3 

rotyttö Ethel Dar! ingista IIherraa pelkäävän, nöyrän ja kuul iaisen palvel ijan ll
• Per-

heenpää Edward ja aikamiespoika Richard innostuvat myös asiaan, joskin täysin eri 

syistä kuin talon rouva. Kun tyttö sitten saapuu, Edward havai tsee yllätyksekseen, et

tä tämä onkin sama neiti, jota hän on 1 ieh itellyt monena iltana ll u lkona ll ollessaan. 

Myös Richard ja avustuskerhon puheenjohtaja herra Lind ihastuvat Ethel iin. Ethel on 

kuitenkin jo ehtinyt tympääntyä Natal ian komenteluun ja Edwardin ja Lindin ahdis -

teluun ja sekoittaa koko perheen asiat sepittämällä lennokkaan jutun talon herran pii

levästä miel ipuol isuudesta. Hän saa Edwardin mustasukkaiseksi Natal iasta, tämän puo

lestaan keimailemaan Lindille ja Lindin kammoamaan Edwardia tämän uskotellun hul

luuden vuoksi - sanalla sanoen hän tekee heistä kaikista narrejo. Richard on ainoa, 

johon hän tuntee luottamusta ja kii'1tymystäkin ja tälle hän purkaa harmi-

1) Sulkanen 1951,114,119. 
2) Muisto-·albumi 1965, 33. 
3) Kuorotyttö 11. Minnesotan yo:n kok .jTYYH. 
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Kumma kun äitinne ei hae heinähankoa 
jolla kaukaa käsi ttel isi minua, ettei 
vain saisi käsi insä tahraa - - - Hän 
aikoo näyttää tuttavi lIeen ja tuoli e 
narrimaiselle seuransa johtajalle, 
kuinka hän minusta opettaa hyvän ja 
nöyrän pal vei ijan - - -

Richard on vakavissaan ihastunut Ethel iin ja yrittää torjua äitinsä nousukasmaista ko

mentelua. Kun se ei onnistu, nuoret lähtevät talosta ja ilmoittavat menevänsä ensi 
2 

tilassa naimisiin. Edward yrittää heitä pidätellä, mutta Natal ia on eri miel tä: 

Älä heistä huolehdi. Kyllä he 
taas kotiutuvat. Minulla on 
sitten parempi tilaisuus opet
taa tuota julkeaa naista - - -

Latvala tuskin pyrki kirjoittamaan syvällistä draamaa, vaan onnistui kepeässä sävys

sä saavuttamaan tavoitteensa, osoittamaan naurettavaksi hyväntekeväisyyden nimik -

keellä ratsas:tavien,joutilaiden rouvien harrastamat puuhat, joista ei ollut apua tai 

hyötyä kenellekään. Näytelmä on rakenteel taan ti ivis ja johdonmukainen. Dialogi 

on joustavaa ja sanankäänteet ymmärrettäviä. Tässä näytelmässä Latvalan suomen 

kieli on puhdasta eikä siinä ole sitä turmelusta, minkä englannin kiel i näkyy aiheut

taneen hänen toiseen esimerkkinä käytettyyn näytelmäänsä "Emäntä lakossa" . 

Näytelmässään lIEmäntä lakossa" Latvala käsittelee siirtolaisperheissä varsin tut

tuja ongelmia. Hän puuttuu naisen, ennen kaikkea perheenäidin asemaan perheyhtei

sössä, jossa muilla on aikaa yhteiskunnallisiin toimiin tai muihin harrastuksiin, mutta 

äidillä ei ole sellaiseen mahdoll isuutta, si lIö hänen on huolehdi ttava si itä, että muut 
3 

ehtivät rientoih insa: 

1) Kuorotyttö 23. 
2) Sama 38. 

Olensaanut askaroida jo viidestä 
asti, pessyt kahdet pyykit ja toi
set vaan tuolla tavalla vetelehti-

3) Emäntä lakossa 4. Minnesotan yo:n kok ./TYYH . 
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vät. Ihan pitää jokaista erikseen 
vetää tukasta että nousisivat syö
mään - - -

New York Workers' Klubin näytelmäklubi. (A History of Finnish American Organizations in Greater 
New York 1891-1976) 

Siirtolaisperheen äidin Mandin tehtävänä on hoitaa perheen asiat niin, että taloudes

sa kaikki toimii. Siitä huolimatta häntä ei arvosteta, vaan perhe arvostelee häntäsii

tä , että hän ei seuraa aikaansa I ja siksi on kovin tietämätön yhteiskunnall isista kysy

myksistä. Perheen 17-vuotias tytär Lai la on I iusumassa arvel uttavi lIe teille, ja per

heen isä Fel ix ja vei i Axel haluavat palauttaa tytön si ihen todell isuuteen, niukkaan 
1 

ja ahtaaseen arkeen, missä heidän jokaisen on elettävä: 

- - - tiedätkö että olet elänyt 
keinotekoisessa maailmassa - - -

1) Emäntä lakossa 12-13. Minnesotan yo:n kok ./TYYH. 
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unelmien maailmassa. Sinulla on 
sairaaloinen näkökanta elämästä, 
siksi häpeät kotiasi, vanhempiasi 

Mitä tarkoitat? 

Tuon "elämisesi" mittapuuna on, 
miten paljon saisit niinsanottua 
"hyvää aikaa" . Mieletöntä loiselä
jien perhoiselämän matkimista. 
Tahtoisit olla hienosti puettuna, 
kauniisti maalattuna, että kelpai
sit rikkaiden loiseläjien leikki
kaluksi. 

Isä ja vei i onnistuvatkin saamaan tytön mukaansa omiin pol iittisiin harrastuksiinsa. 

Perheen äiti tuntee kuitenkin itsensä kaikessa ulkopuoliseksi; hän ei ymmärrä toisten 

viljelemiä vieraskielisiä poliittisia termejä ja hänen uskonsa kaikkivaltiaaseenkin on 

vuosien mi ttaan kadonnut. Äi ti päättää opiskella sanomalehdistä oikean tietämyksen 

alkeet, varsinkin kun vielä naapurin rouvakin moittii häntä osall istumisen puutteesta. 

Mandi oppiikin tärkeitä yhteiskunnallisia asioita, joista varsinkin lakkoajatus häntä 

suuresti miellyttää. Hän päättää ryhtyä lakkoon perhettään vastaan ja aloi ttaa sen 

"sairastumalla". Perhe huolestuu, sillä äiti ei koskaan ole ollut sairaana. Apuun hä-
1 

Iytetylle lääkärille Mandi paljastaa sairautensa laadun: 

Niin lakkoon - - - koko perhettä 
vastaan. Ne ovat tulleet viime 
aikoina niin kovin vaatel iaiksi, 
ei riitä enää että olen heille 
kaikille kamarineidista pesijät
täreen asti, mutta nyt on väl ttä
mätöntä osata latinaksi puhua. 
Minun kuulema pitäisi itseäni 
kehittää, tulla sellaiseksi kir
janoppineeksi politikoitsijaksi 
- - - Olen suorittanut työnjaon 
omalla tavallani, menemällä lak
koon - - - 24 tunnin lakkoon. 

Äiti voittaa lakkotaistelun, ja hammentynyt perhe päattäa uudistaa vanhat tottumuk-

1) Emäntä lakossa 34. 
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sensa ja vast' edes jakaa kotLtyC:St tasapuol isesti, jotta äidi liekin jäisi aikaa lepää

miseen ja opiskeluun. 

Varsinkin tässä näytelmässä käy esiin Latvalan kyky kirjoittaa ja ilmaista asiat 

selkeästi ja tavalla, jonka voi uskoa tyydyttäneen sikäläistä katsojakuntaa . Näytel

män parhaana puolena on asioiden ja henkilC:Siden luontevuus ja uskottavuus, mikä 

paljolti korvaa melko mitättC:Smän juoniaineksen ja tapahtumien staattisuuden. Näy

telmä on rakenteel taan yksinkertainen ja tasapaksu I minkäänlaista eri aiheiden rin

nakkaiskehittelyä tai eri henkilC:Siden persoonall isuuden painottamista näytelmässä ei 

ilmene. Näytelmä rakentuukin pitkälle pelkän tilannekomiikan varaan, mutta Lat

vala osaa käyttää sitä niin onnistuneesti, että se ei hautaa näytelmän vakavaksi tar

koitettua sanomaa naisen ja perheenäidin al istetusta osasta yhteiskunnassa. 

Latvalan muu tuotanto on tässä yhteydessä jätettävä pelkän luettelon varaan syys

tä, että ne noudattavat pääpiirteiltäänhänen esimerkeiksi valittujanäytelmiään. Tun-
1 

netuimpia ja eniten näyteltyjä komedioitaan ovat mm. "Rahapulassa" , "Syntinen 

enkeli" ja "Syntinen enkeli naimisissa,,2, "Salainen Säiliö,,3 ja "Punottu juoni,,4. 

Tuottelias prosaisti, runoilija, näytelmäkirjailija ja sanomalehtinainen Helmi 

MATTSON (synt. 1894) tul i siirtolaiseksi 1912, ja vaikutti vuosikymmeniä akti ivi-
5 

sesti Kanadan ja Yhdysval tain si irtolaisten kul ttuuritoiminnassa ja työväen I iikkeessä. 

Varsinkin hänen proosatuotantoaan ja runojaan on julkaistu runsaasti, kun taas hänen 

lukuisat näytelmänsä ovat syystä tai toisesta jääneet painamattomiksi . 

"Petolinnun kynsissä" on 3-näytöksinen kuvaus New Yorkin osavaltiossa sijaitse

van toisen polven siirtolaisen farmariperheen elämästä jasiitä elämänmuutoksesta, mi

kä tapahtui, kun perhe maanviI jelykseen kyllästyttyään päätti muuttaa kaupunki in. 
6 

Aatteell isesti vai veutunut naapuri varoi ttaa perhettä noudattamasta kirjaimell isesti 

hall ituksen kehoitusta tappaa karja ja lähtemästä suin päin kotifarmil ta. Naapurifar-

1) T yöm ies 6.7. 1923. 
2) Työmies 21.8.1924. 
3) Työmies 1.10. ja 2.10.1924. 
4) Työmies 9.10.1924. 
5) Helmi Mattson on julkaissut muistelmansa amerikansuomalaisessa sanomalehdessä 

Naisten Viiri, Superior, Wis. moniosaisena sarjana alkaen 14.3.1975. Hänkuoli 
kesäkuussa 1974. 

6) Petol innun kynsissä. Minnesotan yo:n kok .(rYYH. 
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marit suunnittelevat maitolakkoa elinehtojensa parantamiseksi ja haluaisivat kaikki 

paikkakunnan maanviljelijät mukaan. Perhe ei kuitenkaan innostu asiasta. Vanhin 

poika Joe hal uaa koettaa onneaan fi Imi tähtenä, tytär Lu I u suunn i ttelee man ikyrin 

uraa ja vanhemmat hal uavat myös saada uuden ja tuottavan amm~1tin • Vain perheen vanha 

isoäiti ja pikkutyttö Lilja jäävät kotimiehiksi farmille. Toisen näytöksen alussa mum

mo ja Lilja viettävät aikaansa kotosalla, jonne naapurikin pistäytyy kertomaan, että 

seudun farmarit 01 ivat voittaneet maitolakon . Yllättäen saapuu kaupunki in lähtenyt 

ja siellä kovia kokenut muu perhe kotiin ja alkaa kertoa kaupungin kuulumisia. Isää 
1 

ei oltu kelpuutettu mihinkään työhön, koska hän oli liian vanha: 

Mihin töihin? Kukaan yli neljä

kymmentä vuotta elänyt ihminen 

ei pääse työhön. Ja jos menet 

työtä hakemaan, niin sinut tut

kitaan niinkuin ennen hevosko

pukat Kuopion markkinoilla - - -

katsotaan suuhun ja hampaisiin. 

Ei ole yrittämistäkään vanhan ja 

ruman työhön päästä. 

Perheen nuorison ei ole käynyt sen paremmin, ja karvaista kokemuksistaan viisastunei

na Joe ja Lulu ovat liittyneet nuorisoliittoon. He päättävät levittää uutta tietämystään 

muillekin kulmakunnan asukkaille. Lululla on selvä näkemys aatteellisesta suunnan muu-
2 

tokses ta: 

Minun tieni kulki luokkataisteli- " 

jain pariin ja siksi säilyin pahem
malta. Nälkää ja vilua kärsin mut

ta henkisesti paranin - - - tuleva 

tehtäväni on nuorison pelastaminen 
sinisen kotkan kynsistä. Täällä 

farmilla aloitamme työn - - - Joe ja 
minä. 

Näytelmä on kuin katkelma Yhdysvaltain 30-luvun alun talous- ja sosiaalihistoriasta, 

ja edustaa tietynlaista näkemystä. Eletään suuren talouslaman seurausvaihetta ja pre

sidentti Rooseveltin talouspoliittisen uudistuskauden alkua. Hallituksen tarkoituksena 

-
----- --~ 

1) Petolinnun kynsissä 18. 

2) Sama 23. 
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01 i säädellä kaikkea talouspol i ti ikkaa, ni in maataloutta kuin teoll isuuttakin. National 

Industrial Recovery Act eli NIRA-ohjelman tehtävänä oli säätää työaika sekä teolli

suuden pal kat uusien periaatteiden mukaisesti ja I isäksi se sisälsi säännöksiä työnteki-
1 

jäin yhdistymis- ja neuvotteluoikeuksista . Kun näytelmässä puhutaan niralinnusta, 

nirahumalasta, niraneidosta tai petolinnusta, sillä tarkoitetaan mainittua NIRA-oh

jelmaa ja sen aiheuttamia toimenpiteitä. Ohjelman tunnuksena 01 i sininen kotka, Blue 

Eagle, josta johtuu näytelmän nimi. NIRA-ohjelman tarkoituksena oli elvyttää työl

lisyys ja lamaantunut teollisuus, mutta sen esittämät keinot eivät tyydyttäneet Ame

rikan järjestäytynyttä teoll isuustyöväestöä, joka vastusti sen toteuttamista. "Petol in

nun kynsissä" on näy tel mä tämän oh jel man vastustamisesta ja sen aiheuttamista vaike

uksista. Näytelmän sisällön käsittämiseksi on tunnettava sen hetkinen taloudell inen 

ja yhteiskunnallinen tilanne, muussa tapauksessa näytelmä jää lukijalleen hämäräksi. 

Hei mi Mattson vai itsikin aiheensa yleensä jostakin ajankohtaisesta kysymyksestä, 

mikä 01 i katsojakunnalle tuttu .Tästä johtuu, että hänen näytelmänsä jäivät syrjään, 

kun niiden esittämä ajankohtainen ongelma menetti merkityksensä _ "Petol innun kyn

sissä" on tyypillinen kertakäyttönäytelmä tai pamflettinäytelmä, samoin se on oival

linen esimerkki niiden kaltaisista agitointinäytelmistä, joita vasemmistoradikalismia 

edustavat näyttämöt 30-luvulla tarjosivat yleisölleen _ Niiden hall itsevana piirteenä 

on muodon ja sisällön helppotajuisuus; ne ovat opetusnäytelmiä, jotka ovat verhottui

na draaman asuun. 

