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Tutkielmani tarkastelee niitä tapoja, joilla elokuvat Rosemaryn painajainen (1968) ja Manaaja (1973) 
esittävät uskonnollisia ilmiöitä ja tämän suhdetta elokuvien ilmestymisajankohdan yhteiskunnalli-
seen tilanteeseen Yhdysvalloissa 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Tavoitteenani on selvittää, mi-
ten elokuvissa esitetyssä audiovisuaalisessa materiaalissa näkyvät aikansa keskeiset ilmiöt: uskon-
nollisen elämän muutos, sukupuolikysymykset ja nuorisokulttuurin nousuun liittynyt sukupolvien väli-
nen yhteentörmäys. Hypoteesini on, että elokuvat kertovat kuvastonsa ja teemojensa kautta julkai-
sunsa ajankohdan keskeisimmistä yhteiskunnallisista ilmiöistä ja tapahtumista, koska ne kertovat 
yleisönsä ajankohtaisista peloista. Tutkimusajankohtana Yhdysvallat oli suurten kulttuuristen muu-
tosten kourissa, jolloin elokuvat käsittelevät tuolloin esiin nousevia kysymyksiä. 
 
Tutkimus keskittyy kahteen elokuvaan, joiden tutkimuksessa hyödynnän sisällönanalyysia: selvitän 
niistä välittyvää sanomaa ja uskonnollisuuden eri muotoja niiden esittämän kuvaston ja äänimaail-
man kautta. Ideologisen lähestymistavan avulla tutkin, miten tämä heijastelee niiden ilmestymisvuo-
sina vallitsevia amerikkalaisen yhteiskunnan olosuhteita ja sosiaalista todellisuutta. Aineistoni koos-
tuu noista elokuvista ja niiden katsomisen yhteydessä tekemistäni muistiinpanoista. Näiden perus-
teella luon kuvaa kohde-elokuvien teemoista. 
 
Tutkimukseni perusteella Rosemaryn painajaisen keskeisinä teemoina ovat Yhdysvalloissa herän-
nyt kiinnostus vaihtoehtoisiin uskontoihin kristinuskon rinnalla sekä uskonnon rooli sukupuolten ase-
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Uskonto on pelastajan roolissa perinteiset arvot kyseenalaistavassa yhteiskunnassa, mutta myös 
pidättelijä, pyrkiessään torjumaan murrosikään liittyvän toiminnan ja kyseenalaistaessaan modernin, 
miehen vallasta itsenäistyvän naisen aseman. Yksityiskohtaisella kuvauksellaan elokuvat antavat 
katsojalleen tietoa käsittelemistään uskonnollisista rituaaleista ja uskomuksista ja antavat samalla 
mahdollisuuden eläytyä esittämäänsä kokemukseen. 
 
Johtopäätökseni on, että uskonnon kuvaamisen kautta demonielokuvissa käsitellään murrosvaiheen 
yhteiskuntaa, jossa uskonto on kaksijakoisessa roolissa: sekä kritiikin kohde, että ympäristön muu-
tosten käsittelyssä auttava väline. Demonisia voimia kuvastavissa elokuvissa yhteiskunnallinen kuo-
hunta saa vertauskuvallisen muotonsa. Tutkimuskohteissani käsitellään toistuvasti perheeseen ja 
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rempaa. Katsojalle välitetään allegorinen kuva tapahtuvasta muutoksesta ja tilanteista, jossa uskon-
nollisia aiheita käytetään kuvaamaan synkkää ja sekavaa ilmapiiriä ja aikansa ihmisten reaktiota sii-
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1. Johdatus aiheeseen 
 

1.1.  Tutkimuskysymys ja näkökulma 

Kauhuelokuvat ovat olleet yksi elinvoimaisimmista elokuvan lajityypeistä kyseisen 

taiteenmuodon varhaisista ajoista lähtien. Niiden aiheet ovat usein voimakkaassa kytköksessä 

yhteiskunnallisiin tapahtumiin, jotka herättävät huomiota ja järkyttävät massoja. Ne vastaavat 

yleisönsä tarpeisiin käsitellä ympäröivän maailman suomia kokemuksia, maustettuna 

elokuvateollisuuden tuomin tehokeinoin.1 Elokuvan kautta peilautuu yhteiskunnassa vallitseva 

tilanne, yleinen arvomaailma ja yhteisön ajatukset, pelot ja unelmat. Vaikka ajat muuttuvat, 

pysyy elokuva linkkinä todellisen maailman ja yleisön kokemuksen välillä.2 

Uskontotieteen kannalta mielenkiintoisimpia aihealueita on suhtautuminen uskontoon 

ja miten se heijastaa yhteiskunnan tilaa. Uskonnollisuus ja kristilliset arvot ovat olleet kautta 

aikain olennainen osa Yhdysvaltain kulttuuria, vaikka maa onkin virallisesti uskonnollisesti 

sitoutumaton. Niinpä amerikkalaisissa elokuvissa uskonnon rooli on ollut voimakas niissä 

tapauksissa, kun se on mukaan otettu ja toisinaan jopa harras, korostaen erityisesti kristinuskon 

roolia ihmiselämän perustekijänä. Sodissa Yhdysvaltain armeijan on usein julistettu olevan 

Jumalan asialla ja suojelevan maailmaa ja oikeita arvoja vihollisilta, jotka vastaavasti on 

leimattu pahan voimien edustajiksi. Uskonnosta on toistuvasti haettu voimaa ja oikeutusta 

omille pyrkimyksille, mikä todistaa sen tärkeästä roolista amerikkalaisessa yhteiskunnassa.3 

Erityisesti Paholaisesta ja demoneista kertovat elokuvat ovat uskontotieteellisesti 

kiinnostava kohde, sillä uskonnon rooli on niiden kuvaamissa tapahtumissa erityisen suuri. 

Näiden elokuvien kautta elokuvayleisö on voinut käsitellä pelkojaan ja hämmennystään, joita 

he ovat yhteiskuntaa ravisuttaneiden tapahtumien kourissa kokeneet. Keskiössä ovat 

perinteisesti pahuuteen liittyvät olennot ja ilmiöt: monissa uskonnoissa ja mytologioissa 

esiintyvät pahan edustajat (kuten Paholainen), demonit, kiroukset ja eksorsismi (tapaukset, 

joissa yliluonnolliset olennot ottavat ihmisen valtaansa ja saavat hänet toimimaan 

poikkeuksellisella ja yleensä vaarallisella ja pelottavalla tavalla). Edellä mainitut tapaukset 

kuuluvat kauhuelokuvan alatyypeistä tunnetuimpiin ja ne ovat saaneet uusia filmatisointeja jo 

vuosikymmenien ajan. 

Tutkimukseni tarkoitus on tarkastella, miten uskonnon ja erityisesti roomalaiskatolisen 

                                                
1 Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 10 
2 McDannell 2008, 3 - 4 
3 Corbett ja Corbett 1999, 5 
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kirkon kuvaaminen demonielokuvissa on toiminut aikakautensa yhteiskunnallisen ja 

sosiaalisen tilanteen peilinä Yhdysvalloissa 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Tutkin elokuvia 

sosiologisesta ja psykologisesta näkökulmasta, selventäen millaisissa oloissa ne ovat syntyneet, 

miten paljon ne ovat tallentaneet yhteiskunnallisen kontekstinsa taustalla olevia tapahtumia ja 

asenteita ja mahdollisesti olleet jopa itse muokkaamassa yleistä ajattelua. 

Tutkimuskohteenani ovat Rosemaryn painajainen (1968) ja Manaaja (1973). Nämä 

elokuvat ovat ansainneet asemansa pääkohteinani, sillä ne edustavat demonielokuvien 

prototyyppiä ja tallentavat monia aikakautensa peruspiirteitä. Molemmat sisältävät voimakkaan 

uskonnollisen aspektin ja yhteyden demonisiin voimiin. Manajaa sisältää riivauksen ja 

yhteentörmäyksen tieteellisen ja uskonnollisen maailmankuvan sekä perinteisiin nojaavan 

vanhemman ja uutta kohti suuntaavan nuoremman sukupolven välillä. Yksityiskohtaisella 

kuvauksellaan se asetti voimakkaan esikuvan monille myöhemmille saman aihepiirin elokuville. 

Rosemaryn painajainen puolestaan loi osaltaan perustaa realistiselle kauhulle, joka kuitenkin 

sisältää lähietäisyydeltä kuvausta saatanapalvonnasta. Elokuva ottaa kantaa naisen asemaan 

psykologisen jännityksen ja hienovaraisen uskontokritiikin kautta. Samalla se ilmentää 

ajankohtansa yhteiskunnallisia jännitteitä ja muutospaineita. Molemmat tiivistävät 

aikakautensa tunnelmia kuvaamalla synkkää, paineiden sävyttämää ilmapiiriä. 

Käyn tutkimukseni aikana läpi kauhuelokuvien, erityisesti Paholaiseen ja demoneihin 

liittyvien elokuvien määritelmän, historiaa, lähteitä, tyypillistä kuvastoa, teemoja ja lajityypin 

keskeisiä piirteitä, jolloin määrittelen, millaista aihetta olen tutkimassa. Tämän jälkeen 

syvennyn tutkimuskohteikseni valikoituneiden elokuvien audiovisuaaliseen ulottuvuuteen, 

tarkastelemalla millaisella kuvastolla ja muilla tehokeinoilla ne pyrkivät vaikuttamaan 

katsojaansa. Keskityn tutkimuksessa elokuvien keskeisimpiin aiheisiin ja teemoihin, jotka 

nousevat esiin niiden tarinankerronnassa. Tämän kautta tutkin mitä ne kertovat oman aikansa 

ja ympäristönsä uskonnollisuudesta ja siten yhteiskunnallisesta tilasta. Pureudun siihen 

yhteiskunnalliseen kontekstiin 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin moni tunnettu paholaisaiheinen 

kauhuelokuva syntyi. Tämä konteksti nousee esiin analyysin yhteydessä, linkittäessäni 

elokuvien tapahtumia ja osa-alueita aikansa ilmiöihin. 

Amerikkalainen yhteiskunta on monen muun läntisen kulttuuripiirin maan tavoin 

kokenut monenlaisia myllerryksiä toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. 1960- ja 

1970-luvuilla koettiin sodan jälkeisten ikäpolvien aikuistuttua kulttuurimurros ja 

vaihtoehtokulttuurien nousu. Tuona aikana sotaa edeltänyt maailmankuva sai kyytiä, kun 

moniin elämänalueisiin, kuten uskontoon, rotuihin, sukupuolirooleihin ja politiikkaan liittyvät 
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arvot asetettiin kyseenalaisiksi.4 Toisaalta muutoksen vauhti ei aina ollut tasainen vaan tapahtui 

usein nykäyksittäin, vanhojen arvojen pyrkiessä säilyttämään asemansa.5 

Uskonto ja kirkko olivat usein hyvin näkyvässä asemassa varsinkin 1970-luvulla, jolloin 

koettiin yleisöä kohahduttavien ja monia perinteisiä arvoja kritisoivien elokuvien aalto. 

Ajoittain elokuvat koettelivat hyvän maun rajoja tavassa, jolla ne uskonnollisia ilmiöitä 

käsittelivät. Jo 1960-luvun lopulla alkoi elokuvateollisuus esittää yleisölleen yhä rohkeampia 

tulkintoja ympäröivästä maailmasta. Vuosikymmenen vaihtuessa tahti kiihtyi. Kauhuelokuvien 

pitkäaikaiseksi suosikiksi vakiintuivat pimeyden voimien hyökkäykset ihmisiä kohtaan ja 

näiden selviytymispyrkimykset. 1960- ja 1970-lukujen Yhdysvallat paini monien ongelmien 

kanssa ja oli näin otollista maaperää demonielokuville. 

 

1.2. Aiempi tutkimus 
Nina Maskulin ja Minja Blom huomauttavat uskonnon olevan merkittävässä osassa lukuisissa 

kirjoissa, elokuvissa ja muissa populaarikulttuurin ilmentymissä. Sen merkitys arvomaailman 

ja ihmisten identiteetin rakentajana onkin ajan kuluessa vain kasvanut samalla kun perinteinen 

uskonnollisuus instituutioineen on menettänyt asemiaan. 6  Yksi näkyvimpiä 

esiintymisyhteyksiä uskonnolle ovat kauhuelokuvat. Näiden ja yhteiskunnan suhde on 

perinteisesti ollut sekä uskontotieteen, että elokuvatutkimuksen kiinnostuksen kohteena, joten 

alan elokuvia on tutkittu osana populaarikulttuuria jo vuosikymmeniä. Koska niiden tarkoitus 

on herättää katsojassaan pelkoa ja ahdistusta, on tutkimuksessa usein omaksuttu psykologinen 

ja sukupuolentutkimuksen näkökulma. Yhteiskunnallisen aspektin tutkimus on myös ollut 

suosittua, sillä ihmiset tapaavat rakentaa maailmankuvaansa hakemalla vaikutteita 

ympäristöstään. Tässä populaarikulttuurilla on merkittävä rooli.7  

Heidi Rautalahden pro gradu -tutkimus Eksorsismi uskon merkkinä – länsimaisen 

kauhuelokuvan kerronnan muutos (2014) tarkastelee, miten länsimaisten kauhuelokuvien tapa 

kuvata eksorsismia eli manaamista ja sen herättämää uskonpelkoa (olemattomaksi luullun 

todelliseksi osoittautumisen herättämää pelkoa) ja tehdä yleisöönsä vaikutus (miten 

kauhuelokuvien kuvasto samaan aikaan pelottaa yleisöään ja herättää heissä uskonnollisia 

ajatuksia) on muuttunut 1970-luvulta nykypäivään. Rautalahden ensisijaisena 

tutkimuskohteena on Manaaja, jonka hän esittää eksorsismielokuvien prototyypiksi. 

                                                
4 Corbett ja Corbett 1999, 117 - 118 
5 Corbett ja Corbett 1999, 115 - 116 
6 Blom ja Maskulin 2013 
7 Pesonen 2013 
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Tutkimuksen näkökulmana on kognitiivinen uskontotiede, joka ottaa vaikutteita niin 

elokuvatutkimuksesta kuin psykologiasta.8 Uskonnon ja ympäröivän yhteiskunnan suhdetta on 

tutkimuksessa keskeisellä sijalla, 9  joskin hän käsittelee myös demonologian historiaa ja 

ilmenemistä populaarikulttuurissa.10 

Eric S. Christiansonin ja Christopher H. Partridgen toimittaman artikkelikokoelman The 

lure of the dark side: Satan and western demonology in popular culture (2014) kohteena on 

demonologian kehitys länsimaissa: miten käsitykset demoneista ja Paholaisesta ovat 

muuttuneet aikojen saatossa, miten ne ovat vaikuttaneet myöhempään käsitykseen pahan 

olemuksesta ja ennen kaikkea länsimaiseen populaarikulttuuriin – niin elokuviin, musiikkiin 

kuin kuvataiteeseenkin. Omassa artikkelissaan A Brief History of Western Demonology he 

pohjustavat Paholaisen roolia, käyden samalla läpi hahmon historiaa eri kulttuureissa ja luovat 

näin tilaa muiden tutkijoiden erikoistuneemmille tuloksille.11 Erityisesti William R. Telfordin 

artikkeli Speak of the Devil tarkastelee Paholaisen roolia sekä raamatullisissa ja ei-

raamatullisissa lähteissä, kirkkoisien kertomuksissa, kansanperinteessä, että kuvataiteen, 

kirjallisuuden ja elokuvan eri variaatioissa. Tutkimuksen päähuomio on raamatullista epiikkaa 

ja Jeesusta kuvaavissa elokuvissa, jotka tarkastelevat erityisesti niitä tapoja, joita 

elokuvantekijät ovat käyttäneet pahuuden personoimiseksi.12 

Ilkka Mäyrän väitöskirja Demonic Texts and Textual Demons: The Demonic Tradition, 

the Self and Popular Fiction (1999) liikkuu samoilla alueilla, tutkien Paholaisen ja demoneiden 

asemaa eri mytologioissa ja kansantarinoissa ja päätymistä osaksi länsimaista 

populaarikulttuuria. Tutkimus kattaa laajan alan erilaisia tuotteita kirjoista ja elokuvista 

ihmisten mielenterveyden oikkuihin. Demoniset olennot ja voimat ovat olleet tuhansien vuosien 

ajan osa eri kulttuureja, paljasten samalla yllättävää tietoa myös ihmisluonteesta ja 

ympäröivästä yhteiskunnasta ja haastaen sen, mitä näistä on oletettu jo aiemmin tiedetyn. 

Mäyrän tutkimuksessa demoneista tulee näin ihmiselämän osa-alueiden analysaattoreita. 13 

Steffen Hantken toimittama esseekokoelma Horror Film: Creating and Marketing Fear (2004) 

puolestaan ottaa kohteekseen kauhun lajityypin laajemmin. Kauhukulttuurin tutkijat voivat 

kauhun tyypilliset piirteet tuntiessaan tarkastella kohdettaan hyvin erilaisia metodeja 

käyttämällä. Hantkenin mukaan tutkimuksessa voidaan yhdistellä esimerkiksi 

                                                
8 Rautalahti 2014, 4 - 5 
9 Rautalahti 2014, 16 - 17 
10 Rautalahti 2014, 14 - 15 
11 Christianson ja Partridge 2014 
12 Telford 2014 
13 Mäyrä 1999, 1 
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historiantutkimusta, psykoanalyysia ja strukturalismia, huomioiden samalla elokuvataiteeseen 

olennaisesti kuuluvan teknologisen puolen eri ilmaisukanavineen. Kokoelma näyttää millaisilla 

keinoilla elokuvat tuodaan yleisön nähtäville ja miten tutkijat ja kriitikot saavat niistä otteen.14 

Kokoelman teksteistä Michael Arnzenin The Restoration of the Repressed in the Exorcist: The 

Version You’ve never seen! tarkastelee erityisesti Manaajaa ja sen muokattuja versioita vuosilta 

1973, 1998 ja 2000, jotka ovat kukin kätkeneet sisäänsä oman sanomansa. Tahdissa, jolla ne on 

julkaistu ja materiaalissa, jota ne ovat leikkausten kautta esittäneet ovat näkyneet sekä 

markkinatalouden lainalaisuudet, että tekijöidensä mielenmaisema. Tutkimus tarkastelee, miten 

elokuvilla voidaan välittää viestejä hyvinkin pienillä muutoksilla.15 

Antti ja Asko Alasen Musta peili: Kauhuelokuva kehitys Prahan ylioppilaasta 

Poltergeistiin (1985) keskittyy myös laajalle alueelle kauhuelokuvien alalla. Teos käy läpi 

kauhuelokuvien merkittäviä hetkiä historiassa, kuvaten samalla sitä ajankuvaa ja kontekstia, 

joka vaikutti niiden syntyyn – ja johon ne ovat itsekin voineet vaikuttaa. Alaset myös 

täsmentävät mitä kauhuelokuvalla tarkoitetaan, jolloin tutkimuksessa muodostuu kuva oikeasta 

kontekstista uskonnon asemasta elokuvassa. Uskonto itsessään ei nouse tutkimuksen 

pääteemaksi, mutta saa oman roolinsa halki aineiston, joka ottaa kohteekseen useita tunnettuja 

kauhuelokuvan edustajia 1900-luvun alusta 1980-luvun puoliväliin. Aineisto puolestaan on 

jaettu eri vuosikymmenten mukaan.16 Alasten tavin myös Harto Hänninen ja Marko Latvanen 

tutkivat kauhukulttuuria hyvin laaja-alaisesti, tarkastellen elokuvien lisäksi alan kirjallisuutta 

ja vaikuttimina toimineita historian tapahtumia. Verikekkerit: kauhun käsikirja (1992) käy läpi 

koko alan merkittävimpiä teoksia, vaiheita ja vaikuttajia. Hänninen ja Latvanen jakavat 

tutkimuksensa etenemisen lajityypin eri alaryhmiin, joissa he käyvät läpi niiden omaa historiaa, 

ihmiskunnan varhaisesta tarinankerronnan ajasta 1990-luvun alkuun. Uskonnollinen ulottuvuus 

nousee erityisen hyvin esiin Paholaisesta, noidista ja vampyyreista kertovissa luvuissa, joissa 

myös tutkimuskohteenani olevat elokuvat saavat oman esittelynsä.17 

Raimo Kinisjärven ja Matti Lukkarilan toimittama kokoelma Kun hirviöt heräävät: 

kauhu ja taide (1986) tutkii myös kauhuelokuvien lajityyppiä, tarkastellen sitä monesta 

näkökulmasta ja astuu toisinaan myös muiden taiteenlajien, kuten musiikin ja kirjallisuuden 

puolelle. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa kauhun ja taiteen yhteyttä ja historiaa, 

yhdistellen historiallista, teos-analyyttista ja teoreettista tutkimustapaa ja useita tieteenaloja ja 

                                                
14 Hantke 2004, vii - ix 
15 Arnzen 2004, 99 - 100 
16 Alanen ja Alanen 1985, 11 - 12 
17 Hänninen ja Latvanen 1992, 9 - 10 
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luoden näin kauhulle kulttuurihistoriallista taustaa. 18  Artikkeleiden kirjoittajat keskittyvät 

kukin tiettyyn kenttään kauhun alalla, joista Peter Schepelernin Lajityyppikäsite ja 

kauhuelokuva pohtii laajimmin koko kauhuelokuvan käsitteen määrittelyä,19 Kinisjärven oma 

artikkeli Kauhuelokuvan rappio? puolestaan kauhuelokuvan muutosta 1960-luvun lopulla.20 

Myös Jack Morganin tutkimus The Biology of Horror: Gothic Literature and Film (2002) tutkii 

kauhukulttuuria eri tieteenaloja hyödyntämällä. Tutkimuksen päähuomio on goottilaisessa 

kauhuelokuvassa- ja kirjallisuudessa, jota hän lähestyy ensisijaisesti psykologian ja 

luonnontieteiden näkökulmasta, analysoiden kauhun ilmentymien eri kerroksia ja niistä tehtyjä 

tulkintoja.21 

Uskonto on ollut tutkimusten aiheena myös muuten kuin demonologian ja 

kauhuelokuvan kautta. Olli Seppälän ja Marko Latvasen Vapahtajia valkokankaalla (1996) 

selventämää Jeesus Nasaretilaisen uraa elokuvissa. Tutkimus käsittelee Jeesuksesta esitettyjä 

tulkintoja valkokankaalla, hänen vaikutustaan tarinoiden hahmotyyppeihin, historiallista ja 

myyttistä taustaa, jotka ovat muovanneet yleistä mielikuvaa hänestä sekä lukuisia eri 

lajityyppejä edustavia elokuvia, joihin hän tavalla tai toisella liittyy. Elokuva on jo kauan 

hyödyntänyt myyttejä ja legendoja tarinoiden raaka-aineena, joten pääuskonnoltaan 

kristillisissä länsimaissa Jeesus on helposti päässyt esittämään monen tarinan pääosaa – tavalla 

tai toisella.22 

Colleen McDannellin toimittama Catholics in the Movies (2008) puolestaan käy läpi 

roomalaiskatolisen historiaa elokuvissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on elokuvien takaa 

löytyvä merkitys ja sisältö, jonka tekijät ovat kuvillaan, dialogillaan, musiikillaan ja tarinallaan 

halunneet välittää katsojalleen. McDannellin näkemyksen mukaan elokuvat tallentavat aikansa 

ja paikkansa yhteiskunnan tilannetta ja siinä vallitsevaa ideologiaa ja asenteita ja muodostavat 

näin arvokkaan ikkunan tuohon maailmaan. Elokuva voi toisinaan myös muokata ympäröivää 

todellisuutta vaikuttamalla yleisönsä ajatuksiin tiedon jakamisen ja aikansa ilmiöiden 

kritisoimisen kautta. 23  Hänen oma artikkelinsa Catholic Horror keskittyy kirkon rooliin 

kauhuelokuvissa, erityisesti Manaajassa. Hän kutsuu kyseistä teosta erityisen katoliseksi ja 

jesuiitta-painotteiseksi kauhuelokuvaksi ja erittelee, miten elokuva tuo esiin jesuiittojen 

uskonnollista oppia ja millaisen vaikutuksen sen pyrittiin tekevän yleisöönsä.24 

                                                
18 Kinisjärvi ja Lukkarila 1986, 7 
19 Schepelern 1986, 9 
20 Kinisjärvi 1986, 55 
21 Morgan 2002, 1 - 3 
22 Seppälä ja Latvanen 1996, 7 
23 McDannell 2008, 3 - 4 
24 McDannell 2008, 198 - 199 
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Jaakko Olavi Antilan, Esko M. Laineen ja Juha Meriläisen toimittama 

artikkelikokoelma Kristinuskon historian tutkimusalat ja metodit (2013) tutkii puolestaan 

kristinuskon historiaa, tarkastelemalla sen eri alueita (kuten elokuvataidetta) ja 

tutkimusmetodeja ja ottaen näin mahdollisimman monipuolisen näkökulman tutkimukseen.25 

Jussi Haaviston artikkeli Elokuva ja televisio tutkii erityisesti uskonnon näkymistä elokuvissa 

ja televisiosarjoissa. Nämä vuorovaikuttavat jatkuvasti ympäristönsä kanssa, käsitellen pitkälti 

samoja kysymyksiä kuin uskonnot ja välittäen täten yleisölleen ohjaajien itse valitsemia arvoja 

ja asenteita – omanlaisensa näkökulman säilyttäen. Haaviston mukaan elokuvan- ja 

uskonnontutkimuksen metodit voivat keksittyä elokuvan uskonnollisuuden määrittelyyn ja 

elokuvan hahmojen suhtautumista tarinassa esitettyihin uskonnollisiin rituaaleihin ja 

ilmiöihin.26 

Christopher Deacyn tutkimus Faith in Film (2005) tarkastelee niin ikään uskonnon 

ilmenemistä elokuvissa, tavoitteenaan yhdistää uskontotieteen ja elokuvatutkimuksen piirteitä. 

