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- Absurdi teatteri on eräiden kirjailijoiden 1940-1960-luvulla kirjoittamien näytelmien nimitys

- Tyyppiesimerkki on Samuel Becketin ”Huomenna hän tulee”.

- Myös Eugene Ionesco edustaa absurdia teatteria.

- Teatteri ja tyyli liitetään usein eksistentiaaliseen filosofiaan.

KYLLÄ, ABSURDI, eikö teatteri ole aina absurdia - no ei!
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Eksistentialismi
Sartre ja Camus

- Eksistentialistifilosofien, Sartren ja Camus’n, näytelmät herättivät kiinnostusta aikalaisissa. 

- Näytelmät olivat osa heidän filosofista tuotantoaan ja niissä pohdittiin ihmisen eettisiä 
peruskysymyksiä. 

- Ne pukivat draaman muotoon eräät ihmisenä olemisen paradoksit. 

- Näytelmien voima oli niiden asetelmissa ja ajattelun kirkkaudessa. 

- Sen vuoksi ne olivat aikansa tapauksia ja puheenvuoroja maailmankatsomukselliseen keskusteluun.
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Absurdismi
Esslin

- Termin absurdismi varsinainen määrittelijä oli englantilainen Martin Esslin. 

- Vuonna 1961 hän kokosi kirjassaan Theatre of the Absurd omaksi ryhmäkseen keskenään hyvinkin 
erilaisia kirjailijoita. 

- Heidän tuotantoaan yhdisti Esslinin mukaan se, että heidän kuvaama maailmansa ei noudata 
tunnistettavia arkisen logiikan ja ”realismin” konventioita.
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Samuel Beckett
Huomenna hän tulee

- Vuosisatamme tärkeimpiin kirjailijoihin kuuluva Samuel Beckett (1906–1989) ja hänen näytelmänsä Huomenna 
hän tulee (En attendant Godot) ovat klassikoita. 

- Näytelmässä kuvataan kahta kulkuria, Vladimiria ja Estragonia, odottamassa tarkoituksettomasti Godot-nimistä 
henkilöä. 

- Odottamisessa eilispäivä pyyhkiytyy mielestä ja eletään pienen tulevaisuuden toivon varassa. 

- Välillä nähdään herran ja orjan kulkevan ohitse ja sitten he ovatkin jo vaihtaneet osia. 
- Vladimir ja Estragon odottamassa tienristeyksessä puun katveessa, ja kaukaa kuuluu ihmisen avunhuuto. -
 Kaikki tämä itsessään on kuin ”ihmisen tila”. -

 Toisin sanoen elämä on odotusta riippumatta siitä, mitä kukin odottaa. 

- Ensityrmistyksen jälkeen näytelmää esitettiin useita satoja kertoja. Jokin sen muodossa ja hahmoissa, heidän 
”tilassaan” ja näytelmän huumorissa vetosi katsojiin.

HELSINGIN
 TEATTERI!
AKATEMIA



Eugene Ionesco
Makaaberit komediat

- Absurdin tyypiltään aivan toisenlainen kirjailija on romanialaissyntyinen Eugène Ionesco (1912–1994), 
jonka näytelmät ovat useimmiten makaabereja komedioita. 

- Tosin myös niissä arkinen kieli on menettänyt merkityksensä ja ihmiset tuntuvat leikkivän järjettömiä 
kielipelejä. 

- Joko puhutaan niin kuin kielen oppikirjassa tai käydään jotakin muuta mekaaniselta vaikuttavaa 
keskustelua. 

- Myös Ionesco näyttää väittävän, että ihmisten välinen kommunikaatio on lopulta tuomittu 
epäonnistumaan
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Jean Genet
Homoseksuaaliromaanit

- Jean Genet (1910–1986) ansaitsee oman otsikkonsa, sillä hänen tuotantoaan on vaikea 
sijoittaa absurdikkojen joukkoon. 

Genet, joka oli kasvatuslaitoksen ja vankilan kasvatti, aloitti kirjailijanuransa 
melodramaattisten homoseksuaaliromaanien kirjoittajana. 

- Hänen varhaistuotantonsa on eräänlaista proosarunoutta, sillä sen kieli on voimakasta ja 
kaunista. Samaa voi sanoa hänen vankila-aiheisesta näytelmästään Sireeninkukka.
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Harold Pinter
Arkipäivän mystiikka

- Martin Esslinin jaottelun mukaisesti myös Harold Pinter (1930–2008) on yleensä liitetty absurdikkoihin. 