Petolintu on monia muita vastaavanlaisia näytelmiä taidokkaampi,_ Se operoi henki

lötasolla taitavasti sikäl i, että se on vai innut äänitorvikseen vanhan ja nuoren sukupol

ven edustajat, jotka molemmat pyrkivät samaan päämäärään - sukupolvien väl inen ris

tiriita etujen erilaisuudesta jää tapahtumatta. Nuoret ja vanhat kuvaavat kokemiaan 

yhteiskunnallisia epäkohtia siten, että ne laajenevat lopulta kollektiivisesti kaikkien 

tiedostettaviksi, yhteisiksi kokemuksiksi_ 

Ammattimaisena kynänkäyttäjänä Helmi Mattson selviää helposti kielell isistä kom

pastuskivistä. Hänen näytelmiensä kiel iasu on yleensä vivahteikasta ja kaunista suomen 

kiel tä, jota paikoitellen murrei Imaisut elävöittävät. Draaman tekniikan tuntemus ei ole 

yhtä keh ittynyt - mikäl i sellaisesta yleensäkään voi si irtolaisten harrastel ijakynäil ijöi-

1) The National Experience 1963, 654-655, 
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den yhteydessä puhua. Helmi Mattson noudattaa - ehkä tietämättään - klassista kol

men ykseyden vaatimusta, ja varsinkin toiminnan ykseyttä. Pääjuonen ohellaei kulje 

rinnakkaisjuonia. Petol innussa nousee pääasiaksi yhteiskuntakritiikki , joka ei siedä 

ohellaan muita aineksia. Ihmiskuvaukseen hän ei paneudu; henkilöt ovat suurin piir

tein hahmoteltuja eikä persoonallisuuksien kuvailemisesta näy jälkeäkään. Päähenki

löiden ja sivuhenkilöiden panos on yhtä tärkeä, heidän sanottavansa painottuu yhtä

läisesti. Dialogin tehtävänä on tuoda esiin pelkät tosiasiat, paljastaa sosialististen 

aattei den paremmuus sen hetki seen vall itsevaan ei ämänmuotoon verrattuna. 

Muodollisesti erilainen, mutta hengeltään yhtäläinen kuin Petolintu, on Helmi 

Mattsonin näytelmä "Sovintoa solmitessa", jonka kirjail ija määrittelee "yksiosaiseksi 

kuvael maksi nykyajal ta" ei i 30-1 uvul ta. Naapurukset An tti ja Liisa sekä Kalle ja Ma

ri ovat joutuneet poliittisista kysymyksistä riitoihin keskenään: 1 

Tuossa olisi pala purtavaksi 
naapurin Kallelle. Hän oli sitä 
mieltä, että työläiset eivät opi 
asioitaan johtamaan, eikä työläi
sistä ole hallitusohjaksiin. Hän 
halveksii omaa luokkaansa ja sa
massa itseään - - - Työläisten 
maan suuret saavutukset osoitta
vat, että työläiset voivat hall ita 
ja voi vat myös rakentaa. Ei tarvi
ta herroja - - -

Molempien perheiden yhteinen ystävä kulkukauppias Amalia ryhtyy sovinnon solmijak-
2 

si ja onnistuukin tehtävässään: 

Tuntuu pahal ta kun tällaisena 
aikana, jolloin luokkaviholl inen 
hakkaa päälle vihottel emme kes
kenämme. 
- - - Nyt puhutaan, Kalle, asi
oista, ei kinastellen, vaan kes
kustellen mal tili isesti ja asiat 
oikein ymmärtäen. - - - kumous 

1) Sovintoa solmitessa 2. Minnesotan yo:n kok ./TYYH. 
2) Sovintoa solmitessa 2, 8. 
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loi Neuvostomaassa uusia ihmisiä, 
lokakuu antoi vapauden ja luokkam
me kasvatti uuden ihmisen - - -
Miksi emme mekin luo itsemme uu
delleen - - - tarkoitan aatteelli
sesti. - - -

Näy tel mä käsi ttelee si irtolaisille tuttua aihetta, keskinä istä eripurai suutta, joka saat

toi leimahtaa pienestäkin syystä. On vain arvai I tava, onko kirjai I ija puuttunut kysy

mykseen tietoisesti, ainakin se palvelee hänen tarkoitustaan näytelmän lähtökohtana. 

Hän varoittaa ihmisiä henkilökohtaisista riidoista, jotka vain hajoittavat luokkayhteis

työtä . Näytelmän loppuratkaisu on kuitenkin tietoisen harkittu - riidat sovitaan kuten 

asemansa tiedostavien työläisten yhteinen etu vaati i, ja nappikauppias Amal iakin in-
. 1 
nostuu mukaan: 

Minä heitän kapsäkkini nurkkaan ja 
tulen mukaan. Ikävöin parempaa - - -
ikävöin kumousta - - - Toivon parem
paa - - - ja tottakai kaikki muuttuu 
kun parempaan pyrimme - - -

Näytelmä kuuluu tekijänsä onnistuneisiin tuotteisiin. Siinä on intiimiä leppoisuut

ta ja ilmeikkyyttä, mikä esimerkiksi Petolinnusta puuttuu. Mattsonin kieli on tässäkin 

näytelmässä korrekti ja luonteva. Hänen eräistä näytelmistään poiketen tässä näytel

mässä on uutta se aavisteleva ja toivova sävy, joka kuvastuu henkilöiden miel ipiteis

sä heidän keskustellessaan tulevaisuuden yhteiskunnasta. Yleensä Mattson tapaa esit-

tää sosial istista tulevaisuutta koskevat suunnitelmat jyrkkinä itsestäänsel vyyksinä ilman 

mitään poikkeusta tai epävarmuutta. 

Samaa jyrkän luokkatietoista linjaa Mattson jatkaa lyhyessä, myös l-näytöksisessä 

kuvaelmassaan "Taistelu auttaa". Se on kuvaus nälästä, työttömyydestä ja kurjuudesta, 

jonka kouriin eräs siirtolaisperhe on joutunut, koska perheen isä on ollut pitkään työt

tÖmänä. Perhe ei saa mistään elantoa, nälkä ja kylmyys uhkaavat. Perheen pieni poi

ka päätetään lähettää kerjuulle ja hänet naamioidaan kyttyräselkäiseksi, jotta hän he

rättäisi sääl iä ja siten mahdoll isesti saisi kerjätyksi muutaman almun. Isä lähtee varas

tamaan hiiliä rautateiltä, ja perheen tytär yrittää saada tilapäisttsitCi pahimman vält-

1) Sovintoa solmitessa 9. 
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Clevelandin, Ohion osaston näytelmäseura vuodelta 1919. (E. Sulkanen: Amerikan suomalaisen Työväen
liikkeen historia) 

tämiseksi. Kaikki epäonnistuvat yrityksissään. Poika jää auton alle ja saa surmansa, 

isä pidätetään varkaudesta ja hän joutuu oikeuteen eikä tytärkään saa ansaituksi ko-

I ikkoakaan. Perheen äiti on ikänsä luottanut jumalaan, mutta monien vastoinkäymis

ten jälkeen menettänyt uskonsa häneen ja uusien järkytysten lannistamana hän vihdoin 

yhtyy tyttärensä ja naapurien toteamukseen, että vain taistelu vallitsevaa yhteiskun -
1 

taa ja sen kannattamia vääryyksiä vastaan voi auttaa: 

Älkää toveri t sortuko suruunne. 
Meitä sorrettuja on miljoonia, ja 
kaikilla meillä on surumme - - -
milloin mitäkin lajia - - - Mutta 
me emme saa lannistua - - - Meidän 
täytyy taistella - - - Meidän on tais
te I tava työttömyysavustuksen ja työt
tömyysvokuutuksen puolesta - - - Mei
dän täytyy myös taistella koko luok-

1) T aistel u auttaa 3. Minnesotan yo:n kok .jTYYH . 
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kamme ei inehtojen puolesta - - - ja 
koko tämän järjestelmän muuttamiseksi 
uusille raiteille - - - Meidän täy-
tyy voittaa. Siinä työssä tulee mei
dän kaikkien olla mukana - - -

Teksti on hyvin luokkatietoisen kirjoittajan ja opettajan julistusta, mutta ei lainkaan 

ni in hienovaraisesti ja taitavasti muotoi Itua kuin esimerkiksi "Sovintoa solmi tessa" -

näytelmän dialogi. Tässä näytelmässä on yhteen ainoaan näytökseen kasattu tapahtu

mia liian ahtaisiin yhteyksiin, jonka seurauksena lukija tuntee jäävänsä tapahtumien 

vyöryn alle. Näytelmä lienee jokseenkin totuudenmukainen episodi 30-luvun alun 

taloudell isesti raskaiden vuosien koetteleman siirtolaisperheen kohtaloista. Se muis

tuttaa rakenteeltaan Mattsonin Petolintua, ja varsinkin henkilöiden osuutta tapahtu

miin voidaan verrata si ihen. Uutta ja edistyksell isyyttä edustavat naapurit, jotka 

koettavat saada siirtolaisperheen mukaan yhteistoimintaan kaikkien etujen puolesta. 

Konservati ivisuutta edustaa perheen äiti, Petol innussa isoäiti, kun ,taas perheen nuo

ret taipuvat helposti mukaan yhteisiin rientoihin. Ankarien kokemusten kolhimina 

myös perheen aikuiset myöntävät uusien aatteiden voitokkuuden ja päättävät osallis-
1 

tua yhteistoimintaan: 

Mieheni vankilassa - - - lapseni 
kuolleena - - - voi tätä kurjaa 
elämää. Eivät he välitä köyhien 
elämästä - - - Meitä ei kukaan 
muu auta kuin me itse luokkamme 
voimalla - - - Mutta meidän täy
tyy jättää rukoukset ja siunauk
set - - - ja liittyä luokkatais
telujärjestöihimme - - - Niissä 
on raatajien turva - - -

Mattson in laajan proosatuotannon tunnetuimpia teoksia ovat" Erämaassa ja maail -

malla" (Astoria, Ore. 1921), "Vapautta varrotessa" (Astoria, Ore. 1920), "Lännen 

auringon alla" (Superior, Wis. 1926) , "Mutkaisilla polui Ila" (Superior, Wis. 1947) ja 

IIPauloihin kierrettyll (Superior, Wis. 1949). Hänen eniten esitettyihin näytelmiinsä 

jo main ittujen ohella kuul uvat näy tel mät "Sumusaarella" , "Yhteistyön airue" sekä 

1) Taistelu auttaa 4. 
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lastennäytelmä "Hiilen hinta", jotka kaikki edustavat samaa tendenssinäytelmäsuun

taa kuin näytelmät" Petol innun kynsissä" ja "Taistel u auttaa" . 

Hilja KOSKI kuuluu niihin moniin siirtolaiskirjoittajiin, joiden elämänvaiheista 

ei ole aikakirjoihin jäänyt minkäänlaista mainintaa, ja joiden mahdollisesti runsaas

takaan tuotannosta ei ole jäänyt pal jonkaan jäljelle. Arkistoihin on joutunut vain 

yksi Hilja Kosken kirjoittamaksi merkitty näytelmä "Äiti Smith". 

"Äiti Smith" - jolla lienee ollut vastine todellisuudessa - on kuvaus vaimakastah

toisesta ja yhteiskunnallisesti aktiivisesta naisesta ja äidistä, joka vastustelematta on 

laskenut nuorimman poikansa Harryn taistelemaan Espan jan sisäll issotaan (1936-39) , 

vaikka tietääkin voivansa hänet menettää. Äiti itse toimii "kotirintamalla" saman asi

an puolesta kuin Harry Espanjassa. Äidin muista lapsista tytär Irma on äitinsä työtove

ri yhteisessä asiassa, mutta vanhin poika Kaarlo vastustaa ja paheksuu perheensä po-

1'" ,. 1 IIttlsta tOlmmtaa: 

Mitä ihmeen hyötyä meille on 
uhrata itsemme Espanjan hyväksi. 
Jos ne siellä tahtovat tapella, 
niin tapelkoon. 

Kaikki on äidin syytä. Hän aina 
puhuu luokkarajoista, I uokkavi
hasta ja sellaisista - - -

KaarIon hämmentyneitä ja ristiriitaisia ajatuksia selkiinnyttää Harryn yllättävä kotiin-
2 

pal uu, ja hänen mielensä kääntyy vähitellen huomaamaan asiainsa tilan: 

- - - Minä olen ollut suuri narri, 
nyt vasta ymmärrän. Älä arvostele 
minua ankarasti - - - Saavuit oike
aan aikaan, pelastit minut henkises
tä rämettymisestä. 01 in painua I ie
juun, väärille poluille - - -

Näytelmä on rauhall inen ja harvinaisen eleetön ollakseen ns. jul istava näytelmä. Se 

ei missään kohden pyri aatteella hekumointiin ja ylisanaisiin vakuutteluihin, mikäuse

asti heikensi ja rasi tti tämän kai toisten näytelmien sanomaa, vaan tarjoaa helposti 0-

1) Äiti Smith 1-2. Minnesotan yo:n kok./TYYH. 
2) Äiti Smith 19,21 . 
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maksuttavassa muodossa aatteell ista rohkaisua asiantuntevalie yleisölle. Hiven karua 

romantiikkaa Harryn ja naapurin tytön Helvin kesken on omiaan keventämään muuten 

niin asiallista tekstiä. KaarIon ja rikkaan Mayn epäonnistumaan tuomittu väkinäinen 

suhde on puolestaan sopivana muistutuksena siitä, että rikkaan ja köyhän välillä ei 

voi koskaan olla tasavertaisuutta: 1 

- - - ja sinun tulee luopua Mayn 
seurasta. Katsos, haudot mieles
säsi unelmia, jotka johtavat sinut 
perikatoon. Halveksit nyt jo sitä 
luokkaa josta olet lähtöisin. Suot
ta luet kirjallisuutta, jossa köyhä 
onnistuu rikkaiden lähentelemisellä 
- - - jossa köyhä poika saa rikkaan 
naisen - - - suotta unelmoit sellai
sia, Kaarlo. 

Näytelmään on sovitettu useita eri teemoja,jotkaonsovellutettu tarkoituksenmukai

seen kaavaan, naisen osallisuus yhteiskunnan asioiden hoidossa, äidin merkitys lasten

sa kasvattamisessa luokkansa kelvollisiksi jäseniksi - mikä näytelmässä nousee keskei

seksi teemaksi - perheen yhteinen uhrautuvaisuus omien aatteiden ja koko yhteiskun -

nan puolesta, jopa emotionaal iset kysymykset sovelletaan palvelemaan oman luokan 

tarkoitusperiä. Hil ja Koski on kuitenkin osannut suhteuttaa eri tekijät uskottavasti, voi

daan kaiketi sanoa, järkevästi, jolla hän pystyy väl ttämään tietyn keinotekoisuuden 

tunteen, ja jättää katsojalle miel ikuvan, että asioiden tulee olla juuri näin. 

Fanny OJANPÄÄ edustaa sitä siirtolaiskynäil ijäryhmää, jonka tuotanto lähes koko

naisuudessaan kohoaa melkoisesti keskitason yläpuolelle, mutta joka jostain syystä on 
2 

jäänyt painamattomaksi ja on luettavissa käsikirjoituksina ja roolivihkoina. Hän toimi 

30· luvulla Michi ganissa Detroi tin osaston näyttämöllä mm. näyttel ijänä ja ti lapäisenä 
3 

johtajana ja kirjoitti oletettavasti oman näyttämön tarpeisiin useita näytelmiä ja ku-

1) Ä i t i Sm i th 8. 
2) Ojanpään tuotannosta mainittakoon mm. näytelmät "Vanha suutari" (Työmies 15.2. 

28), "Takapihan lapsia" (Työmies 16.5.28), IIKultaiset kellot" (Työmies 5.9.37), 
"5anomalehtipoika" (Työmies 7.1.30), "Loretta Lee ll (Työmies 16.1.30), "Orpo
kodissa" (lndustrial isti 17. 12.34) sekä Industrial istin kok. näytelmäluettelon näy
telmät "Kun laivani saapuu II I "Yhdenvertaiset" ja lastennäytelmät "Koulutoverit" 
ja IITyöttömät". 