Johtavana tutkimuskysymyksenä on uskonnollisuuden ja siihen liittyvien rituaalien yhteys 

elokuviin: voiko elokuvan katsomista laskea uskonnolliseksi toiminnaksi ja miten se tapahtuu. 

Elokuvateollisuus on Deacyn mukaan käsitellessään uskonnollisia kysymyksiä omaksunut 

merkittävän tehtävän hengellisten näkemysten levittäjänä modernissa maailmassa. Deacy 

esittelee uuden näkökulman uskonnollisuuden ja elokuvien välille tutkimalla laaja-alaisesti 

monenlaisia elokuvia sekä hankkimalla empiiristä tietoa elokuvayleisön kokemuksista eri 

medioiden kautta.27 

Joel W. Martinin ja Conrad E. Ostwaltin toimittama Screening the Sacred: Religion, 

Myth and Ideology in Popular American film (1995) keskittyy niihin metodeihin, joilla 

elokuvissa esitettyä uskontoa voidaan tutkia. Heidän mukaansa elokuvilla on amerikkalaisessa 

kulttuurissa tärkeä tehtävä uskonnollisten ja ideologisten kokemusten synnyttäjinä sekä 

aatteiden levittäjinä ja selkeyttäjinä. Heidän esittämässään mallissa elokuvia tarkastellaan 

kolmen erilaisen lähestymistavan – mytologisen, teologisen ja ideologisen – kautta, 

tarkoituksenaan tutkia kriittisesti uskonnon ja populaarikulttuurin ilmentymien yhteyttä. 28 

Myös Melanie J. Wrightin tutkimus Religion and Film (2007) keskittyy siihen, miten eri tavoin 

elokuvia voidaan tutkia. Hän tarkastelee elokuvan tutkimuksessa käytettyjä metodeja, eri 

tieteenalojen yhteistyötä ja niiden soveltamista. Tarkempaan käsittelyyn Wright ottaa 

                                                
25 Antila, Laine ja Meriläinen 2013, 10 
26 Haavisto 2013, 186 - 187 
27 Deacy 2005, vi 
28 Martin ja Ostwalt 1995, vii 
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muutaman uskonnollisaiheisen elokuvan, joiden yhteydessä hän käy läpi tutkimusmetodeja, 

taustalta löytyvää historiaa sekä elokuvien esitystapaa. Wrightin mukaan uskonnolliset aatteet, 

rituaalit ja traditiot ovat välittyneet elokuvien kautta lukemattomia kertoja, antaen aiheensa 

monille tarinoille eri kulttuurialueilla, joten elokuvien uskonnollisen ulottuvuuden tutkiminen 

on erittäin haastava ja tärkeä ala.29 

Uskonnon ja elokuvien yhteyttä tutkitaan myös Heikki Pesosen, Elina Lehtisen, Nelli 

Mylläriemen ja Minja Blomin toimittamassa tutkimuskokoelmassa Elokuva uskonnon peilinä: 

Uskontotieteellisiä tarkennuksia länsimaiseen populaarielokuvaan (2011), joka tarkastelee 

elokuvissa esitettyä uskontoa monesta eri näkökulmasta. Pesosen, Lehtisen ja Myllärniemen 

artikkelissa Kuinka tutkia uskontoa elokuvassa? Lähtökohtia, periaatteita ja näkökulmia 

perehdytään elokuvatutkimuksen perusteisiin: miten elokuvaa voi tutkia uskontotieteellisestä 

näkökulmasta, mitä metodeja siihen sisältyy ja mitä uskontotieteellinen elokuvatutkimus 

pohjimmiltaan on. Tutkijoiden mukaan elokuva heijastelee ihmisten arvomaailmaa ja 

yhteiskuntaa, joten tutkimalla elokuvaa eri näkökulmista voidaan saada esiin arvokasta tietoa 

elokuvan tekohetken sosiokulttuurisesta tilanteesta. Elokuva kätkee heidän mukaansa sisäänsä 

usein jonkin ideologisen viestin, joka avautuu sille, joka osaa tulkita viestin oikein. 30 

Kokoelman artikkeleista Titus Hjelmin Uskonto, tiede ja pysyvä ”lumous” vampyyrielokuvassa 

on jälleen lähellä paholaisaihetta. Sekä vampyyri- että demonielokuvissa kauhu kiertyy 

uskonnollisen teeman ympärille. Vampyyrielokuvissa uskonto on useimmiten tarinan 

lopullinen, ratkaiseva tekijä, joka on melko yksiselitteisesti esitetty pahalta suojaavana voimana, 

kuten perinteisesti riivaajienkin tapauksessa. Myöhempi uskonnon aseman heikentyminen 

johtuu erityisesti vampyyrielokuvissa pitkälti tieteellisen maailmankuvan vahvistumisesta 

institutionaalisen uskonnollisuuden kustannuksella sekä yleisten asenteiden ja 

moraalikäsitysten muutoksesta. Näin vampyyrielokuvat omalta osaltaan kertovat ympäröivässä 

yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista.31 

Paholaisen joukkojen elokuvaesiintymisen tutkiminen edellyttää myös niihin liittyvien 

uskomusten aseman ja historian tuntemista kansanperinteiden ja uskonnollisten liikkeiden 

yhteydessä. Michael W. Cuneon American Exorcism (2002) kuvaa hänen omiin kokemuksiinsa 

ja tekemiinsä haastatteluin perustuvia tutkimuksiaan erilaisten manaamistapausten parissa 

ympäri Yhdysvaltoja. Tutkimus esittelee Yhdysvalloista puolia, joiden luulisi olevan 

mahdollisia vain elokuvissa ja osoittaa näin, etteivät possessioelokuvien käsittelemät aiheet 

                                                
29 Wright 2007, 1 - 2 
30 Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 10 
31 Hjelm 2011, 224 



 

 9 

synny tyhjästä. Länsimaisen sivilisaation linnakkeena ja modernin tieteen ja teknologian 

edelläkävijä pidetty Yhdysvallat on erikoinen kohde tutkittavaksi, sillä siellä 

nykyaikainen, ”rationaalinen” elämänmeno ja ajoittain hyvin taikauskoinen maailmankuva 

elävät rinnakkain.32 

Kari Kuulan tutkimukset Paholaisen biografia: Pahan olemus, historia ja tulevaisuus 

(2010) ja Helvetin historia: Pohjalta pohjalle Homeroksesta Manaajaan (2006) käsittelevät 

Paholaisesta ja Helvetistä muodostettujen mielikuvien historiaa halki aikojen. Ensimmäisessä 

teoksessa hän keskittyy käsitykseen Paholaisesta: mistä se on peräisin, miten se on muuttunut 

ajan kuluessa, ja miten se on ottanut ja antanut vaikutteita.33 Kuula pitää Paholaista teologisena 

käsitteenä, joten hän lähestyy aihettaan ensisijaisesti teologisesta näkökulmasta. Hän turvautuu 

tutkimuksessaan myös kulttuurihistorialliseen näkökulmaan ja käsittelee tällöin Paholaisen 

roolia ja kehitystä kansanuskon ja viihdemaailman parissa, sekä siihen liittyviä 

rinnakkaisilmiöitä, kuten noitauskomuksia.34 Helvettiä koskevan tutkimuksen tapauksessa hän 

käsittelee pitkälti samoja kysymyksiä, mutta valottaa lisäksi millainen vaikutus Helvetin 

kaltaisella uskomuksella on ollut länsimaiseen moraalikäsitykseen, kansanperinteeseen ja 

tarinankerrontaan.35 

Torsti Lehtisen Saatana (2004) keskittyy niin ikään Paholaisen historiaan. Kuulan 

tavoin Lehtinen käy läpi Paholais-uskomuksen historiaa sekä Raamatussa, että sen ulkopuolella. 

Tutkimuksessa käsitellään myös teodikean ongelmaa, jossa Jumalan hyvyyden ja 

kaikkivoipaisuuden välillä on ristiriita. 36  Lehtisen mukaan monissa uskonnoissa ja 

maailmankatsomuksissa on ollut olennaisena osana ajatus maailman kaksijakoisuudesta ja 

hyvän ja pahan taistelusta. Myös kristillisessä teologiassa on persoonallisella pahalla ollut 

merkittävä rooli, sillä tämä osittain ratkaisee pahan ongelman antamalla Jumalalle maailman 

pahuudesta vastaavan vastavoiman.37 Mari Purolan toimittama Suomalainen piru: Paholainen 

kansanperinteessä (2011) tutkii Paholaisen historiaa suomalaisissa kansantarinoissa ja millaisia 

yhtäläisyyksiä ja eroja sen variaatioilla on verrattuna kristilliseen traditioon. Purola muistuttaa 

vastaavien kansanuskomusten toimineen tehokkaana polttoaineena monille demoneja ja 

Paholaista käsitteleville kauhutarinoille ja -elokuville – kuten juuri Rosemaryn painajaiselle ja 

Manaajalle.38 

                                                
32 Cuneo 2002, xv - xvi 
33 Kuula 2010, 7 - 8 
34 Kuula 2010, 8 - 9 
35 Kuula 2006, 7 - 8 
36 Lehtinen 2004, 8 - 9 
37 Lehtinen 2004, 9 - 10 
38 Purola 2011, 8 - 9 
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Yhteiskunnallista tasoa Paholaiseen tuo Merja Hermosen väitöskirja Pimeä hehku: 

satanismi ja saatananpalvonta 1990-luvun suomalaisessa nuorisokulttuurissa (2006), joka 

tarkastelee saatananpalvontaan ja satanismiin liittyviä ilmiöitä 1990-luvun Suomessa. 

Tutkimuksesta selviää, miten näihin aatteisiin tuon ajan Suomessa suhtauduttiin: miten ne 

samaistettiin tiiviisti toisiinsa, saivat runsaasti tilaa aikansa mediassa ja miten niitä pitkään 

pidettiin puhtaaseen Suomeen rantautuneena suuren maailman vieraana ja hämäräperäisenä 

uhkana. Hermonen haastattelee tutkimuksessaan molempien aatteiden pariin eri tavoin 

päätyneitä nuoria, selvittäen heidän aatemaailmaansa ja syitään uskomuksilleen ja 

toiminnalleen. Samalla hän selvittää satanismin ja saatananpalvonnan luonnetta ja niihin 

liittyvien käsitysten todenperäisyyttä.39 

Oma pro gradu -tutkimukseni Amerikkalainen painajainen – demonielokuvat 

yhteiskunnan peileinä (2018) sijoittuu populaarikulttuurin maailmaan. Tarkastelen Rosemaryn 

painajaista ja Manaajaa, kahta tunnettua demonologiasta ja uskonnollisuudesta ammentavaa 

1960- ja 1970-luvun taitteen kauhuelokuvaa amerikkalaisen yhteiskunnan osana ja aikansa 

ilmapiirin ja tilanteen tallentajina. Keskeinen tutkimuskysymys on uskonnon rooli näissä 

elokuvissa ja miten siinä näkyy niiden yhteiskunnallinen konteksti ja vuorovaikutus 

ympäristönsä kanssa. Käyn läpi kuvaston analysoinnin kautta elokuvien keskeisten 

uskonnollisten elementtien (saatanapalvonnan ja manaamisen) määrittelyä ja historiaa, 

keskeisimpiä teemoja (naisen asemaa ja sukupolvien välistä kuilua), millaisten 

yhteiskunnallisten tapahtumien keskellä elokuvat syntyivät ja myös vertailen elokuvia 

keskenään. Tutkimus yhdistelee näin uskontotieteen ja kulttuurintutkimuksen piirteitä. 

 

1.3.  Metodologinen viitekehys 
Raimo Kinisjärvi, Tarmo Malmberg ja Jukka Sihvonen määrittelevät elokuvien analyysin 

laajassa merkityksessä ”audiovisuaalisen aineiston jäsentelyksi, erittelyksi ja tarkentamiseksi 

tulkintatehtävää varten”. He kuitenkin varoittavat sen olevan elokuvatutkimuksessa 

haasteellinen, sillä eri analyysimetodeja voi olla hyvin vaikeaa erotella toisistaan. Mitään 

selkeitä rajoja ei ole, joten analyyttisten metodien sijaan olisi heidän mukaansa parempi puhua 

lähestymistavoista tai näkökulmista.40 

Melanie J. Wright esittää uskontoon keskittyvän elokuvatutkimuksen olevan sikäli 

vapaata ja joustavaa, ettei sille ole olemassa tiettyä määrättyä metodologiaa. 41  Joitain 

                                                
39 Hermonen 2006, 15 - 16 
40 Kinisjärvi, Malmberg ja Sihvonen 1994, 7 
41 Wright 2007, 20 
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tarkastelutapoja on kuitenkin kehitelty. Joel W. Matinin ja Conrad E. Ostwaltin esittämässä 

mallissa elokuvia tarkastellaan kolmen erilaisen lähestymistavan kautta: mytologisen, 

teologisen ja ideologisen.42  

Mytologinen tarkastelutapa painottaa elokuvissa esiintyvän maailman uskomuksia, 

rituaaleja ja myyttejä, jotka yhdessä muodostavat mytologian. Kaikissa kulttuureissa on 

esiintynyt jonkinlaista mytologiaa, jota elokuvat puolestaan heijastavat. Myyttien avulla 

maailman ilmiöt ovat saaneet selityksensä ja vastaavasti elokuvissa esiintyvät myytit selittävät 

niiden maailman tapahtumat. Mytologinen tarkastelutapa keskittyy siis narratiivisuuteen, niihin 

tarinoihin, joista elokuvan maailma rakentuu. Martinin ja Ostwaltin mukaan elokuva on 

modernin ajan vastine esi-isiemme nuotion äärellä harjoittamalle muinaiselle 

tarinankerronnalle. Nuotio vain on vaihtunut elokuvateatteriin ja televisioon. Samalla 

uskonnollisuus on kuitenkin muuttanut muotoaan, siirtäen painopisteen jumalten ja muiden 

korkeampien voimien ihmeellisyyden korostamisesta ihmisen omiin voimiin. Mytologisen 

tarkastelutavan kautta elokuvatutkimus voi kiinnittää huomiota myös kohteen takana oleviin 

sankaritarinoihin.43 

Teologinen tarkastelutapa hyödyntää yleensä kristinuskon tutkimuksessa käytettyjä 

menetelmiä, mutta saattaa toisinaan liukua tunnustuksellisuuden rajoille ja saada tutkijat 

näkemään kristillisyyttä (ja uskonnollisuutta yleensä) sielläkin, missä sitä ei pitäisi olla. Tämä 

osoittaa, miten voimakkaana oman kulttuurin piirteet saattavat vaikuttaa tutkijan toimintaan 

jopa tämän asiaa tiedostamatta. Tämän lähestymistavan tarkoituksena on selvittää ja tunnistaa 

millaisia uskonnollisia aiheita elokuva sisältää. Varsinkin Jeesus-/messiasallegoriat ovat yleisiä, 

sillä monissa elokuvissa (kuten Matrix-, Terminaattori-, ja Harry Potter -elokuvasarjoissa) 

esiintyy jonkinlainen vapauttajahahmo, jonka tehtävä on pelastaa yhteisö pahalta uhalta.44 

Toisin sanoen teologinen tarkastelutapa lähestyy kohdettaan perinteisillä teologisilla ja 

uskonnollisilla termeillä, tehden niistä eräänlaisia ikkunoita, joiden kautta kohteen eri elementit 

nähdään. Tarkoitus on tehdä tutkimuskohteesta ymmärrettävämpi ja auttaa näkemään sen eri 

puolet. Martinin ja Ostwaltin mukaan tämä tarkastelutapa saattaa jopa paljastaa elokuvan 

todellisen merkityksen, riippumatta sen sisältämästä ideologiasta.45 

Koska tutkimuskysymyksessäni tarkastelen uskonnon roolia eri elokuvissa tietyllä 

aikakaudella ja sitä, miten ne heijastavat aikansa yhteiskunnallista tilannetta, sovellan elokuvia 

                                                
42 Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 31 
43 Martin ja Ostwalt 1995, 65 - 66 
44 Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 31 
45 Martin ja Ostwalt 1995, 14 
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tarkastellessani ideologista tarkastelutapaa. Tämä lähestymistapa kuvaa juuri sitä, miten 

elokuva pyrkii heijastelemaan yhteiskuntansa tilaa ja mitä se kertoo aikansa arvoista. Tällöin 

elokuvan uskonnollisia viitteitä analysoidaan suhteessa oman kontekstinsa yhteiskuntaan. 

Valotan miten elokuva esittää uskonnolliset rituaalit ja niihin uskovat ihmiset suhteessa niihin 

ihmisiin, jotka vastaavasti eivät usko kyseisiin rituaaleihin tai oppeihin ja mitä niiden avulla 

pyritään saavuttamaan. Vertailen myös elokuvia keskenään, selvittääkseni millaisia eroja on 

niiden uskonnon esittämisen tavoissa ja millaista mahdollista muutosta on tässä havaittavissa.46 

Raimo Kinisjärvi kutsuu tätä myös sosiologiseksi lähestymistavaksi, sillä sen mukaan elokuva 

kertoo ainakin oman näkemyksensä sen tuottaneesta kulttuurista. 47  Kuitenkin hyödynnän 

ajoittain myös muita lähestymistapoja, sillä kuten Wright sanoo, elokuvaa tulee tulkita ja 

analysoida kokonaisvaltaisesti. Liian erikoistunut näkökulma saattaa rajata tahattomasti pois 

tärkeää/kiinnostavaa aineistoa, joten kaikki kanavat kannattaa pitää auki.48 

Ideologinen tarkastelutapa painottaa nimensä mukaisesti elokuvan taustalla olevaa 

ideologiaa, todistaen näin, ettei uskontotieteen tarvitse aina keskittyä tiukasti kohteensa 

uskonnolliseen aspektiin. Elokuvissa esiintyvää uskontoa voidaan tarkastella osana laajempaa 

kokonaisuutta, maailmankuvaa, johon kuuluvat myös politiikka ja maalliset 

maailmankatsomukset. Feministinen ja ekologinen näkökulma edustavat tällaista ”sekulaaria” 

tarkastelutapaa. Toisaalta kaikki edellä mainitut voivat johtaa myös uusiin tarkastelutapoihin ja 

näkökulmiin. Nämä tavat voivat myös erikoistua johonkin tiettyyn uskonnolliseen piirteeseen 

ja yhdistellä useamman eri tieteenalan toisiaan täydentäviä käytänteitä.49 

Hannu Salmi huomauttaa, ettei elokuvan ja ympäröivän todellisuuden välillä kuitenkaan 

vallitse suoraa kausaalisuhdetta. Elokuva voi ilmaista joitain yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten 

vallitsevia ideologioita, mutta koska elokuvan ja yhteiskunnan suhde on hyvin monimutkainen 

ja -haarainen, ei tapahtumien ja aatteiden ilmaiseminen ole pelkkää tallenteiden heijastusta, 

vaan molemmin puolista vuorovaikutusta. Elokuva näyttää yhteiskuntansa ilmiöitä tietyn 

linssin läpi, vaikuttaen siihen mitä se näyttää. Samalla yhteiskunta vaikuttaa elokuvaan ja siihen 

mitä alan toimijat valitsevat näytettäväkseen. Näin elokuva ja ympäristö vaikuttavat toisiinsa ja 

siihen, mitä jälkimmäisestä tallentuu yleisön nähtäväksi. Myös elokuvan lajityyppi voi 

vaikuttaa, sillä uutisia ja dokumentteja esitettävään elokuvaan suhtaudutaan tavallisesti hyvin 

eri tavoin, kuin puhtaasti fiktiota esittävään.50 

                                                
46 Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 34 
47 Kinisjärvi 1986, 56 
48 Wright 2007, 20 
49 Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 34 - 35 
50 Salmi 1993, 152 
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Ideologiseen tarkasteluun liittyy tutkimuksessani sisällönanalyysi. Tällöin tarkastelen 

elokuvan kuvastoa ja sitä, miten elokuva pyrkii vaikuttamaan yleisöönsä. Pyrin selventämään, 

millaisessa valossa uskonnon eri ilmentyvät näytetään ja mitä tämä kertoo siitä 

sosiokulttuurisesta tilanteesta, jossa elokuva syntyivät. Wrightin mukaan on erityisen tärkeää 

ottaa elokuvatutkimuksessa huomioon sen audiovisuaalinen ulottuvuus ja tarkastella 

tarinankerronnan lisäksi äänimaailmaa ja kuvaustekniikkaa. Näin elokuvatutkimus erottuu 

muista media-alan tutkimuskohteista, kuten kirjallisuudesta.51 

Wrightin esittämässä analyysimallissa hän yhdistää uskontotieteen, 

kulttuurintutkimuksen ja elokuvatutkimuksen lähestymistavat. Analyysi koostuu neljästä 

keskeisestä alueesta: kertomuksesta, tyylistä, kulttuurisesta ja uskonnollisesta kontekstista sekä 

vastaanotosta. Kertomuksen analyysi kattaa henkilöhahmot ja juonen, tyyli puolestaan 

elokuvan esteettiseen ja audiovisuaaliseen puoleen. Samalla tarkastellaan elokuvan 

kuvaustekniikkaa, ympäristöä ja äänimaisemaa. Kulttuurinen ja uskonnollinen konteksti tutkii 

niitä puitteita, joissa elokuva on syntynyt ja millaista yhteiskunnallista kommentaaria se on 

samalla tullut tallentaneeksi. Vastaanottoa tutkimalla selvitetään miten media, kriitikot ja 

katsojat ovat elokuvaan suhtautuneet ja miten sitä on myöhemmin tutkittu.52 

Uskonnosta ammentavan elokuvan tutkimisessa on kaiken muun lisäksi tehtävä selväksi, 

onko kyse uskonnollisesta vai uskonnollisaiheisesta materiaalista. Jussi Haaviston mukaan ero 

näiden välillä on häilyvä, mutta olemassa. Hän määrittelee olennaiseksi erottavaksi tekijäksi 

sen, ettei uskonnollisaiheinen elokuva itse edusta mitään uskonnollista tai 

maailmankatsomuksellista suuntausta, vaan ainoastaan ammentaa aineistonsa uskonnosta, 

esitellen ja käsitellen siihen liittyviä aiheita. Vastaavasti uskonnollinen elokuva pyrkii tietoisesti 

levittämään tiettyä uskonnollista tai aatteellista sanomaa.53 Matti Paloheimon mukaan tämän 

myötä elokuva ei välttämättä käytä avoimesti uskonnollista aineistoa ja näkyviä tunnuspiirteitä 

ja näin tyydy kuvaamaan uskontoa, sillä se sisältyy jo sellaisenaan tarinaan. Hänen mukaansa 

uskonto ei ole ”pyhinä pidettyjen asioiden esittämistä, kuvaamista tai katsomista, vaan 

olennaisesti palvontaa ja antaumusta”. Uskonnolliseksi ei elokuvaa näin tee sen aihe, vaan sen 

taustalla lymyilevä perusasennoituminen ja yleisön tulkinta. Uskonnollisaiheinen elokuva 

tyytyy vastaavasti vain kuvaamaan uskonnollista kohdettaan, kuten siihen liittyviä rituaaleja.54 

   Haavisto muistuttaa, etteivät elokuvia ole aina helppoa luokitella selkeästi 

                                                
51 Wright 2007, 21 
52 Wright 2007, 29 
53 Haavisto 2013, 187 
54 Paloheimo 1979, 11 – 12 
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uskonnollisiksi tai uskonnollisaiheisiksi. 55  Heikki Pesonen, Elina Lehtinen ja Nelli 

Myllärniemi esittävät erityisesti Manaajan malliesimerkkinä tällaisesta rajatapauksesta, sillä 

heidän mukaansa monet elokuvakriitikot määrittelevät sen uskonnolliseksi elokuvaksi ja jopa 

katolisen kirkon ”värväysmainokseksi”.56 Tästä lisää elokuvan analyysissa. 

 

2. Kauhuelokuvan olemus 
 
2.1. Lajityypin määritelmä 
Peter Schepelernin mukaan rajanveto elokuvan eri lajityyppien välillä ei ole aina helppoa, sillä 

yksi ja sama elokuva saattaa sisältää elementtejä useista eri lajityypeistä. Hän määrittelee 

lajityypin institutionalisoituneeksi kokonaisuudeksi, joka koostuu dramaturgisista, temaattisista, 

tyylillisistä ja muodollisista aineksista, joita voi verrata muiden elokuvien vastaaviin.57  

Kauhuelokuvaa voidaan Schepelernin mallissa määritellä ja tutkia noudattamalla 

seuraavaa listaa ja selvittämällä elokuvan suhdetta niihin: 

1. Lajityypin määritelmä: tuntomerkit, jotka elokuvan on täytettävä, jotta se voidaan las-

kea jonkin lajityypin – kuten kauhuelokuvan –  piiriin. 

