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Suomalaisen teatterin historiaa Porissa
Suomenkielisen ammattiteatterin alkuna voidaan pitää Aleksis Kiven (Alexis
Stenvall) Lean kantaesitystä vuonna 1869.
Porissa vieraili ruotsalaisia kiertueteattereita 1790-luvulta 1870-luvulle asti, ja
kaupungissa oli toiminut omia ruotsinkielisiä teatteriryhmiä jo 1850-luvulta
lähtien.
Ensimmäinen suomenkielinen kotimainen ammattiteatteri Suomalainen Teatteri
(nyk. Suomen Kansallisteatteri) perustettiin Helsingissä 22.5.1872 tohtori Kaarlo
Bergbomin johdolla.
Pääkaupungin jännitteisen kielitilanteen takia teatterin toiminta päätettiin aloittaa
maakunnista. Kiertueen aloituskaupungiksi oli suunniteltu Tamperetta, mutta
syyskuussa 1872 päätettiinkin lähteä Poriin. Poria pidettiin varakkaana
kauppakaupunkina, jossa suomen- ja ruotsinkielinen väestö tulivat keskenään
hyvin toimeen. Kaupunkiin oli myös helppo matkustaa syksyllä laivaliikenteen vielä
ollessa käynnissä. Samoin eri teatteriseurueita oli kulkenut Porin kautta
aiemminkin, joten osa Suomalaisen Teatterin näyttelijöistä tunnettiin jo
entuudestaan.
Kuva: Karl Bergbom 1880-1889, Museovirasto

Suomalaisen Teatterin matka kohti Poria
Poriin lähdettiin Helsingistä perjantaina 4.10.1872.
Matka taittui laivalla Turun kautta, ja mukana olivat
näyttelijöiden lisäksi teatterinjohtaja Kaarlo
Bergblom sekä apulaisjohtaja toiminut näyttelijä,
ohjaaja Oskari Vilho.
Teatteriseurueeseen kuuluivat näyttelijät Edvard
Kallio, Edvard Himberg, Salida Savolainen, Selma
Tötterman, Lydia Lagus, Arthur Lundahl, Bruno W.
Böök, August ja Aurora Aspegren, Aukusti Korhonen,
Selma Heerman, Benjamin Leino ja Amanda E.
Kaarlonen.
Paikallinen sanomalehti Björneborg ja sen
päätoimittaja O. Palander huomioivat
teatteriseurueen tulon. Lauantaina 12.10.1872 lehti
julkaisi sunnuntaina annettavasta ensimmäisestä
esityksestä puffin, jossa mainostettiin muun muassa
maisteri Antti Tuokon kirjoittamaa Avajaisnäytelmää. Teos oli Kaarlo Bergbomin tilaus
suomenkieliselle kirjoittajalle.
Teatteriryhmällä oli 12 esitysillan ohjelmisto, joka
käsitti 27 lyhyttä, yksinäytöksistä kappaletta.
Kuvat: Museovirasto
Vas. Oskari Vilho 1964

Oik. Helsingin satama 1872-1874

Hotelli Otava
Arkkitehti C. J. von Heidekenin suunnittelema
uusrenessanssityylinen Hotelli Otava valmistui 1857 ja oli alun
perin kaksikerroksinen. Majoitustilojen lisäksi toisessa kerroksessa
oli salonki, joka muutettiin kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen
(1859) teatterisaliksi. Salonkiin oli rakennettu näyttämö ja viettävä
permanto. Salin koko oli noin 90 m2 ja salin viereiset kaksi
hotellihuonetta toimivat esitysten aikana buffetteina.
Valtakatu 14-18, Pori. Näkymä Nikolainkadulta (Valtakatu) länteen
Pohjoispuiston kulmasta. Oikealla Hotelli Otavan talo
kaksikerroksisena, ilman päätyikkunoita. Kadun varrella
asuinrakennuksia. Kuvattu 1870-1879. Kuva: Satakunnan Museo

Nykyisen ulkoasunsa rakennus sai vuonna 1891, kun se korotettiin
arkkitehti Johan Erik Stenbergin suunnitelmien mukaisesti
kolmikerroksiseksi. Lisäkerroksen rakentamisen yhteydessä
teatterisali muutettiin hotellihuoneiksi.
Otavan ensimmäinen isäntä oli majatalonpitäjä Carl P. Stenqvist,
joka luopui Otavan isännyydestä vuonna 1874. Otavan salia
käytettiin teatteritoiminnan lisäksi Porin lukuisten seurojen ja
yhdistysten kokoontumispaikkana. Myös yksityiset henkilöt
käyttivät ravintolan tarjoamia palveluksia järjestämiinsä iltamiin ja
päivällisiin.
Kuva: Satakunnan Museo

Suomalainen Teatteri Hotelli Otavassa 13.10.1872
Suomalaisen Teatterin ensimmäinen näytös pidettiin sunnuntaina 13.10.1872 hotelli Otavan teatterisalongissa, joka oli ääriään myöten täynnä.
Osa yleisöstä joutui seisomaan ja kadullekin jäi runsaasti väkeä.