3) Sulkanen 1951, 430. Ks. myös Finnish Album ... 1951,5,14. 
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vaelmia, joita sitten esitettiin eri puolilla maata. Hänen runsaasta tuotannostaan voi

daan vai ita esimerkiksi 4-näytöksinen "Kadun lapsi II 1 , joka edustaa juuri Ojanpäälle 

ominaista dramaattista kirjoitustyyliä . 

Orpo, musikaal inen Corinne on yksi mon ista takapihan ryysyläislapsista. Taitei I i

ja William West kuulee sattumalta hänen lauluaan , oival taa hänen lahjakkuutensa ja 

ottaa hänet kasvatikseen, samoin kuin itse kerran oli päässyt kuuluisan säveltäjän ot

topojaksi. West 01 i aikoinaan ollut tunnettu taiteil ija, mutta kovien kokemusten jäl

keen hän 01 i menettänyt maineensa ja rikkautensa. Hän halusi auttaa lah jakasta 

Corinnea ja luoda tälle samat mahdoll isuudet kuin itse kerran 01 i saanut. Corinnen 

herkkätuntoisuus ja musikaal isuus antoi vat takeita si itä, että tytöllä 01 isi menestystä 

musiikin parissa, mikäl i hänen lahjojaan kehitetään oikeaan suuntaan. West pyrkii 

selvittämään lapsen lahjakkuutta, ja heidän keskustelunsa käy hyvinkin runoll iseksi 

Corinnen tulevaisuutta pohdittaessa:
2 

Sinä siis tiedät mikä on sävel? 

Sävel on aina kaunis. Eikö? 

Niin, jos se tulee luoksemme har
maana tai sinisenä, on se kaunis. 
Tai jos se tulee luoksemme hurjana 
raivoten vai ittavana tuskana tai 
hyräilevän hiljaisena kehtolauluna, 
silloinkin se on kaunis. 

West on elämänsä vaikeuksissa kokenut jonkinlaisen heräämisen - ei varsinaisesti so

sialismiin, se olisi hänen taustansa muistaen liian radikaalia - tietoisuuteen ihmisten 

eriarvoisuudesta, mikä Westin kokemusten valossa johtuu rikkaiden ja köyhien välises-
3 

tä erosta: 

Niin. Jos olisi enemmän rakkautta, 
rehellisyyttä ja oikeamielisyyttä 
niin tuskatkin 01 isivat vähäisemmät. 
Kun kuuntelet tarkkaan, kuulet nyky
ään kaikkien maiden ja kansojen su
rullisia säveleitä. Ne kaipaavat va
pautta, ne vaativat leipää, ne tah-

1) Industrialistin kok./TYYH. 
2) Kadun lapsi 23. 
3) Sama. 
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tovat rauhaa, joka sitoisi ja yhdis
täisi yhdeksi kaikkien maiden kansat. 
Kaikkien kansojen yhteisymmärrys ja 
työtätekevän joukon yhteinen sävel on 
se voima. 

Missään ei suoraan lausuta sanaa "sosialismi", mutta se kuultaa kaiken taustalla ja 

niin on tarkoitus. Ojanpää on tavallaan edennyt astetta korkeammalle tasolle kuin 

muut aikalaisensa kirjoittajat siinä mielessä, että hän ei hal ua tai tee II isuuden kus

tannuksella jul istaa aatetta, vaan naamioi sen näytelmän keinoin, ts. tekee aattees

ta näytelmää palvelevan tekijän. Näytelmän loppuratkaisu on kuitenkin amatöörimai

nen ja antaa myöten melodramaattisuudelle. Ei riitä, että West osoittautuu Corinnen 

• kadonneeksi isäksi, jopa Westin hukkuneeksi luultu vaimo ja Corinnen äiti ilmestyy 

elävien kirjoihin, ja kaikkien onnettomuuksien käynnistäjäksi tunnustautuu Westin si

sar Mary. Lopul ta tapahtuu yleinen anteeksianto ja sovinto kaikkien kesken. 

Melodramaattisesta päätöksestä huol imatta näytelmä ei ole heikko, vaan päinvas

toin kuuluu sen ajan ehkä parhaisiin käyttönäytelmiin, ja ilmeisiä taiteellisiakin am

bi tioita näytelmässä on. Runoll inen kiel i tuntuu raikkaal ta sen paatoksell isuuden rin

nalla, mikä 01 i niin tavall ista sikäläisissä näytelmissä. Repi ikointi on paikoin reipas

ta, paikoin haaveelI ista, mutta kauttaal taan sujuvaa ja loogista. Westin ja Corinnen 

keskustel un vastapainona ovat Maryn arkipäiväiset, tohtori Austin in real istiset ja ka

dun lasten, Corinnen toverien, ilmeikkäät repliikit, jotka tasapainottavat kiel~nkäyt

töä ja estävät si tä liiaksi ylevöi tymästä. 

Viimeisen näytöksen alkaessa on kulunut kahdeksan vuotta ensimmäisen näytöksen 

tapahtumista. Tässä pi i lee vaara, että tällainen kronologinen harppaus rikkoo näytel

män sisäisen rakenteen ja eheyden. Ojanpää on kuitenkin taitavasti väl ttänyt vaaran 

ja kuronut menneet vuodet nyky tilanteeseen takauttamalla henkilöiden repliikit sii

hen tilanteeseen, mikä vallitsi kahdeksan vuotta sitten. Hän antaa henkilöidensäly

hyesti selostaa omat kohtalonsa ja menneiden vuosien tapahtumat. Näin ei jää mitään 

ajall ista aukkoa, vaikka tilanne on aivan uusi. Corinnen paluujuhlan vietto aloittaa 
1 

viimeisen näytöksen ja hänen repliikkinsä sitoo menneisyyden nykyhetkeen: 

Kun täältä läksin, tuntui kuin tieni 

1) Kadun lapsi 65. 
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01 isi kääntynyt, maisema muuttunut 
uudeksi ja kuin olisin sanonut vii
meiset hyvästini sille joka jäi taak
se. Mutta niin ei ollut. Näiden vuo
sien aikana kysyin usein itseltäni: 
Missä olen? Mitä nuo ovat ja mitä 
minulla on näiden kanssa tekemistä? 
Sieluni tahtoi ahnaasti ja iloisesti 
tuntea kaikki - kärsiä kaikki - tar
kastaa ja ymmärtää kaikki - - -

Qjanpää liikkuu melko suppealla tapahtuma-alalla, jos hänen näytelmäänsä verrataan 

siirtolaisnäytelmien tapahtuma-alueisiin, jotka yleensä esittivät tapahtumat ja vaiku

tukset laajalti päätyen jopa globaaliselle tasolle. Qjanpään näytelmä on pieni episodi 

pienten ihmisten tunteista ja ajatuksista eikä se pyri ulottumaan massojen ongelmia 

koskettavaksi teemaitaan . Qjanpää yleensäkin lähtee yksilöiden ongelmista liikkeelle, 
1 

ja niiden kautta esittää sanottavansa. 

"Kadun lapsessa" kirjailija tavoittelee tiettyä symboliikkaa, mikä on melko vie -

rasta siirtolaisnäytelmissä, jotka pysyttelevät tiukasti selvissä tosiasioissa, real istisis

sa faktoissa. Symbol ina on salaperäinen sävel, joka kuvastaa uutta ja parempaa elä

mää, se soi jokai'selle niin kuin kukin haluaa sen soivan. West tahtoo opettaa Corinnen 
2 

kuulemaan sävelen oikein: 

Mikä on tuo yhteinen sävel? 

Se on joukkovoima - yhteistunto. 
Kun kaikki yhdessä käsi kädessä 
rynnistävät parempien olojen ja 
paremman elämän puolesta. Se ei 
vetoa rikkaan sydämeen eikä juma
lien armoon, vaan omaan voimaan. 

Ja silloinko suru haihtuu leivästä? 

Niin lapseni. Silloin eivät toiset 
ole lain yläpuolella ja toiset sen 
alla. Silloin eivät toiset ole syö
neitä laiskuudessaan ja toiset uu
vuttavan työn ja näännyttävän työt
tömyyden murtam i a. S i Ilo i n on työtä 

1) Esim. näytelmät "Vanha suutari II , "Sanomalehtipoikall, "Loretta Lee". 
2) Kadun lapsi 24. 
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kaikilla ja leipää kaikilla. 

Näytelmän symboliikka on helposti tajuttavissa, se ei pyri peittymään monimutkaiseen 

ajatukseen. Selkeässä muodossaan se lienee parhai ten puhutellut yleisöä, joka ei 01 -

lut kouliintunut monimutkaisten ajatusrakenneimien analysointiin. Näytelmän miljöö 

poikkeaa hieman tavall isuudesta sikäl i, että kyseessä ei ole puhtaasti työläisympäris

tö kuten si irtolaisnäytelmissä on yleisintä. West on tavallaan "Iuokastaan poikennut" 

siinä mielessä, että hän on kokenut aikoinaan parempiakin päiviä, elänyt porvariII i

sessa ympäristössä, koonnut itselleen omaisuuden, josta on vieläkin rippeitä jäi jellä. 

Ympäristö on koristeellisempi ja oudompi kuin ne olosuhteet, jotka katsojille olivat 

luonnostaan tuttuja. Ojanpää lienee pannut merkille sen kritiikin, jota usein esitet

ti in aatteell isia näy tel miä vastaan sillä perusteella, että aatesisältöiset näy tel mät ja 

niiden tapahtumapaikka ja ympäristö 01 ivat ankeudessaan katsojille liian omakohtaisia, 

jotta ne ki innostaisivat yleisöä. 

3."Näytelmä ja todellisuus" 

Sota ja sodanvastaisuus oli eräs niitä aiheita, joita siirtolaiskynäilijät usein käsit

tel ivät näytelmissään ja yleensä kirjoituksissaan ja joita myös paljon esitettiin työvä-
1 

ennäyttämöillä. 

Fel ix HYRSKE 01 i tunnetuimpia amerikansuomalaisia teatterimiehiä 1910-20-luvul

la. Hän toimi vuosikausia maan eri puol illa sijaitsevissa työväen teattereissa ammatti -

oh jaa jana ja näyttämötyön yleismiehenä; hän näyttel i, maalasi kul iiseja, sovi tti, suo-
2 

mensi, muokkasi ja kirjoitti omiakin näytelmiä. 

Fel ix Hyrskeen näytelmä "Sodan urhoja" on traaginen, paikoin jopa groteski kuva

us sodan ihmisissä aiheuttamista henkisistä ja fyysisistä vaurioista. Vei jekset Jussi ja 

Matti ovat sodan loputtua palanneet kotiin raajarikkoina, toinen kädettömänä, toinen 

1) Paljon esitettyjä 01 ivat mm. näytelmät: K. K iikka: II Sodan pal kka" (Industrial isti 
17.12.37), E. Bomanin amerikkalaisesta näytelmästä "Sodan Molok ll tekemä so
vitus (Industrialisti 4.10.24). 

2) Työmies 26.2. ja 29.10.1927; Sulkanen 1951,490. Ks. myös Työmies 22.8., 
28.9. ja 13.9.1924. 



jalkapuolena, molemmat kaasumyrky

tyksen uhreina. Heidän keskinäiset vä

I insä ovat riitaisat eikä suhde vanhem

piinkaan ole kehuttava. Välejä kiris

tää vielä perheen ottotytär Martha, 

jota molemmat vei jet rakastavat. Po

jat olivat lähteneet Eurooppaan soti

maan juhlittuina sankareina, Jlisän

maan vapauttajina Jl ja palanneet ta

.kaisin terveytensä menettäneinä, hyö

dyttöminä ja yhteiskunnan hylkääminä:
1 

Lupasivatko herrat sinulle teko
jalan? 

Mi tä ne - - - mokomat - - - ennen 
sotaa ne lupailivat vaikka mitä, 
kunniaa,mainetta, eläkkeen ja ties 
mitä kaikkea lupasivatkaan ja nyt 
- - - eivät ole tietääkseenkään 
enää. Ne, ne - - - mutta minä tah
don takaisin elämäni, terveyteni, 
jonka sodassa ovat minul ta riistä
neet. 

Miel i täynnä katkeruutta vei jekset al-

Työmiehessä 5. 4. 1922 ollut ilmoitus kahdesta 
eri näytelmästä, joista varsinkin Felix Hyrskeen 
näytelmää "Harha-askeleita" esitettiin menes
tyksekkäästi amerikansuomalaisten näyttämöil
lä vuosikausia. 

1) Sodan urho;a, s. 3. Minnesotan yo:n 
kok./TYYH. 
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kavat selvitellä keskinäisiä välejään ja suhdettaan Marthaan. Matti I joka on tervey

del tään Jussia vahvempi I vaati i tätä osall istumaan perheen elättämiseen, mikäl i ve

li aikoo jäädä kotiin. Jussi puolestaan ei halua muuta kuin ottaa tytön mukaansa ja 

lähteä tiehensä kotifarmi I ta. Poiki'en keskinäinen suukopu johtaa sodan I sen syiden 

ja seurausten laajaan pohdintaan. Jussi on kokemusten tietä päätynyt sosial ististen kä

sitysten hyväksymiseen ja pitää vain luokkasotaa ainoana oikeutettuna sotana, joka 

voi lopettaa muut sodat. Hänen ajatuksensa ei kuitenkaan saa vastakaikua vanhemmal-
1 

ta polvelta: 

Isä ei oikein käsitä näitä asioita. 
Minäkään en ole vielä riittävästi 
selvillä, mutta selville minun on 
päästävä. - - - Vallankumouksell i
set työväenopit , joita ennen sotaa 
halveksimme ovat oikeita - - - Vain 
kumouksen kautta tästä tilasta pelas
tumme. - - - Kaikkien köyhien ja sor
rettujen on liityttävä yhteen. - - -

Veljet joutuvat suorastaan riitoihin näistä asioista ja sen seurauksena Jussin tila huo

nonee, ja Matti tajuaa hänen olleen sairaamman kuin päältä katsoen voi uskoakaan. 

Hänen vihansa muuttuu sääl iksi ja hän al kaa väh itellen tajuta Jussin ki ihkeät vuoda -

tukset yhteiskuntaa vastaan oikeiksi: 
2 

1) Sodan urhoja 8. 
2) Sama 15 . 

Oh, tätä kirottua järjestelmää - - -
Muistatko Jussi - - - aikaa täällä ' 
kotona, ennen I äh töämme Ranskaan 
- - - ne kaikki sanoivat - - - että 
olemme isänmaan urhoja, ja että mei
dät palkitaan runsaasti, kun palaam
me - - - Jos palaamme haavoitettuina 
tahi raajarikkoina, mei lIe annetaan 
kaikki mahdoll inen hoito. Mutta I upa·
uksia ei ole täytetty. 

Niin, meil tä vietiin jäsenet - - -
Todellakin ne sanoivat, että olem
me urhoja, isäkin ni in vakuutti - -
- Mutta nyt olemme ihania urhoja 
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- - - kädettömiä, jalattomia
huoltoa vailla - - -

Jussin tila huononee nopeasti, ja tajutessaan kuoleman lähestyvän hän kiroaa sodan 

ja olemassa 01 evan yhteiskunnan: 1 

- - - Sano heille että lähtiessäni 
kirosin sen luokan joka kaiken tuon 
turmion aiheuttaa - - - Sano että 
minä en kannata muuta kuin luokkien 
sotaa - - - joka todella lopettaa 
sodat --- -

Näy tel mä päättyy Jussi n kuolemaan ja lopu I ta koko perheen yhteiseen herääm i seen 

sosial istiseen tietoisuuteen. 