 

2.  Lähteet ja aineisto: kaikki se materiaali, josta lajityyppi saa käsittelemänsä aineiston ja 

jossa sillä on juurensa. Kyseessä on näin elokuvan ja sen lajityypin pohja, jolle sen koko 

sisältö rakentuu. 

 

3.  Lajityypin historia: sen asema elokuvan kehityksessä ja historiassa ja samalla lajityypin 

keskeisimmät sisäiset tapahtumat ja virstanpylväät, jotka ovat vaikuttaneet sen kehitty-

miseen olennaisesti. 

 

4.  Lajityypin kuvasto ja tyylilliset piirteet: tyypilliset konkreettiset ilmentymät, materiaa-

linen ulottuvuus (kuten esineistö, näyttelijät ja heille tyypilliset roolit/hahmot sekä näi-

den toiminta), tapahtumapaikat, kerronnalliset tehokeinot (kuten kuvakulmat) ja tyyli 

(kuten tietynlainen visuaalinen kuvaustapa). 

 

                                                
55 Haavisto 2013, 187 
56 Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 29 
57 Schepelern 1986, 9 - 10 
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5.  Dramaturgia ja tematiikka: konventiot (yleinen tapa, eräänlainen sopimus ominaispiir-

teistä ja toimintatavoista, joita lajityypin elokuva noudattelee) ja muut narratiiviset ja 

temaattiset, kullekin lajityypille ominaiset ainekset. 

 

6.  Lajityypin alaryhmät: ne pienemmät, erikoistuneemmat ryhmät, joihin lajityyppi edel-

leen jakautuu (kauhuelokuvat jakaantuvat edelleen esimerkiksi demoni-, avaruus- ja 

sarjamurhaajaelokuviin). 

 

7. – 8. Filmografia ja bibliografia: viittaukset lajityypin merkittävimpiin teoksiin ja sitä 

käsittelevään kirjallisuuteen.58 

Rautalahden mukaan katsoessaan tiettyyn lajityyppiin kuuluvaa elokuvaa tapahtuu 

genreorientoituminen: katsoja reagoi tuttujen teemojen ja tuntemusten mukaisesti. Nämä 

tuntemukset voivat kuitenkin olla hyvin ristiriitaisia, sillä pelkoa aiheuttava objekti voi samalla 

herättää uteliaisuuden ja halun nähdä lisää pelosta huolimatta. Kauhu edustaakin eri 

muodoissaan tuntematonta, joka on samaan aikaan kiehtova ja kauhistuttava. Vaikka ihmisen 

perimmäisiin pelkoihin kuuluu tuntemattoman pelko, josta kauhuelokuva ammentaa tehonsa, 

katsojaa ei aina jätetä kokonaan tietämättömäksi pelkonsa aiheuttajasta. Pelon lähteen 

paljastaminen ja tarinan eri elementtien merkityksen paljastaminen on Rautalahden 

mukaan ”osa kognitiivista nautintoa”. Kauhuelokuvan kuvaamissa olennoissa suuri tuntematon 

saa konkreettisen muodon.59 

Kauhuelokuvan Schepelern määrittelee fiktioon perustuvaksi elokuvaksi, jonka 

päämäärä on herättää yleisössään pelkoa tietynlaisia metodeja käyttäen. Kauhun tapauksessa 

pelkät temaattiset, tyylilliset ja dramaturgiset ainekset eivät riitä hahmottamaan lajityyppiä, 

vaan siihen kuuluu olennaisena osana sen yleisössään herättämä vastakaiku: vasta katsojan 

kokemukset tekevät elokuvasta kauhuelokuvan. 60  Alasten sanoin: ”Kauhuelokuvat ovat 

tahallisia painajaisia. Ne lupaavat säikyttää vapaaehtoisen alttiiksi asettuvan katsojansa 

mielen ja miljöön synkkyydestä sikiävillä hirviöillä ja haamuilla.” 61 

Kauhuelokuva on ihmisille tapa kohdata pelkonsa turvallisella tavalla ja käsitellä pelkojaan, 

jotka ovat kaiken aikaa syvällä mielessämme, vaikkemme niitä aina tiedostaisi.62 

 

                                                
58 Schepelern 1986, 15 
59 Rautalahti 2014, 20 - 21 
60 Schepelern 1986, 15 
61 Alanen ja Alanen 1985, 11 
62 Alanen ja Alanen 1985, 11 
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2.2. Kauhun lähteet 
Kauhuelokuvat saavat aineistonsa lukemattomista eri lähteistä. Moni aihe on peräisin elävän 

elämän ja historian brutaaleista ja mielikuvitusta kiihottavista tapahtumista,63 sekä ihmisten 

ajatuksista ja tunteista, yhteiskunnan rakenteista ja niistä tavoista, joilla ympäröivä todellisuus 

näyttäytyy. Alasten mukaan elokuvat voivat symboloida yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia 

ja niiden puristuksessa kamppailevia ihmisiä, jolloin elokuvasta tulee (joskus jopa tekijöiden 

sitä tarkoittamatta) metafora sosiologisesta todellisuudesta. Tällöin elokuvan hahmoista ja 

elementeistä tulee ”näkymättömien yhteiskunnallisten voimien aavekuvia”, kuten he asian 

ilmaisevat.64 

Myös fiktionaaliset tapahtumat ja ilmiöt ovat tarjonneet runsaasti aineistoa 

kauhuelokuvalle. Monen kuvitteellisen tapauksen ja olion taustalta voi löytyä yllättävää 

todellisuuspohjaista tietoa. Vaikka ne osoittautuisivatkin vain puhtaasti mielikuvituksen 

tuotteiksi, niistä on kuitenkin olemassa kiitettävä määrä kirjallisuutta ja muuta tallennettua 

aineistoa elokuvien tarpeisiin. Suurin osa kauhuelokuvien aineistosta perustuu fiktioon sen eri 

muodoissa, mikä kertoo mielikuvituksen voimasta ja merkityksestä ihmisille.65 

Kirjallisuus, kansantarinat ja uskonnot sisältävät runsain mitoin ihmisten mielikuvitusta 

kiihottavaa aineistoa. Raamatun kertomukset, goottilaiset romaanit ja moderni 

populaarikirjallisuus ovat inspiroineet lukemattomia elokuvia joko antamalla suoran aiheen 

kuvattavaksi filmille tai mahdollisuuden esittää erilaisia allegorioita: molemmat tutkimukseni 

elokuvista perustuvat romaaneihin. Kirjallisuuden lisäksi myös teatteri ja kuvataide ovat olleet 

pohjaton runsaudensarvi elokuva-aiheille. Ne eivät ole antaneet vain aineistoa, vaan myös 

käyttökelpoisia dramaturgisia aineksia, motiiveja ja miljöitä, jotka ovat hyvissä käsissä luoneet 

uskottavan, kaikessa makaaberiudessaankin yleisöä viehättävän maailman. Vampyyrien 

hyökkäykset ja demonien karkottaminen kiihottavat yleisön mielikuvitusta ja saavat heidät 

pelkäämään, siitäkin huolimatta, että ne tiedetään fiktioksi.66 

Uskonto on eri muodoissaan ollut vahvasti edustettuna elokuvataiteessa kautta aikain. 

Uskontojen keskeisimpiä tehtäviä on antaa ihmisille vastauksia elämän suuriin kysymyksiin. 

Tallentaessa uskontoon liittyviä ilmiöitä, kuten vastavoimina toimivia maallistumista ja 

uskonnollistumista, elokuva toimii Paloheimon mukaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, 

tulkkina.67 Elokuvat ovat uskontoaiheiden kautta ottaneet käsittelyynsä monia niiden pohtimia 

                                                
63 Hänninen ja Latvanen 1992, 336 
64 Alanen ja Alanen 1985, 17 
65 Schepelern 1986, 20 
66 Schepelern 1986, 22 - 23 
67 Paloheimo 1979, 9 - 10 
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kysymyksiä, kuten pahan ongelman. Paholainen on yksi tärkeimpiä uskomushahmoja, sillä 

hänessä tiivistyy perinteisesti koko pahan käsitteen olemus. Pahuus on näin saanut kasvot, jotka 

mahdollistavat sen tarkemman käsittelyn. Usko persoonalliseen pahaan on elänyt ihmisten 

mielissä sitkeästi eri muodoissa halki historian, joten ei liene yllätys, että juuri Paholainen 

joukkoineen on antanut inspiraation monille elokuville. Kauhuelokuvissa hahmo onkin asetettu 

viihteen palvelukseen ja Hännisen ja Latvasen mukaan saanut täten ajoittain melko koomisiakin 

rooleja. Hahmon runsas esilläolo elokuvissa kertoo sen vankasta asemasta kauhuikonina.68  

Paholaisen virkaveljiä ja –sisaria esiintyy useimmissa eri kulttuurien mytologioissa ja 

uskonnoissa. Hyvänä esimerkkinä on muinaisen Egyptin mytologian pimeyden jumala Seth, 

jonka taistelu jumalten kuninkaan Osiriksen pojan Horuksen kanssa kuvaa hyvän ja pahan 

ikiaikaista kamppailua maailmassa. Toisinaan heidät saatettiin kuvata saman jumaluuden eri 

ilmentymiksi, mikä syvensi maailman kaksijakoisuutta. Mielikuva maailman pahuuden 

aiheuttavasta alkuvoimasta on näin melko universaali ilmiö, mikä tarjoaa kauhukulttuurille 

pohjattoman lähteen.69 

 

2.3. Kauhuelokuvien historiaa 
Paholainen kaltaisineen on kiehtonut ihmismieliä kautta aikain sekä tieteellisesti, että 

fiktiivisissä tarinoissa, joten pahuuden keskeiset hahmot ovat esiintyneet lukemattomissa 

kansanperinteen ja populaarikulttuurin muodoissa.70  Kari Kuula tiivistää ilmiön toteamalla 

pahisten olevan tavallisesti tarinoiden kiinnostavimpia hahmoja, vaikka pahuuden ilmentymiä 

ei pitäisikään kunnioittaa moisilla huomionosoituksilla.71  

Varhaisimmat kauhuelokuvat syntyivät jo 1910-luvulla Euroopassa. 72  Saksalainen 

Prahan ylioppilas (1913) kertoi perinteisen paholaistarinan, jossa pimeyden voimat saavat 

huijattua ihmisen valtaansa vastineeksi maallisesta hyvästä. Nuori mies myy peilinsä 

salaperäiselle miehelle vastineeksi rahasta. Peilistä ilmaantuu päähenkilön paha kaksoisolento, 

jota hävittäessään hän pääseekin itse hengestään. Elokuva sisälsi jo monia myöhemmälle 

demonikauhulle ominaisia piirteitä: synkän tarinan ihmisen ahneudesta ja tuhoon johtavasta 

vuorovaikutuksesta pimeyden voimien kanssa sekä todellisuuden ja fantasian odottamattoman 

kohtaamisen. 73  Ruotsalainen Noita (1922) oli puolestaan dokumenttimainen kertomus 

                                                
68 Hänninen ja Latvanen 1992, 96 
69 Hänninen ja Latvanen 1992, 97 - 98 
70 Christianson ja Partridge 2014, 7 
71 Kuula 2010, 8 
72 Alanen ja Alanen 1985, 23 
73 Alanen ja Alanen 1985, 28 
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keksiajan noituudesta, noitavainoista ja paholaisuskomuksista, joka samalla tuli sivunneeksi 

yhteiskunnassa sitkeästi elänyttä naisvihaa.74  

Vampyyrit luokitellaan usein samaan aihepiiriin demoniperinteen kanssa, sillä uskonto 

nousee niissä toistuvasti keskeiseen rooliin eri muodoissaan. 75  Nosferatu (1922) kertoo 

itäeurooppalaisesta vampyyrista, joka matkustaa länteen kylväen tuhoa ja kuolemaa 

ympäristöönsä. Nuoren naisen epäitsekäs uhraus lopulta tuhoaa hirviön tämän keskittyessä liian 

intensiivisesti juomaan neidon verta, huomaamatta auringonnousua. Pelastava valo tappaa 

vampyyrin, mikä ilmentää melko tarkasti elokuvan esittämää maailman kahtiajakoa valon ja 

pimeyden – hyvän ja pahan – välillä. Kristillinen messiasteema on mukana uhrautuvan naisen 

muodossa, josta tulee näin eräänlainen Jeesuksen ja Neitsyt Marian yhdistelmä.76  

Koska demonielokuvat löysivät tiensä kauhuelokuvien ohjelmistoon näin varhain, voi 

Paholainen tuntua itsestään selvältä vahvistukselta kauhuaiheiden galleriaan, mutta 

todellisuudessa tämän ura valkokankaalla alkoi melko takkuisesti. 1900-luvun alun länsimaissa 

uskontoon suhtauduttiin yleisesti hyvin vakavasti, eikä Paholaisen esiintymistä elokuvissa 

pidetty sopivana viihteenä massoille. Vaikka sittemmin valkokankailla nähtiin joitain aihetta 

käsitelleitä elokuvia, sai Paholainen odottaa suurempaa roolia kauhun historiassa vielä 

useamman vuosikymmenen.77 

Alasten mukaan 1930- ja 1940-lukujen aikana koettiin paitsi äärioikeiston valtaannousu 

ja toinen maailmansota, myös kauhuelokuvan ensimmäinen kultakausi. Ajan elokuvat olivat 

pääsääntöisesti visuaalisesti goottilaisen synkkiä ja jylhiä ja edustivat hyvin mustavalkoista 

maailmankuvaa, jossa hyvä ja paha elivät omissa siisteissä lokeroissaan. Elokuvien hirviöt 

kuvattiin pääsääntöisesti uhkina, jotka lopuksi saivat vain ansaitsemansa kohtalon. Tuon ajan 

elokuvissa päädyttiin melko yksiselitteisesti hyvän voittoon, toisin kuin myöhempien 

vuosikymmenien synkemmissä elokuvissa. 78  Dracula (1931) sivusi paholaisteemaa 

voimakkaan uskonnollisella kuvastollaan ja asettamalla vampyyrin kaltaisen pahuuden 

edustajan vastakkain hyvää edustavan kristinuskon kanssa. Elokuvan nimihahmo on 

eksoottinen ja estoton mies, joka edustaa vaihtoehtoa viktoriaanisille pidättyvyyden ihanteille. 

Samalla hänet muistetaan esittää ajan hengessä kirottuna ja luonnottomana hirviönä, joka 

kavahtaa kristillisiä symboleja. Uskonto esitetään hyvin suorasukaisesti hyvänä voimana ja 

yhteiskunnan tukipilarina, joka pitää normeista lipsuvan, uhkaavan pakanuuden loitolla. 

                                                
74 Hänninen ja Latvanen 1992, 132 
75 Mäyrä 1999, 171 - 172 
76 Hänninen ja Latvanen 1992, 44 
77 Hänninen ja Latvanen 1992, 132 
78 Alanen ja Alanen 1985, 45 
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Draculan kotiseutujen sijoittaminen Itä-Eurooppaan vahvistaa hänen olemustaan ulkopuolisena 

uhkana. Näin pahuus voidaan helposti siirtää kauas omasta itsestä ja turvallisen kodin piiristä: 

vampyyri edustaa uhkaavaa toiseutta, jolla ei voi olla mitään yhteistä ”hyvien” ihmisten 

kanssa. 79  Musta kissa (1934) kuvasi niin ikään pahuuden voimia yläluokkaisten ihmisten 

harjoittaman saatananpalvonnan kautta, mutta sen kauhu oli luonteeltaan enemmän 

myöhempien vuosikymmenten kaltaista psykologista laatua, ilman aitojen demonisten voimien 

hyökkäyksiä.80  

Maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä maailmaa koetteli Yhdysvaltain ja 

Neuvostoliiton välinen kilpailu, kylmä sota. Ydinaseilla käydyn kilpavarustelun vuoksi 

vastakkainasettelu sai todella pelottavan sävyn ja antoi 1950-luvun amerikkalaiselle 

elokuvateollisuudelle runsaasti tilaisuuksia kuvata pelokasta ja jännittynyttä ilmapiiriä. Bagh 

muistuttaa, miten jo tuossa vaiheessa Yhdysvaltoja repivät eri suuntiin suuret ristiriidat, olihan 

maa toisaalta voittanut maailmansodan, toisaalta taas joutunut todistamaan kommunismin 

nousua ja ydinvoiman edustamien uusien uhkakuvien syntyä.81 Edellä mainittujen tapausten 

muisto oli yhä tuore ja herätti pelkoa. Yleisesti tunnettiin epäluuloa sekä 

vieraita, ”epäamerikkalaisia” ajatuksia, että ydinvoimaa kohtaan, mikä heijastui elokuviin.82 Se 

toisesta maailmasta (1951) kuvasi avaruuden muukalaisten hyökkäystä Maahan, 

pyrkimyksenään orjuuttaa tai tuhota sen asukkaat. Elokuva oli tyypillinen aikansa tuote, joka 

symboloi kouriintuntuvasti kommunismin leviämisen vainoharhaista ja ajoittain hysteeristä 

pelkoa. Elokuvassa saadaan omanlaisensa väläys aikansa ajattelusta ja logiikasta: vaikka 

vihollinen kuvataan älykkääksi, minkäänlaista keskusteluyhteyttä ei edes yritetä avata, vaan se 

tuhotaan väkivaltaisesti. Tarina jättää epävarmuuden ja pelon tunteen, kun elokuvan loppu 

kehottaa ”tarkkailemaan taivasta”. Uhkia on siis tulossa lisää, vaanien vaikka missä.83  

1960-luvulla Yhdysvallat joutui yhteiskunnalliseen kurimukseen vanhoja asenteita 

haastaneen nuorisokulttuurin nousun ja maalle pitkällisiä henkisiä, poliittisia ja taloudellisia 

vaurioita tuottaneen Vietnamin sodan myötä.84 Tuolloin koettiin Alasten mukaan suuri murros 

kauhuelokuvan alalla, jolloin syntyivät moderniksi kauhuelokuvaksi miellettävän lajityypin 

puitteet. Näiden myötä kauhu siirtyi nykyaikaan ja arkiseen tosimaailmaan, pois kuvitteelliseen 

menneisyyteen ja kaukaisiin maihin sijoittuvista mielikuvitusmaailmoista. Psykologinen kauhu 

                                                
79 Raitasalo 2012, 211 - 212 
80 Hänninen ja Latvanen 1992, 133 - 134 
81 Bagh 2009, 247 
82 Bagh 2009, 293 
83 Bagh 2009, 209 
84 Mäyrä 1999, 126 
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oli realistista ja siksi pelottavaa: monet aikansa tunnetuimmat kauhuelokuvat kuvastivat 

ihmisen vainoharhaista pelkoa ja epäluuloa itseään ja toisiaan kohtaan. Lisäksi niiden sisältämä 

kauhu muuttui graafisemmaksi, kun väkivallan näyttävyys lisääntyi. Moni elokuva rikkoi 

aikansa tabuja täysin tietoisesti, osana yleistä halua ravistella aiempien sukupolvien 

arvomaailmaa.85  

Kauhuelokuvat esittelivät yleisölle uudentyyppisen hirviön: tavallisen kadunmiehen tai 

-naisen. Psykon (1960) murhaajahahmo Norman Bates ei ollut yliluonnollinen, myyttinen 

olento eikä kaukaisesta maasta – yhteisön ulkopuolelta – saapunut eksoottinen kummajainen, 

vaan tavallinen, joskin pahasti nyrjähtänyt ihminen. Hänen kaltaiseensa henkilöön saattoi 

törmätä missä vain, aavistamatta tämän todellisesta olemuksesta mitään. 86  Rosemaryn 

painajainen (1968) hyödynsi myöhemmin samaa ilmiötä kuvatessaan Roman ja Minnie 

Castevetin ulkoista olemustaan pelottavammiksi ja vaarallisemmiksi.87 

Mäyrä huomauttaa 1960-luvun olleen erittäin hedelmällinen demonielokuvien osalta. 

Tuona uuden kauhun aikakautena elokuviin heijastui aikansa sosiaalinen ja yksilöllinen 

levottomuus. Rosemaryn painajainen oli ensimmäisiä suurelle yleisölle tutuiksi tulleista 

demoniaiheisista elokuvista, joka tasoitti sittemmin tietä muille kaltaisilleen. 88  Elokuvan 

nimihahmo joutuu saatananpalvojien hyväksikäyttämänä Paholaisen hedelmöittämäksi ja 

myöhemmin synnyttää inkarnoituneen Antikristuksen. Elokuva uhkuu aikakautensa 

levottomuuden tuomaa toivottomuutta ja mielikuvaa lopun aikojen alkamisesta. Perinteiset 

sukupuoliroolit ja uskonnon asema joutuvat käsittelyyn Rosemaryn ollessa alistettuna noitien 

synnytyskoneeksi.89 

Vietnamin sota päättyi 1970-luvulla, jättäen jälkeensä syvät jäljet amerikkalaiseen 

yhteiskuntaan ja kansalaisten mieliin. Ilmapiiri oli monin paikoin pessimistinen ja nihilistinen 

ja Kinisjärven mukaan useat tuon ajan elokuvat olivatkin luonteeltaan lähes apokalyptisia. 

Kauhu- ja tieteiselokuvat rummuttivat toistuvasti synkkää maailmankuvaa, jonka tarinoille ei 

läheskään aina löytynyt onnellista loppua. Elokuvamaailmaan uivat uudenlaiset aatteet ja 

yhteiskunnalliset muutokset, jotka loivat uusia normeja ja muuttivat rakenteita. Tämä aiheutti 

suuria jännitteitä, sillä vanhat rakenteet eivät kadonneet uusien tieltä ilman vastarintaa.90 

  Aiemmat demoniaiheiset elokuvat olivat Alasten mukaan pohjanneet kristillisen 
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perinteen mukaiseen kuvaan hyvän ja pahan olemuksesta. 1970-luvulla alkoi Paholainen 

joukkoineen raivata itselleen vakiopaikkaa kauhun maailmassa. Rosemaryn innoittamina 

suosioon nousivat uskonnollissävytteiset elokuvat. Manaaja (1973) ja Ennustus (1976) nostivat 

esiin uskonnon aseman modernissa yhteiskunnassa, jossa alkoivat murroksen myötä herätä 

perinteistä kristillisyyttä kritisoivat äänet. Vanhat arvot joutuivat vastatusten uusien ajatusten 

kanssa, kun kristilliset tunnusmerkit alkoivat menettää aatteellista sisältöään. Uskonnollinen 

kuvasto valjastettiin laajasti viihteen käyttöön.91 

Manaajan pappien yritys auttaa riivattua tyttöä kuvaa aikansa reaktiota nuorison 

käyttäytymiseen, joka oli äitynyt 1950-luvulta lähtien yhä villimmäksi. Hännisen ja Latvasen 

mukaan elokuva käytännössä selitti Paholaisen toiminnan nuorison huonon käytöksen ja 

yhteiskunnallisen sekavuuden syyksi.92 Vanhojen vampyyrielokuvien tavoin uhan torjumiseksi 

tarvittiin uskonnollisia toimijoita ja välineistöä. Uutta oli kuitenkin pahan voimien suunnaton 

sitkeys: perinteisiin kristillisiin symboleihin ja rituaaleihin turvautuminen ei taannutkaan 

välitöntä turvaa. 93  Ennustus-elokuvasarja toimi tarinansa puolesta eräänlaisena jatkona 

Rosemaryn painajaiselle esittelemällä Paholaisen ihmiseksi inkarnoituneen pojan Damienin eli 

Antikristuksen. 94  Molemmat elokuvat valjastivat uskonnon aseeksi pahaa vastaan, esittäen 

taiston kuitenkin pitkäkestoisena, vailla varmuutta voitosta. Lisäksi ne Alasten mukaan tekivät 

lievästi pilaa kristinuskosta kuvatessaan sen edustajat pikemmin velhoina, kuin 

hengenmiehinä.95 

Demonielokuvat olivat muodissa pitkin vuosikymmentä 1980-luvulle asti, saaden 

seuraa yliluonnollisia kykyjä omaavista ihmisistä (Carrie (1976) ja Halloween (1978)) ja 

riivatuista taloista (Poltergeist (1982) ja The Amityville Horror (1979)).96  Myös näille oli 

ominaista pahuuden tuhoutumattomuus ja läheisyys. Kauhu ei ollut enää kaukaisen uhan 

aiheuttamaa, vaan luikerteli itsepintaisesti sisään ihmisten koteihin ja vei heiltä näin viimeisen 

turvallisen linnakkeen. Perinteinen uskonnollisuus ei enää suojannut ihmistä. 97  Elokuvat 

saattoivat esittää elokuvan jopa suorastaan kielteisessä valossa. Telekineettisen teinityttö Carrie 

Whiten kiihkouskovainen äiti kurittaa tytärtään toistuvasti, oikeuttaen tekonsa Jumalan 

sanalla,98 kun taas kirotun Amityville-talon yliluonnollisesta voimasta vakuuttunut pappi ei saa 
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tylyksi ja piittaamattomaksi kuvatulta kirkolta lupaa manaukseen kirouksen poistamiseksi, vaan 

joutuu jättämään siellä asuvan perheen oman onnensa nojaan. Manaajan edustama luottamus 

uskonnon kykyyn suojella ihmisiä oli 1970-luvun loppuun mennessä vain varjo entisestä. 