- Myös Pinter, joka aloitti kirjailijan uransa 1950-luvun lopulla, oli kotoisin Itä-Lontoon työläiskortteleista: 
hän oli taustaltaan poliittisesti tiedostava. 

- Pinter kouluttautui sekä näyttelijäksi että dramaatikoksi.

- Pinter kirjoitti usein arkipäiväiseltä näyttävistä lähtökohdista tilanteita, joissa paljon jätettiin selittämättä 
ja avoimeksi. 

- Katsojalle ei lopullisesti selvinnyt, missä oltiin, mikä aiheutti painajaisen, tai keitä ”salaperäiset noutajat” 
tai ”palkkamurhakäskyn antajat” olivat.
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Sifysoksen myytti
Absurdin filosofian määrittely (Camus)

"Ihminen on tuomittu etsimään tuloksetta merkitystä, yhtenäisyyttä ja selkeyttä maailmassa,
jota on mahdotonta ymmärtää.” 

Alkuperäisessä myytissä Sisyphoksen kohtalo määäräytyi rangaistuksena kuoleman uhmaamisesta, kun taas Camus’lla kuolema on 
paradoksaalisesti yhtä aikaa sekä hänen kivensä että hänen pelastajansa. Sillä juuri kuolema päämäärän saavuttamisen 

mahdottomuutena vapauttaa ihmisen hänen loputtomasta, turhasta uurastuksestaan, mikäli ajattelemme turhuudeksi sen, että ihmisen 
ajatus/toive jonkin lopullisen saavuttamisesta tämänpuoleisessa elämässä on pelkkä harha ja illuusio tulevasta, ikuisesta elämästä.

Camus sanoi kerran, että maailman suurin ihme on se, etteivät kaikki ihmiset ole tehneet itsemurhaa (elämän mielettömyyden tähden). 

Ihmisen turhalla uurastuksella on sittenkin itseisarvoa hänen oman eksistenssinsä kannalta. Se ei ole jotain, mikä saa merkityksensä 
ikäänkun annettuna tehtävänä tai tulevana pelastuksena: se on arvokasta tuossa mielettömyydessä itsessään. 

Mutta tällainen asenne ei synny automaattisesti tai erityisen kausaliteetin voimasta, kuten esimerkiksi tottelevaisuus vapaan tahdon ja 
moraalilain välisestä jännitteestä, jota syyllisyydentunne väistämättä ilmentää. 

Camus’n mukaan elämä voi saada positiivisen arvon absurdissa olemassaolossa vain henkilökohtaisen kapinan seurauksena. Camus'n 
Sisyfos-tulkinnassa jumalien mielivaltaa ja kohtalon väistämättömyyttä (kuolemaa) ilmentää olemassaolon absurdisuus. 
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TEHTÄVÄ!
Ryhmätyöt

1. ETSIKÄÄ TIETOA

RYHMÄ 1: Samuel Beckettista

- Mikä oli tyypillistä Beckettin näytelmissä? Tuokaa meille patsas, josta Beckett olisi ylpeä. Patsaalla saa olla ääniä ja liikettä, mutta 
ne ovat toistuvia, toisin, kuin kohtauksessa.

RYHMÄ 2: Eugene Ionescosta

- Mikä oli tyypillistä Ionescon tulkinnassa? Tuokaa meille patsas, jonka Ionesco ymmärtäisi omassa ajassaan. Patsaalla saa olla 
ääniä ja liikettä, mutta ne ovat toistuvia, toisin, kuin kohtauksessa.

2. TUOKAA HISTORIA MEILLE

Kummallekin ryhmälle yhteinen tehtävä: Tuokaa Sifosyksen myytti nykypäivään. Keskustelkaa: Mikä tässä ajassa 
kuvaa myyttiä? Muodostakaa nykypäivän myytistä runo, jonka opettelette lausumaan yhdessä, taideteoksena.
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Lähteet

TEAK: https://disco.teak.fi/euteatteri/8-3-eksistentialistien-ja-absurdikkojen-
maailma/ 

Räsänen: http://actuspurunen.blogspot.com/2008/07/sisyphos-camus-ja-
absurdin-lsnolon.html (tarkistamaton kannanotto) 
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