Hyrske on kehitellyt näytelmän, joka alkaa sodanvastaisuuden teemasta ja päätyy 

lopulta totaaliseen nyky-yhteiskunnan tuomitsemiseen ja luokkasodan julistukseen. 

Hän antaa vanhemmankin polven tajuta yhteiskunnan sotaa ihannoivien asenteiden 

vääristyneisyyden. Asenteiden vähittäinen muuttuminen Yhdysvalloissa 01 ikin tapah

tunut, ja ensimmäisen maailmansodan jälkeinen yleinen mielipide kaiketi paheksui 

amerikkalaisten osallistumista Amerikan ulkopuolella tapahtuviin konflikteihin, ja a

jautui takaisin perinteiseen isolationismiin. 2 

Näytelmäonkiintoisakuvaus siitä, mitenerässiirtolaisperhe kokee uuden kotimaan

sa asettamat vaatimukset. Näy tel mä luonnoli isesti noudattaa Hyrskeen omaksumaa po-

I iittista suuntaa ja sen merkitys on agitoiva. Hyrske kuitenkin peittää taitavasti jyrkät 

sävyt pasifismin verhoon jasaa näinsympatiat niiltäkin, jotkaeivät voi hyväksyä luok

kataistelujul istusta sellaisena. 

Felix Hyrske suomensi ja muokkasi runsaasti näytelmiä teatterien käyttöön eikä ai

na ole helppoa varmistua siitä, mikä on hänen omaa tuotantoaan, mikä lainatavaraa. 

"Sodan urhoja" lienee kuitenkin hänen omintaan. Varsinkin näytelmän rakenteessa 

saattaa huomata kokeneen teatterim iehen otteen, vaikka näytelmä kokonaisuutena ei 

yllä siirtolaisnäytelmien parhaimistoon. 

Sotaa viitekehyksenä käyttävä, mutta itse asiassa sosialismin voittoa julistava 

1) Sodan urhoja 16. 
2) Schlesinger 1957, 289-294 passim ja 406-408. 
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näytelmä on myös Paul LAAKSON 3-osainen yhteiskuntadraama "Ristiaallokossa" 1 

joka monessa suhteessa muistuttaa Hyrskeen II Sodan urhoja". Sotaveteraani Tom Jones 

on menettänyt terveytensä sodassa. Menet yksistään huol imatta hän on valmis kestä -

mään kaiken alusta, mikäli isänmaa sitä häneltä vaatii. Kuitenkin hänen sävynsä on 

katkera, kun hän puhuu omista ja muiden menetetyistä voimista ja sortuneesta ter-
2 

veydestä: 

Sodassakin lakkasi korvia huumaava 
melu edes hetkeksi. Mutta sairaalan 
muurien sisällä - - - Läpi öiden, 
päivästä toiseen kuului yhtämittai
nen yskänkalske . Se kuului kuin maan 
uumenista repiessään rikki ihmisrin
toja - - - Jokainen kalskahdus oli 
kuin piiskan sivallus ruumiiseeni. 
Ei kuolevien korahtelu olisi pahem
min raadellut hermostoni viimeisiä 
rippeitä - - -

Kuitenkin Tom on tulvillaan isänmaalI isuutta, nimenomaan amerikkalaisuutta. Hän ei 

voi ymmärtää ystäväänsä Käsipuol i-Johnia, kaltaistaan sotainval idia, joka heittelee 

vastenmiel isen totuudenmukaisia huomautuksia sodan mielettömyydestä. Tomin ja Kä

sipuoli-Johnin keskustellessa kokemuksistaan seuraan liittyy Tomin tytär Mary, joka 

saapuu kotiin työstään kutomatehtaal ta ja kertoo pian alkavasta lakosta. Syntyperäi

senä amerikkalaisena Tom muistaa vanhan kaunansa siirtolaisia kohtaan:
3 

Lakkoilemalla ei tilannetta paran
neta. Se on vain punaisten siirto
laisagi taattorien työtä . 

Syyll inen olkoon vaikka puussa syn
tynyt I mutta lakkoja tulee puhkea
maan kuin paiseita Latsaruksen ruu
miiseen. Ennen kuulumaton lakkoaal
to pyyhkäisee kautta maan - - -

Tom pysyttelee lujasti kiinni entisessä sodanaikaisessa amerikkalaisuudessa. Nuori pol

vi on kasvanut toiseen suuntaan. Tytär Mary, hänen serkkunsa Bill ja ystävättärensä 

1) Ristiaallokossa, Minnesotan yo:n kok ./TYYH. 
2) Sama 3. 
3) Sama 17. 
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Bertha uskovat tulevaisuuden rakentuvan työläisten varaan. Myös Käsipuoli-John kan

nattaanuorison mielipiteitä.Tom haluaa estää Maryn osallistumisen ioukkokokouksiin , 

mutta turhaan. Lakko toteutuukin koko maassa, ja Tom epäilee sitä ohjattavan Neu-
1 

vostoliitosta käsin. Mary on täysin sieluin mukana lakkotaistelussa: 

Ne kätyri en huutamat k i ihoi ttajat 
ovat tehtaassa työskenteleviä työ-
1 äisiä. Ja ios nämä leimataan ni ik
sl punaisiksi hirviöiksi, niin olen 
ylpeä kuuluessani niihin. 

Tom ia hänen vaimonsa Nelly ovat peloissaan Maryn aktiivisesta toiminnasta lakko

laisten joukossa ia heidän pelkoaan lisää poliisipäällikkö Marlow, joka varoittaa 
. 2 

T omia Maryn toim innasta. Mary puol ustautuu ponnekkaasti: 

Minä en tule mistään luopumaan 
enkä tarv itse mitään hävetä. I t-
sekin ihmettelen, että ihmiset 
näytti vät ymmärtävän puhettan i . 
Naurunalaiseksi tekee itsensä isä, 
puoltaessaan niitä, jotka ovat syös
seet meidät nälkäkuoleman partaalle . 

Tom ei ymmärrä Maryn vaikuttimia eikä hyväksy hänen näkemyksiään. Hän iupautuu 

auttamaan poliisipäällikköä lakkolaisia vastaan, jos apua tarvitaan. John yrittää ve-
3 

dota Tomiin: 

Aiattele hiukan. Nälkä ravistaa 
perhettäsi kuin malariakuume vii-
me isi I lään olevaa sai rasta. K aa-
sun repi mät keuhkosi roikkuvat I uk
koneulan varassa odottaen putoamista. 

Siirtolaisveteraani . 

Tom rientää auttamaan poliisia lakkolaisia vastaan,mutta poliisi mukiloi hänet kysy

mättä hänen asiaansa. Tomin valtaa hätä ja järkytys. Samalla Marlow tulee pidättä

mään Maryn sulhasen Jackin, joka toimii lakkojohtalana. Tom on pettynyt poliisin 

1) Ristiaallokossa 31 . 
2) Sama 34. 
3) Sama 34- 35. 
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toimintatapoihin ja haluaa est(j(j Jackin vangitsemisen, muttei onnistu. Marlow ei 

kuitenkaan uskalla ulkona uhkaavasti I iikehtivän väkijoukon takia vangita 
1 

Jackia. Tom on koko ajan seurannut tarkasti tilanteen kehi tystä: 

Minullekin alkaa selvitä kuka 
on todellinen kiihoittaja. Se 
on pääh(jn putoilevan pol iisin 
kalikka. 

Häpeän että ovat saaneet minua
kin n(jlkäisenä narrata. Äsken 
näin havainnoll isesti, kuka saa 
joukon ki ihottumaan. - - -

Tom on lopulta päätynyt samaan kuin tyttärensä, John, Jack ja monet muut. Tomin 

vaimo Nelly on joukosta ainoa, joka yh(j pysyttel ee vanhoissa käsityksissään. Hän ei 

saata syöd(j lakkolaisten keräämiä ruokatarvikkeita, vaan pyytää mieluummin kaupas

ta velaksi. Lakkorintamalla tilanne on kiristynyt. Hall itus on lähettänyt paikalle so

taväkeä, mitä toimenpidett(j työläiset vastustavat ankarasti. Lakkokokouksen aikana 

sotilaat avaavat tulen, ja pol iisipääll ikkö Marlow ampuu Jackin takaap(jin. Mary tul

kitsee kaikkien tunteet:
2 

Mikään ei saa masentaa taistelu
intoamme, sanoi Jack. Jos minut 
vaimennetaan, nouse rohkeana 
täyttämään paikkani - - - Ei pel
koa - - - Ei mieleni iikutusta 
- - - Sit(j tunnusta käyttäen tule
vat työläiset varmasti voittamaan 

Myös Tom on haavoittunut taistelussa vaikeasti eikä enää toivu, mutta hän vetoaa vai

moonsa ja Johniin, jotta nämä jatkaisivat hänen kesken j(jänyttä työtään. John lupaa 
3 

sen hänelle: 

1) Ristiaallokossa 53. 
2) Sama 78. 
3) Sama 78-79. 

Työt(jmme teemme jatkuvasti - - -
Tuossa murhaajajoukossa oli tus
kin yht(j(jn työläis- Tomia - - -
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Jokainen verilöyly opettaa pal

ion - - -

Voittajana minCikin ICihden mat
kalle - - - Näen kuinka jokai
nen minustakin vuotava veripi
sara siirtyy sadoille uusille 
Tomeille - - -

Paul Laakson nCiytelmCi on moniin siirtolaisnäytelmiin verrattavassa yhtCiläisyydes

säCin kuitenkin sangen erilainen. Kuvakulma on amerikkalainen eikä - kuten yleensCi 

- siirtolaisen kuvakulma . Sangen tavallista lienee ollut, ettCi siirtolaispaikkakunnan 

alkuasukkaat eivät aina suhtautuneet suinkaan ennakkoluulottomasti siirtolaisiin, hei

dän tapoih insa ja kulttuuri insa. Tom osoittaakin selväCi epäl uuloa Johnia, si irtolaista 

kohtaan , niin sotaveteraani ja henkilökohtainen ystävä kuin tämä onkin. 

Parasta nCiytelmässä on elävä ja mon ipuol inen, kaikkea kaavamaisuutta karttava 

henkilögalleria . Se on kuin läpileikkaus amerikkalaisen teoll isuusyhdyskunnan asu

jaimistosta. Tyypit on kaiken kaikkiaan terävästi hahmoteltu. Tomin vaimo Nelly on 

henkilöistä epäsel vin ja häilyvä ajatuksil taan. Hän hal uaa pysytellä yhteiskunnall is

ten kysymysten ulkopuolella eikä tiedä kuinka suhtautua tyttären ja miehen uusiin 

aatteisiin. Kodin sisCiiset ongelmat ovat hänelle todellisinta todellisuutta, samoin ju

mal uusopill iset kysymykset, joista hän ei kui tenkaan pysty muodostamaan itsenäistä 

kCisi tystä, vaan tarvitsee siihen liukkaan maali ikkopapin johdatusta. Nellyn heikkous 

ja Maryn vahvuus muodostavat kontrastin, joka korostaa näytelmän sanomaa; kukaan 

ei saa jäädä syrjään yhteisten asioiden hoitamisesta. 

Paul Laakso ei kuitenkaan täysin mal ta pysytellä al un amerikkalaisessa ICihttskoh

dassa, vaan luopuu vastakkaisasetelmista ja yleistää tapahtumat koskemaan näytelmCin 

henkilöiden aatteell ista kuvaamista. Tällöin amerikkalaisuus ja si irtolaisuus eivCit enäCi 

merkitse vastakohtaisuutta; kaikilla on yhteinen etu saavutettavana, yhteinen vastus 

voitettavana. 

NCiytelmän juoni ja ratkaisumali i eivCit anna mitäCin olennaisesti uutta si ihen näy

te�mien sarjaan, joka kuvaa ja todistaa luokkataistelun merkitystä parempien elineh

tojen luomiseksi. Mutta muodoltaan, typologialtaan ja replikoinniltaan "Ristiaallokos

sali on dynaaminen ja vahva. NCiytelmCin juoni hataruudessaankin luo tilanteita, jois

sa kehittyy draamallisuus. 
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Lakko on teemana myös Arne KALETONIN iww:läisyyttä korostavassa näytelmäs-
1 

sä "Lakko" , joka kaikissa suhteissa on edellistä huomattavasti heikkotasoisempi. Ta-

pahtumat kuvaavat syyttömästi vankeuteen joutuneen Jim Martinin, hänen vaimonsa 

Agneksen ja aatetoveriensa sekä tehtai I ija Huntingtonin ja hänen kätyrinsä Rayn vä

lisiä sel kkauksia, jotka aiheutuvat luonnoli isesti erilaisista yhteiskunnall isista kan

nanotoista ja mielipiteistä. Jim Martin vapautuu vankilasta Huntingtonin ja Rayn juo

nitteluista huolimatta, ja ratkaiseva osuus vapautumisessa on Agneksella, poliittisesti 

tietoisella naisella, joka osall istuu aktiivisti yhteiskunnall iseen toimintaan miehensä 

avustajana. 

Näy tel mä on mustavalkotekn iikalla rakennettu, kuin suora lainaus sosial ismin op

pikirjasta replikointia myöten. Loppuratkaisu muistuttaa villin lännen tarinaa pistoo·

leineen, roistoineen ja sankareineen. Teksti tulvii tyhjää mahtipontisuutta ja keino

tekoisia iskulauseita. Kokonaisuutena näytelmä on alkeell inen yritys, josta puuttuu 

omaperäisyys ja kiinnostavuus. Vaikka asialla 01 isi kuinka aatteen elähdyttämä puo-
2 

luemies, niin käyttökelpoista draamatekstiä on vaikea luoda, ellei kirjoittajalla ole 

minkäälaista käsitystä näytelmänteosta ja teatteritoiminnasta. Suhteellisen harvoin 

siirtolaiskynäil ijät kirjoittivat korkeatasoista näytelmätekstiä ja yhtä harvoin niin heik

koa kuin Kaletonin näytelmä "Lakko" on. Arne Kaletonin muusta näytelmätuotannosta 

ei juuri ole jäänyt jäi jelle pal jonkaan jäI kiä. Huvinäytelmä "Rakastajako vai aviomi

es" lienee toinen näytelmä, jota jonkin verran on esitetty siirtolaisten, lähinnä iww: 

läisten teattereissa
3

, mutta sitä ei ole Suomessa saatavissa. 

Aiheeltaan ja sisällöltään identtinen Helmi Mattsonin "Taistelu auttaa" näytelmän 

kanssa
4 

on nimimerkki "Iskurin" eli Richard Pesolan
5 

l-osainen näytelmä "Solidaari

suus auttaa". Se on ankeahko kuvaus niistä seuraumuksista, joita työttömyys aiheut

taa, ja siitä, kuinka yksilö ilman muiden ihmisten tukea ei pysty taistelemaan yhteis-

1) Lakko. Industrial istin kok ./TYYH. 
2) Kaleton (synt. 1893, Amerikkaan 1911) toimi erilaisissa 'sekalaisissa töissä, kai

voksissa, metsätöissä , maatöissä sekä Industrial istin asiamiehenä. Hän 01 i eri ttäin 
aktiivinen iww: läinen. Tiedot perustuvat hänen haastatteluunsa 10.5.1967 Cal i -
forniassa. 

3) Industrialistin kok. näytelmäluettelo. 
4) K s. I u k u "1. 2 I 58- 60 . 
5) Palmgren II 1966,239-241 ja Rissanen: Feidias ... s.a. 58-62. 
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kunnan rakenteesta johtuvia vääryyksiä vastaan. Joukkovoimaa edustaa näytelmässä 
1 

työttöm ienneuvosto: 

Me olemme työttömien neuvoston 
tämän katuosaston edustajia. 
Olemme kutsuneet kaikki naapu
riston työttömät työläiset liik
keelle. Meillä on tarkoitus es
tää teidän häätönne. 