Uskonnon asema suojelijana sai väistyä sivummalle.99  

1960- ja 1970-lukujen aikana nousivat esiin myös Rosemaryn käsittelemät 

sukupuolikysymykset. Sofia Sjö painottaa erityisesti tieteiselokuvan roolia asenteiden 

muutoksessa elokuvamaailmassa. Sankariroolit oli perinteisesti varattu miehille naisten 

jäädessä äidin, tyttöystävän/puolison tai assistentin rooliin. Vaikka elokuvissa ymmärrettiin 

nopeasti uusien asenteiden ja ajatusten tuomat mahdollisuudet, Sjö muistuttaa vanhojen 

asenteiden istuneen sitkeässä. Sjö painottaa, miten voimakas naishahmo on pitkään ollut 

poikkeustapaus, jonka asema sankarina ei suinkaan ole itsestäänselvyys. Monesti hänen 

asemansa kyseenalaistetaan ja jopa hän itse epäilee itseään.100 Alien – kahdeksas matkustaja 

(1979) tarttui aiheeseen ennenäkemättömällä teholla, kun avaruudessa matkaava retkikunta 

joutuu avaruushirviön vainoamaksi. Ajan mittapuulla yllättävä ratkaisu oli antaa viimeinen 

selviytyjän rooli naiselle, Ellen Ripleylle. Tämä osoittautuu elokuvassa sankariksi ja 

haasteelliseksi vastustajaksi hirviölle, joka on kyennyt tekemään selvää lähes koko muusta, 

miesvoittoisesta joukosta.101 Verrattuna Manaajan ja Rosemaryn painajaisen avuttomampiin 

naishahmoihin Regan MacNeiliin ja Rosemary Woodhouseen on Ripley selvästi aktiivisempi 

hahmo.102 

1970-luvun lopulla demoneita ja uskonnollisia kysymyksiä käsitelleet elokuvat alkoivat 

vähentyä. Tuolloin kriittinen asennoituminen uskontoon ei ollut enää juuri muodissa, johtuen 

osittain amerikkalaisen fundamentalismin ja uuskonservatiivisen uskonnollisuuden noususta. 

Vaikka uskontoaiheiset elokuvat eivät kadonneet kokonaan, niiden rooli kauhubisneksessä 

hiipui, sillä uskonnollisten ryhmien voimakas läsnäolo oli tehnyt Paholaisesta jälleen aran 

aiheen. 103 Näin ympyrä oli oikeastaan sulkeutunut ja epäröinti Helvetin mahdin esittelylle 

elokuvissa palannut. Tabuja rikkoneet elokuvat jatkoivat kuitenkin voittokulkuaan, jolloin 

myös demonielokuvat palasivat eri muodoissa takaisin myöhempinä vuosina.104 
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2.4. Tyyli ja kuvasto 
Elokuvien tyyli ja kuvasto ovat Schepelernin mallissa mainituista tekijöistä oman tutkimukseni 

kannalta olennaisin, koska tarkastelen tutkimuskohdettani sisällönanalyysin kautta. Lähestyn 

tutkimusaihettani ideologisesta näkökulmasta ja tarkastelen sen tapoja vaikuttaa katsojaansa, 

joten keskityn erityisesti elokuvien kuvastoon ja äänimaailmaan.  

Kauhuelokuvalle on oikean tunnelman luomiseksi tyypillistä näyttää yleisölleen 

monenlaisia sitä kauhistuttavia asioita, kuten verta, aseita, kuolleiden ruumiita ja erikoisia 

rituaalitarvikkeita sekä uhkaavan oloisia tapahtumapaikkoja, kuten hautausmaita, autioita taloja 

ja pimeitä huoneita. Jopa värimaailmaa on käytetty osana kuvastoa: vaikka värifilmi 

keksittiinkin melko varhaisessa vaiheessa, säilytti mustavalkofilmi suosionsa kauhuelokuvissa, 

koska tällöin pystyttiin luomaan samanaikaisesti pimeä, pelottava tunnelma ja pitämään 

elokuvan kuvaama maailma sopivan etäisenä. Erikoistehosteiden merkitys tunnustettiin jo 

elokuvan varhaisina päivinä. Maskeeraukset, puvustukset, lavasteet ja muu rekvisiitta, 

kuvauspaikat, kameratekniikka leikkauksineen ja kuvakulmineen ja myöhemmin myös 

tietokonetehosteet ovat omiaan luomaan näyttävää kuvastoa.105 Manaaja vei kuvaston käytön 

äärimmäisyyksiin esittelemällä hirviömäisen pikkutytön, joka huutaa möreällä äänellä, 

tyydyttää itseään krusifiksilla, oksentaa vihreää mönjää ja kääntää päänsä kokonaan ympäri.106 

Lopputuloksena syntyi vaikuttava audiovisuaalinen elämys ja tunnelman luoja.  

Toisinaan kuvaston suoruudessa tehdään kuitenkin myönnytyksiä. Psykologisessa 

kauhussa voi riittää pelkkä hienovarainen viittaaminen varsinaisen tapahtuman jäädessä kuvan 

ulkopuolelle, jolloin varsinainen tapahtuma ja sitä myöten kauhu syntyy katsojan omassa 

mielikuvituksessa.107 Tämä näkyy Rosemaryn painajaisessa, jossa Rosemaryn ystävän kuolema 

ja syntyneen vauvan karmiva ulkomuoto jäävät katsojan mielikuvituksen varaan, vaikka niihin 

viitataankin nimihahmon reaktioiden myötä.108 

 

2.5. Teemoja ja dramaturgiaa 
Kauhuelokuvat voivat pitää sisällään useita erilaisia teemoja, joista tavallisimpia on hyvän ja 

pahan vastakkainasettelu. Usein kauhuelokuva kertoo ihmisyhteisöä uhkaavasta ulkopuolisesta 

tekijästä, jota vastaan heidän on taisteltava. Uhkaajaa kohtaan ei tavallisesti juuri tunneta 

sympatiaa tai mielenkiintoa, vaan kyseessä on luonnoton ja pelottava vihollinen, joka on 
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tuhottava. Demonielokuvat ilmentävät tätä asetelmaa erityisen hyvin, sillä niissä uhkaava 

olento kaltaisineen edustaa suurinta mahdollista pahaa. Siitä pyritään pääsemään 

mahdollisimman tehokkaasti eroon, karkottajat esiintyessä perinteisesti melko selkeinä hyvän 

edustajina.109 

Elokuvat loppuvat useimmiten tuon uhan tuhoamiseen tai karkottamiseen. Kyseessä on 

kuitenkin harvoin lopullinen voitto, sillä monesti uhka palaa juuri silloin, kun sen katoamiseen 

ehditty uskoa. Vaikka kyseessä onkin usein elokuvantekijöiden keino varmistaa jatko-osien 

mahdollisuus, on tällä paluulla Schepelernin mukaan myös muita merkityksiä: se symboloi 

ikiaikaista katoamattoman pahuuden uhkaa. Lisäksi hän huomauttaa tämän olevan osa 

kauhuelokuvan viehätystä, sillä kuolleeksi todettu, mutta silti yhä uudelleen palaava olento on 

useimpien mielestä luonnoton ilmiö. Normaalin maailman järjestyksen rikkominen on 

pelottavaa.110 

Henry Baconin mukaan elokuvien olennaisimpiin piirteisiin kuuluu samastuminen. 

Tämä voi tarkoittaa jonkin itselle tutun tilanteen tai luonteenpiirteen havaitsemista toisessa 

henkilössä, vaikka tämä henkilö olisikin fiktiivinen.111 Kauhuelokuvien teho perustuu siihen, 

että ne käsittelevät yleisölle tyypillisiä pelonaiheita samaistumiensa hahmojen kautta, jolloin 

yleisö saadaan eläytymään elokuvan tapahtumiin. 112  Ihminen tuntee vaistomaisesti pelkoa 

sellaista kohtaan, mitä hän ei näe tai tunne. Elokuvien hirviöt edustavatkin lähtökohtaisesti 

Suurta Tuntematonta. Kauhuelokuvat voivat käsitellä turvallisella tavalla vierauden ja 

toiseuden pelkoa, joka on ihmisen luonteeseen ohjelmoitu – ihminen eroaa eläinkunnasta juuri 

siinä, että hän tavoittelee juuri sitä, mitä pelkää. Eikä hän pelkää niinkään pimeyttä itseään, 

vaan sitä, mikä häntä siellä kenties odottaa.113 

Dramaturgia – tarinan muuttaminen esitykseksi – on keskeinen osa elokuvaa. 

Kauhuelokuvat voivat luoda kahdenlaisia vaihtoehtoja kertoa tapahtuma yleisölle. Manaajan 

esimerkissä katsojille voidaan antaa eräänlainen kaikkinäkevyyden asema, jolloin he tietävät 

sellaista, mitä elokuvan hahmot eivät. Tällöin heille annetaan myös avuttomuuden tunne, 

heidän joutuessa seuraamaan hahmon etenemistä suoraan vaaran tielle ja kykenemättä 

varoittamaan häntä. Rosemaryn painajainen esittelee toisen tavan, jossa katsojat pidetään yhtä 

tietämättöminä tapahtumista kuin hahmot. Tällöin katsoja eläytyy hahmon tekoihin ja 

liikkeisiin, eläen tarinan kulkua tämän kanssa ja joutuen yllätetyksi yhtä rajusti. Tämä on yksi 
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tehokkaimpia tapoja pitää jännitystä yllä, sillä juuri epätietoisuus luo pelkoa.114 

 

2.6. Kauhuelokuvan alaryhmät 
Jokainen elokuvan lajityyppi jaetaan yhä edelleen useampaan alatyyppiin, joka on erikoistunut 

tiettyyn aiheeseen. Schepelrn mainitsee Doroth L. Sayersin mallin, jossa kauhuelokuvat on 

jaettu kahteen pääryhmään sen mukaan sijoittuvatko ne todelliseen vai kuvitteelliseen 

maailmaan. Makrokosmokseksi (kertomukset yliluonnollisesta) kutsuttu kategoria jakautuu 

yhä edelleen kolmeen alaryhmään: kertomuksiin kummittelusta ja hengistä, kertomuksiin 

magiasta (esimerkiksi vampyyrit, noituus, Frankenstein-teema, riivatut ja elävät kuolleet sekä 

kohtalo ja tuomio) ja kertomuksiin painajaisista ja mielikuvituksen voimasta. Mikrokosmos 

(kertomukset inhimillisestä ja epäinhimillisestä) puolestaan jakautuu kertomuksiin sairauksista 

ja mielenvikaisuudesta sekä verestä ja julmuudesta.115 

Manaaja kuuluu edellä mainitun metodin perusteella makrokosmoksen piiriin ja 

tarkemmalta luokittelultaan sen voi sijoittaa useampaan alaryhmään: kertomuksiin hengistä, 

magiasta ja painajaisista. Otteiltaan realistisempi, mutta demonikauhun kanssa flirttaileva 

Rosemaryn painajainen on puolestaan vaikeampi tapaus, joka sopii sekä mikrokosmoksen 

(noituus/painajaiset), että makrokosmoksen piiriin (julmuus/mielenvikaisuus). 

 

3. Elokuvien analyysi 
 

3.1. Rosemaryn Painajainen: audiovisuaaliset elementit 
Rosemaryn painajainen valmistui vuonna 1968 Roman Polanskin ohjaamana. Elokuva perustui 

Ira Levinin samannimiseen romaaniin (1967), joka Hännisen ja Latvasen mukaan jo ilmensi 

aikansa yhteiskunnallista tilannetta.116 Kun romaani kääntyi elokuvaksi, oli laskettu paikoilleen 

merkittävä kulmakivi kauhuelokuvan historiassa – ja samalla tallennettu kollektiiviseen 

muistiin pala kulttuurihistoriaa. Rosemaryn painajainen oli yksi niistä elokuvista, jotka toivat 

kauhun lähelle arkirealismia.117 

Psykologiseen kauhuun panostava Rosemaryn painajainen ei mässäile suurilla 

tehosteilla, vaan rakentaa tunnelmaa hitaasti ja varmasti. Katsojan silmille vyörytetään 

Rosemaryn näkökulman kautta kaiken aikaa uusia audiovisuaalisia tekijöitä, jotka kasaantuvat 
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vähitellen yhä suuremmaksi kauhuksi. Pienet yksityiskohdat ympäristössä, äänimaailmassa ja 

ihmisten ulkonäössä ja käyttäytymisessä ovat tarinassa tärkeitä, sillä niiden merkitys aukeaa 

tarinan edetessä. Pelko rakentuu näin ensisijaisesti katsojan omassa päässä. Rosemaryn 

painajainen on malliesimerkki kauhusta, jossa vähemmän on enemmän. 118 Sama metodi toimi 

kauhun nostattajana monissa muissakin saman aikakauden elokuvissa, 119  joten Rosemary 

asettuu luontevaksi osaksi aikansa elokuvallisia muotivirtauksia.  

Elokuvan tarinassa Rosemary Woodhouse muuttaa miehensä Guyn kanssa uuteen 

kerrostaloasuntoon New York Cityssa. Guyn murehtiessa työuraansa Rosemary tutustuu uusiin 

naapureihinsa, iäkkääseen Castevetien pariskuntaan. Rosemary pyrkii olemaan heille 

ystävällinen, mutta muuttaa nopeasti mielensä koettuaan heidät – erityisesti Minnie Castevetin 

–  liiankin tuttavallisiksi. Guyn tapauksessa kehitys on päinvastainen, sillä alkuun tuntemansa 

inhon jälkeen hän alkaakin pitää naapureistaan. Pian hän myös ehdottaa Rosemarylle, että he 

yrittäisivät laittaa alulle jo kauan suunnittelemansa lapsen.120 

Syötyään Minnien tarjoamaa moussea Rosemary näkee hyvin todentuntuisen unen, 

jossa hän joutuu Paholaista muistuttavan olennon raiskaamaksi Casteveteista ja muista 

ihmisistä koostuvan noitapiirin sekä paavin katsellessa. Herättyään hän havaitsee kehonsa 

olevan raapimisjälkien peittämä ja saa pian kuulla olevansa raskaana. Lapsiuutisista 

epäilyttävän innostuneet Castevetit hyörivät Rosemaryn ympärillä, nimihenkilön omien 

tuntojen jäädessä sivuseikaksi. Pian hänen terveytensä alkaa heiketä, oudot naapurit käyvät yhä 

tungettelevammiksi, Guy etääntyy vaimostaan ja Rosemarysta aidosti huolestuneet 

lähimmäiset alkavat kadota kuvioista salaperäisesti.121 

Rosemary saa sittemmin tietää Roman Castevetin olevan todellisuudessa noituutta 

harjoittaneen Adrian Marcaton poika Steven Marcato, jolla on perin ikäviä aikomuksia tulevan 

vauvan suhteen. Hän pakenee lääkäri Hillin puheille, joka kuitenkin kavaltaa Rosemaryn 

olinpaikan noitapiirille ja näiden kanssa liittoutuneelle Guylle. Heidän päästyään takaisin talolle 

synnytys käynnistyy, jolloin noidat huumaavat Rosemaryn. Hänen herättyään Guy ja noidat 

väittävät vauvan kuolleen ja aiempien kauhunhetkien ja sekaannuksen johtuvan raskaudesta 

aiheuttamasta hysteriasta ja Rosemaryn omasta mielikuvituksesta. Kuullessaan vauvan itkua 

hän lähtee veitsellä aseistautuneena tutkimaan asuntoaan ja löytää kaapilla tukitun komeron 

takaseinästä salaoven, jonka kautta hän pääsee Castevetien asuntoon. Sieltä hän löytää Guyn ja 
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noitapiirin juhlatunnelmissa sekä vauvansa, jonka Roman kertoo olevan Saatanan 

Rosemarylle ”painajaisen” aikana siittämä lapsi. Romanin johdolla ryhmä puhkeaa huutamaan 

ylistystä Saatanalle ja uuden aikakauden alulle. Rosemarya pyydetään ryhtymään vauvalleen 

äidiksi. Tyhjä, alistunut ilme kasvoillaan hän alkaa tyynnytellä itkevää vauvaa noitien 

hymyillessä tyytyväisinä hänen ympärillään.122 

Elokuvan uskonnollinen aspekti on läsnä lähes koko elokuvan ajan ja nousee loppua 

kohti yhä suurempaan rooliin. Rosemaryn painajainen ottaa käsittelyyn sekä uskonnon, että 

aikansa sukupuoliroolit esittämällä kertomuksen kristinuskon keskeisen peruspilarin, Jeesuksen 

ihmiseksi syntymisen, irvikuvasta. Rosemary näkee harvinaisen todentuntuista painajaista, 

jonka vaikutukset eivät lopu heräämiseen ja joutuu käymään läpi pahojen aavistusten, 

vainoharhojen ja ruumiillisen kärsimyksen vyöryn. Turvaverkkojen pettäessä ja ahdistelijoiden 

otteen kiristyessä katsojalle tulee kouriintuntuvan selväksi hänen kokemansa ahdistus ja kauhu. 

 

3.1.1. Kodikas helvetti: ympäristö  
Tapahtumapaikkana on pääasiallisesti kerrostalo New York Cityssä. Elokuva alkaa hitaasti 

amerikkalaisen kerrostaloalueen yllä lipuvalla kamerakuvalla ja laskeutuu hitaasti tapahtumien 

keskiössä olevan kerrostalon eteen, rauhallisen musiikin soidessa ja hiljaisen naisäänen 

esittäessä kehtolaulua taustalla. Painostavaa tunnelmaa luo ihmisten puuttuminen laulun aikana, 

mikä estää katsojaa hakemasta vaistomaista turvaa jonkun muun ihmisen läsnäolosta.123 

Suuri ja vanha kerrostalo ei pinnalta katsottuna poikkea useimmista kaltaisistaan – ja on 

samaan aikaan melko luotaantyöntävä. Ahtaat ja sokkeloiset käytävät, asuntojen ja 

porraskäytävän tummat ja rapautuneet seinät ja verraten vähäinen valaistus kielivät talossa 

odottavista tapahtumista. 124  Uuden asunnon voi jo varhain päätellä sisältävän pimeitä 

salaisuuksia: erään komeron edessä on raskas kaappi, jonka siirtämiseen ei edellinen asukas – 

vanha, aiemmin menehtynyt nainen – olisi kyennyt.125 Hetkeä aiemmin ovat Rosemary ja Guy 

panneet merkille asukkaan laajan yrttiviljelmän. Noitien perinteisiin keinoihin kuuluvat yrteistä 

valmistetut juomat ja voiteet 126 , joten elokuva antaa jo varhaisessa vaiheessa varovaisia 

vinkkejä tulevasta. Toisaalta yrttien kasvattamisen kotipuutarhassa voi nähdä myös heijastavan 

aikansa kiinnostusta vaihtoehtoliikkeisiin: hipit käyttivät ahkerasti huumeita 

osana ”vapautumistaan” yhteiskunnan kahleista ja monissa kristinuskoa edeltäneissä 
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kulttuureissa hyödynnettiin luonnon antimista valmistettujen rohtojen voimaa yhteisön 

hengellisten johtajien tavoitellessa yhteyttä korkeampiin voimiin.127 Asunnon edellisen haltijan 

kotipuutarha kätkee näin sisäänsä myöhemmin avautuvaa symboliikkaa.128 Mäyrä vertaa taloa 

perinteiseen goottilaiseen mielen metaforaan, jolloin rakennuksen eri osat (lukitut huoneet, 

hämärät käytävät, salaovet ja synkät kellarit) ilmentävät mielen eri osia. 129  Rosemaryn ja 

Theresan tapaaminen sijoittuu talon kellarikerroksen pyykkihuoneeseen, joka perinteisesti on 

kuvastanut vastakkaisten tuntemusten samanaikaista kohtaamista. Kohtaaminen on näennäisen 

rento, mutta toimii samalla lähtölaukauksena Rosemaryn kärsimyksille.130 

 

                             
                             Vanha kerrostalohuoneisto antaa luontevan näyttämön kauhulle.131 
 

Castevetien asunto on kuin luotu mysteereille, sillä seinillä näkyvät jäljet paljastavat niillä 

tavallisesti pidetyn tauluja.132 Suurimpiin käänteisiin kuuluu salaovi Rosemaryn ja Castevetien 

asunnon välillä, joka löytyy aiemmin mainitusta komerosta suuren kaapin takaa. Tietämättään 

Rosemary ja Guy sallivat tunkeilevien naapureidensa helpon pääsyn elämäänsä siirtämällä 

kaapin pois oven edestä. 133  Paljastunut kulkutie on elokuvan lopussa kuin portti toiseen 

todellisuuteen, sillä juuri sen kautta Castevetien piiri pääsee Rosemaryn kimppuun hänen 

haettua turvaa omasta asunnostaan, sen läpi Rosemary kuulee vauvansa itkun ja astuu portista 

läpi kohti epämiellyttävää totuutta. Koti on elokuvan keskeinen elementti – tarinan keskeiset 

tapahtumat sijoittuvat juuri Rosemaryn asuntoon. Koti mielletään tavallisesti ihmisen 

turvapaikaksi maailman myrskyiltä ja sen puolustuksen pettäminen edustaa pahuuden 

hellittämätöntä uhkaa.134 Elokuvan loppukohtauksen tapahtumapaikkana toimiva Castevetien 

                                                
127 Hänninen ja Latvanen 1992, 104 - 105 
128 Rosemaryn painajainen 1968, 0:04:00 
129 Mäyrä 1999, 129 
130 Morgan 2002, 196 
131 Internet Movie Database 2018 
132 Rosemaryn painajainen 1968, 0:25:05 
133 Rosemaryn painajainen 1968, 0:05:00 
134 Rosemaryn painajainen 1968, 2:01:00 
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asunto on kuin turvapaikkana toimivan kodin irvikuva: näennäisesti mukavan näköinen, 

tavallisen tuntuinen kerrostaloasunto. Seinät ja kalusteet ovat kuitenkin väreiltään 

silmiinpistävän tummia ja kaikkialle on ripustettu nurinpäin käännettyjä ristejä ja muuta 

saatananpalvojille ominaista rekvisiittaa. Asunto on Rosemaryn painajaisen huipentuma, 

kodiksi naamioitu Helvetti, jossa hänen koettelemuksensa samanaikaisesti päättyy ja alkaa.135 

 

3.1.2. Viaton äiti ja saatananpalvojat: keskeiset hahmot 
 

                                 
          Rosemaryn ja Guyn avioliitto saa ikäviä piirteitä aviomiehen petollisuuden vuoksi.136 
 

Rosemary on tarinan päähenkilö, jota Alaset kuvaavat ”Helvetin voimien Mariaksi”, mikä on 

selvä viittaus hänen asemaansa korkeampien voimien välikappaleena.137 Minnie jopa kehottaa 

häntä elokuvan lopulla iloitsemaan kunniasta tulla valituksi Paholaisen lapsen synnyttäjäksi ja 

muistuttaa, miten tämä valitsi juuri hänet kaikkien kuolevaisten naisten joukosta. Rosemarya 

käytetään suurempien suunnitelmien välineenä, mistä hänen oletetaan olevan kiitollinen.138 

Halki elokuvan Rosemary on pääosin hyvin hauras, vaikka osoittaakin ajoittain 

temperamenttia. Rosemaryn kaltaiseen hahmoon on helppo samaistua, sillä kauhulle on 

ominaista sosiaalisuuden tunne. 139  Mielenkiintoiseksi hahmon tekee tämän voimattomuus 

vaikuttaa kohtaloonsa. Rosemary on toisaalta aktiivinen hahmo, joka pyrkii toimimaan 

itsenäisesti, mutta on siihen nähden kyvytön vaikuttamaan kohtaloonsa. Häntä pyritään 

ahtamaan hänelle jo ennalta varattuun muottiin, mitä vastaan hän yrittää alkuun kamppailla, 

mutta joutuu hiljalleen antamaan periksi. Rosemary jopa kynityttää hiuksensa hyvin lyhyiksi 

raskautensa alussa, mikä vain korostaa hänen myöhempää riutunutta ulkomuotoaan ja kuvaa jo 
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136 Internet Movie Database 2018 
137 Alanen ja Alanen 1985, 126 
138 Rosemaryn painajainen 1968, 2:05:30 
139 Rautalahti 2014, 24 



 

 30 

varhain hänen heikkenevää vastarintaansa.140 Lopulta nämä kaksi vastavoimaa – hänen oma 

tahtonsa ja ympäristön painostus – kohtaavat, Rosemaryn alistuessa vapaaehtoisesti häntä vain 

hetkeä aiemmin kuvottaneeseen tehtävään. Elokuvan lopussa hänet on laitettu paikalleen, 

perinteisen naisen – äidin ja palvelijan –  rooliin.141 

Rosemaryn puolison Guy jää kerronnassa etäiseksi, Rosemaryn toimiessa lähes 

säännönmukaisesti katsojan avatarina. Guyn näkökulmaa tapahtumiin ei havainnollisteta, vaan 

kaikki hänen tekemisensä elokuvassa määräytyvät vain suhteessa vaimoonsa ja naapureihinsa. 