Ohjelmisto oli puhtaasti kotimainen neljän esityksen kokonaisuus. Illan johdantona toimi maisteri Tuokon lausunnallinen kuvaelma, jossa
Väinämöinen ojentaa kanteleensa Kreikasta saapuneelle Näytelmättärelle. Tämä puhkeaa runebergiläiseen isänmaan ylistykseen.
Kuva: Maisteri Antti Tuokko (1835-1896) Museovirasto
A. Tuokko vaikutti merkittävästi suomen kieleen kääntäessään kirjallisuutta suomeksi.

Väinämöinen:

Näytelmätär:

[-] Kuvaile kansalleni hartahasti,

[-] Ah, armas Suomi! Kunnias jos vaan

Mi jaloa on ihmiselämässä,

Näin alkaneena saapi varttuella,

Tuo taidetaiallas myös näkyville

Ma kunniaksi lasna kerran saan

Naurettavana se turhuus maassa tässä, Ilossasi sun vielä riemutella.
Mi halvennusta tuottaa ihmisille.

Kuink’ käyneekin mun, toivon ainiaan

Siks haltuus heitän kaunokantelen,

On, että kunniasi, maa sa jalo,

Luojalta sulle suojaa anelen. [-]

kirkkaammin loistaisi ja henkes valo. [-]

Suomalainen Teatteri Hotelli Otavassa 13.10.1872
Seuraavaksi esitetyt J.L. Runebergin runosta mukailtu kuvaelma Pilven veikko sekä Zacharias
Topeliuksen kappaleet Saaristossa ja Sotavanhuksen joulu osuivat suoraan isänmaallisten
porilaisten sydämiin, sillä näytösten lopuksi yleisö vaati orkesteria soittamaan Maamme-laulun.
Ensi-illan jälkeen järjestettiin näytelmäseurueelle juhlatilaisuus, joka alkoi 30-vuotisen sodan
marssilla ja kansanlauluilla. Puheita pitivät muun muassa ruukinpatruuna, tehtailija Antti Ahlström
sekä valtiopäivämies, tilanomistaja Edvin Avellan, jotka molemmat korostivat tapahtuman
historiallisuutta ja kotimaisen kulttuurin edistämistä merkitystä. Suomalaisten tulee saada kuulla
näyttämöllä suomen kieltä. A. Ahlström kiitti Porin murretta käyttäen kunniasta, joka oli tullut
Porin osaksi.
Seuraavana lauantaina 19.10.1872 ilmestyneessä Björneborg-lehdessä toimittaja O. Palander arvioi
historiallisen illan ohjelmaa. Ohjelmisto oli ollut varsin onnistunut, mutta Avajais-näytelmän
tekstiä leimasi lähinnä ”huomattava hengen köyhyys ja se osui pahasti harhaan”.
Teatterin ohjelmistossa oli muun muassa Aleksis Kiven kirjoittama Kihlaus, jonka kantaesitys oli
Porissa 25. lokakuuta ja myöhemmin näytelmää esitettiin myös Tampereella sekä Helsingissä. Kun
Suomalainen Teatteri lähti Porista kohti Tamperetta 1.12.1872, majatalonpitäjä Stenqvist järjesti
Otavassa näyttelijäseurueelle suuret läksiäisjuhlat.

Kuva: Kauppaneuvos Antti Ahlström 1877-1878, Museovirasto

Vilkasta harrastajateatteritoimintaa
1800-luvun lopulla Porissa virisi monella eri taholla suomenkielinen seuranäyttämöharrastus, joka ruotsalaisten vierailevien seurueiden pitäessä teatteritaloa
hallussaan laajeni ja voimistui. Raittiusseuran talo, työväentalo ja palokunnantalo tarjosivat useimmiten mahdollisuuden suomenkielisille teatteriesityksille.