Mistä tämä johtuu? Te olette 
kommunisteja ja mehän olemme 
k irkoll i sia ihmisiä. 

Mutta yhtäkaikki työläisiä. 

Ja olemmehan saman union jäseniä. 

Niin kyllä. Unioon olen kuulunut 
kymmeniä vuosia, mutta ei sekään 
voi nyt taata työtä - - - Siksi 
en ole enää käynyt sen kokouksi s
sa - - - Minä luulin, että olette 
tulleet i Ikkumaan meidän häädöllemme. 
Me olemme pitäneet itsemme erossa 
teistä kun olemme uskoneet kirkkoon 
ja amerikkalaisiin ihanteisiin. 

Tässä häätötapauksessa soi idaarisuus auttaakin sikäl i, että häätö peruutetaan ja vuok

raisäntä suostuu viivyttämään maksupäivää . Työttömienneuvosto hankkii perheelle li-
2 

säksi ruokaa ja saa epäilevät perheenjäsenet lopullisesti puolelleen: 

Olemmepa tainneet olla väärässä 
ja väärin syyttää kommunisteja, 
jotka ovat meidänkin puolestamme 
toimineet. 

Me Ii i tymme myös työttöm ienneu
vostoon. 

Aate todisti taas kerran voimansa; siinä missä kirkko ja kristinusko epäonnistui, sosia

lismi auttoi. Sama sanoma ja opetus toistuu yhä uudelleen tämän kaltaisissa näytelmis

sä. Kysymys lieneekin ollut tärkeinä pidettyjen asioiden muistuttamisesta eikä uusien 

1) Soi idaarisuus auttaa 2. Minnesotan yo:n kok ./TYYH. 
2) Sama 4. 
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esittämisestä, uskon vahvistamisesta näytelmän keinoin. 

"Iskurin" näytelmätuotanto on todennäköisesti jäänyt hyvin pieneksi ja ainakaan 

toistaiseksi ei ole havaittu jälkiä muista näytelmistä. 

Mattson i n "T aistel u auttaa" ja Iskurin "501 i daarisuus auttaa" näy tel mi en teemaa 
1 

jatkaa Eemil LAAKSO 3-näytöksisellä näytelmällä "Taistelu leivästä". Se valaisee 

niitä ongelmia, joita työttömyys siirtolaisille Amerikan pulavuosina aiheutti sekäku

vaa heidän törmäämistään amerikkalaisen yhteiskunnan lakeihin ja säädöksiin taval

la, jonka vain epätoivoinen taistelu toimeentulosta ja hengissä pysymisestä voi aihe

uttaa. 

Laakson näytelmä on kuitenkin Mattsonin ja Iskurin näytelmiin verrattuna lämpi

mämpi ja intiimimpi, vähemmän julistava ja enemmän puhutteleva. Tapahtumatonsi

joitettu kahteen paikkaan, vanhapoika Husun kotiin kaupungin työläiskortteliin ja 

avustustoimiston konttoriin. Ensimmäinen näytös tapahtuu Husun asunnossa, jonne sa-
2 

massa talossa asuva T op isaapuu lastenhoitohuol i neen neuvoa pyytämään: 

Tiedätkö sinä kuinka lapsen housuja 
tehdään? Sitä en ole tullut koskaan 
katsoneeksi - - -

Mitä sinä nyt housuilla-

Katsos kun meidän mamma meni työhön 
- - - ja jäin kahden sen peuhakkeen 
kanssa 

Tämä vasta on sakramentskattua. Onko 
se terveen miehen työtä lapsen hoita
minen ja kotityö - - -

Sairaat eivät siihen pysty - - - Tee 
vain mitä kuuluu velvollisuuteesi - - -

Muutkin naapurit pistäytyvät vuoron perään Husua tervehtimässä ja päivittelemässä 

milloin mitäkin asiaa, yleensä kuitenkin työttömyyttä ja avustuksen saamisen mahdol

lisuuksia. Tunnelma on leppoisa ja rauhallinen, kuivan humoristinenkin miesten kes

kustellessa maailmanmenosta, vaikka työpaikat ovat tiukassa ja perheet alkaneet jou-

1) Taistelu leivästä. Minnesotan yo:n kok ./TYYH. 
2) Sama 4. 
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tua vai keuksi in . 

Toisen näytöksen tapahtumat sijoittuvat avustuskonttoriin . Tunnelma on täysin 

muuttunut siitä, mitä se oli Husun kotona. Avustustoimiston virkailijat ovat tympään-
1 

tyneet ihmisten valituksiin ja käyttäytyvät nurjamielisesti: 

Ihmisten ruikutus tulee aivan 
kestämättömäksi. Ovat si tten 
ni in I ikaisi aja risai sia. Ai
van ilettää - - -

Toimiston ulkopuolella on ilmapiiri kireä ja uhkaava. Väkijoukko murisee vihoissaan, 
2 

sillä toimiston virkailijat epäävät avustukset niitä kipeimminkin tarvitseviita: 

Suotta estelet. Tulemme tänne kuiten
kin, Sinä et meille lakia lue - - -
teidän lakinne ei nälässä kestä. En 
rupea lasteni kanssa kylmässä väri
semään, muun kurjuuden lisäksi - - -
Meillä on käynyt tarkastajia ja nurk
kia on nuuskittu - - - Apua on luvat
tu mutta ei ole annettu . Mei lIä ei ole 
rahaa eikä ruokaa ja nyt asunnosta 
pois häädetään - - -

Toimistoon tunkeutumaan päässyt mielenvikainen Tom on kuin kaiken vallitsevan kur

juuden ja hädän ruumiillistuma, eräänlainen symboli tavallaan, ulkona odottelevien 

'h' . k . 3 Imisten Irvo as sanansaattala: 

Nuo koirat - - - Ne minua aina 
haistelevat - - - Niitä on pe
rässän i yöt pä i vät - - -

Eihän siellä ole yhtään koiraa -

Kun minä heitin niille suuren 
luun, niin ne jäivät tappele
maan siitä - - - Ettekö kuule, 
kuinka ne murisevat? 

Näl issään odottavat ihmiset hermostuvat enti sestään. He päättävät Ii i toutua yhteen 

1) Taistelu leivästä 21 . 
2) Sama 24. 
3) Sama 34, 
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ja yhteisvoimin saada apua itselleen. Husu vai itaan johtajaksi: 1 

Meidän on järjestettävä yhteinen 
kokous - - - oikein suuri kokous. 
Jokainen työläinen, työtön ja työs
säoleva on saatava mukaan - - -

Jännitys laukeaa siihen, että vaikeimmassa asemassa olevalle Topin perheelle myön-
2 

netään pikainen apu, mutta ratkaisua voidaan pitää vain tilapäisenä: 

Nyt liikkeelle jokainen, mutta 
huomenna tänne takaisin 

Joko nyt I äh ti vät? 

Lähtivät - - - mutta huomenna 
ovat jälleen täällä - - - Pi
tää varustautua - --

Tilanne jää ratkaisemattomaksi, todell isuudessa taistelu jatkuu, ehkä menestyksek

käästikin, sillä voimat on. päätetty yhdistää ja sen turvin saavuttaa paremmat ei ineh

dot. 

Näytelmässä halutaan, jälleen kerran, korostaa joukkovoiman etevämmyyttä yksi

löyrittämiseen nähden. Sisältö kertaa tuttua opetus- ja agitointiteemaa, mutta siinä 

on muutakin. Ensimmäisen näytöksen hauska dialogi pitää mielenkiinnon vireillä, ja 

sen lomaan on hienokseltaan siroteltu ennakkotietoja siitä, mitä jatkossa tapahtuu. 

Toiseen ja kolmanteen näytökseen päästäessä yleisö on jo valmistautunut vastaanotta

maan sen sanoman, minkä näytelmä haluaa välittää. Avoimeksi jäävä loppu ei sulje 

ympyrää, vaan jättää katsojalle mielensä mukaisen ratkaisumahdollisuuden - siis ny

kyaikaisen draaman vii jelemä peruskuvio toteutetaan näytelmässä. 

Husu on henkilö, jonka mielenkiinto yhteiskunnallisiin kysymyksiin on alkuaan poh

diskeleva ja filosofinen. Tilanteen kehitys pakottaa hänet kuitenkin aktiivisti otta

maan kantaa asioihin ja ryhtymään taisteluun oikeaksi katsomiensa asioiden puolesta. 

Husu ei ollut eikä hänestä tullut agitaattoria tai kiihkomielistä sosialistia siinäkään 

vaiheessa, kun hän joutui joukkojen puhemieheksi avustustoimistossa, hänen asenteen-

1) T aistel u leivästä 49. 
2) Sama 52. 
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sa säilyi viileän tarkkailevana. Husu on harvinainen poikkeus siinä henkilögalleri

assa, jossa yleensä yksipuol isesti kuvataan ihmistä jul istajana ja yhteiskunnall isena 

olentona ja jätetään ihmisen luonne ja yksityiselämän monet vivahteet syrjään tois-

arvoisina. 

Eemil Laakson tuotanto on mahdollisesti laaja. Toistaiseksi tunnetaan kuitenkin 

"Taistelu leivästä" näytelmän lisäksi vain yksi näytelmä nimeltä "Valkoisessa Suo

messa", joka kuvaa Suomen vuoden 1918 tapahtumia, mutta jota ei toistaiseksi ole 

. S 1 saatavissa uomesta. 

Seth KARO oli kirjailija, jonka tuotantoa tunnetaan vieläkin niukemmalti kuin 

Eemil Laakson. Vain 1930-luvun lopulla kirjoitettu 3-näytöksinen perhedraama "Äi-
. 2 

din perintö" on ainoa teos, joka toistaiseksi on ilmestynyt päivänvaloon. Kirjaili-

jan henkilöstä ei tiedetä mitään. Seth Karon näytelmää voidaan monessa suhteessa 

rinnastaa Hilja Kosken "Äiti SmithiinII, mikäli vertailukohteita halutaan etsiä. II Äi

din perinnön" lähtökohdat ovat alkuaan hyvin yksilökeskeiset, mutta näytelmän ede

tessä siinä käsitel tävät ongelmat kasvavat laajoiksi yhteiskunnall isiksi kysymyksiksi. 

Daisy ja John Farrell ovat kasvattaneet kolme poikaansa aikuisiksi ja halunneet 

varustaa heidät mahdollisimman hyvin edellytyksin elämään. Vanhin poika Johnny 

täyttää häneen kohdistetut odotukset ja ryhtyy isänsä työn jatkajaksi, hänestä tulee 

ammattitaitoinen valuri . Keskimmäinen, Richard on arkkitehti ja piirtäjä, joka ulko

naisesti menestyy ammatissaan ja elämässään. Kariutuneen avioliiton jälkeen hän kui

tenkin tuntee epäonnistuneensa ja palaa lähtöasemiinsa, äitinsä luo veljensä perhee

seen ja haluaa aloittaa elämänsä alusta sekä ammatissaan että ihmisenä. Nuorin po

jista Paul valitsee muista poikkeavan tien. Hän on saanut eniten koulutusta ja val

mistunut kemistiksi, joka hal uaisi tiedoi Ilaan hyödyttää ihmiskuntaa, mutta tdtä mah

dollisuutta ei hänelle suoda, ja siitä hän katkeroituu:
3 

Onko ihminen syntynyt kerjäläi
seksi? Onko ihminen syntynyt 
kuulemaan ilkeyksiä toisil ta ih
misiltä? Sinä luet ja opiskelet 

~ -----------------
1) Industrialisti 6.4.1930. 
2) Äidin perintö. Minnesotan yo:n kok./TYYH, Työmies 19.12.1937. 
3) Äidin perintö 71 . 
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että voi t hyödyttää ihmiskuntaa 
tiedoillasi. Mutta sitä he eivät 
halua - - - Ihmisonnen hävittäjät 
eivät halua elämää - - - he halua
vat myrkkyä - - - ja kuolemaa - - -

Elämänkiihkossaan Paul haluaa ottaa sen, minkä katsoo itselleen oikeutetusti kuulu -

van . Hän liittyy lakkolaisia vastaan taisteleviin "pyssyhurttiin" ja saa surmansa näis

sä kahakoissa. Paul in onneton kohtalo havahduttaa Daisyn etsimään syitä tapahtu -

neeseen. Hän uskoo kaiken syynä olleen lapsuuden kotikasvatuksen. Hän toteaa, et

tä silloin kun 01 isi 011 ut taistel ujen aika, perhe ei i vain omistautuneena toisi lIeen ja 

omalle onnelleen. He rakensi vat pojilleen onnekasta tulevaisuutta ja unohtivat I uok-
1 

kakysymykset: 

Unohdimme elävämme yhteiskunnassa 
joka repii ja raastaa hajalleen 
kaiken, minkä olemme rakentaneet 
ja suunnitelleet omaksi onneksem-
me. Emme sokeudessamme nähneet, et
tä luokkataistelu oli silloinkin 
olemassa. Meidän 01 isi pitänyt te
rästää lapsiamme kaiken mahdollisen 
varalta. Nyt seuraukset iskevät syi
hin - - - ne haavoittavat. 

2 
Myös Johnny ja Richard miettivät Paul in kohtaloa ja päätyvät samaan kuin Daisy: 

1) Äidin perintö 75. 
2) Sama 74. 

Olen aina tuntenut kuuluvani luok
kaan joka kaikki rakentaa, kaiken 
luo. Se siden ei ole katkennut mi
nun ja luokkani väliltä koskaan. 
Se on perint<:s - - - äidin perintö 
- - - äidin perintö, jonka me työ
läisten lapset saamme sielumme si
simpään äitimme rinnoista - - -

Pauli oli heikko. Hän näki tässä 
elämän sekamelskassa vain yksilöl
listä sortoa - - - ei luokan puris
tusta. 
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Vain vanhin lapsista, Johnny, luokassaan pysyneenä, on säi Iynyt elämässä sellaisil

ta kolhuilta, joita muut pojat olivat joutuneet kokemaan elämänsä ratkaisevissa kään

teissä. Johnnyn tehtäväksi jäikin tulevaisuudessa jakaa myös Richardi lie osuus si itä 

äidin perinnöstä, jonka tämä vihdoin oli valmis hyväksymään. 

Seth Karon näytelmä kuuluu parhaimpiin siirtolaiskynäil ijöiden aatesisältöisiin 

näytelmiin, joita 1930-luvulla ilmestyi. Se on rauhallisesti ja kiihkottomasti etene

vä kehitysnäytelmä, joka kuvaa moni- ilmeisesti ja perustellusti ihmisten miel ipitei

den vähittäistä muuttumista ja selkiintymistä elämän aikana. Varsinkin äidin rooli 

on hyvin hahmotel tu sekä rakenteel taan että asiasisällöI tään. Perheenjäsenten eri

laiset elämänvaiheet on kunkin elinympäristö muovannut tiettyyn suuntaan, mutta 

kaiken takana vaikuttaa lapsuudenkodin henkinen anti, joka iopul ta vahvimpana 

vaikuttajana syrjäyttää muut vaikutteet. 