Toisaalta sellaisena hän toimii erinomaisesti, sillä katsojan kannalta yksi pelottavimpia 

elokuvallisia elementtejä on turvalliseksi koetun lähimmäisen äkillinen muuttuminen 

viholliseksi. Alasten mukaan petollinen aviomies onkin elokuvan pelottavin hirviö. 142 

Vaimoaan kohtaan Guylla on alkuun rakastava ja lempeä suhde, joka kuitenkin muuttuu 

elokuvan aikana yhä tylymmäksi ja aggressiivisemmaksi. Rosemaryn epäluuloinen 

suhtautuminen Casteveteihin ja Sapirsteiniin saa Guyn raivoihinsa ja hän kehottaa tätä 

pysymään kaukana ystävistään, jotka ovat neuvoneet häntä vaihtamaan lääkäriä. 143  Hän 

vähättelee vaimonsa havaintoja tapahtumista ja pyrkii estämään häntä tutkimasta niitä enempää 

– kuin salatakseen jotain. Guy jopa heittää pois Rosemaryn Hutchilta saamansa noitakirjan. 

Tarinan alussa luotettavalta ja turvalliselta tuntuva aviomies muuttuu vähitellen Rosemarya 

ympäröivän mysteerin osaksi. 144  Elokuvan loppukohtauksen aikana Guy on rauhoittunut 

saatuaan tahtonsa läpi ja yrittää lepytellä vaimoaan noitapiirin lupaamilla mahdollisuuksilla 

heidän tulevaisuuttaan koskien. Rosemary ei asiasta ilahdu, vaan sylkee miehensä kasvoille. 

Onnelliseksi kuvattu parisuhde on miehen kierouden vuoksi saanut peruuttamattomalta 

vaikuttavan kolhun.145 

1960-luvulla elokuvien kestoaiheeksi muodostui yhä useammin perheyhteyden 

hajoaminen, mikä toistui sittemmin myös Manaajassa. Alasten mukaan Guyn rooli elokuvassa 

on sikäli merkittävä, että se toi kauhugenreen puolisoaan kokonaisvaltaisesti hyväksikäyttävän 

aviomiehen hahmon. Tämä demonisointi oli suora isku perinteistä parisuhde- ja perhemallia 

vastaan, jota oli aiemmin pidetty ihanteena. 146  Guy ei pane tikkua ristiin suojellakseen 

vaimoaan naapureiltaan, vaan päinvastoin auttaa näitä pääsemään tämän kimppuun. Guylle 

                                                
140 Rosemaryn painajainen 1968, 0:56:45 
141 Rosemaryn painajainen 1968, 2:08:00 
142 Alanen ja Alanen 1985, 125 
143 Rosemaryn painajainen 1968, 1:17:00 
144 Rosemaryn painajainen 1968, 1:31:15 
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Rosemary on vain kauppatavaraa, jonka hän uhraa mielihyvin omien etujensa eteen.147 Guyn 

petollisuuden motiiviksi osoittautuu jo varhain huoli työurastaan ja siten ulkoisesta 

menestyksestään. Arvostetun näytelmän keskeinen rooli menee häneltä sivu suun toiselle 

näyttelijälle, mutta tämä muuttuu, kun aiemmin rooliin valittu kollega Donald Baumgart 

yllättäen sokeutuu.148   

Aikansa ihanteiden mukaisesti Guy on perheyksikkönsä elättäjä, jolle työ on tärkeää 

sekä talouden, että ulkoisen statuksen kannalta. Hänellä on vähäisestä esiintymisajastaan 

huolimatta tarinan kannalta tärkeä rooli, sillä juuri hänen ansiostaan Castevetit pääsevät niin 

helposti tunkeutumaan Rosemaryn elämään näiden luvattua edistää hänen työuraansa 

vastapalveluksena. Perheen päänä hän hallitsee vaimonsa elämää, eikä näe syytä olla 

käyttämättä tätä hyväkseen. Rosemary kuvataan hivenen naiivina, mikä korostaa Guyn 

epärehellistä ja opportunistista luonnetta. 149  Castevetien kätyrinä hänestä tulee kuitenkin 

verraten passiivinen hahmo, jota nämä käyttävät hyväkseen omien päämääriensä vuoksi. Tämä 

paradoksaalisesti kyseenalaistaa hänen sukupuoleen perustuvan johtavan asemansa.  

 

                                
                                 Minnie Castevet antaa kasvot modernille elokuvahirviölle.150 
 

Rosemaryn ”hirviöt” eivät ole hirviöitä sanan varsinaisessa merkityksessä. Roman ja Minnie 

Castevet ovat tavallisia ihmisiä, vailla avoimen yliluonnollisia ominaisuuksia tai ulkonäöllisesti 

poikkeavia piirteitä. Kuitenkin heidän käytöksensä on halki elokuvan melko uhkaavaa ja 

häiritsevää. Hänninen ja Latvanen huomauttavat, ettei Minnien hössöttävä mummohahmo 

vastaa yleistä mielikuvaa noidasta, eikä urbaanista keski- ja yläluokasta nouseva keski-ikäisten 

joukko yleisintä mielikuvaa saatananpalvojista. 151  Elokuvan noidat kuvataan korostetun 
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tavallisen näköisiksi ja omalla tavallaan miellyttäviksi, pitäessään Rosemarysta huolta jopa 

hyväksikäyttönsä aikana. Juuri tässä ulkonäön pettämisessä piilee kerronnan pelottavuus: 

ensisilmäyksellä harmittoman ja ystävällisen näköiset ihmiset eivät arkaile tunkeutua 

kanssaihmisensä elämään ja loukata hänen kotirauhaansa ja jopa ruumiillista 

koskemattomuuttaan.152 

Minnie ja Roman Castevet sekä heidän luonaan asuva Theresa ovat Rosemaryn ja Guyn 

uuden asunnon seinänaapureita. Vaikka Castevetit ovatkin elokuvassa vihollisen roolissa, 

heidän olemuksensa kuvataan pitkään hyvin ristiriitaisesti, jopa harhaanjohtavasti. Heidän 

käytöksensä on Rosemarya kohtaan pääosin erittäin lempeää ja kohteliasta. He alkavat 

kuitenkin nopeasti tuntua melkoisen ahdistavalta seuralta tunkeillessaan toistuvasti päähenkilön 

lähelle. Lisäksi he herättävät huomiota arvostelemalla sekä paavia, että kristinuskoa kovin 

sanoin Rosemaryn ja Guyn vieraillessa heidän luonaan ensi kertaa.153 Castevetien näennäisen 

harmiton olemus yhdistettynä aikaansa nähden räväkkään uskontokritiikkiin herättää katsojassa 

hyvin ristiriitaisia tunteita: he eivät näytä pelottavilta, mutta herättävät silti nopeasti epäilyksiä 

erikoisella käytöksellään. Rautalahden mukaan kauhuelokuvassa uhka on tavallisesti jokin 

yleisesti kategorisia sääntöjä rikkova kauhistus, joka ei kuulu tavalliseen ihmiselämän piiriin. 

Castevetien kaltaiset tavalliset ihmiset kuitenkin poikkeavat tästä, sillä he edustavat uhkaa, 

mutta eivät vierautta.154 

Myöhemmin varsinkin Minnie on usein pelottavan kiinnostunut Rosemaryn elämästä, 

erityisesti saadessaan kuulla tämän olevan raskaana. Huivipäinen, touhottava rouva on 

vaarattoman ja jopa mukavan oloinen ja siksi hänen paljastumisensa urbaaniksi noidaksi on 

niin yllättävä. Hän muuttuu vähitellen ja ilman suuria, näyttäviä kohtauksia kerrostalon 

kyttääjämummosta henkilökohtaista tilaa loukkaavaksi häiriköksi ja lopulta todelliseksi uhaksi. 

Muutos on vähittäinen ja tapahtuu enimmäkseen katsojan omassa päässä, sillä Minnien 

ulkomuoto ei muutu prosessin aikana. Romanin annetaan ymmärtää olevan noitapiirissä 

keskeisessä johtoasemassa, mutta pääosan ajasta varastaa hänen vaimonsa, Romanin itsensä 

vaikuttaessa taustalla.155 

1930 – 1940 -lukujen elokuvissa saatanapalvojat olivat olleet selvästi yläluokkaan 

kuuluvia (tai muuten keskivertokansalaisesta erottuvia), korostetun pahaenteisiä ihmisiä, joiden 

ulkomuoto ja status antoivat ilmeiset puitteet pahanteolle ja samalla etäännyttivät heidät 

                                                
152 Morgan 2002, 193 
153 Rosemaryn painajainen 1968, 0:25:05 
154 Rautalahti 2014, 21 
155 Rosemaryn painajainen 1968 



 

 33 

tavanomaisisesta elokuvayleisöstä.156 Rosemaryn painajaisen kuvaamat noidat ovat puolestaan 

pääosin keskiluokkaisia ja ulkoisesti melko arkisia. Aiemmat elokuvat olivat olleet usein melko 

mahtipontisia ja keskittyneet teatraalisiin tilanteisiin erikoisissa ympäristöissä. Rosemaryn 

painajainen siirtää tapahtumat tavalliseen keskiluokkaiseen yhteisöön, jonka ihmiset ovat täysin 

tavallisia ihmisiä, eivät hulluja tiedemiehiä, velhoja tai aatelisia. Tällainen kauhu on hiipivää ja 

salakavalaa, lähes unenomaista, mutta kuitenkin tarpeeksi todellista tehdäkseen vaikutuksen.157 

Edward ”Hutch” Hutchins on Rosemaryn ja Guyn läheinen ystävä, jonka kohtalona on 

toimia noitien mahdin demonstraationa. Joulun alla, juuri ennen aiemmin sovittua tapaamistaan 

Rosemaryn kanssa Hutch sairastuu ja vajoaa koomaan vierailtuaan aiemmin tämän luona ja 

oltuaan samalla tekemisissä niin ikään kyläilevien Castevetien kanssa. Nämä varastavat 

Hutchin hansikkaan ja sen kautta kiroavat hänet – kuten myös tekivät aiemmin Baumgartille.158 

Kuoltuaan Hutch antaa lääkärinsä välityksellä hautajaisissaan Rosemarylle Kaikki nuo noidat 

–nimisen kirjan ja salaperäisen viestin ”nimi on anagrammi”. Näiden avulla Rosemary saa 

tietää noituudesta ja saatananpalvonnasta ja Roman Castevetin henkilöllisyydestä. Siinä missä 

Castevetien Rosemarylle suosittelema petollinen lääkäri Aabraham Sapirstein kuvaa 

Rosemarya uhkaavien voimien lonkeroiden ulottumista kaikkialle, kuvaa Hutchin kohtalo 

turvaverkkojen vääjäämätöntä romahtamista.159 

 

       
                        Rosemaryn vauva muistuttaa pelottavinta olevan sen, mitä yleisö ei näe.160 
 

Rosemaryn vauvalla – Adrianilla, kuten Roman tätä nimittää – on elokuvassa suuri rooli, vaikka 

tätä ei nähdä kertaakaan. Vauva syntyy elokuvan loppupuolella, mutta tällöinkin sen todellinen 

olemus pysyy katsojalle arvoituksena. Ainoa viittaus vauvan ulkomuotoon on Rosemaryn 

parahdus (”Hänen silmänsä! Mitä te olette tehneet lapselleni?”). Efekti on erityisen voimakas, 

sillä silmien omistaja pysyy kehdossaan, jonne katsoja ei näe, mutta jonne Rosemary luo 
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kauhistuneen katseensa.161 Noitapiirin mukaan kyseessä on Saatanan lapsi, joka on syntynyt 

maailmaan tuodakseen mukanaan uuden aikakauden. Rosemaryn aiempiin kokemuksiin 

yhdistettynä syntymä on selvä viittaus Jeesukseen, jonka vastakappaleena vauva toimii.162 

 

3.1.3. Noidan työkalut: keskeiset esineet 
Rosemaryn painajaisessa hahmojen käyttämillä esineillä on merkittävä osuus. Keskeisellä 

sijalla on tarinassa usein toistuva tannis-juuri, joka jo alussa liittyy voimakkaasti Rosemaryn 

kohtaloon sekä kaulaan ripustettavan korun, että juotavan lääkkeen muodossa. Theresa kantaa 

kaulassaan tannis-korua, ja samanlainen päätyy sittemmin Rosemaryn haltuun Minnien 

antamana lahjana. 163  Sen välityksellä Rosemary saa ensikosketuksensa naapureihinsa ja 

myöhemmin vihiä häntä vastaan laadituista suunnitelmista: noitapiirin jäsenet käyttävät sitä, 

jolloin huomatessaan Sapirsteinin tuoksuvan samalta näiden salaliitto alkaa paljastua.164 

Minnie myös toistuvasti juottaa hänelle samaa juurta sisältävää maitoa, selittäen sen 

olevan hyväksi odottavalle äidille. Ruoka ja juoma osoittautuvat laajemminkin merkittäväksi 

elementiksi. Niiden kautta Rosemary altistetaan toistuvasti noitapiirin vaikutuksille, heikentäen 

vähitellen hänen terveyttään ja siten puolustustaan. Erityisesti tannis-juuresta tehty juoma 

vaikuttaa Rosemaryyn vahingollisesti ja näin viattoman oloinen naapuriapu kehittyy vähitellen 

otettaan kiristäväksi painajaiseksi. Ravinnon kautta saatu myrkytys on usein käytetty elementti 

monissa tarinoissa, mikä johtuu sen luonnollisesta olemuksesta: syöminen ja juominen ovat 

ihmiselle välttämätöntä. Näin ravinnon kautta sisään hiipivä uhka nojaa ihmismielen 

primitiivisimpiin vaistoihin ja luontaiseen pelkoon myrkyllisistä elintarvikkeista.165 

 

                
                         Viattoman näköinen maitolasi ja kaulakoru voivat sisältää yllätyksiä.166 
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Castevetien toiminta muistuttaa moniin eurooppalaisiin kansanperinteisiin kuuluneiden 

shamaanien ja noitien toimintaa, johon kuuluivat erilaisten rohtojen tuntemus. Niiden tarkoitus 

oli auttaa potilasta paranemaan, mutta nämä taikakeinojen haltijat saattoivat käyttää 

tietämystään myös väärin. Kristinuskon saatua Euroopassa valta-aseman alettiin näihin 

henkilöihin suhtautua aiempaa epäilevämmin. Perinteistä viisautta säilyttäneistä shamaaneista 

tuli magiaa käyttäviä tietäjiä, erotuksena kirkon leivissä olleista papeista. Myöhäiskeskiajalle 

asti eurooppalainen lainsäädäntö erotteli maleficiaksi kutsutun kansantaikuuden Paholaiseen 

liitetystä noituudesta.167  Myrkyttäessään Rosemarya Minnie on pohjimmiltaan entisaikojen 

noitaperinteen jatkaja. 

Elokuva ammentaa vaikutteita todellisuudesta yllättävällä tavalla Rosemaryn istuessa 

odotushuoneessa Sapirsteinin vastaanotolla. Hänen lukemansa Time-lehden kansiteksti kysyy 

pahaenteisesti ”Onko Jumala kuollut?”168 Kyseinen lehti oli myös todellisuudessa pohtinut 

asiaa aikaansa nähden radikaalilla otsikoinnilla. Hännisen ja Latvasen mukaan otsikko kertoo 

perinteisen kristillisyyden heikkenemisestä ja Paholaisen vaikutusvallasta ja voimistuvasta 

uhasta, mutta on samalla irvokas pastissi joulun sanomasta: Jumalan vastustajan lapsi on 

syntymässä maailmaan idästä saapuneen miehen (paavin) vieraillessa seudulla.169 Katsojan 

kannalta vihjeet ovat hyvin hienovaraisia, mutta selvästi esillä sille, jolla on silmää pienille 

yksityiskohdille. Yhdistettynä Rosemaryn näyteikkunassa näkemään joulukuvaelmaan elokuva 

rakentaa voimakasta vertailukohtaa kristilliseen traditioon ja Jeesuksen syntymään.170 

Kehto ja lastenvaunut ovat elokuvassa äärimmäisen ristiriitaisia esineitä. Koska niiden 

käyttötarkoitus liittyy viattomana pidettyyn lastenhoitoon, ei niihin välttämättä osaa liittää mi-

tään suoraa uhkaa. Tämän vuoksi ne toimivat tehokkaina keinona luoda pelottavaa tunnelmaa. 

Katsoessaan mustalla kankaalla verhotun kehdon sisään Rosemary järkyttyy näkemästään, ylei-

sön nähdessä vain kehdon. Ero aiemmin nähtyyn, Rosemaryn omaan asuntoon tuotuun valkoi-

seen kehtoon on räikeä.171 Lastenvaunut eivät esiinny itse elokuvassa, mutta niiden näennäisen 

viattomuuden avulla elokuvan juliste luo kontrastin asettamalla ne uhkaavana siluettina kalli-

olle poissaolevan näköisen Rosemaryn tuijottaessa taustalla tyhjyyteen.172 Molemmissa esi-
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neissä on kyse näennäisen harmittoman objektin asettamisesta epätavalliseen kontekstiin vai-

kutelman luomiseksi. Asettelu tekee niistä pelottavia, mutta on samalla muistutus Rosemarylle 

tämän asemasta äitinä: vauvoihin liittyvä rekvisiitta asettaa hänet naisen tarkoin määrättyyn 

rooliin.  

                                               
                                     Lastenvaunut ovat yllättävän pelottava esine.173 

 

Schepelernin mukaan osa kauhuelokuvien aineistosta voidaan jäljittää dokumentaariseen 

taustaan, jota ei tarvitse kuin hiukan muunnella kauhistuttavan vaikutelman aikaansaamiseksi. 

Tätä on metafyysisellä tasolla hyödynnetty myös Rosemaryn painajaisessa, jossa Rosemary saa 

tietää pelottavia tosiasioita vainoajistaan Hutchilta saamansa kirjan ja vihjeen kautta. Vaikka 

kauhuelokuvan aiheet ovatkin pääosin fiktiivisiä, niiden taustalla on usein jokin todellisuuteen 

pohjautuva ilmiö. Rosemaryn painajainen on otteeltaan kuin dokumentti, joka tarinansa ohessa 

avaa saatananpalvontaan ja noituuteen liittyviä uskomuksia.174 

 

3.1.4. Pelottavia ääniä: musiikki ja äänimaailma 
Rosemaryn painajainen hyödyntää äänitehosteita tehokkaasti pelottavan ja arvoituksellisen 

tunnelman luomisessa käyttämällä niitä verraten niukasti. Askeettinen äänimaailman ansiosta 

kaikki vaikuttaa olevan hyvin, mutta katsoja voi silti päätellä jonkin epätavallisen olevan 

tekeillä. Rosemaryn puuhaillessa asioidensa parissa on taustamusiikki melko rauhallista ja 

huomaamatonta. Musiikki muuttuu nopeatempoisemmaksi ja uhkaavammaksi vain 

muutamassa kohtauksessa: Rosemaryn unessa Paholaisen ilmestyessä ja elokuvan lopussa 

hänen huomatessa asuntojen välisen salaoven ja astuessaan noitapiirin tiloihin. Kuitenkin myös 

tuolloin musiikki katkeaa ajoittain, kuin vetääkseen henkeä ennen seuraavaa yllättävää ja 

Rosemarya järkyttävää hetkeä. Musiikin ja äänitehosteiden niukkuus kuvastaa hiljaista, 

salavihkaista tunnelmaa ja uhan salakavalaa luonnetta, sen hiipiessä päähenkilön kimppuun 

kuin varas yöllä – ilman näyttävää meteliä ja toimintaa.175 
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Naisäänen esittämä kehtolaulu on elokuvan näkyvin äänitehoste ja se kuullaan elokuvan 

aloituksen ja lopetuksen taustalla. Alussa se kuuluu tyhjän oloisessa kaupunkimaisemassa, 

kuvan lipuessa hitaasti näennäisen autioiden kerrostalojen yllä.176 Elokuvan päättyessä samaan 

lauluun Rosemaryn hoivatessa vauvaansa ja kuvan vaihtuessa mustalle taustalle ilmaantuviin 

lopputeksteihin, äänimaailmaa sulkee ympyrän ja palauttaa katsojan mieleen mistä kaikki oli 

alkujaan lähtenyt. Alussa esitetty laulu oli kirjaimellisesti alkusoittoa tarinan huipennukselle. 

Sinällään harmittoman oloinen vauvan hyssyttelyyn tarkoitettu lallatus saa kontekstistaan 

välittömästi uhkaavan sävyn, kehdon ja lastenvaunujen tavoin. Lapsen tyynnyttely on mitä 

äidillisin teko, jonka liittäminen paholaislapsen hoitoon tämän todellisen olemuksen 

paljastuttua luo kuvan absurdista, kieroutuneesta ja samalla hyvin lohduttomasta tilanteesta. 

Rosemary alistuu rooliinsa hirviön äitinä ja sinetöi teollaan kohtalonsa. Pohjimmiltaan hän 

noudattaa luontaisia vaistojaan, samalla tietäen sen edistävän tulevaa pahaa. Tuutulaulu on 

samanaikaisesti täysin ymmärrettävä reaktio, mutta myös kauhun ja hulluuden ilmentymä.177 

 
3.1.5. Demonisia orgioita ja painajaisia: keskeiset tapahtumat 

Muutamat tapahtumat ovat tarinan kannalta keskeisimpiä ja hyödyntävät kirjavan valikoiman 

pelkistettyjä ja silti hyvin visuaalisia tehokeinoja pelottavan tunnelman luomiseksi. Valtaosa 

tapahtumista on olemukseltaan hyvin realistisia ja selitettävissä luonnollisesti. Kuitenkin myös 

tässä aitoutta tavoittelevassa tarinassa on mukana ripaus fantasiaa.178 

Erikoistehosteita Rosemaryn painajainen sisältää vain niukasti, mikä tekee niistä entistä 

vaikuttavampia. Yksi näistä tapauksista on Paholaisen ilmestyminen noitapiirin kutsumana. 

Tuolloin elokuva luottaa nopeiden leikkausten kautta välähtävien yksittäisten kuvien ja 

perinteisen maskeerauksen voimaan. Vanha kehno ei näyttäydy kertaakaan kokonaisuudessaan, 

vaan hänestä nähdään vain varjoja, nopeasti vilahtavia tummia, karvaisia raajoja ja suoraan 

kameraan tuijottavat, ristikkäiskuvauksella Rosemaryn kasvojen päälle heijastuvat keltaiset 

silmät. Hänen todellinen ulkomuotonsa jää arvoitukseksi, mikä on kauhuelokuvan kannalta 

toimiva ratkaisu: se, mitä ei näe, pelottaa eniten.179 

Elokuvan alku antaa viitteitä tulevista tapahtumista, kun Theresa yllättäen tappaa itsensä. 

Tämä käynnistää tapahtumien vyöryn, joiden seurauksena Castevetit pääsevät yhä lähemmäs 

Rosemarya ja täten vaikuttamaan tämän elämään ja tuleviin tapahtumiin. Ennen kuolemaansa 
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Theresa on varmistanut Rosemaryn joutumisen Castevetien ja noitapiirin vaikutuksen 

ulottuville. Itsemurhan syytä ei elokuva kerro, mutta on mahdollista, että sen kautta hän pyrkii 

sovittamaan tekonsa – kenties Castevetien piiriin kuulumisen tai Rosemaryn pettämisen.180 

Myöhemmin Rosemary ja Castevetit vierailevat toistensa luona. Jo ensimmäisellä 

vierailukerralla katsojalle välitetään uhkakuvia Romanin kertoillessa innokkaasti matkoistaan 

ja intoutuessaan pilkkaamaan katolista kirkkoa. Uutisissa kerrotaan paavin vierailusta New 

Yorkissa, mikä avaa Romanin sanaisen arkun ja saa hänet vuodattamaan mustan huumorin 

maustaman näkemyksensä paavin ja katolisuuden olemuksesta. Avoin hyökkäys kristillistä 

instituutiota kohtaan ei ollut 1960-luvun Yhdysvalloissa yleinen ilmiö, vaan jo tällä yllättävällä 

hyökkäyksellä arvostettua organisaatiota kohtaan elokuva luo uhkakuvaa: Castevetien 

kaltaisille ihmisille perinteiset instituutiot eivät ole pyhiä, joten heiltä voi odottaa mitä hyvänsä. 

Samalla elokuva tulee kuvailleeksi melko tyypillistä toimintaa saatanapalvojille, joiden 

rituaaleihin ovat perinteisesti kuuluneet juuri kristillisten rituaalien ja merkkihenkilöiden avoin 

halveksunta. Uskonto saa elokuvassa näin voimakkaan sijan, Castevetien pitäessä muiden 

vakaumusta pilkkanaan omaansa nähden. Rosemaryn yritykset pitää kirkon ja paavin puolta 

jyrätään nopeasti. Vaikka Romanin purkauksen voi myös nähdä perinteitä kyseenalaistavien 

uusien aatteiden tuulahduksena, antaa hänen ja vaimonsa ikä ymmärtää kyse olevan jostain 

vakavammasta kuin vain kyllästymisestä vanhoihin tapoihin.181 

Alun ystävällisyyden jälkeen Minnien vierailut muuttuvat Rosemaryn kannalta 

ahdistavammiksi. Vanhemman rouvan käytös ei suoranaisesti muutu, mutta hänen toistuvat 

kyläilynsä muodostavat intensiivisyydessään vähitellen tihenevän verkon Rosemaryn ympärille. 

