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an inspector calls



  

Tuo tarkastaja Goolen lause kiteyttää hyvin, mistä tässä J.B. Priestleyn näytelmässä on 
kysymys. Priestley kirjoitti näytelmänsä ”An Inspector Calls” vuonna 1945 heti toisen 
maailmansodan jälkeen vakuuttuneena siitä, että ihmiskunnan on muutettava tapojaan ja 
yksittäisten ihmisten suhtautumistaan toisiin ihmisiin, tai muuten ei hyvää seuraa. Taustalla 
vaikuttivat teollistumisen kehitys, elintaso- ja luokkaerot sekä naisten ja miesten välinen 
epätasa-arvo, joita käydyt maailmansodat olivat vain kärjistäneet. J.B. Priestleystä tuli 
voimakas tasa-arvon ja hyvinvointivaltion kannattaja sekä puolestapuhuja lukuisissa lehti-
kolumneissaan, kirjoituksissaan, radio-ohjelmissaan sekä tietysti myös näytelmissään. 
 J.B. Priestley sijoitti Tarkastaja tulee -näytelmän tapahtumat vuoteen 1912, hetkeen 
ennen Titanicin uppoamista, sekä pian edessä olevaa suurempaa katastrofia, ensimmäistä 
maailmansotaa. 
 Vaikka tämä Elannon Näyttämön esitys sijoittuu miljööltään 1950-luvulle, niin näytel-
män teemat ovat täyttä tätä päivää. Yhä edelleen näytelmän ajatuksia herättävä tunnelma 
ja sanoma yksilön ja ihmiskunnan vastuusta, siitä mitä maailmassa tapahtuu, ovat aivan 
yhtä ajankohtaisia ja tärkeitä kuin sata vuotta sitten. Välinpitämättömyydellä, pahansuo-
puudella sekä työpaikka- ja koulukiusaamisella, tai vaikka ilkeämielisellä huomautuksella 
saattaa olla yksilöön sekä yhteisöön arvaamattoman suuri vaikutus. Olemme vastuussa 
toinen toisistamme.
 Tarkastaja tulee on yksi Englannin tunnetuimmista näytelmistä, josta on tehty myös 
monia elokuvaversioita. Se houkuttelee tekijöitä aina uusiin tulkintoihin ja saa katsojan 
tarkastelemaan omaa moraaliaan ja suhtautumistaan asioihin yhä uudestaan. Kaiken tuon 
vakavan pohjavireen lisäksi näytelmä on kiehtovasti mysteerinsä säilyttävä ja viihdyttävä, 
perinteinen salapoliisinäytelmä, joka on todellista näyttelijän teatteria sekä draamaa ja 
vaatii vahvaa henkilökarakterien läsnäoloa. 

Dramaattista ja tiheätunnelmaista iltaa!

Jarmo Hämeranta, ohjaaja
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