Äidin kohdalla kasvaminen yhteiskunnall iseen tietoisuuteen tapahtuu vasta van

huudessa, kuoleman kynnyksellä, Richardille se selkiytyy miehuudessa, tunne-elämäs

sä koettujen vaikeuksien jälkeen. Vain Paul nuorimpana ja "sivistyneimpänä" ei kestä 

ristiriitaista tilannetta. Hän ei ehdi eikä halua odottaa ajan mukanaan tuomia muu

toksia yhteiskunnan uudistumiseksi, hän tahtoo kaiken ja heti. Paul in kuolema rat

kaisee - hieman liian sopivasti ja sovinnaisesti - hänen "hairahduksensa" yhteiskun

taa ja luokkaansa vastaan. Paul in "kuolemalla sovittaminen II latistaa jossain määrin 

muuten jäntevää kokonaisuutta ja aiheuttaa hienoisen melodramaattisuuden tunnun, 

mikö näytelmästä muuten tykkänään puuttuu. 

Raoul PALMGREN on Joukkosydämessään tarkastellut meYko laajasti Kalle RISSAS

TA ja hänen tuotantoaan sikäl i kun se Ii i ttyy kotimaisen työväenl i ikkeen kaunokirjaI

I isuuteen. 1 Perustellusti hän jättää Rissasen Amerikan kauden proosatuotannon vähem-
2 

mälle huomiolle ja hänen näytelmätuotantonsa pelkän maininnan varaan. 

Laajan sanomalehti- ja proosatuotantonsa lisäksi Kalle Rissanen kirjoitti myös jou

kon näytelmiä, lähinnä satiireja, joista todennäköisesti on pal jon julkaisematonta ai

neistoa, vain käsikirjoituksina tallennettua jöämisttsä. 

Kalle Rissasen näytelmätuotanto ei kohoa hänen muun tuotantonsa tasolle, mutta 

1) Palmgren II 1966, 146-157. 
2) Sama 472, n. 237. 
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moniin siirtolaisnäytelmiin verrattuna hänen näytelmänsä ovat huomattavan korkeata

soisia. Herkull isia ja purevia ovat mm. Rissasen 1-näytöksinen pol iittiseksi satiiriksi 
1 

merkitty "Hallitus tutkii", samoin ihmisryöstöä kuvaava näytelmä "Kaksi varasta". 

"Hallitus tutkii" sijoittuu ajallisesti "pimeimpään nykyaikaanII, kuten kirjailija 

ilmoittaa, eli 30-luvun Yhdysvaltoihin, jossa elettiin kommunismin pelossa ja suhtau

dutti in työläisten yhdistys- ja kokoontumisvapauteen hyvin epäl uuloisesti . Vuonna 1930 

aloitti toimintansa ns. Fishin komitea, joka tutki kommunismin esiintymistä Yhdysval-
2 

loissa. Tästä Rissanen, kommunisti itsekin, ammensi aiheen satiriinsa. August Kala 

(eng. fish) on kongressimies ja tutkijakomitean puheenjohtaja, joka toimii apulaisten

sa Salmonin ja Sardinen avustamina. Hänen kuulusteltavakseen tuodaan Anton, Annie 
3 

ja Peter Strong, joita epäillään antiamerikkalaisesta toiminnasta: 

Nyt menemme asiaan. Te olette 
bolshevikki. Te haluatte tasa
ta kaiken tavaran ja yhteiskun
nall istuttaa naiset. 

Kuka niin väittää minun sanoneen? 

Tehän puolustatte neuvostohal
litusta. 

Mitä tekemistä sillä on naisten 
yhteiskunnall istuttamisen kanssa? 

Se hallitus särkee pyhät avio
siteet. Naiset käyvät kokouksis
sa, tulevat valituiksi neuvos
toihin, pakenevat siten kotoansa 
ja jättävät lapset yksin. Nuoret 
tasataan ilman avioliittoa. 

Tämä vuoropuhelu Kalan ja Strongin kesken kaiketi osoittaa Rissasen halua ilmaista 

ns. keskitason amerikkalaisen käsitykset kommunismista ja tehdä ne vähintään nauret

taviksi. Kala esittää näytelmän edetessä koikki amerikkalaisen yhteiskunnan hyväksy

mät arvot, uskonnon ja Herran pelon, perustuslain hyväksymisen ja vapaan taloudell i-

1) Kalle Rissanen kirjoitti satiirinsa "Hallitus tutkii" käyttäen nimimerkkiä F- - s 
eli Feidias, jota hän yleisesti käytti myös sanomalehtimiehenä ollessaan. 

2) Report. Investigation of Communist Propaganda. 1931. 
3) Hallitus tutkii 5-6. 
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sen kilpailun, esivallan tottelemisen ja dollarin kunnioittamisen; kaikki vastakohti

na sosialistiselle yhteiskunnalle. Kun Anton Strong perustellusti kieltää ja epää Ka

I an esi ttämät väi tteet, tämä höl m istyy täysin e ikä pysty tajuamaan toisen ai van eri -

laista arvomaailmaa. 

Annie Strong joutuu vuorostaan kongressimiehen ristikuulusteluun: 1 

Teillä on kirja, sallikaa minun 
katsoa si tä. Kenen kuva on tämä 
kannessa oleva? 

Karl Marxin. 

Hän on bolshevikki myös, luonnol
I i sesti? 

Luonnoli i sesti . 

Asuuko hän Moskovassa. 

Hän asuu Lontoossa. 

Entäs hänen asunto-osoi tteensa? 

Lontoon vanha hautausmaa. 

Mr. Salmon, olkaa tarkka. Entäs 
kansall isuutensa. 

Juutalainen. 

Kuulitteko mr. Salmon, juuta
lainen. Pankaa visusti proto
kollaan. Löytö on tärkeä kan
sainvälisessä mielessä. 

Tähän tapaan dialogi jatkuu paljastaen kongressimies Kalan täydellisen tietämättömyy

den asioista. Rissanen epäilemättä haluaa kärjistää juuri Kalan henkilökuvan, mutta 

menee osittain liiankin pitkälle uskottavuuden kustannuksella, niin satiirista kuin on-

kin kysymys. Jos Kala onkin naurettavuuteen asti voimaton tyyppi, niin Strongin per

heen jäsenet ovat epäuskottavan puhtaaksi viljeltyjä kommunisteja, mikä antaa heis

tä robotti maisen vaikutel man. V astakkaisasetel ma on liian jyrkkä ja osoi ttava ja se 

vie satiirilta terävimmän kärjen. Näytelmä kokonaisuutena on kuitenkin muodoltaan 

1) Hall itus tutkii 10-11 . 
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hall ittu ja yhtenäinen ja teksti! tään paikoin hyvinkin humoristinen ja hauska ja kät

kee melko onnistuneesti lievän tosikkomaisuuden, johon Rissanen paikoin lankeaa. 

Kalle Rissasen toinen, 3-näytöksinen "Kaksi varasta" on myös satiiri, satiiri ih

misryöstöstä. Teräskuningas Morris pelkää, että hänen tyttärensä kidnapataan suurten 

lunnaiden toivossa, ja estääkseen pelkonsa toteutumasta hän palkkaa tyttärensä Kat

herinen suojel iloksi olympiavoi ttaja John Smith in. Katherinen sulhanen, makkarateh

tai I ija Frank Kennedy on syvästi loukkaantunut ja mustasukkainen tulevalle henkivar-
1 

tijalle, mutta Morris lohduttaa häntä: 

Frank on järkevä poika. 01 in 
isäsi ystävä. Kun hän perusti 
makkaratrustin, niin si inä ei 
suinkaan onnistuta romanti ikal
la. Nyrkkiä siinä tarvittiin, 
että saatiin pikkuyrittäjät 
tieltä pois. Poikani, makkara 
ei ole häpeäksi. 

Morris saa lopulta Frankin vakuuttuneeksi siitä, että palkattu nyrkkimies on paras tur

va tyttärelle. Katherine puolestaan on ihastunut ajatukseen, ja kun John Smith saapuu 

paikalle ottaakseen tehtävän vastaan, Katherine vakuuttuu Smithin erinomaisuudesta . 

Hän on kyllästynyt sulhasensa naismaisuuteen ja palvontaan ja kaipaa romanttista pi

ristystä elämäänsä. 

Tuskin Smith on ryhtynyt tehtäväänsä ja Morris poist'unut paikalta, kun sisään ryn

tää naamioitu mies revolvereineen ja vaatii muita lähtemään mukaansa. Johnin yrit

täessä vastustaa miestä tämän avuksi ryntää toinen rosvo ja John lannistetaan. Kysy

myksessä on hyvin suunniteltu ihmisryöstö, jonka kohteena on Katherine. Seurue läh

tee ki ireesti talosta ja kotiin palaava Morris löytää lunnasvaatimuskirjeen pöydäl tä. 

Hänen pelkonsa on käynyt toteen, mutta hän päättää antaa samalla mitalla takaisin. 

Toisen näytöksen tapahtumat sijoittuvat pieneen, autioon metsämökkiin, jossa Kat

herine, Frank ja John ovat vankeina. Katherine on Johnin lumoissa ja oikuttelee 

Franki lIe, purkaapa lopul ta kihlauksensakin. Yön lähetessä Katherine heittäytyy ro

manttiseksi ja tempaa Johninkin mukaansa. Mutta jo ensi hetkellä haaveilussa on 

1) Kaksi varasta 5-6. Minnesotan yo:n kok ./TYYH. 
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Voisitko sinä tulla mukaani - - -
työmiehen vaimona, keitellä 
hänelle, paikata - - -

Miksi kysyt sitä? 

Jättäisit miljoonat dollarit. 

Oh, älä muista niitä nyt. 

Kärsisit nälkää kanssani - - -

Sinä kannat minua käsilläsi, 
voimakkai Ila käsilläsi . 

Kolmannessa näytöksessä ollaan edelleen metsätuvassa ja odotellaan .tietoja herra 

Morrisista, jonka pitäisi kohdakkain saapua lunnasrahoineen. Katherine ja John ovat 

edelleen yön lumoissa, ja Frank seuraa tilanteen keh i tystä mustasukkaisena taustalla. 

Morris saapuu valmiina suori ttamaan vaaditut lunnaat. Hänen ja kaappaajien väl i Ilä 
2 

sukeutuu keskustel u: 

Toimitan teidät hirteen, luvalla 
sanoen. 

Kiitos, mutta epäilen sitä. Po
liisi saa pari tuhatta vuodessa 
siitä, että ottaisi meidät kiin-
ni, ja kolme tuhatta siitä, ettei 
ota kiinni. Ymmärrättehän bisnes
tä, Mr. Morris. 

Sallikaa minun tunnustaa, että te 
järjesti tte asianne erinomaisesti . 

Kiitos tunnustuksesta, Mr. Morris. 
Tietysti te suuri i ikemiehenä viet
te voiton meistä, amatööreistä. 

Ihailen hermojanne, totisesti. 
Mutta tehän ette sijoita oikeas
taan mitään. 

Vai i tettavasti emme sijoi ta muuta 
kuin henkemme. 

1) Kaksi varasta 38-39. 
2) Sama 44-45. 
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Keskustel u jatkuu kaikin puol in kohtel iaassa sävyssä, ja lopul ta Morris ja rosvot e

roavat hyvässä yhteisymmärryksessä ihaillen toistensa "bisnessivistystä" • Katherine 

tunnustaa isälleen äkkiä syttyneen rakkautensa John i in , mutta isällä on asiasta 0-

• 1" .. 1 ma mle Ipl teensa: 

Kaivosmiehen poika, jonka iso
isä hirtettiin hevosvarkaana. 
Kaun is sukuluettelo . 

Mutta 01 ihan sinunkin isäsi meri
rosvo, jos kohta hänestä myöhemmin 
tul i pankki iri . 

Niin, mutta hän onnistui - - - On
nistumattomat rosvot hirtetään, 
onnistuneet hirttävät onnistumat
tornia. Minun isäni oli sydämelli
nen ihminen. Kun hän ryösti laivan 
niin hän köytti yhteen kaksi ihmis
tä ja pudotti mereen. Mutta huomaa; 
hän katsoi aina, että toinen osasi 
uida. Huomaatkos? 

Eikö sitten ole puhdasta rakkautta 
kahden ihmisen väl i1lä. 

Well, kuinkahan sen nyt käsittää. 
Frankilla on rahaa, sinulla on. 
Teidän väl illä syntyy puhdas rak
kaus. Mutta Johnilla ei ole ja si
nulla on - - - se ei kävele - - -
Sinäkö sitten hyppäisit pohjalle? 

Minä haluan romanssin. 

Ja sen asemesta työtä kaivoksis
samme - - - John on orja . Hänen 
tulee olla orja. Jos hän ei ole 
orja, niin sitten minä olen orja. 
Jos hän saa vallan niin minä mene
tän. Jos minul ta otetaan kaivokset, 
niin hän ja hänenlaisensa omistavat 
ne. Ymmärrätkö? Tulta ja vettä ei 
liitetä yhteen. - - -

1) Kaksi varasta 51-53. 
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Ja Katie ymmärtää. Johnin katkera vuodatus ei enää merkitse hänelle mitään. Isän 

yksinkertainen logiikka on saavuttanut täydellisen voiton. Frankin palvova rakkaus 

- ja miljoonat - on jälleen päässyt arvoon, palapel in osaset asettuneet niille koh

din, kuin ne 01 ivat olleet ennenkin. 

Rissasen näytelmä on selvästi amerikkalainen . Sen ongelmat ja problematiikka 

kuvastavat amerikkalaisen yhteiskunnan aatemaailmaa sellaisena kuin työläinen ja 

sosial isti sen koki. Vastakkain on asetettu amerikkalainen suurpohatta ja varaton kai

vostyöläinen, joiden maailmat eivät kosketa toisiaan muuten kuin riiston ja sor

ron välityksellä. Rissasen Morris on miellyttävä ihminen, samoin on hänen kaivostyö

läisensä. Kuitenkaan heitä ei mikään side voi yhdistää ja he tuntevat toisiaan koh

taan alusta lähtien vaistomaista vihamiel isyyttä. Morris ja rosvojoukon johtaja sen si

jaan herättävät toisissaan tiettyä, ammatista johtuvaa kunnioitusta ja keskinäistä ar

vonantoa. He toimivat samoin periaattein, he ovat molemmat saal istajia, vain vivah-

teissa on eroa: edell inen varastaa yhteiskunnan sali imien lakien puitteissa, jälkim

mäinen niiden ulkopuolella, mutta molempien hyöty on sama, he rikastuvat toisten 

työllä. 

Kalle Rissanen on kirjailijalaadultaan poikkeus amerikansuomalaisten näytelmän

tekijöiden joukossa, ja hänet voi laadull isesti rinnastaa Moses Hahl i in ja Eemel i Par

rakseen. Rissanen 01 i aktiivinen ja syvästi luokkatietoinen sosial isti, mutta samalla 

hän 01 i etevä sanomalehtimies ja kirjail ija, jonka PALMGRE N esittelee työväen I i ik

keelle uutena kirjail ijatyyppinä kuvaten hänet yl iälyll iseksi, subjektiiviseksi, pessi

mistiksi ja oikeaoppisen sosiaal idemokratian kannal ta keretti läiseksi ja anarkismiin 

taipuvaksi tyypiksi, joka halusi mull istaa perinteisiä moraal iarvoja ja aateuskomuksia ~ 
Epäilemättä mainitunlainen arviointi toteutuu myös Rissasen näytelmätuotannossa . 

Rissasen tyylissä ja näytelmien rakenteen keinoissa erottuu kirjoittajan ammattitai

to. Hän on synnynnäinen kirjoittaja, ja perehtynyt maailmankirjallisuuteen ja kirjoit

tamisen tekniikkaan. Hänen ammattitaitonsa ilmenee hänen heikommissakin tuotteis-

saan - jota näytelmät edustavat - tekstin loogisuutena ja rakenteen selkeytenä. 