Puuttuessaan toistuvasti Rosemaryn arkeen Minnie tulee rikkoneeksi mielikuvan kodista 

turvapaikkana ulkomaailmalta. Katsoja kokee päähenkilön kautta ahdistusta, kauhun 

tunkeutuessa oman kodin seinien sisäpuolelle. Sama toistuu myöhemmin lääkärikäyntien 

aikana. Odottaessaan Sapirsteinin vastaanottoa tannis-juuren haju paljastaa tämän kuuluvan 

Castevetien salaliittoon, mikä iskee sekä Rosemaryn että katsojan psyykeeseen rajusti, lääkärin 

kaltaisen luotettavan henkilön osoittautuessa petolliseksi.182 

Juhlilla on elokuvassa tärkeä tekijä tulevan loppuhuipennuksen pohjustajina, erityisesti 

uuden vuoden juhlalla. Perinteiset kristillisen tradition mukaiset juhlat saavat elokuvassa uutta 

merkitystä. Rosemaryn raskauden alku sijoittuu joulun alle, minkä jälkeen juhlitaan vuoden 

vaihtumista – alkaa vuosi 1966. Roman nostaa maljan ”vuodelle 66, vuodelle yksi”. Rosemaryn 
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Antikristus-vauvan ajoitetaan näin syntyväksi Jeesuksen jälkeen ja korvaavan hänet.183 

Esineiden kautta tapahtuva kiroaminen ja tappaminen ilmenevät elokuvassa vähän 

kerrallaan. Jo varhain annetaan ymmärtää jotain poikkeuksellista olevan tekeillä ihmisten 

Rosemaryn ja Guyn ympärillä alkaessa kadota kuvioista. Noituuden kautta Castevetien 

edustama noitapiiri esittelee perinteisiä noitien taikakeinoja, joilla heidän on kautta aikain 

uskottu pyrkivän vahingoittamaan kanssaihmisiään. Noitien voima kuvataan pelottavana 

ilmiönä, jolla on valta taivuttaa ympäröivä todellisuus käyttäjänsä mielen mukaiseksi. Näin 

noidat poistavat myös Rosemaryn tukena seisovat ihmiset kuvioista ja horjuttavat voimakkaasti 

tätä ympäröiviä turvaverkkoja.184 

 

        
                            Rosemaryn painajainen on elokuvan kohahduttavimpia tapahtumia.185 
 

Minnien tarjottua Rosemarylle ja Guylle kotitekoista moussea huomaa Rosemary siinä 

erikoisen, liitumaisen sivumaun. Pian hän alkaa tuntea olonsa huonoksi ja menettää tajuntansa. 

Näkemässään unessa Rosemary osallistuu Guyn kanssa laivalla järjestettävään juhlaan. Hän 

siirtyy kannen alle, riisuutuu alastomaksi ja asettuu sängylle makaamaan. Kohtaus ilmentää 

seksuaalisuutta aikakauteensa nähden uskaliaasti ja pian Rosemary antautuukin intiimiin 

kanssakäymiseen paikalle ilmaantuneen Paholaisen kanssa. Samalla heidän ympärilleen 

kokoontuu suuri joukko alastomia ihmisiä seuraamaan intensiivisesti toimitusta, joukossaan 

Castevetit. Seksikohtauksen lähestyessä huipennustaan alkaa Rosemary tuntea olonsa yhä 

tukalammaksi. Tähän asti hän on pitänyt tapahtuvaa vain unena, eikä tästä johtuen ole 

vastustellut – unessaan hänellä on sentään lupa nauttia vapaasta seksistä. 

Huudahtaessaan ”Tämä ei ole unta, tämä tapahtuu oikeasti!” hän kuitenkin havahtuu 

tiedostamaan mitä on tekemässä. Samalla paavi ilmaantuu katselevan yleisön joukkoon ja luo 

Rosemaryyn vakavan katseensa, tämän pyydellessä tapahtuvaa haureutta anteeksi. Kirkon 
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edustaja ei kuitenkaan puutu asiaan, vaan antaa Paholaisen työskennellä rauhassa. 186 

Kristinusko on näin joko haluton tai voimaton estämään vihollisensa toimintaa. 

Kohtauksen lopuksi käsi kurottaa peittämään Rosemaryn kasvot tyynyllä. Seuraavana 

aamuna hän herää omasta sängystään, yhä alasti ja kynsien jättämät jäljet ihollaan. Guy 

rauhoittelee häntä selittämällä yrittäneensä laittaa lapsen alulle Rosemaryn nukkuessa ja 

tehneensä myös kynsienjäljet. Rosemary ei ole täysin vakuuttunut selityksestä, muttei väitä 

vastaan. Selvää vastausta ei elokuva anna, joten katsojan omaksi päätettäväksi jää, tapahtuiko 

Paholaisen siitosoperaatio todella, vai oliko kyseessä vain Rosemaryn hallusinaatio.187 

Elokuva päättyy noitapiirin juhlaan, jonka aikana Rosemaryn ympärillä vellonut 

mysteeri viimein aukeaa. Rosemaryn saadessa tietää vauvansa alkuperästä ja Romanin 

pauhatessa Antikristuksen tulemisesta kuva väläyttää nopeasti jo aiemmin unessa vilkkuneita 

Paholaisen silmiä kauhistuneen nimihahmon kasvojen päällä. Koska Rosemary on niin 

kauhuissaan lapsensa silmien vuoksi, ne lienevät samanlaiset, kuin tämän väitetyllä isällä. Näin 

elokuva ikään kuin loksauttaa palaset kohdalleen, Rosemaryn ymmärtäessä totuuden ja 

nähdessä tapahtumien kulun unen ja vauvan syntymän välillä.188 

Monista muista saman vuosikymmenen psykologisista kauhuelokuvista Rosemaryn 

painajainen eroaa sikäli, että elokuvan lopussa hänen kauhunsa osoittautuu perustuvan 

todellisiin tapahtumiin. Peter von Baghin mukaan tämä on kuitenkin tulkinnanvaraista: elokuva 

jättää mahdollisuuden, että koko tapahtumien vyöry olisikin todellisuudessa Rosemaryn omaa 

mielikuvitusta ja painajaismainen houre. Samalla tuo painajainen on kuvattu niin uskottavasti, 

että katsoja joutuu itse päättelemään, mikä osa siitä on totta – jos mikään.189 

 

3.2. Suhde yhteiskuntaan   
Käyn tutkimukseni tässä osassa läpi Rosemaryn painajaisen keskeisimpiä aiheita ja teemoja, 

jotka nousevat esiin sen tarinankerronnassa. Eniten nousevat pinnalle aikakautensa ihmisten 

suhde perinteisiin uskonnollisiin instituutioihin ja ilmiöihin, nouseviin vaihtoehtoliikkeisiin 

sekä sukupuolirooleihin ja niihin liittyviin asenteisiin ja vallankäyttöön. Tarkastelen myös 

näiden taustalla kummittelevia poliittisia ja yhteiskunnallisia tapahtumia, jotka loivat 

olosuhteet näille ilmiöille. Tämän kautta tutkin mitä ne kertovat oman aikansa ja ympäristönsä 

uskonnollisuudesta ja siten yhteiskunnallisesta tilasta. Näin pureudun siihen yhteiskunnalliseen 
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kontekstiin 1960-luvun lopulla, jolloin tutkimani elokuva ilmestyi.  

McDannellin näkemyksen mukaan elokuvat tallentavat aikansa ja paikkansa 

yhteiskunnan tilannetta ja siinä vallitsevaa ideologiaa ja asenteita ja muodostavat näin 

arvokkaan ikkunan tuohon maailmaan. Elokuvasta on modernina aikana muodostunut lähes 

pyhä toimitus, sillä se voi toisinaan myös muokata ympäröivää todellisuutta vaikuttamalla 

yleisönsä ajatuksiin ja maailmankuvaan tiedon jakamisen ja aikansa ilmiöiden kritisoimisen 

kautta.190 

Rautalahti huomauttaa tunnettujen demonielokuvien ajoittuvan useimmiten 

merkittäviin yhteiskunnallisiin murrosvaiheisiin, joihin usein liittyy aikansa auktoriteettien 

uhmaaminen. 191  Rosemaryn painajaisessa ja muissa yhteiskunnallisesti kantaaottavissa 

aikalaiselokuvissa kauhu kosketti yleisöä heijastelemalla ja tallentamalla yhteiskunnallista 

tilannetta. 1960-lukua leimasivat värikkäät vuorottelut optimismin ja vapautumisen ja 

yhteiskunnallisen sekavuuden, poliittisen myrskyn ja kulttuurisen muutospaineen välillä 

erityisesti vuosikymmenen lopulla. Kauhu sai uusia ulottuvuuksia, sillä sille ei enää löytynyt 

helppoa ratkaisua. Lajityypin elokuvat jäivät monesti vaille onnellista loppua, mistä näkyi 

amerikkalaisen yhteiskunnan hajaannus ja tietynlainen alennustila huonosti sujuvan Vietnamin 

sodan, presidentti John F. Kennedyn murhan aiheuttaman shokin ja kulttuurimurroksen luomien 

jännitteiden puristuksessa. Mäyrän mukaan yhteiskunnan rakenteisiin pesiytyneet kieroutumat 

tulivat tuona aikana esiin sukupolvien välisen törmäyksen myötä, jolloin uuden ajan 

kauhuelokuva sai runsaasti materiaalia ja uusia merkityksiä.192  Jo aiemmin olivat illuusiot 

Yhdysvalloista kaiken hyvän kehtona alkaneet murentua, mutta vuosikymmenen loppua kohti 

tunnelma kiristyi rajusti. Tietynlainen viattomuuden aika päättyi, kun naiivi luottamus maan 

suuruuteen ja tulevaisuuteen sai kolauksen. Elokuvien lohduton näkymä maailmasta sai näin 

kaikupohjaa todellisuudesta.193  

 

3.2.1. Elokuvan sijoittuminen aikaansa 
Suuren yleisön mielikuvissa 1960-lukua on kuvattu ”kultaisena” vuosikymmenenä, jolloin 

yhteiskunnassa vallitsi pääosin solidaarinen ja optimistinen ilmapiiri, talous oli kasvussa ja 

taiteellinen luovuus kukoisti. Yleinen rentouden ja vapauden tunne kiihotti etenkin nuorisoa 

etsimään rajojaan ja kokeilemaan uutta. Kuitenkin myös tuolla ajalla oli varjopuolensa, jotka 
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iskivät rajusti yhteen aikalaisten idealismin kanssa.194 

Kuten sanottua, tuolloin Yhdysvalloissa oli käynnissä suuri kulttuurinen muutos, kun 

maailmansodan aikana tai pian sen jälkeen syntynyt sukupolvi kasvoi aikuiseksi. Nämä nuoret 

ottivat voimakkaasti kantaa edeltäjänsä arvomaailmaan, mikä näkyi monin paikoin laajoina 

vaihtoehtoliikkeinä, joista tunnetuimpiin kuuluu hippiliike. Hipit saivat jo varhain 

vasemmistolaisen leiman, sillä he vastustivat kovaäänisesti ala-arvoisena pitämäänsä 

yhteiskuntaa ja monesti pyrkivät erottautumaan siitä vetäytymällä omiin yhteisöihinsä. 195 

Näissä liikkeissä kyseenalaistettiin suuri joukko erilaisia arvoja, oli kyse seksuaalisuudesta, 

uskonnosta, rodusta tai politiikasta. Kaikki perinteistä yhteiskuntaa uhmanneet eivät kuitenkaan 

olleet hippejä, vaan ajatus vanhan vastustamisesta oli levinnyt laajalle.196 

Juuri tuolla vuosikymmenellä syntyivät ensimmäiset järjestäytyneet satanistiyhteisöt. 

Anton Szandor LaVey perusti seuraajiensa kanssa satanistien liikkeen, joka sai jopa virallisen 

kirkon statuksen.197 Vuonna 1969 surullisenkuuluisa Charles Manson johti lukuisiin murhiin 

syyllistynyttä, perheenä tunnettua lahkoaan. Mansonin käskystä yhteisö suoritti useita raakoja 

murhia ympäri maata – uhrien joukossa muiden muassa Rosemaryn painajaisenkin ohjaajan 

Roman Polanskin puoliso Sharon Tate – kunnes sen johtajat viimein pidätettiin 1970-luvun 

alussa. Lisäksi Woodstockin rockfestivaali, jonka oli tarkoitus olla ”rauhan ja rakkauden 

festivaali” ja hippiaatteen juhlistamisen tapahtuma, olikin johtanut laajoihin huume- ja muihin 

rikosten vyyhtiin, jotka vaativat jopa kuolonuhreja. Lähes yhtä dramaattisia tapahtumia koettiin 

Alamontissa, jonka festivaalien aikana tapahtui niin ikään henkirikos.198 Hippien ja heidän 

ihanteidensa aikakausi kokivat näin karun lopun. 

Kulttuuristen mullistusten lisäksi Yhdysvallat koki 1960-luvulla poliittisia haasteita. 

Daniel McInerney kertoo, miten maailmansodan jälkeisinä vuosina maa oli ajautunut 

vainoharhan mitat saavuttaneeseen kommunisminpelkoon, jolloin punaisen aatteen epäiltiin 

tunkeutuvan amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja valtaavan myös ulkomaailman. Tämä pelko sai 

maan johdon myöhempinä vuosina tekemään monia seurauksiltaan kauaskantoisia ja yllättäviä 

päätöksiä.199 Näistä merkittävimpiin kuuluu Yhdysvaltain sekaantuminen Vietnamin sotaan. 

Sen juuret ulottuvat 1940-luvulle, jolloin Yhdysvallat pyrki patomaan kommunismin 

leviämisen Neuvostoliiton ulkopuolelle. Hallitsevana ajatuksena oli uskomus punaisen aatteen 
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aiheuttamaan dominoefektiin: kun yksi maa omaksuisi kommunismin, muut seuraisivat 

nopeasti perässä. Ennen Vietnamia Yhdysvallat oli jo 1950-luvulla sekaantunut Korean 

tilanteeseen, kilpaillessaan Neuvostoliiton kanssa vaikutusvallasta Kaukoidässä. 

Neuvostoliiton tukema ja kommunistien hallitsema Pohjois-Korea uhkasi vastaavasti 

Yhdysvaltain tukemaa eteläistä naapuriaan, jolloin kaksi supervaltaa joutui lähelle kylmän 

sodan leimahtamista kuumaksi. 200  Yhdysvaltain ajautuminen avoimeen sotilaalliseen 

konfliktiin vieraassa maassa toistui Vietnamissa. Kennedyn johtamana maa katsoi Vietnamin 

tilanteen koettelevan amerikkalaisten tahdonvoimaa ideologisessa sodassa, joten 

aasialaisvaltion siirtyminen kommunistisen järjestelmään tuli estää kaikin tavoin, jopa 

tukemalla presidentti Ngo Dinh Diemin huonomaineista hallintoa Etelä-Vietnamissa.201  

Vietnam oli jo pitkään kuulunut Ranskan Indokiinan nimellä tunnettuun siirtomaa-

alueeseen, mutta julistautui maailmansodan loppuvaiheessa itsenäiseksi kommunistijohtaja Ho 

Tsi-Minhin johdolla. Ranskan hallinto ei itsenäisyysjulistusta hyväksynyt, vaan aloitti 

sotatoimet vietnamilaisia Vietminh-joukkoja vastaan. Sota sujui ranskalaisten kannalta 

huonosti, joten he turvautuivat Yhdysvaltain apuun. Amerikkalaiset olivat kuitenkin jo 

aiemmin suhtautuneet nihkeästi eurooppalaisten siirtomaaomistuksiin ja toivoivat niiden 

purkautumista. Täten Yhdysvallat asetti apunsa ehdoksi Vietnamin itsenäistymisen.202 

Vuonna 1954 Geneven konferenssissa Indokiina itsenäistyi ja jakaantui Laosin, 

Kambodzan ja Vietnamin valtioiksi. Lisäksi Vietnam jaettiin pohjoiseksi ja eteläiseksi valtioksi. 

Pohjois-Vietnam jäi kommunistisen Vietminhin haltuun, Etelä-Vietnamista puolestaan tehtiin 

tasavalta. Yhdysvaltojen läsnäolo pitkittyi amerikkalaisjoukkojen jäädessä tukemaan Etelä-

Vietnamin hallitusta pohjoisen sissisotilaita vastaan. Maat oli tarkoitus yhdistää vaalien avulla, 

joita ei kuitenkaan koskaan järjestetty. Vietnamien välit jäähtyivät kaiken aikaa, kunnes 

puhkesivat avoimeksi sodaksi vuonna 1957. Yhdysvallat jatkoi eteläisen valtion tukemista ja 

tuli samalla kietoneeksi itsensä yhteen vuosisadan suurimmista sotilaallisista konflikteista.203 

Yhdysvallat oli 1960-luvulle asti ollut Vietnamin kriisissä lähinnä Etelä-Vietnamin 

neuvonantajan roolissa. Tilanne kuitenkin kärjistyi nopeasti. Vuonna 1961 Kennedy lähetti 

Vietnamiin 500 sotilasneuvonantajaa. Kahden vuoden aikana näiden lukumäärä oli jo 16 000 ja 

tehtäväkenttänsä laajentunut kattamaan koulutuksen lisäksi tiedustelua ja taisteluja. 204 

Todelliseksi sodan osapuoleksi Yhdysvallat muuttui vuonna 1964 kahden amerikkalaisen 
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sotalaivan jouduttua pohjoisvietnamilaisten torpedoimiksi. Samana vuonna Kennedy 

murhattiin ja hänen tilalleen astui presidentin virkaa hoitamaan Lyndon Johnson, joka jatkoi 

edeltäjänsä pyrkimystä estää sotilaallisesti kommunismin leviäminen. Amerikkalaisjoukkojen 

määrä Vietnamissa kasvoi 100 000 sotilaalla 205  ja vuonna 1968 Vietnamissa oli jo puoli 

miljoonaa amerikkalaista sotilasta.206 

Yhdysvaltain joukot iskivät rajusti Pohjois-Vietnamin sissien kimppuun ja pommittivat 

maata aiheuttaen laajaa vahinkoa siviiliväestölle ja ympäristölle pyrkiessään lannistamaan 

kapinallisjoukkojen taistelutahtoa ja -kykyä. Avoimessa taistelussa amerikkalaisilla oli selvä 

ylivoima, mutta viidakossa käydyssä sissisodassa asetelma kääntyi. Vietnamilaissotilaat 

piiloutuivat kasvillisuuden ja paikallisväestön sekaan, tehden äkillisiä yllätyshyökkäyksiä 

amerikkalaisten joukkojen kimppuun. Yhdysvaltain saavuttamien tulosten hinta oli suuri, sillä 

joka viikko 250 - 300 amerikkalaissotilasta pääsi hengestään.207 

Jo aiemmin olivat kolmannen maailmansodan mahdollisuutta väläytellyt Kuuban kriisi 

vuonna 1962 sekä rakastetun presidentin murha 1964 pelästyttäneet ja masentaneet 

kansakuntaa. 208  Vietnamin sota oli kuitenkin uusi, ennenäkemätön henkinen isku. Sitä on 

kutsuttu ensimmäiseksi televisiosodaksi, sillä se toi sodan luonteen julman tehokkaasti ihmisten 

tietoisuuteen juuri television välityksellä. Toimet kommunismin leviämisen estämiseksi 

Aasiassa tulivat Yhdysvalloille kalliiksi, oli mittapuuna sitten raha, ihmishenget tai maan imago 

muun maailman silmissä. Vuonna 1968 sodan mielekkyys oli yleinen keskustelunaihe 

amerikkalaisissa talouksissa. Moni kyseenalaisti sodan toimivuuden ja merkityksen: sitä alettiin 

pitää suunnattomana virheenä, joka ei ollut oikeutettu, eikä tappiollisuudessaan kaikkien 

uhrausten arvoinen. Kuuban kriisistä poiketen Vietnamin sota näyttäytyi amerikkalaisten oman 

virhearvion tuomalta onnettomuudelta.209 Sota herätti laajaa vastustusta koti- ja ulkomailla, 

sillä sitä käytiin paitsi poliittisesta vaikutusvallasta, myös ihmisten mielistä. Vietnamin 

tapahtumista tuli pitkäksi aikaa herkkä aihe Yhdysvaltain historiassa: sota, jota maailman 

voimakkain sotilasmahti ei voinut voittaa ja joka kirvoitti useita tulkintoja sodan ja ihmisen 

luonteesta. Siinä missä toinen maailmansota oli ollut amerikkalaisten kannalta ”hyvä” sota, 

jossa he olivat pelastaneet maailman natseilta, oli Vietnamin sota epäonnistunut projekti ja 

häpeällinen tappio.210 
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Sota päättyi vasta 1970-luvulla, jolloin päättyi myös kultaisella vuosikymmenellä 

vallinnut, monesti koetuksella ollut yhteiskunnallinen optimismi. 1960-luvun lopulla 

amerikkalainen yhteiskunta oli alkanut menettää illuusionsa paremmasta huomisesta ja 

mielikuvan oman maan paremmuudesta.211 Rosemary näki painajaisensa sopivasti keskellä 

myrskyisiä aikoja. Sekä elokuva, että sen pohjana toiminut romaani osuivat aikaan, jolloin 

Yhdysvaltoja ravistelivat suuret mullistukset. Sukupolvien välinen kuilu kasvoi ja erilaiset 

ajattelumallit törmäsivät voimalla toisiinsa, samalla kun maa osoitti sodan kautta todelliset 

rajansa itselleen ja muille. Tämä murensi pala palalta kansalaisten luottamusta sekä omaan 

yhteiskuntaansa, että tulevaisuuteen. Ilmapiiri oli vuosikymmenen vaihtuessa pelokas ja 

epävarma, mikä näkyi Rosemaryn tarinan kolkossa, pessimistisessä kuvauksessa. Uusi aika oli 

alkanut, eikä sillä ollut tuomisinaan mitään hyvää.212 

 

3.2.2. Perinteiden kritisointia 
Kuten sanottua, Rosemaryn painajaisessa uskonnollisuus on voimakkaasti läsnä. Elokuvan 

suhde siihen on tosin silminnähden varautunut ja jopa kielteinen – ainakin mitä tulee 

perinteiseen kristillisyyteen. Tarinassa heijastuu tietty halveksuva asenne perinteisiä 

uskonnollisia tapoja ja oppeja kohtaan sen toistuvasti rinnastaessa kristinuskon ja 

saatananpalvonnan piirteitä. Noitapiirin saatananpalvontamenoissa kuuluu uuden ajan 

alkamisen odotus, mikä muistuttaa varhaisten kristittyjen odotusta Jeesuksen toisesta 

tulemisesta. Olennaisena erona on kuitenkin odotuksen kohde, joka on vaihtunut Kristuksen 

sijasta Antikristukseen. Saatananpalvontaan liitettäviä ominaispiirteitä viljellään elokuvassa 

useaan kertaan dokumentaarisella tarkkuudella, kuin valistaakseen katsojaa kyseisen opin 

olemuksesta. Paholaisen seurakunnan rituaalit muistuttavat vaihtoehtoliikkeistä, jotka nostivat 

tuolloin päätään.213 

Pesosen, Lehtisen ja Myllärniemen näkemyksen perusteella Rosemaryn painajainen 

tulee määritellä uskonnollisaiheiseksi elokuvaksi, sillä se ammentaa aiheensa pitkälti 

uskonnosta, muttei varsinaisesti välitä uskonnollisia kokemuksia. Vaikka tieteellistä ja 

modernia maailmankatsomusta ei asetetakaan vastakkain yhtä voimakkaasti kuin joissain 

myöhemmissä demonielokuvissa, eikä täten ole uskonnollisen ideologian julistamista,214 se 

demonstroi aikansa satanistikultin toimintaa varsin seikkaperäisesti ja tulee näin samalla 
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välittäneensä uskonnollista sanomaa tarinan aikana, oli se tekijöiden tarkoitus tai ei. Ero 

uskonnollisen ja uskontoaiheisen elokuvan kohdalla ei ole kiveen hakattu.215 

Hänninen ja Latvanen muistuttavat aiemmin mainitun Time-lehden pohtineen Jumalan 

kuolemaa, mikä kertoi teologian ja kristillisen perinteen ajautuneen vakavaan kriisiin kaiken 

kuohunnan keskellä. Vietnamin sodan alkaminen ja amerikkalaisjoukkojen kehno menestys 

Kaakkois-Aasian viidakoissa, uudella maailmansodalla uhitellut ihmiset Kuuban ohjuskriisi ja 

presidentti Kennedyn murha olivat jo levittäneet yleistä turvattomuuden tunnetta. Ilmapiiri oli 

yleisesti hämmentynyt ja pelokas, jolloin toiveikas ja optimistinen tulevaisuudenusko alkoi 

vaihtua kauhukuviksi entistä pahemmasta tulevaisuudesta.216 Tunnelmat olivat paikoin lähes 

lopunajalliset, Rosemaryn kuvittaessa tarinaa uuden ajan alkamisesta korkeampien voimien 

edustajan syntymän myötä.217 

Merja Hermonen määrittelee saatananpalvonnan kristinuskon käänteiseksi muodoksi, 

peilikuvaksi, jossa Paholainen on nostettu Jumalan sijaan palvonnan kohteeksi. Tämän 

palvonnan piirteisiin on kuulunut perinteisesti kristillisen symboliikan ja rituaalien käyttäminen 

pilkkaavassa yhteydessä. Kristinuskon kannalta tämä toiminta on ollut suurinta mahdollista 

syntiä. Levittäytyessään uusille alueille ja niiden kulttuurien pariin kristinusko omaksui 

toisaalta niiden perinteitä antaen niille uuden, oman oppinsa mukaisen sisällön. Samalla se 

muutti niiden jumalat ja uskomusolennot pahantahtoisiksi, korostaakseen niiden luonnetta 

epäkristillisinä olentoina ja estääkseen niitä kilpailemasta kristinopin kanssa. Toisaalta 

Hermonen huomauttaa varhaisen kristinuskon saaneen yleisemminkin haastajia 

vaihtoehtoisista uskonnollisista liikkeistä, joiden maailmankuva – koskien sekä Jumala-kuvaa 

että hyvän ja pahan suhdetta – poikkesi kristillisestä opista. Saatananpalvonta ei näin ole 

kaukana ajatuksesta, jonka mukaan kristinuskon mukainen Jumala ei olisi ihmisille ainoa 

vaihtoehto.218 

Saatananpalvonta säilyi eri muodoissa halki vuosisatojen, kirkkojen sitkeistä 

tuhoamisyrityksistä huolimatta. 1960-luvun lopun kulttuurimurroksessa se saavutti uutta 

näkyvyyttä. Hermonen huomauttaa uskonnollisen elämän kokeneen monen muun 

elämänalueen lailla rajuja muutoksia noina vuosina, jolloin saatananpalvojille avautui elintilaa. 

