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Terveisiä taivaasta!
Suomalaisen nukketeatterin juhlavuotena on hyvä tiedostaa, keitä me olemme tässä nukketeatterin moni-

tuhatvuotisessa jatkumossa. Intiassa kerrotaan tarinaa ylijumala Brahmasta, joka loi ikävystyneelle vaimol-

leen viihdykkeeksi nukkemestarin. Vamopa ei tämän jälkeen enää tullut toimeen ilman nukketeatteria. 

Niin syntyi nukketeatterintekijöiden suku. Me nukketeatterin ystäväthän tiedämme, että laji aiheuttaa 

syvää ja pysyvää riippuvuutta. 

Mutta tukimustakin on tehty. Sanskritinkielen tutkija professori Pischhell todistaa 1900 julkaistussa kirjas-

saan, että nukketeatteri on vanhempaa kuin ihmisteatteri. ”Vanhin kaikista teattereista on se, josta puhu-

taan intialaisissa sankarirunoissa… Se levisi Indonesiaan, etenkin Jaavalle, Kiinaan ja Japaniin ja länteen 

kreikkalaisten ja uudempien kansojen keskuuteen.” 

Tervehdys faaraoiden Egyptistä
Talvella 1903-1904 tehdyissä kaivauksissa Antinoen kaupungissa löydettiin hauta, johon oli kätketty 

Khelmis, Osiris Antinouksen laulajatar. Haudasta löytyi täydellinen pieni marionettiteatteri, jossa nuket 

roikkuivat vielä langoissaan. Haudasta löydetty vene on vanhin meidän päiviimme asti säilynyt marionet-

titeatteri. 

Nuket antiikin areenoilla
Ensimmäinen nimeltä tunnettu nukkenäyttelijä Potheinos antiikin Ateenassa marssitti nukkensa samalle 

näyttämölle, jolla oli aikaisemmin katseltu kuuluisan Euripideen tragedioita. 

Sitkeyden riemuvoittoja
Pakanallinen ihmisteatteri kiellettiin kristinuskon tultua valtaan varhaiskeskiajalla. Mutta elottomista näyt-

telijöistä ei puhuttu mitään. Niinpä antiikin näytelmät löysivät viimeisen turvapaikan marionettiteatterista, 

kun suuret taiteen temppelit olivat suljettuina. 

Kun komikymmenvuotinen sota 1600-luvulla vyöryi saksalaisten sivistysalueiden yli, säilyivät vain pienet 

nukkien teatterit pysytyssä. 

Englannissa 1647 puritaanit kielsivät näytelmäesitykset. Nukketeatterita ei laissa mainittu. Niinpä nuket 

saivat jälleen, kuten kristinuskon ensimmäisinä vuosisatoina, yksin pitää pystyssä teatteritaidetta. 

Ranskassa 1700-luvulla käytiin ankaraa teatterisotaa ooppera- ja draamateattereiden välillä. Osapuolten 

taistellessa keskenään nuket tunkeutuivat Pariisin heienoimmille näyttämöille. 



Eri puolilla Eurooppaa nukketeatteri alkoi näyttäytyä rääväsuisena yhteiskuntasatiirikkona. Vastapainoksi 

syntyi vähitellen ankara kontrolli- ja kieltojärjestelmä. Nukketatteri jalkautui rakennuksista toreille ja 

markkinoille. Englannissa kehitettiin walking stage, päälle puettava teatteri, jolla pääsi kätevästi kävele-

mään, tarvittaessa jopa juoksemaan, uhkaavaa virkavaltaa karkuun.

Suomessa 1988 kävelevän näyttämön otti käyttöön Teatteri Olga. Kuusitoistavuotisen olemassoleonsa 

aikana teatteria koetteli mm. ankara lama. Berliinin muuri kaatui, samoin Neuvostoliitto. Pankkeja ja isoja 

laitoksia hävisi. Pieni teatteri jatkoi matkaa, kuin valkokankaan viiksekäs pikkumies, tietä myöten kohti 

auringonlaskua. Käveleviä näyttämöitä liikkuu Suomessa jo useita.

Mikä nukketeatterin olemassoloa uhkaa tänään? Jälleen lama? Sähköisen viestinnän ylivalta? Nukketeat-

terikoulutuksen horjuva asema?

Sukellus historiaan panee kysymään, mikä pitää nukketeatterin voimissaan aina vain. Mikä ikinä se lienee-

kään, pitäkäämme se hengissä! Suojelkaamme sitä! Suojellaanhan saimaannorppaakin!
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