Ensimmäisen maailmansodan jäi keiseen aikaan Yhdysvalloissa I Minnesotassa si joit

tuvat Juha PENSAISEN 3-näytöksisen draaman "Näytelmä ja todellisuus II tapah-

1) Palmgren II 1966, 149. 
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Näytelmän runoil ija ja kirjai I ija Pensainen on keksinyt elämänsä aiheen uuteen 

näytelmäänsä; hän haluaa laatia kuulemiinsa tositapahtumiin perustuvan murhenäy -

telmän erään perheen kovasta kohtalosta. Hän löytää näytelmäänsä sopivat henkilöt

kin erään metsäjärven rannal ta, jonne on sattumal ta kerääntynyt joukko erilaisia ih

misiä. Kaikille heille on yhteistä se, että he ovat tavalla tai toisella epäonnistuneet 

elämässään. Näytelmän henkilöitä ovat juoppo, perheensä hylännyt isä, sodasta pa

lannut poika ja huonoi lIe teille joutunut tytär, joista kukaan ei al uksi tunne toisiaan. 

Kaikki kelpuuttavat heille vai itut osat, ja näytelmä saattaa alkaa. K irjail ijan kehi

tellessä näytelmäänsä käy vähi tellen sel vi lIe, että henki löt esi ttävät samoja rooleja 

kuin todellisessa elämässä, näytelmä on muuttumassa todellisuudeksi. Vanha Timo, 

juoppo kuljeksiva työläinen, joka on aikoinaan hylännyt perheensä pal jastuu sodasta 

palanneen Vihtorin ja langenneen Helmin isäksi. Jopa kirjailija Pensaisen, väärinym

märretyn neron vaimo, osoittautuu Vihtorin entiseksi rakastetuksi, joka jättää runoi-

I ijansa ja aloittaa elämänsä alusta nuoruuden rakastettunsa kanssa. 

Näytelmä on rakenteeltaan omintakeinen siirtolaisnäytelmien joukossa. Se on näy

telmä näytelmässä ja myös katsomo vedetään osittain mukaan; katsomoon on sijoitettu 

pari näytelmän henkilöä edustamaan katsojia, jotka osall istuvat keskusteluun. Näy

te�mään on koottu kaikki ne ainekset, joita siirtolaiskynäilijät mielellään käsittele -

vät: sodanvastaisuus, kiel teinen suhtautuminen kristinuskoon ja vall itsevaan yhteiskun

taan sekä juoppous ja sen aiheuttamat tuhot ihmisten keskinäisiin suhteisiin. Kaiken 

kaikkiaan kokonaisuudesta muodostuu eräälainen sekava moral iteettinäytel mä, jossa 

eri teemat rönsyilevät kaiken aikaa ja loppuratkaisu muodostuu odotetun sovinnaisek-
. 2 

Sl: 

- - - teille on nyt kaikille 
selväksi käynyt, että nämä näy
telmän sankarit ovat henkilöitä, 
jotka todella ovat läpikäyneet 
kaikki ne kauhut ja onnettomuuksien 
sarjan mistä näytelmä on syntynyt. 
Kärsimyksensä he ovat kärsineet, 

1) Näytelmä ja todell isuus. Industrial istin kok .jTYYH. 
2) Sama 75. 
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toisensa löytäneet he ovat, ja elä
mä on heidän uudestaan alettava. 
T oivokaamme heille onnea ja menestystä. 

Amerikansuomalaisen työväenl iikkeen henkisessä ja kul ttuuritoiminnassa teatteril

la 01 i näkyvä ja vatkuttava asema. Siitä johtuen voidaan ehkä joutua harhaan kuvit

telemalla teatterin merkitystä liian suureksi. On muistettava, että siirtolaisten luku

määrään nähden työväenl iikkeen jäsenistö 01 i määräll isesti suhteell isen pieni. Vuon

na 1920 Yhdysvalloissa oli Suomessa syntyneitä henkilöitä noin 150 000 henkeä. 1 

Näistä työväenliikkeen aktiivisia kannattajia lasketaan olleen noin 20000, ns. kirk

kosuomalaisia (Suomi-Synodi, kansalliskirkko, lestadiolaiset ym.) oli arviolta 60 000 

lapset mukaan luettuina ja loput voidaan lukea aatteellisesti sitoutumattomiin, jotka 
2 

eivät kuuluneet mihinkään puolueeseen tai kirkkoon. On siis helppo havaita, että 

työväenliikkeen kannatajien prosentuaalinen määrä ei koko siirtolaisasutuksen kan

nai ta ollut huomattavan suuri. Kuitenkin työväen I iikkeen toiminnan luonne ja tavoit

teet aiheuttivat sen, että liikkeen pi iriin kuuluva harrastus- ja kul ttuuritoiminta eri 

alueilla herätti aina näkyvää huomiota, ulospäin suuntautuvaa aktivi teettia. 

Työväenl i ikkeen perinteisiin kuuluu koko yhteiskuntaan suuntautuva vaikuttamisen 

halu, ja sen mukaisesti käytetään myös näkyviä keinoja ihmisten mielenkiinnon herät

tämiseksi. Juuri näytelmä- ja teatteritoiminta oli voimakkaasti vaikuttava ja havah

duttava henkisen elämän muoto. On todettava, että muilla siirtolaisryhmittymillä ei 

vapaa-ajan harrastustoiminta ollut yhtä lailla vireästi ja määrätietoisesH organisoitu, 

joten se ei voinut kilpailla työväenliikkeen näkyvien toimintamuotojen kanssa. 

On verrattain vaikeaa arvioida siirtolaisten luomaa kulttuuria kokonaisuudessaan 

silloin, kun tutkimuskohteena on vain yhden, joskin erittäin toimeliaan siirtolaisryh-

1) U.S. Census of Population 1920. Volume II. Washington D.C. 1922. 
2) FL Auvo Kostiaisen laskelmiin perustuva arvio. 
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män harrastama kulttuurilaji . Kuitenkin teatteritoiminta lienee ollut edustavuudel

taan parasta antia, mitä siirtolainen vieraassa maassa saattoi toivoa. Se piti osal

taan yllä hänen siteitään kotimaahan välittämällä äidinkielen ja kirjallisuuden pe

rinnettä. Kul ttuurin kokonaiskentässä teatteri toiminnalla 01 i merkittävä osa. Se kat

toi moninaiset tarpeet, kielenhuollon, harrastelijakirjailijoiden tuotteiden julkista

misen' palveli näyttelijöiden ja ohjaajien, lavastajien ja puvustajien luovan toi

minnan tarpeita, viihdytti, huvitti, opetti ja aktivoi katsojajoukkoa . Se epäilemät

tä täytti ne toiveet ja tarpeet, joita niin työväenliike kuin yksityiset ihmisetkin sil

le asettivat. 

Näytelmäkirjallisuus sellaisenaan ilman teatteritoimintaa ei kohoa kovin mitta

viin saavutuksiin toisin kuin esimerkiksi proosa tai runous, jotka tuottivat merkittä

viä edustajia amerikansuomalaisen työväenl i ikkeen riveistä. Omaperäisyys ja tuo

reus puuttuvat siirtolaisten kyhäelmistä, niiden kielikuvat ovat jäykkiä ja sJereo

tyyppisiä, mutta niiden merkitys sosialistisen aatemaailman vaikuttajina on epäämä

tÖn. Näytelmät haluavat varoittaa sodan mielettömyydestä, työttömyyden ja juop

pouden aiheuttamasta kurjuudesta, ne haluavat asettaa kaikelle elämiselle tietyt 

vaatimukset, jotka ovat ihmiskunnalle tavoittelemisen arvoisia. Näytelmien esit

tämä maailmankuva on yhteneväinen sosial istisen ideologian kanssa ja sovel tuu sel

laisena mihin tahansa aikaan ja paikkaan. Näytelmien kuvaamat ongelmat eivätole 

ominaisia vain amerikkalaiselle yhteiskunnalle, ne ovat yleismaai Imall isia. Tässä 

suhteessa siirtolaisnäytelmät eroavat niistä vanhoista kotimaisista kansannäytelmistä 

ja klassikoista, joissa tapahtumat 01 i sidottu useinkin kotikylään tai ainakin koti

maahan. 

Siirtolaisten näytelmiä voidaan nimittää haaste- tai taistelunäytelmiksi, sillä nii

den ensisijaisena tehtävänä on saada ihmiset tiedostamaan asemansa ja saada heidät 

taistelemaan parempien olojen puolesta. Tendenssimäisesti kirjoitettujen näytelmien 

aihepiiri ja käsittely tapa on monissa suhteissa rajoittunut, vapaalle mielikuvituksel

le ja inspiraatiolle ei harvoja poikkeuksia lukuunottamatta löytynyt sijaa siirtolais -

kynäilijöiden mielissä. Kirjoittajalla oli tietty tehtävä suoritettavana ja sen hän y

ritti tehdä mahdoll isimman vakuuttavasti. 

Siirtolaiskirjallisuus on omaleimainen ilmiö, mutta mitenkään ainutlaatuinen seei 

ole, sillä vastaavanlaista kansallista siirtolaiskirjallisuutta tuottivat muidenkin kan-
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sojen siirtolaiset. Ainutlaatuisena voidaan pitää sitä suurta aktiivisuutta ja innostus

ta, millä siirtolaiskynäilijät synnyttivät tuotteitaan, jotka muodostavat kiintoisan li

sän suomalaisen työväen I iikkeen kirjall isuuteen ja näytelmäaineistoon . Näytelmien 

ja teatteritoiminnan tuottel iaisuus ja vilkkaus siirtolaisuuden vai takaudella 1920-

luvuila, ja vielä 1930-luvullakin on ollut omiaan luomaan siirtolaisteatterin toimin

nalle jatkuvuutta ja perintei tä nykypäivään saakka. 
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THE FI NNISH-AMERICAN WORKERS' THEATER AND DRAMALlTERATURE 1900-39 

Summary 

It was only in the last decade that research began to be done on a wide scale in 

the field of Finnish emigration to the United States. Scholarly attention had been 

paid earlier too, it is true, to the phenomenon of migration; and as a result 

publ i cati ons of a schol arly nature shedding Ii ght on the subject had appeared 

sporadically. Up to the present, the scope of the research has been confined al most 

totally to probing the causes and background of the emigration from Finland and the 

adjustment of the emigrants to new environmental conditions - the point of departure 

has thus been, above ali, socio-historical. The work has involved carrying out the 

necessary basic research, and it has not been feasible within the compass of the 

projects to delve into the cultural and intellectual activities of the emigrants. It is 

only after the significant social and economic problems bound up with emigration have 

been clarified by the basic research that the investigation of the various aspects and 

achievements of culturallife takes on importance and comprehensibility. 

I n the main, EI is Sul kanen 's study, "Amerikan Suomal aisen Työväenl iikkeen Historia" 

(The History of the Finnish-American Labor Movement) (1951)andE.F. Syrjälä's 

book of memoirs, "Historia-aiheita Ameriikan Suomalaisesta Työväenliikkeestä" (His

torical Topics concerning the Finnish Labor Movement in America) (1925), which 

approximates a scholarly study, deal to some extent with the intellectual activities 

of the emigrants. The point of departure of these works consists specifically of the 

strong cultural stimuli received from the labor movement that animated the intellectual 

pursuits of the emigrant Finns. This is only natural, for the labor movement in 

particular has had a powerful and lasting influence on the Finnish-American community. 

It is an influence that has extended to nearly all areas of life; and it is within the 

sphere of the labor movement that theatrical activity was the I iveliest and dramatic 

literature the most productive. The temperance movement, which among the other 

Finnish emigrant groups was at first conspicuously active in stagingdramatic performances, 

no longer engaged in theatrical activities to a notable extent after the turn of the 

century; the theatrical heyday of the Finnish temperance societies dates back to the 
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late 1800s, when the temperance movement had its strongest following in Finnish 

emigrant communities. 

It was in the eorly decades of the present century that the migratory flow from 

Finland to the United States was particularly heavy: thepeakyeors were 1902, 1909-

10,1913 and 1923. Interest indramaties asan organic partof theprogramof workers' 

associations was quite I ively I and the I iterory output of Finnish emigrants was fairly 

prolific too. During the period under examination, a number of momentous political 

and economic events took place that had an impact on the labor movement in both 

Europe and America - mention need bemadeonlyofWorldWarl,theRussianrevolution, 

Finland' s emergence as an independent nation, the rupture of the socialist movement, 

and the worldwide economic depression. These were events thatwere reflected, either 

directly or indirectly, in the plays staged by Finnish emigrant dramatic societies. 

It was a characteristic feature of socialistic ideologies to have them create a 

purposefully orderly and well constructed organization as a guarantee of effective 

continuation of activity. A basic part of this structure was the Socialist Organization, 

which was divided into locals. The locals for their port formed subsidiary sections of 

their own, to which the dramatic societies also belonged. The establishment of a 

Finnish socialist loeal in any community signified under the best cireumstances the 

beginning of brisk cultural activities among the emigrant Finns. In many places, the 

dramatic society developed into absolutely the most important of the subsidiary 

organizations - its formation "belongedtotheprogramjustas surelyas didthe building 

of a sauna". Almost without exception, the formation of a social ist local led to the 

beginning of theatrical activity. The acquisition of real estate and the erection of 

meeting halls, in especial, facilitated and promoted the development of theatrical 

activityon the technical and practical level and contributed to inspire interest in 

stage productions. 

The number and slze of the dramatic societies varied according to the size of the 

socialist locals. The most animated theatrical activity probably always took place in 

the northeastern states, which boasted the biggest dramatic societies too, notable 

examples being the Finnish workers' dramatic societies of New York, Fitchburg, Detroit, 

Gardner, Worcester and Quincy. Also in the midwestern states, noteworthy stage 

productions saw the light in the Finnish emigrant colonies of Chicago, Duluth, Superior 
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and Cloquet. 

In the early years, theatrical aetivity invited ali kinds of problems and difficulties. 

In its first real season, in 1906-07, the Finnish dramatic club of New Yorkforinstance, 

was constantly obliged to put on its stage productions in halls operating in connection 

with saloons or, as a rule, in premises not suited for the holding of programs of 

respectable entertainment. The efforts made were also often pretty crude. The attention 

paid to costumes and stage props and scenery could hardly be called fussy and,besides, 

the financial resources for such purchases were very limited. Thus the externals were 

liable to be in sharp conflict with the content of a play. This was probably of no 

fundamental importance, however, alongside the faet that dramatic activity within 

the sphere of the workers' movement grew ever I ivel ier wi th the passing years at 

the same time as its artistic and technical standards rose to higher levels. 

The primary task of the workers' theaters was "ag itation", or the preaching and 

teaching of working-class ideals and socialism to emigrants. The nature of the 

theatrical activity was such as to fit into the aims of the labor movement by propagating 

socialist ideas. The establishment of dramatic societies within the sphere of theSocialist 

Organization was governed from the very start by a specific tendency toward a chosen 

goal, and no attempt was made to disguise this tendency; on the contrary, it was 

emphasi zed and people were reminded of i t con ti nuall y in various connections. The 

dramatic society was a tool of the socialist local used to advance the id(~ological 

cause. Since, in addition, it proved to be a splendid - and, before long, the most 

important - source of revenue, the other considerations, like artistic achievement, 

were neglected, especially in the early days. The participants felt a desire to aet, to 

satisfy their need to perform on the stage; and in various connections the truth was 

borne out that Finnish emigrants relished play aeting and appearing behind footlights. 