1960-luvulla pinnalle nousivat esiin monenlaiset valtavirrasta erottuvat kulttuurin muodot 

vahvempina kuin edeltävinä vuosina. Samalla erilaiset ei-kristilliset liikkeet ja aatteet saivat 
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osakseen kiinnostusta, osittain osana sotaa edeltäviin sukupolviin kohdistunutta kapinaa. 

Hippiliikkeessä esiintyi kasvanutta kiinnostusta sekä itämaisiin uskonoppeihin että 

okkultismiin. 1960-luvun lopulla kristinuskolle vaihtoehtoa hakeneet alkoivat järjestäytyä. 

Satanismin johtohahmona ja kehittäjänä tunnettu, aiemmin mainitsemani Howard ”Anton” 

LaVey jopa perusti Saatanan kirkon Kaliforniaan, mikä ei ydinsodan uhan ja poliittisen 

kuohunnan keskellä varsinaisesti helpottanut yhteiskunnallista painetta. Hänen kirkkonsa The 

First Church of Satan (myöhemmin The Church of Satan) muodostui suunnannäyttäjäksi 

myöhemmille satanistisille järjestöille.219 

LaVey julisti kristinuskon alistavan ja tukahduttavan ihmistä, jolloin tämän velvollisuus 

olisi irtaantua siitä ja pitää itseään omana jumalanaan. LaVeyn satanismiksi kutsumassaan 

ideologiassa hyveiksi määriteltiin kaikki se, mitä kristinusko piti syntinä: nautinto, 

manipulointikyky sekä eläimelliset vietit ja vaistot ihmisen luonnollisena olemuksena. Saatanaa 

hän piti vapauden, yksilöllisyyden ja kokonaan itsensä hyväksi toimimiselle omistautuneen 

yksilön symbolina ja korkeimpana esikuvana. LaVey sai nopeasti seuraajia liikkeen 

eksoottisuudesta ja vapautuneen yksilön ajatuksesta kiinnostuneista eri-ikäisistä ihmisistä. The 

Curch of Satanin perustamisen jälkeen yhteisö alkoi järjestää mustia messuja, joiden rituaalit 

muistuttivat voimakkaasti kristinuskon vastaavia.220 

Vuonna 1968 yhteiskunnallinen kuohunta oli saavuttanut pisteen, jossa idealistinen 

kuvitelma oman maan paremmuudesta oli särkynyt. Kristillisiin arvoihin nojanneen Amerikan 

saattoi helposti kuvitella lähestyvän loppuaan ja uuden ajan alkavan. Kristinuskon vastavoima 

saattoi joidenkin mielestä tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta, mikä muokkasi maaperää 

sopivammaksi erilaisten vaihtoehtoliikkeiden huomattavalle nousulle. Saatananpalvojien ja 

satanistien toiminta järjestäytyi, muttei kuitenkaan muodostanut yhtenäistä liikettä, jolla olisi 

ollut vakiintunut kannattajakunta ja oppijärjestelmä. Melko nopeasti 1970-luvulla alkoi 

satanistiyhteisö hajota sisäisten kiistojen vuoksi, osan tehdessä emouskontoonsa selvää eroa, 

osan ryhmittäytyessä kulloisenkin karismaattisen johtajan ympärille. Näiden ryhmien 

lukumäärä sekä jäsenmäärä ja -kokoonpano vaihtelivat huomattavasti, eivätkä ne lopulta 

missään vaiheessa nousseet merkittäväksi voimaksi Yhdysvaltain uskonnollisella kentällä. 

Kuitenkin ne ehtivät herättää siinä määrin pelkoa ja epäluuloa, että joutuivat lopulta kultteja 

vastustaneen liikehdinnän kohteiksi. Jo vuonna 1969 oli Tate-Labianca-tapauksena tunnettu 

murhatapaus herättänyt kauhua, satanistien orgioiden vaadittua useita ihmishenkiä. Charles 

Mansoniksi kutsuttu lahkojohtaja tuomittiin murhista, samoin Susan Atkins, yksi LaVeyn 
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revyyn esiintyjistä, minkä vuoksi myös LaVeyn nimi vedettiin tapaukseen mukaan.221 Vuotta 

aiemmin ilmestynyt Rosemaryn painajainen oli tässä valossa kuin enne tulevista 

murhenäytelmistä, joissa saatananpalvonta ja kristinuskon vastaisuus näyttelivät suurta roolia. 

Merkillepantavaa Rosemaryn tarinassa on kristinuskon puolustuspuheenvuorojen 

niukkuus. Jo elokuvan alkupuolella kuultava Roman Castevetin pilkkaava puheenvuoro 

koskien kristillisen kirkon oppeja ja vierailulle saapunutta paavia jää ilman seuraamuksia. 

Rosemaryn varovaiset yritykset puolustaa edellä mainittuja torjutaan nopeasti rehvakkaiden 

pilkkapuheiden myötä, eikä Guyllakaan ole juuri sanoja vaimonsa tueksi. Paavin itsensäkään ei 

kuulla pitävän minkäänlaista puolustuspuheenvuoroa edustamansa organisaation tueksi. 

Päinvastoin, hän jopa näyttäytyy Rosemaryn unessa, nostamatta kuitenkaan kättään tämän 

tueksi ja osoittaen näin häntä kohtaan lähinnä halveksuntaa. Kristinusko näyttäytyy melko 

laimeana uskontona, menneisyyteen kuuluvana ja heikentyneenä oppina, joka ei puolusta 

itseään eikä seuraajiaan. Halki elokuvan Jumala on hiljaa, Rosemaryn kärsiessä 

koettelemustensa läpi yksin. Jokainen noitapiirin temppu onnistuu näiden suunnitelmien 

mukaan, saamatta minkäänlaista vastavoimaa. Elokuvan lopussa tapahtuva vauvan syntymä ja 

todellisen olemuksen paljastuminen vievät tarinan näin johdonmukaiseen päätökseensä. Roman 

puhkeaa huutamaan ylistystä uudelle, Saatanan ajalle ja julistamaan Jumalan kuolleen. 

Paholainen ottaa näin vallan, Jumalan reagoimatta.222 Kovia kokeneelle amerikkalaisyleisölle 

kohtaus on kauhistuttava, mutta yhteiskunnalliset tapahtumat huomioon ottaen ymmärrettävä. 

Rosemaryn painajaisessa noitapiirin uskonnollisuus kuvataan pelottavaksi, mutta 

hartaaksi: he uskovat täysin siihen, mitä ovat tekemässä ja edistävänsä oikeaa oppia. Heidän 

toimintansa on muiden satanististen piirien tavoin hyvin järjestäytynyttä, vaikkakin epäselväksi 

jää, miten suuri kannatus sillä loppujen lopuksi on. Heidän toiminnassaan näkyy kuitenkin 

kaikuja ajalleen tyypillisten saatanapalvontayhteisöjen toiminta heidän kääntäessä selkänsä 

kristinuskolle ja juhlistaessaan Antikristuksen syntymää. Kristinusko on näin osoittautunut 

tyhjiksi puheiksi, saatananpalvonnan tuodessa kannattajilleen vastinetta.223 

Rosemaryn jääminen yksin piinaajiensa armoille ilmentää kristinuskon 

kaksinaamaisuutta ja epäluotettavuutta, sen hylätessä kannattajansa kärsimyksiinsä. LaVeyn 

edustama satanismi piti kristinuskoa teennäisenä ja ihmistä tukahduttavana uskontona, joten 

Rosemaryn painajaisessa näkyy tietynlainen pettymys kristillisiin traditioihin sen antaessa 

satanisteista niin tarkan ja (näiden kannalta) optimistisen kuvan. Elokuvan noidat ovat 
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pelottavia, mutta niin määrätietoisia ja itsevarmoja vaikenevaan ja heikkoon ”viholliseensa” 

nähden, ettei heidän toimintansa saa selvää tuomiota. Kristinuskon koettu hataruus oli 

aiheuttanut monissa satanismin kannattajissa pettymyksen tunteen, mikä sai heidät etsimään 

vaihtoehtoja muualta.224 

 

3.2.3. Naisen paikka 
Rosemaryn painajainen heijastelee uskonnollisen elämän muutoksen lisäksi myös 

sukupuoliroolien murrosta. Nainen elokuvan päähenkilönä ei ollut vielä 1960-luvulla 

suoranaisesti harvinaisuus, mutta ei myöskään yleinen ilmiö. Vaikka naiset olivat saaneet 

elokuvan aikoihin näkyvyyttä elokuvissa, vastasi Rosemaryn painajainen pitkälti aikansa 

näkemystä naisesta yhteiskunnan passiivisena toimijana. Kun samaan aikaan perinteisiä 

sukupuolirooleja kyseenalaistettiin, on lopputuloksena mielenkiintoinen sekoitus uutta ja 

vanhaa: Rosemary pyrkii vaikuttamaan kohtaloonsa, mutta tulee lopulta alistetuksi. Perinteiden 

muuttaminen on kaikkea muuta paitsi nopea prosessi, joten vapautuva nainen pyritään 

elokuvankin maailmassa pitämään ruodussa.225 

Naisten vapautuminen perinteisistä sukupuolirooleista oli alkanut jo maailmansotien 

aikana. Miesten lähtiessä rintamalle oli naisten tartuttava heiltä jääneisiin töihin. Daniel J. 

McInerneyn mukaan naiset muodostivat toisen maailmansodan aikana tarvittavasta 

siviilityövoimasta jopa kolmanneksen. Miesten vähyyden seurauksena naiset olivat haluttuja 

työntekijöitä, vaikka heille maksettiinkin selvästi huonompaa palkkaa kuin miespuolisille 

kollegoilleen. Heille myös toisteltiin teollisuus- ja hallitustyön olevan pohjimmiltaan vain 

jatketta heidän luonnollisena pidetylle paikalleen kotona, eikä heidän palkkauksensa sen 

ulkopuolella olisi pysyvää. Päinvastoin, heidän oletettiin palaavan takaisin omaan 

ympäristöönsä sodan loputtua ja jättävän työelämän jälleen miehille. Sodankäynnin hyväksi 

toimiminen nähtiin naisten tapana huolehtia miehistään ja lapsistaan – keinona toimia 

perinteisessä naisen roolissa myös sodan aikana. Nainen oli ajan ihanteiden mukaan 

ensisijaisesti vaimo ja äiti, jonka tehtävä oli omistautua kodistaan ja perheestään 

huolehtimiselle. Tämä ei kuitenkaan estänyt McInerneyn mukaan muutoksen merkkejä 

näkymästä. Sodanaikaiset ponnistelut olivat olleet näyte naisten kyvystä toimia tasaveroisina 

miesten rinnalla, mikä edesauttoi naisten myöhempää pyrkimystä sukupuolten tasa-arvoon.226 

Feminismi oli alkanut aatteena muotoutua jo ennen maailmansotia. Se oli sittemmin 
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painunut taka-alalle, mutta 1960-luvulla se alkoi jälleen nostaa päätään. McInerney mainitsee 

Betty Friedanin kirjan The Feminine Mystique yhtenä tuon ajan suurimmista lähteistä, jotka 

kuvaavat ajan näkemystä naiseudesta. Kirjassaan Friedan esittää sodanjälkeisen Amerikan 

kulttuurin tuominneen naiset ahtaaseen rooliin, jossa heiltä odotettiin juuri samaa 

äidinrakkautta, seksuaalista (ja muutakin) passiivisuutta ja miehistä ohjausta, johon 

Rosemaryakin pakotetaan. Friedan väittää sotaa edeltäneen naisihanteen olleen täysin erilainen, 

joten (oman aikansa) moderni ihanne pyrki taantumuksellisesti alistamaan naiset ja tekemään 

heistä heikkoja ja patriarkaatista riippuvaisia. Vuonna 1966 perustettiin Kansallinen naisten 

järjestö eli NOW, jonka tavoitteena oli saada naiset irti perinteisistä rajoitteista ja osallistumaan 

yhteiskuntaan tasaveroisina ihmisinä miesten rinnalla. Vielä 1970-luvulle asti naisten 

kamppailu oikeuksiensa puolesta jatkui, jolloin he saivat vastaansa uskonnollis-konservatiiviset 

ja vanhoilliset poliittiset ryhmät. Nämä tuomitsivat naisasialiikkeen ajamat uudistukset ja 

pyrkivät pitämään näin sukupuolten välistä asetelmaa yllä.227 

Rosemaryn painajaisessa Yhdysvallat oli murrosvaiheessa, jossa naiset elivät jo 

verraten aktiivista elämää, vaikka sukupuolten välinen tasa-arvo oli vielä melko 

vaatimattomalla tasolla. Mäyrä muistuttaa, miten jo Levinin romaani kuvaa Rosemaryn 

määrittelevän itseään pitkälti vaimon ominaisuudessa: hän hoitaa kotia miehen ollessa 

ulkona. 228  Myöskään elokuvassa Rosemary ei juuri poistu elokuvan keskeisimpänä 

tapahtumapaikkana toimivasta asunnosta, mikä kuvastaa naisen roolia kodinhoitajana. Hän 

käyttäytyy kuin huomaamatta aikansa ideaalien mukaisesti viettämällä pääosan ajastaan 

kotioloissa, valmistautuen samalla vauvan tuloon. Guy sen sijaan laukkaa ulkona koko ajan. 

Elokuvan alussa hän on toistuvasti huolissaan työuransa etenemisestä, mistä muodostuu 

ratkaiseva tekijä vaimonsa kohtalon kannalta. Rosemaryn sen sijaan ei näytetä käyvän töissä, 

opiskelevan tai harjoittavan juuri muutakaan säännöllistä toimintaa kotinsa ulkopuolella, mikä 

tekee Guysta perheen elättäjän.229 

Alkuun Rosemary esitetään hyvin omatoimisena henkilönä, mutta nopeasti käy selväksi 

millaisessa ympäristössä hän todella elää. Sekä naapurit että oma aviomies suhtautuvat häneen 

vain naisena, jonka tehtävä on totella miestään ja toimia valuuttana tämän pyrkiessä 

saavuttamaan omia päämääriään. Noitapiirille hän on lastentekokone, väline, jolla he pyrkivät 

saamaan odottamansa messiaan maailmaan. Rosemaryn omat näkemykset jyrätään toistuvasti 

ja ne kuitataan joko sairaan mielen houreina tai mitättöminä sivuseikkoina. Henkinen väkivalta 
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painaa häntä jatkuvasti alas, vastustelusta seuraa vastaavasti yhä kovempia rangaistuksia. 

Rosemaryn odotetaan tottelevan, ei ajattelevan. Uskonnon voi nähdä näin osaltaan 

vastustelevan aikojen muutosta ja yrittävän estää naista itsenäistymästä, kun noidat 

uskonnollisten syiden motivoimina tarjoavat hänelle väkisin Antikristuksen synnyttäjän roolia. 

Häntä kunnioitetaan ensisijaisesti äitinä ja vaimona, joten vastaan hangoitteleva Rosemary on 

uhka perinteiselle naiskuvalle. Saatuaan selville olevansa Paholaisen ihmiseksi inkarnoituneen 

lapsen äiti, päättää hän hyväksyä tämän ja ryhtyy lapsen huoltajaksi. Rosemary alistuu 

perinteiseen naisen rooliin, vailla mahdollisuutta uhmata perinteistä rooliaan.230  

Alaset esittävät Guyn elokuvan todelliseksi hirviöksi, sillä hän toimii kieroutuneella 

tavalla aikansa miesihanteen mukaisesti: hän hallitsee vaimonsa elämää täysin. Aviopuoliso on 

hänelle rakastavan elämänkumppanin sijaan vain kauppatavara, josta otetaan kaikki hyöty irti. 

Vaimonsa luottamuksen pettävä ja tätä hyväksikäyttävä mies tekee hänestä tarinan roiston ja 

tulee näin hahmollaan hyökänneeksi perinteisen perheinstituution kimppuun. Naisen 

alistaminen on aikansa yhteiskunnassa ollut hyväksyttävää ja tämän Guy tekee huolellisesti.231 

Sukupuoliroolien käsittelyssä Rosemaryn painajainen on kuitenkin myös ristiriitainen. 

Halki elokuvan Rosemarya manipuloidaan ja häntä pyritään suostuttelemaan ja komentamaan 

toteuttamaan muiden käskyjä. Roman jopa vetoaa Rosemaryn myötätuntoon lastaan kohtaan ja 

siten tämän äidinvaistoihin, muistuttaen samalla, miten Minnie on liian vanha äidin rooliin. 

Elokuva antaa ymmärtää lapsenkasvatuksen olevan ennen kaikkea naisten työtä, sillä Guylle ei 

lainkaan tarjota vastaavaa roolia lapsen huoltajana. Lapsen synnyttäjänä Rosemaryn oletetaan 

ikään kuin vievän roolinsa loppuun asti. 232  Mäyrä muistuttaa, miten demoninen lapsi on 

pelkällä olemassaolollaan onnistunut kyseenalaistamaan ja lopulta nujertamaan Rosemaryn 

aseman itsenäisenä, urbaanina ja uskontoon pohjimmiltaan neutraalisti suhtautuvana naisena. 

Hänestä on tullut uskonnollisen hahmon äiti, jolta odotetaan sen mukaista suoritusta.233 

Vanhakantaisuudestaan huolimatta elokuva on naisten show: päähahmo ja hänen 

pääsääntöinen ahdistelijansa ovat molemmat naisia. Vaikka miehillä on toistuvasti tärkeä rooli, 

he saavat siihen nähden huomattavasti vähemmän esiintymisaikaa. He ikään kuin vetelevät 

lankoja kulisseissa, samalla kun naiset hoitavat katsojan varsinaisen toiminnan ja 

viihdyttämisen. Miehen ja naisen roolit ovat näin osittain vaihtuneet.234 

Noitapiirin toiminnan vertautuessa toistuvasti kristinuskoon kertoo elokuva samalla 
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oman näkemyksensä jälkimmäisestä muutenkin kuin paavin esiintymisen kautta. Kristillisen 

tradition mukaan Maria tuli korkeampien voimien vaikutuksesta raskaaksi ja synnytti ihmiseksi 

inkarnoituneen Jumalan Pojan, mutta jättää mainitsematta mitä tämä itse siitä ajatteli. 

Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, miten Joosef harkitsi jopa kihlauksen purkamista ja 

Marian hylkäämistä saatuaan kuulla tämän yllättävästä raskaudesta ennen hääyötä, jolloin 

tarvittiin enkeliä ohjeistamaan häntä avioitumaan tämän kanssa kaikesta huolimatta ja pitämään 

huolta tulevasta lapsesta.235 Jumala toimii tämän valossa melko itsekkäästi, käyttäen ihmisiä 

vain välineenä muihin tarkoituksiinsa. Erityisen vaarallinen tilanne on Marialle, sillä 

esiaviollisesta seksistä raskaaksi hankkiutuneen ja siten yhteisönsä hyljeksimän naisen oli 

evankeliumien kuvaamana aikana käytännössä mahdotonta elättää itsensä. Rosemaryn asema 

saatananpalvonnan vastineena Marialle on samaan aikaan sekä kauhistuttava, rienaava että 

osuva, sillä se kertoo kristillisestä opista ja 1960-luvun sukupuolirooleista paljon. Matteuksen 

evankeliumi mainitsee myös itämaan tietäjät, jotka saapuvat osoittamaan kunnioitusta 

vastasyntyneelle – yhtymäkohta löytyy paavin vierailusta New Yorkissa Rosemaryn raskauden 

aikoihin.236 

Kristinuskon ja saatananpalvonnan välinen rajaviiva on täten loppujen lopuksi melko 

hento. Feministien taistelu naisten oikeuksien puolesta oli ottanut ensi askeleensa jo 1800-luvun 

lopulla, mutta vielä 1960-luvun lopullakin ihannenainen oli miehensä ja lastensa nöyrä palvelija. 

Uskonnollinen kenttä oli 1960-luvulla muutosvaiheessa, mutta tietyt piirteet, kuten juuri 

pyrkimys perinteisten valta-asetelmien ylläpitoon ihmisten kesken istuivat sitkeässä. Näkemys 

uskonnosta oli uusi, mutta sukupuoliroolien oletettiin pysyvän ennallaan.237 

 

3.3. Manaaja: audiovisuaaliset elementit 
Manaaja valmistui vuonna 1973 William Friedkinin ohjaamana. Se perustuu William Peter 

Blattyn samannimiseen, vuonna 1971 ilmestyneeseen romaaniin, jonka tarkoitus oli tarkastella 

uskonnollisen viestin kautta Jumalan ja ihmisen suhdetta.238  Tarinan taustalla kummittelee 

vuonna 1949 dokumentoitu tapaus Marylandissa. Tuolloin nuori poika alkoi kokea poltergeist-

ilmiöitä, mikä tulkittiin riivaukseksi. Paikallinen luterilaispappi ohjasi pojan katolisen 

manaajan hoidettavaksi. Kuukauden manaamisen jälkeen poika parantui ja kastettiin katolisen 

kirkon jäseneksi. Koko tapahtuma oli alkanut pojan tädin kuoltua, mitä ennen tämä oli leikkinyt 
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Ouija-laudalla pojan kanssa. 239  Manaajasta on sittemmin muodostunut paholaiskauhun 

perusteos, sillä se sisältää monia kyseisen lajityypin keskeisiä elementtejä ja on täten toiminut 

esikuvana myöhemmille elokuville. Vaikka Helvetin voimat olivat suorittaneet 

ensiesiintymisensä jo vuosikymmeniä aiemmin, oli Manaaja keskeisessä roolissa tämän kauhun 

alagenren kehityksessä. Vastaavanlaisia katolisen kirkon rituaaleja esitteleviä elokuvia alkoi 

tämän jälkeen ilmaantua yhä useammin.240 

Manaajaa on usein kutsuttu yhdeksi maailman pelottavimmista elokuvista. Se onkin 

jättänyt syvän jäljen länsimaiseen populaarikulttuuriin, mistä kertoo vuodesta 1999 toiminut 

fanisivusto captainhowdy.com. Sivuston keskustelupalstoilla on ruodittu niin elokuvaan kuin 

kirjaan liittyviä aiheita. 241  Ian Conrich pitää Manaajaa yhtenä merkittävimmistä teoksista 

kauhuelokuvan historiassa ja vertaa sitä Tobe Hooperin Teksasin moottorisahamurhiin (1974). 