Alphan Näyttämö
Raittiusseura perusti vuonna 1885 Alphan näytelmäseuran. Taustalla oli viinanjuonnin raju nousu kaupungissa. Raittiusseura ei halunnut kieltää huvituksia,
vaan sen sijaa tarjosi teatteriharrastuksen viinanjuonnin vastapainoksi. Alphan taloon rakennettiin myös kohtuulliset vaatimukset täyttävä näyttämö. Vuonna
1908 nimeksi tuli Alphan näyttämö.
Kuvat: Satakunnan Museo
Vas. Alphan iltamaohjelma 4.4.1903

Oik. Alphan näyttämö. ”Kun leikistä tuli tosi” 1924. Vas. Aino Haverinen, toinen oik. Martti Elomaa

Porin Työväen Teatteri
Porin Työväen Teatterin edeltäjä oli Porin Työväenyhdistyksen näytelmäseura, joka aloitti toimintansa jo yhdistyksen perustamisvuonna 1887.
Näytelmäseuran aika kesti vuodet 1890–1907. Sitä seuraa varsinaisen teatterin alkuaika 1907–1917. Vuonna 1909 siitä muodostettiin
itsenäinen ammattiteatteri. Sisällissodan jälkeen Porin Työväen Teatterin toiminta elpyi nopeasti ja saavutti kukoistuskautensa 1920-luvulla.
Porin Työväen Teatteri toimi itsenäisenä vuosina 1926–1930 ja näyttämönä toimi työväentalo Torppa.
Kuvat: Satakunnan Museo, Porin Työväen Teatterin esityskuvat
Vas. ”Kreivitär Maritza”, Kaisu Voutilainen ja Jalmari Parikka, 1925

Oik. ”Kuningas Oidipus” 1922. Kuvaaja K.E. Klint

Porin Näyttämö
Porin Näyttämö -niminen näytelmäseura oli ollut toiminnassa jo vuoden 1910 tienoilla, kun suurlakon vaikutukset olivat alkaneet tuntua
teatterielämässäkin. Kansallismieliset näyttelijät olivat silloin liittyneet Suomalaisen Nuijan näytelmäseuraan, joka syksyllä 1909 otti nimekseen
Porin Näyttämö.
Kun raittiusseura Alphan Näyttämö 22. 5. 1924 pitämässään kokouksessa päätti ylivoimaisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi lopettaa
toimintansa ja ryhtyä tukemaan näyttelijöidensä suunnittelemaa uutta näyttämöä, oli muistissa varmaan vielä tämä aikaisemmin toiminut
näytelmäseura. Sääntöjen mukaan Porin Näyttämön kannatusyhdistys perustettiin näytelmätaiteen ja näyttämöllisten harrastusten
elvyttämiseksi ja tukemiseksi sekä suomenkielisen vakinaisen näyttämön yllä pitämiseksi Porin kaupungissa. Tunnustettiin myös avoimesti, että
Porin Työväen Teatterin hyvästä tasosta huolimatta paikka oli ”porvarille vaikea käydä”.
Kuvat: Satakunnan Museo ja Porin Näyttämön esityskuvat
Vas. ”Seitsemän veljestä”, luultavasti 1927-1928

Oik. ”Bajadeeri”, kesk. Irma Wikström ja Iivari Viio, 1924-1925

Porin Teatteri
Porin Näyttämön johtokunnan puheenjohtajan Kaarlo Saarenheimon johdolla käynnistettiin neuvottelut teattereiden yhdistymisestä 1920-luvun lopulla.
Neuvottelut johtivat lopulta vuonna 1930 tehtyyn päätökseen teattereiden yhdistymisestä ja lopulta uuden Porin Teatterin avajaisnäytäntö oli 16.9 1931.
Näytelmä oli ”Elinan surma”.
Teatterien yhdistyminen ei sujunut kivuitta. Kaupunginvaltuusto kävi asiasta kiivaan keskustelun. Teattereiden yhdistymispäätöksestä myös valitettiin.
Kaarlo Saarenheimo: Eräänlaiseksi ajankuvaksi ja osoitukseksi, millä silmin eräät kaupungin asukkaat katselivat teatteria, rohkenemme lainata
valituskirjelmästä muutamia kohtia: "Mielestämme Teatteri on sellainen laitos, jonka ylläpitämiseksi ei sovi kunnan yhteisiä veroituksella koottavia varoja
käyttää, koska ne ovat pakko-oton uhalla ja avulla kannetuita verorahoja ja tulisivat tuhlatuiksi pelkkään huvituksen ylläpitämiseen.”
Kuvat: Porin Teatterin arkisto. Elinan surman esityskuvat 16.9.1931.
Vas. Salli Friberg (Karuna), Pekka Niskanen ja Emma Väänänen.

Oik. ”Elinan surma”
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