Dramatics was a smooth and painless way to deliver the socialist doctrine to novices 

uninitiated to socialism or to emigrants who shunned and feared it. In as much as 

dramatics was an established form of activity in the organized labor movement by 

the end of the second decade of the 20th century, the fifth convention of the Finnish 

Socialist Organization could affirm that, put to the right use, the stage wm an 

effective and influential instrument in making known the class concept of the working 

class and the soc ial ist outlook on the worl d. The dramatic cl ubs strove obedien tly to 
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carry out the demands of the parent organ i zations for the dissem ination of labor 

ideology, but it could hardly have been easy at ali times. The dramatic groups were 

rebuked for presenting too many "trashy" bourgeois plays and not producing ideological 

plays of value to the cause of labor. This duality grew into a problem, one that for 

years put a strain on the stage activities of emigrant groups and that cropped up 

repeatedly at the conventions. 

A good audience response was naturally a vital condition for the survival of al'lY 

local dramati c ei ub. I t was for the audiences that the plays were rehearsed and 

performed - to instruct and to entertain the audiences. What the audiences unde.rsJood 

of the message of the pl ays was another matter. The em i grants behaved just I ike any 

other theater audiences, notwithstanding the expectations of an ideological sense of 

duty placed in them. Thus plays that failed to please were often thrown out of the 

repetory after only a single performance no matter how much time, trouble and money 

had been expended on their production. 

Contact between stage and publ ic depended largely on effective util ization of the 

media of communication. Plays were advertised prominently in local Finnish newspapers, 

like, fo example,_Boiv Cl 9ja, Työmie~ Industri qiisti, and others. Notices appeared in, 

the press about first nights, revivals and visiting players, and quite often, in addition, 

leaHets were circulated from door to door. Except for the very early days, thenotices 

in the papers were not confined merely to publ icizing the time and place of a 

performance but also included a brief synopsis of the play. The purpose of the 

publicity was to stimulate publie interest in dramatics. Gradually,thesignificance 

of actual criticism began to be realized, and around the mid-twenties the lyömie~1 

in particular, took energetic steps toward developing criticism of the theater and 

promoting instruction in dramatics. 

In July 1918, the Finnish dramatic societies in communities located along the 

eastern seaboard of the United States decided to form a central organization embracing 

the whol e country. Th i 5 ~äyttömöl i i t!~ (Theater Federati on) was to operate as an 

arm of the Central Bureau of the Socialist Organization. The pian was accepted by the 

membership of the organization when a general vote on it was taken, andthefederation 

began to function in the fall of the same year. Its purpose was to develop and promote 

the dramatic activities of the socialist locals by procuring for them ideologicallyand 
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artistically suitable works to build up a repertory as well 0s, to the extent possible, 

musical compositions, theatrical textbooks and stage requisites. The federation sought 

to supervise ali Finnish dramatic literature and to prevent "bourgeois" societiesfrom 

obtaining the same plays. The idea behind this move was to force "middle-class" Finns 

to attend performances at workers' theaters if they wanted to see new pl ays. The Näy!

tämöliitto came into existence on the threshold of the split in the ranks of labor, 

which meant that it did not have much time to operate as the central agency of the 

dramatic societies affiliated with the Socialist Organization. The agency did not, 

however I break up along with the labor movement: instead, internol changes took 

place to some extent inside it, with the communists taking over control.Under the 

wing of the Socialist Organization, the federation had picked up good momentum,and 

ofter the change in leadership efforts were made to intensify operations further. 

In the early thirties, a sharp shift took place in the Finnish-American workers' 

theater from the original social istic dramatic tradition toward the radical left. The 

communists parted ways definitively with the socialists in 1921 and the two labor 

factions continued to promote dramatics on their own sides of the fence dividing them, 

though the dramatic clubs affiliated with the workers' associations under communist 

control functioned more actively and prominently than the ones affiliated with the 

social i st camp. The commun ists undertook to develop thei r theaters wi th a vi m into 

an effective propaganda instrument. In place of the old repertory, the party demanded 

educational and cultural material with a revolutionary content. The argument was that 

it should not be impossible to procure proletarian revolutionary program numbers that 

woul d be interesting, useful and up- to-date. There was noth ing new i n th is demand: 

the workers' dramatic clubs had striven toward the same goal from the very start. But 

from this point on, people began to speak of the "bolshevization" of the Finnish-.Ämerican 

workers' theater - which, in practice meant the dramatic societies in the communist 

camp. In the main, the process was one of purging the repertory of ali plays liable 

to hurt class morale. Further, with respect to writers belonging to the party, it was 

aimed to impose stricter critical standards. This meant that plays of dubious literary 

or artistic merit should not be accepted for performance simply because they happened 

to be creations of immigrant scribblers. 

The rigid 1 ine imposed on the workers' dramatic groups continued far into the decade 
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of the thirties. Circumstances gradually forced the organization, however, to ease 

up on its demands. The workers' theaters had not developed in a manner corresponding 

to contemporary conditions, and before long it was admitted that too stricta control 

and the rigid requirements weakened the theaters as artistic institutions. In spite of 

the experience gained over the years, the Finnish-American amateur theater had not 

kept abreast of progress, because it had not cared to heed the demands of the times 

as reflected in theatrical and cultural activity in general. When efforts were made 

to rectify the si tuation, wh ich had been forced up a bl i nd ali ey, at the end of the 

thirties, difficulties were encountered building up the repertory at the same rateas it 

had been demol ished. The Finn ish-American workers' theater had fai led to produce 

new playwrights who in a matter of a few years might have been capable of turning 

out better material than before to meet the needs of the dramatic societies, the 

predicament of which was complicated by their unwillingness to accept assistance 

from outside the ranks of labor. 

At the sixth convention of the Finnish Labor Organization in 1937, points of view 

had changed a good deal and tempers cooled down since the beginning of the decade. 

Previously rejected Finnish folk dramas were now shown mercy. Also such venerable 

classics of Finnish literature as the works of Aleksis Kivi and Minna Canth were 

accepted for presentation. The convention further charged the dramatic societies of 

the locals to seek collaboration with other Finnish dramatic groups. The dramatic 

societies belonging to the organization joined the New Theatre League of America. 

The purpose of this measure was, as the recommendation given put it, making contact 

wi th ever I arger masses of peop I e . 

The resol utions of the convention soon gained support in different parts of the country. 

The collaboration that gradually developed between groups differing in their opinions 

proved to be fruitful from the standpoint of the preservation of Finnish culture and 

traditions. There continues to be interest in dramatics in Finnish-American communities, 

al though the forms and point of departure of the theatrical activity have undergone 

great changes. 
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vuosikokoukselle. Tammikuun 1, kesäkuun 30:teen päivään 1926. Wal ter Salmen 
kokoelma. TYYH/8/a/l0/XVIII 

Superiorin W. P. S. O. näytelmäseuran Toimintakertomus heinäk. 1 p. - jouluk .31 
p. 1924. Walter Salmen kokoelma. TYYH/8/a/10/XVIII 

Rissanen, Kalle: Feidias veistää henkilökuvia . TYYH/S/x/148 

2. Julkaisemattomat näytelmät 

Minnesotan yl iopiston kokoel ma. TYYH/S/a/151/11: 

Hyrske, Fel ix: Sodan urhoja. 

Iskuri: 501 idaarisuus auttaa. 



Karo l Seth: Äidin perintö. 

Koski, Hilja: Äiti Smith. 

Laakso, Eemil: Taistelu leivästä . 

Laakso, Paul: Ristiaallokossa. 

Latvala, Aili: Emäntä lakossa. 

Latvala, Aili: Kuorotyttö. 
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Mattson, Hei m i: Petol innun kynsissä. 

Mattson, Helmi: Sovintoa solmitessa. 

Mattson I Hei m i : Tai stel u auttaa. 

Rissanen, Kalle: Hallitus tutkii. 

Rissanen I Kalle: Kaksi varasta. 

Industrial istin kokoelma. TYYHjSjaj22jIX: 

Kaleton, Arne: Lakko. 

Ojanpää, Fanny: Kadun lapsi. 

Pensainen, Juha: Näytelmä ja todellisuus. 

3. Haastattel umateriaal i 

Reino Keron suorittama Arne Kaletonin haastattelu 10.5.1967 Californiassa. 

II Julkaistu aineisto 

1. Julkaistu alkuperäisaineisto 

Suomen Virallinen Tilasto XXVIII. Siirtolaisuustilasto 21. Siirtolaisuus vuosina 
1929 ja 1930. Helsinki 1931 . (SVT XVIII) 

Report. I nvesti gation of Commun ist Propaganda. Extract from House Report 2290, 
71 st Congress, 3d Session. U.S. Government Printing Office: 1931. Washington 
D.C. 

U.S. Census of Population 1920. Volume II. Washington D.C. 1922. 

Kolmannen Amerikan Suomalaisen Sosialistijärjestön Edustajakokouksen Pöytäkirja . 
Kokous pidetty Hancockissa Mich. 23-30 p. Elok., 1909. Toimittanut F. Syrjälä 
(kokouks. siht.). Fitchburg, Mass. s.a. 

Suomalaisten sosialistiosastojen ja työväenyhdistysten viidennen eli suomalaisen so
sialistijärjestön kolmannen edustajakokouksen pöytäkirja 1-5, 7-10 p. kesäkuuta, 
1912. Toimittanut Aku Rissanen. Fitchburg, Mass. s.a. 

Pöytäkirja Suomalaisen Sosial isti-Järjestön Keskipiirin Edustajakokouksesta pidetty 
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Duluthissa, Minn., Helmikuun 21-28 P. 1914. Hancock, Mich. 1914. 

Pöytäki rja Amerikan Suomalaisen Sosial isti Järjestön Itäpiirin Edustajakokoukses
ta joka pidettiin Fitchburgissa, Mass. Kustannusyhtiön (Raivaajan) talolla Helmi
kuun 22,23,24,25,26 ja 27 p:nä 1919. Fitchburg, Mass. 5.a. 

Yhdysval tain Suomalaisen Sosial isti järjestön Vi i dennen Edustaj akokouksen Pöytä
kirja Chicagossa, 111. Lokakuun 25 p:stä marraskuun 3 p:ään, 1919. Toimittanut 
J.F. Mäki. Superior, Wis., 1920. 

Suomalaisen Sosial istijärjestön Keskusvi raston T oim intakertomus vuosil ta 1915-
1919 ja AI ustuksi a Järjestön Edustajakokoukselle, joka pi detään Chicagossa, 111 > 

Lokakuun 25 p. 1919. Superior, Wis. s.a. 

Suomalaisen Sosial istijärjestön Seitsemännen Edustajakokouksen Pöytäkirja . 
Fitchburg, Mass., Elokuun 13,14 ja 15 p., 1921. Toimittanut Aug. Kuusisto. 
Fitchburg, Mass. s.a. 

Toimintakertomus New Yorkin Suomalaisen Sosialistiosaston toiminnasta 1921.Rai
vaaja 1 .2.1922. Fi tchburg, Mass. 

Workers' Partyn Suomalaisen Järjestön maal iskuun 3, 4, 5 ja 6 päivinä 1924 pi
detyn Edustajakokouksen Pöytäkirja. Eteenpäin 4.4.1924. Brooklyn, N.Y. 

AI ustuksi a W. P. Suomal. Järjestön Edustajakokoukselle v. 1925. Superior, Wi s. 
s.a. 

Pöytäkirja Yhdysvaltain Suomalaisen Työväen Järjestön Perustavasta Edustajakoko
uksesta Chicagossa, 111., Tammikuun 24,25 ja 26 p., 1927. s.I., s.a. 

Pöytäkirja Suomalaisen Työväenjärjestön Toisesta Edustajakokouksesta. Pidetty 
Detroitissa, Michiganissa, Maalik. 17, 18 ja 19 p:nä, 1929. Astoria, Ore. s.a. 

"Yhtenäisyys - polttava kysymys II • S. T. Järjestön kuudennen edustajakokouksen 
päätöslauselmat. s.l. 1937. 

2. Kirjallisuus 

Engelberg, Rafael: Suomi ja Amerikan suomalaiset. Keskinäinen'yhteys ja sen ra
kentaminen. Helsinki 1944. 

Holmio, ArmasK. E.: Michiganin suomalaisten historia. Hancock, Mich. 1967. 

Hah 1, Moses: 

Ilmonen, S.: 

Työväennäytelmät ja työläisnäyttel ijät. Säkeniä. Sosial is
tinen kuukausi julkaisu 14:a vuosik. huhtikuun no. 4. 1920. 
Fitchburg, Mass. (Säkeniä XIV) 

Amerikan Suomalaisten Sivistyshistoria. Johtavia aatteita, 
harrastuksia, yhteispyrintöjä ja tapahtumia siirtokansan kes
kuudessa. Edellinen osa. Hancock, Mich. 1930. (Ilmonen 
1) 

Kolehmainen, John 1.:The Finns in America. A Bibliographical Guide To Their 
History. Hancock, Mich. 1947. 



Lemberg, Lauri: 

Pal mgren, Raou 1: 

Rice, Elmer: 
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Amerikan suomalainen seuranäyttämö. Tie Vapauteen 
(Road to Freedom). Kuukausijulkaisu . 10 vuosikerta n. 4, 
1928. Chicago, 111. 

Joukkosydän. Vanhan työväenl iikkeemme kaunokirjall i
suus 1-11. Porvoo 1966. 

The L iving Theatre. New York 1959. 

Schlesinger, Arthur Meier: The Rise of Modern America 1865-1951. s.l. 1957. 

Sulkanen, Elis: 

Syrjälä, F.J.: 

Amerikan Suomalaisen Työväenliikkeen Historia.Fitchburg, 
Mass. 1951. 

Historia-aiheita Ameriikan Suomalaisesta Työväenliikkees
tä. Fitchburg, Mass. 1925. 

The National Experience. Ed. by John M. Blum, Bruce Catton, Edmund S. Morgan, 
Arthur M. Schlesinger Jr., Kenneth M. Stampp, C. Vann 
Woodward. U.S.A. 1963. 

3. Sanomalehdet ja aikakauskirjat 

Industrialisti. Duluth, Minn. Vuosikerrat 1920,1927,1928,1929,1930,1934, 
1937. 

Raivaaja. Fitchburg, Mass. Numerot 1.2.1922, 16.5.1957. 

Työmies. Superior, Wis. Vuosikerrat 1923, 1924, 1927, 1928, 1930, 1931, 1937. 

Lehtipaja. Työmiehen neljännesvuosisatajulkaisu. Työmies Society Superior, Wis. 
1928. 

Muisto-albumi. Jaoteltu Pohjoislännen suurempiin suomalaisseutuihin ympäristöi -
neen. Toimittanut Helmi Mattson. Sudbury, Ontario, Canada 1965. 

Neljäkymmentä vuotta. Kuvauksia ja muistelmia Amerikan suomalaisen työväen -
liikkeen toimitaipaleelta 1906-1946. Toimi.ttanut Leo Mattson. Superior, Wis. 
1946. 

50. vuoden varrelta. Toimittanut William Lahtinen. Superior, Wis. 1953. 

4. Muut julkaistut lähteet 

Detroitin S .S.O:n 15-vuotisjulkaisu 1906-21. 

Finnish Album to Commemorate Detroit' s 250th Birthday. Detroit, Michigan 1951. 

Kalenteri Amerikan Suomalaiselle Työväelle 1918. Fitchburg, Mass. s. a. 

Raittius-Kalenteri vuodelle 1899. Brooklyn, N.Y. 1898. (Raittiuskalenteri) 

Raittius-Kalenteri vuodelle 1911. Hancock, Mich. 1911. (Raittiuskalenteri) 

Seventieth Anniversary Souvenier Journai 1903-1973. Superior, Wis. s.a. 

Taistelu oikeistovaaraa vastaan. Kominternin opetuksia Amerikan suomal aiselle työ
väestölle. Superior, Wis. s.a. 
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