Molemmissa elokuvissa ruumiillinen ja graafinen kauhu vietiin uudelle tasolle. Siihen asti 

kauhuelokuvat olivat olleet nykymittapuulla melko kesyjä, mutta 1970-luvun alussa aika oli 

kypsä rankemmalle suunnalle. Rajojen kokeilu heitti elokuvat kauas aiempien vuosikymmenten 

suhteellisen sovinnaisten mallien tuolle puolen.242 Mikään ei ollut enää pyhää, vaan elokuvat 

muuttuivat teemoiltaan ja kuvastoltaan yhä uskaliaammiksi. Avoimen rienaavan ja 

närkästyttävän materiaalin esittäminen valtavirtaelokuvassa oli uutta ja mullistavaa.243  

Elokuva alkaa kohtauksella katolisen papin isä Merrinin kaivauksista Irakissa 

islamilaisen rukouskutsun kaikuessa taustalla. Siellä hän löytää maasta pienen hirviöpatsaan ja 

Pyhää Joosefia esittävän medaljongin. Vaivihkaiset merkit viittaavat jo tässä vaiheessa tarinaa 

jonkin pahan voiman uhkaan. Kuvat ovat hillittyjä ja vähäeleisiä, mikä ei suoraan kerro 

minkään olevan vialla. Ympäristön eksoottisuutta korostetaan kuvaamalla lisää maisemia, 

paikallisia ihmisiä päivittäisissä puuhissaan, torilla tapahtuvaa vilskettä sekä alueelle ominaista 

arkkitehtuuria.244 

Pian tämän jälkeen elokuva loikkaakin tarinan varsinaiselle tapahtumapaikalle 

Yhdysvaltojen Georgetowniin. Siellä näemme, miten MacNeilin perheen yksinhuoltajaäiti 

Chris viettää rauhallista elämää perheensä kanssa. Chrisin ja tyttärensä Reganin elämä on 

näennäisen auvoisaa, mutta sitä varjostaa Chrisin ero miehestään, mikä on silminnähden 

vaikuttanut vahvasti tyttäreen. Regan osoittaa voimakasta luovuutta mielikuvitusystävänsä ja 

                                                
239 McDannell 2008, 204 
240 Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 29 
241 Captainhowdy.com 2018 
242 Conrich 2012, 117 
243 Bagh 2009, 430 
244 Manaaja 1973 



 

 54 

Ouija-laudalla tehtyjen spiritististen kokeilujen kautta. Samalla yleisölle näytetään Chrisin 

työtä näyttelijänä yliopisto-opiskelijoiden mielenosoitusta kuvaavassa elokuvassa. Tämän 

jälkeen Regan alkaa nähdä näkyjä hirviömäisestä hahmosta ja saada outoja oireita: hänen 

sänkynsä tärisee hallitsemattomasti, iho peittyy naarmuihin, hän alkaa oksentaa, kiroilla, 

käyttäytyä väkivaltaisesti kanssaihmisiä kohtaan ja satuttaa itseään, vain palautuakseen 

hetkitäin ennalleen. Chris kiikuttaa tytärtään lääkäreiden hoidettavaksi, mutta nämä eivät löydä 

hänestä mitään vikaa.245 

Lopulta lääkärit arvelevat parhaaksi ratkaisuksi tilanteeseen manauksen. Jo aiemmin 

elokuvassa näyttäytynyt, sairaan ja sittemmin menehtyneen äitinsä laiminlyöntiä murehtinut 

katolinen pappi Karras saapuu tutkimaan asiaa ja epäilyistään huolimatta vakuuttuu kyseessä 

olevan aito riivaus. Hän saa kirkolta luvan manauksen suorittamiseen ja avukseen kokeneen 

manaajan isä Merrinin. Yhdessä papit yrittävät karkottaa demonin, Karrasin kamppaillessa 

samalla oman syyllisyydentuntonsa ja uskonsa kanssa. Lopulta demoni saadaan poistumaan 

Reganista, pappien menettäessä toimituksessa henkensä.246 

Katsojalle loppuratkaisu on yllätys. Useimmissa kauhuelokuvissa hyvä oli tavallisesti 

ollut selvä voittaja, erityisesti kristillisten ja helvetillisten voimien ottaessa yhteen. Manaaja 

esittää lopetuksen, jossa pelastus edellyttää äärimmäistä uhrausta. Loppu ei ole täysin 

onnellinen, sillä elokuvan sankarit ovat kuolleet, eivätkä MacNeilit ole selvinneet 

koettelemuksesta ilman traumoja. He muuttavat pois ja hylkäävät kauhun näyttämönä 

toimineen kotinsa. Heidän lähtönsä symboloi uuden alkua ja haikeita hyvästejä entiselle 

elämälle, johon ei ole enää paluuta.247 

 

3.3.1. Irakista Yhdysvaltoihin: ympäristö 
Manaajan tapahtumapaikkana on elokuvan alkuvaiheessa Hatran kaupunki Pohjois-Irakissa, 

joka esitetään jo itsessään uhkaavana ja erikoisena paikkana. Irakilainen arkkitehtuuri, ihmisten 

täyttämät kadut ja torit ja aseistetut sotilaat tekevät ympäristöstä amerikkalaisittain katsottuna 

eksoottisen ja samalla hyvin vieraan paikan. Moskeijat ilmentävät jo varhaisessa vaiheessa 

uskonnollisen ulottuvuuden olevan vahvasti läsnä. Paahtava aurinko ja kuivat erämaan kalliot 

luovat vihamielisen tunnelman, vaikutelman jonkin uhkaavan voiman läsnäolosta.248 
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                                          Pazuzu ja Merrin kohtaavat Irakin aavikolla.249 
 

Vaikka Irakista annetaankin melko kolkko kuva, ei tarinan varsinainen pääkallonpaikka 

Georgetown ole juuri kummempi. Alue kuvataan suorastaan idyllisenä amerikkalaisena 

kaupunkiympäristönä, jossa ei minkään vaaran uskoisi kohtaavan ketään. Samaan aikaan jokin 

tuntematon uhka tuntuu väijyvän sen asukkaita. Syksyinen sää ja tummanpuhuvat rakennukset 

eivät toivota tervetulleeksi, vaan antavat kuvan pinnan alla huokuvasta levottomuudesta – kuin 

tyyntä myrskyn edellä. 250  McDannell kuvaa aluetta kuitenkin myös urbaaniksi, 

kosmopoliittiseksi, sosiaaliseksi ja älymystön leimaamaksi, hyvin tyypilliseksi alueeksi, jossa 

Karrasin ja Merrinin kaltaiset jesuiittapapit toimivat.251 Irakin moskeijoiden tavoin ajoittaiset 

vilahdukset paikallisessa roomalaiskatolisessa kirkossa muistuttavat uskonnon jatkuvasta 

läsnäolosta, vaikka sillä ei olisikaan enää aktiivista roolia ihmisten arjessa. Kirkko ei toimi 

elokuvan pääasiallisten tapahtumien varsinaisena ympäristönä, mutta demonstroi riivaajan 

vaikutusta ja kristillisen perinteen haastamista, kun pappi saa ikäväksi yllätyksekseen havaita 

Neitsyt Marian patsaan joutuneen salaperäisen ilkivallan kohteeksi.252 

Kuin korostaakseen tarinaan sisällytettyä vastakkainasettelua, Georgetownia asuttaa 

pappien lisäksi suuri joukko ei-katolisia ja uskonnottomia asukkaita, joten Chrisin kaltainen 

uskontoon epäluuloisesti suhtautuva henkilö ei ole mitenkään epätavallinen näky. Naapuruston 

positiivinen suhtautuminen häneen ja pappien ehtoja asettamaton halu tarjota apua vaikeuksien 

edessä osoittavat miten kirkon piiriin kuulumattomat katsotaan kuuluvaksi täysin luontevaksi 

osaksi maisemaa. Heihin ei suhtauduta nihkeästi, vaan suvaitsevaisesti, vaikka juuri tämä 

asenne onkin sittemmin tärkeässä roolissa riivauksen alkamisessa.253 

Tapahtumat keskittyvät pääasiassa MacNeilien asuntoon. Kyseessä on hyvin tyypillinen 

amerikkalainen omakotitalo, jonka ei Rosemaryn asuintalon tavoin päälle päin arvaisi toimivan 
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kauhun näyttämönä. Toisinaan tapahtumapaikoiksi valikoituvat kuitenkin ullakon ja kellarin 

kaltaiset synkät tilat, jolloin niiden ahtauden ja pimeyden kautta annetaan jo varhaisessa 

vaiheessa vihiä pinnan lähestyvästä vaarasta. Erityisesti kellari nousee esiin, sillä Ouija-laudan 

kautta toteutuva murhenäytelmä saa alkunsa juuri siellä.254 

Reganin huoneen ulkopuolella, ikkunan alla sijaitsevat portaat pääsevät elokuvassa 

usein esille, lähinnä kuoleman kautta. Juuri näitä portaita pitkin Pazuzun riivaama Regan 

paiskaa Burke Denningsin alas tappaen hänet. Elokuvan lopussa myös Karras heittäytyy 

portaisiin ja putoaa kuolemaansa. Portaat näyttäytyvät jo itsessään pelottavina jyrkkyytensä ja 

syrjäisen sijaintinsa vuoksi. Portaita alas putoaminen johtaa näyttävään menehtymiseen, minkä 

voi tulkita eräänlaiseksi uhritoimitukseksi: Burke joutuu itseään suuremman voiman tielle 

sivullisena, ilmentäen näin pahuuden voimaa, mutta Karras uhraa itsensä vapaaehtoisesti 

muiden puolesta. Hänen kirjaimellinen vajoamisensa rinnastuu Jeesuksen ristinkuolemaan, sillä 

myös hän kukisti Uuden testamentin mukaan pahan omalla kuolemallaan ja ”astui alas 

tuonelaan”.255 

Ympäristön valon määrä ja vuorokaudenajat ovat perinteinen kauhuelokuvan keino 

luoda tunnelmaa: valo symboloi hyvyyttä ja elämää, pimeys pahuutta ja kuolemaa. Manaajassa 

pääosa toiminnasta keskittyy päiväsaikaan, mutta valon määrää hyödynnetään jo aiemmin 

muutamia kertoja tunnelman luomisessa. Denningsin kuoleman yhteydessä valota katkeavat 

Chrisin saapuessa kotiin, mikä ennakoi tilanteeseen liittyvää uhkaa.256 Lopun manaamisrituaali 

sijoittuu yöhön, valojen ollessa enimmäkseen vähäisiä jopa sisätiloissa. Valon määrä vähenee 

hiljalleen loppuhuipennusta kohti, mikä osaltaan antaa kuvan tihenevästä jännityksestä ja hyvän 

ja pahan huomattavasta kohtaamisesta. Keskellä pimeintä hetkeä tapahtuva hurja 

manaamisoperaatio ja kamppailu kirkonmiesten ja riivaajan välillä on intensiivinen ja armoton. 

Pahuus on vähällä viedä voiton, kunnes Karras tekee odottamattoman siirtonsa. Elokuva 

päättyy uuteen aamuun, joka symboloi hyvän voittoa ja uutta alkua.257 Elokuvan alussa näkynyt 

pimeys on lopussa vaihtunut päivänvaloon, mikä Michael Arnzenin mukaan kuvastaa elokuvan 

mustavalkoista, dualistista narratiivia – kamppailua erilaisten vastavoimien välillä.258 

 

3.3.2. Kirkonmiehiä ja naisia: keskeiset hahmot 
Siinä missä Rosemaryn painajainen pyörii selvästi nimihahmonsa ympärillä, ei Manaajalla ole 
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vastaavaa selvää päähenkilöä. Elokuvan nimi viittaa manaajina toimiviin pappeihin Lankester 

Merriniin ja Damien Karrasiin, joista etenkin jälkimmäinen saa huomattavan paljon 

esiintymisaikaa. Kirkonmiehet esitetään tarinan sankareina, vaikka heistä saakin ensinäkemältä 

melko kolkon ja jopa epämiellyttävän kuvan. 

 

                               
                                               Merrin (vas.) ja Karras – pelastavat papit259 
 

Pappeuden lisäksi kirkon psykiatrina työskentelevä Karras esitetään toistuvasti erityisen 

synkässä valossa. Hän kärsii halki elokuvan syyllisyydentunnosta laiminlyötyään äitiään. Tämä 

on vakavasti sairas, mutta asuu silti elokuvan alussa itsenäisesti. Karras itse ei oman 

elämäntilanteensa vuoksi ehdi nähdä tätä kovin usein. Myöhemmin äiti joutuu laitokseen ja 

kuolee yksin, mikä jättää Karrasiin syvän ja tarinan kannalta ratkaisevan jäljen.260  

Vaikka Karras toimiikin hyvän voimien puolella, hänestä annetaan toistuvasti kuva 

surullisena ja eksyneenä hahmona, joka ulkoisesti vaikuttaa ajoittain jopa uhkaavalta. Tummat 

vaatteet, mustat hiukset, voimakkaat kasvonpiirteet ja ennen kaikkea hymyn puute vahvistavat 

Karrasin synkkää olemusta. Hän toistelee menettäneensä uskonsa ja harkitsee jopa papin virasta 

luopumista. Chrisin avunpyyntöjen edessä hän on ensin melko välinpitämätön ja jopa kehottaa 

tätä luottamaan tieteen apuun – vaikka juuri tieteen edustajat ovat kehottaneet kääntymään 

hänen puoleensa. Lopulta hän vakuuttuu tapauksen aitoudesta riittävästi hankkiakseen 

manausluvan kirkon johdolta, mutta ei täysin usko rituaalin tehoon. Vasta Merrinin saapuminen 

ja riivauksen huipentuminen tämän kuolemaan herättävät Karrasin uskon uudelleen.261 

Isä Merrin nähdään kaivauksilla jo elokuvan alussa. Hänet esitetään kivikasvoisena ja 

määrätietoisena, mutta terveydeltään heikkona vanhuksena ja kirkonmiehen ruumiillistumana, 

joka ottaa työnsä erittäin vakavasti. Vaikka onkin hengenmies henkeen ja vereen, myös Merrin 
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on vain ihminen, sillä hänet nähdään usein ottamassa pillereitä. Tämä kertoo hänen sairastavan 

ilmeisen vakavaa tautia. Kohtalokas sairaus näkyy jo hänen ulkomuodossaan: Merrin on kalpea 

ja hauras, kuin tekisi jo kuolemaa. Hänen terveytensä heikkenee elokuvan lopussa tapahtuvan 

manaussession aikana, demonin vaikutuksen ja manaukseen vaadittavan ponnistelun vaatiessa 

veronsa. Juuri ennen kuolemaansa hänen kasvonsa ovat muuttuneet kalmankalpeiksi, mikä 

ennakoi hetkeä myöhemmin toteutuvaa väistämätöntä tragediaa.262 

Merrinistä tulee nopeasti Karrasin mentori, jonka vastuulla manaamisen suorittaminen 

pääasiallisesti on. Lopulta demonin kohtaaminen ottaa liian rajusti Merrinin voimille ja hän 

kuolee kesken rituaalin yritettyään manaamista yksin. Hänen uhrauksensa näyttää 

ensisilmäyksellä karulta epäonnistumiselta: viimeisessä kohtaamisessa vanha mestari ei onnistu 

nujertamaan vastustajaansa ja pelastamaan uhria, vaan menehtyy koruttomasti 

tapahtumapaikalle. Samalla hänen kuolemansa mahdollistaa kuitenkin Reganin pelastuksen, 

sillä nähtyään Merrinin kuoleman Karrasin syyllisyydentunto kasvaa yli äyräidensä ja hän tekee 

äärimmäisen uhrauksensa. Merrin tulee näin suorittaneeksi eräänlaisen marttyyrikuoleman, 

joka toimii odottamattomana (ja tulkinnanvaraisena) suunnannäyttäjänä muille.263 

 

                                    
                                                 Chris (oik.) ja Regan – pelastettavat naiset264 
 

Vaikka Merrin ja Karras saavatkin sankarin viitan, Chris ja Regan MacNeil ovat tarinan 

varsinaiset päähenkilöt. Erityisesti Chris saa runsaasti esiintymisaikaa. Kyseessä on monilta 

osin hyvin voimakkaasti aikansa yhteiskunnallista kehitystä ilmentävä hahmo: yksinhuoltajaäiti, 

joka pyörittää taloaan ja palvelusväkeään itsenäisesti ja jonka elämä koostuu työnteosta ja 

perheestä. Hänen aviomiehensä loistaa poissaolollaan, vaikka Chris tavoitteleekin häntä 

puhelimitse. Nämä yhteydenotot eivät tosin ole kovin myönteisiä, sillä niiden perusteella 
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aviomies suhtautuu hyvin välinpitämättömästi perheeseensä. Manaaja jatkaa näin Rosemaryn 

visiota epäluotettavasta puolisosta, muuttaen hyväksikäytön hylkäämiseksi. Chris on myös 

avoimen ateistinen ja tyttären aiheeseen liittyvät kysymykset käydään läpi nopeasti, mutta 

rauhoitellen. Uskonto ei kuulu hänen elämäänsä, joten hänen on myöhemmin vaikea ymmärtää 

tyttärensä riivausta. Samasta syystä kynnys hakea apua uskonnolliselta taholta on korkea.265 

Chrisiä voi pitää jopa feministisenä ja liikkeen ihanteiden mukaisena hahmona, sillä hän 

on itsenäinen nainen, joka ilman puolisoaan hankkii itse toimeentulonsa ja samalla pitää 

lapsistaan ja talostaan huolta. Kuitenkin hän joutuu nöyrtymään toistuvasti muiden apuun 

Reganin tilan heiketessä. Hän osoittautuu melko kyvyttömäksi vaikuttamaan tyttärensä 

kohtaloon, jolloin (mies)pappien on tartuttava toimeen. Omalla tavallaan Manaaja 

kyseenalaistaa itsenäisen naisen oikeutuksen asemaansa, esittämällä Chrisin avuttomana kriisin 

edessä. Jopa hänen rakoileva avioliittonsa esitetään lähes osasyyllisenä Reganin tilaan: isäänsä 

kaipaava esiteini-ikäinen tyttö oireilee vanhempiensa riitelyä seuratessaan. Kun tähän lisätään 

Reganin varautunut suhtautuminen uskontoon ja manaukseen, alkaa kuvio näyttää selvältä: 

Pazuzun hyökkäys on eräänlaisena rangaistus Chrisin perheelle sukupuliroolien rikkomisesta, 

uskonnon vähättelystä ja perinteiden hylkäämisestä.266 

Tytär Regan on tarinan keskiössä riivaajan kohteeksi joutuvana uhrina. 12-vuotias tyttö 

ei herätä ulkoisesti huomiota ja valikoituu uhriksi näennäisen sattumanvaraisesti, mutta samalla 

hänen hahmossaan on muutamia piirteitä, joiden tarkkaavainen katsoja voi havaita ennakoivan 

tulevaa. Hänellä on hyvä mielikuvitus ja elokuvan alussa hän puhuukin alinomaa 

näkymättömästä ystävästään Captain Howdysta, kokeiltuaan ensin henkien kutsumiseen 

tarkoitettua Ouija-lautaa. Tahtomattaan hän tulee leikkineeksi tulella, sillä samalla hän altistaa 

itsensä demonin hyökkäykselle. Regan on uhmakas ja halukas kokeilemaan uutta vaaroista ja 

varoitteluista huolimatta.267 

Regan on pääosin iloisesta luonteestaan huolimatta silminnähden ahdistunut 

vanhempiensa asumuseron vuoksi. 268  Hän kaipaa isäänsä ja osoittaa tämän vuoksi 

varautuneisuutta Chrisin ja Burke Denningsin välejä kohtaan. Utelemalla suhteen laadusta hän 

pyrkii selvittämään, miten suuressa määrin isä vielä kuuluu äidin – ja tätä kautta myös hänen – 

elämään. Padotut kielteiset tunteet luovat hänen mieleensä arvaamatonta pimeyttä. Johtuen 

iästään hän on kaiken muun hyvän ohessa lähestymässä murrosikää. Seksuaalinen herääminen 
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ja hormoniryöppyjen tuomat mielen ailahtelut istuvat huonosti yhteen vanhempiensa 

kylmentyneitä välejä kipuilevan esiteinin mielessä, jolloin seuraukset ovat tuhoisat sekä 

Reganille että hänen perheelleen.269 

Vaikka hänen raju muutoksensa johtuukin elokuvan maailmassa riivauksesta, sopivat 

oireet myös teini-ikään ehtivän, perheongelmista kärsivän nuoren tytön psyykkisiin ongelmiin. 

Äkilliset mielialan vaihdokset, itsetuhoisuus ja yleinen väkivaltaisuus, vanhempien ihmisten 

järkyttäminen uskonnollisten esineiden häpäisyllä ja säädyttömällä kielenkäytöllä sekä 

ulkonäön radikaali muuttuminen sopisivat myös todellisen murrosiän oireisiin, höystettynä 

pintaan ryöpsähtävällä depressiolla. Baghin mukaan Regan kuvastaa aikansa nuorisoa, joka 

kerää itseensä eron aiheuttaman kärsimyksen pahaa vaikutusta ja ilmentää käytöksellään sen 

aiheuttamaa traumaa.270  

Ulkonäkönsä puolesta Regan kokee hätkähdyttävän muodonmuutoksen joutuessaan 

Pazuzun riivaamaksi. Haavainen iho, pistävät keltaiset silmät, rosoiset hampaat ja sotkuinen 

tukka luovat hämäävän vaikutelman epäinhimillisestä hirviöstä. Hän puhuu pelottavalla, 

matalalla äänellä, jollaista ei uskoisi kuulevansa 12-vuotiaan tytön suusta, levittää 

ruumiinnesteittään kaikkialle ja kykenee ylimaallisiin fyysisiin suorituksiin. Tavallisesti 

moinen olento herättäisi katsojassa vain kauhua ja inhoa sekä halun tuhota se. Karras jopa 

hetkellisesti sortuu hyökkäämään paljain käsin tytön kaulaan Merrinin kuoleman aiheuttaman 

shokin vuoksi. Manaajan hirviö on kuitenkin tutusta kaavasta poikkeava, sillä kaiken 

hirviömäisyytensä alla se on yhä Regan, jonka tutut kasvonpiirteet ovat etäisesti havaittavissa. 

Olentoa ei voi noin vain tuhota, sillä se tarkoittaisi myös Reganin kuolemaa. Reganin 

hirviömuodon on tarkoitus herättää katsojassa saman aikaan pelkoa, sääliä ja turhautumista, 

demonin pitäessä tyttöä panttivankinaan.271 

Tärkeään asemaansa nähden Regan on kuitenkin verraten passiivinen ja kaiken aikaa 

muiden hahmojen toiminnan armoilla. Hän silminnähden kärsii vanhempiensa eron 

aiheuttamasta jännitteestä, yrittämättä kuitenkaan vaikuttaa tähän mitenkään. Myöhemmin hän 

joutuu lääkäreiden pompoteltavaksi, näiden yrittäessä selvittää hänen oireilunsa syytä. Hän on 

selvästi itsekin huolissaan tilanteestaan, muttei kuitenkaan yritä itse osallistua tapauksen 

selvittämiseen. Häntä ei myöskään nähdä kamppailemassa itse demonin vaikutuksia vastaan, 

vaan hän antautuu tälle ilman taistelua. Demoni saa vallata hänet kokonaan, vailla merkkiä 
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Reganin oman tahdon aiheuttamista vastareaktioista.272 

 

                       
                                   Pazuzu – rangaistus uskon ja perinteiden hylkäämisestä273 
 

Vaikka Manaajassa uskonto näyttäytyy roomalaiskatolisen kirkon hahmoon puettuna, ei 

hyökkääjänä ole juutalais-kristillisen perinteen tuttu Paholainen. Riivaajan alkuperä sijoittuu 

läntisen maailman ja kristikunnan ulkopuolelle Lähi-itään, alueelle, josta sekä kristinusko, 

juutalaisuus, että islam ovat lähtöisin. Salaperäisen demonin alkuperä ja nimi paljastuvat 

kuitenkin vasta jatko-osassa Manaaja 2 – Luopio (1977): olio on Pazuzu, sumerilaisen 

mytologian demoni.274 

Rosemaryn vauvan tavoin Pazuzua ei lyhyitä kasvokuvia lukuun ottamatta suoranaisesti 

nähdä kertaakaan muuten kuin Reganin kautta. Olennon motiiveja ei juuri avata pappien lyhyttä 

dialogia lukuun ottamatta, kun Karras kysyy manaamisen aikana syytä Pazuzun hyökkäykselle 

Reganin kimppuun. ”Jotta tuntisimme itsemme elukoiksi. Jotta emme luottaisi Jumalan 

rakkauteen”, vastaa Merrin.275 Tarkempi selitys jää avoimeksi, mutta se liittyy mahdollisesti 

sekä MacNeilien perheen ateistiseen maailmankatsomukseen ja moderniin elämänmenoon, että 

Karrasin kokemukseen äitinsä hylkäämisestä ja uskonsa menettämiseen. Pazuzu olisi näin 

eräänlainen tuonpuoleinen rangaistus ihmisille näiden uskon puutteesta ja perinteiden 

hylkäämisestä. Pazuzu ei kuitenkaan itse anna toiminnalleen mitään selitystä, ainoastaan uhoaa 

vievänsä Reganin hautaan. Hänestä muodostuu luonnonvoiman kaltainen, järjellä selittämätön 

uhka. Rautalahden muistuttaa, miten tyhjentävä selitys jää lopulta saamatta ja demonin 

motiiviksi asetetaankin pelkkä määrittelemätön ja sadistinen, itsetarkoituksellinen kaaos. 

Vaikka Manaaja on pohjimmiltaan fantasiaelokuva, on sen tarinassa kyse enemmän ihmisistä 

ja heidän käyttäytymisestään poikkeavan tapahtuman edessä. Näin Pazuzu toimii pikemminkin 

juonenkuljetuksen välineenä, kuin itsenäisenä ja persoonallisena toimijana.276 
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3.3.3. Manaajan työkalut: keskeiset esineet 
Rosemaryn tavoin Manaajassa esineillä – erityisesti uskonnollisilla symboleilla – on suuri 

merkitys. Krusifiksi on useaan otteeseen näyttävästi esillä, kuvastaen uskonnon jatkuvaa 

läsnäoloa. Chrisin ja Reganin kotoa vastaavaa kristillistä välineistöä ei juuri löydy, mikä 

kertoo näiden uskonnosta vieraantuneesta asenteesta. Samaan aikaan elokuva leikkaa vähän 

väliä kirkon tiloihin, jolloin sekä risti että Neitsyt Marian patsas saavat huomiota. Erityisesti 

patsas saa esiintymisaikaa: ensin nopeana välähdyksenä elokuvan alkutekstien aikana 

pohjustaen tulevaa uskonnollista ulottuvuutta, sittemmin Pazuzun voiman demonstraationa 

tultuaan irvokkaasti töhrityksi. Pyhänä pidetyn esineen häpäisyn tarkoitus on järkyttää 

katsojaa esittelemällä näille pimeyden voimien mahtia ja röyhkeyttä. Elokuvan ollessa 

sävyltään hyvin uskonnollinen, on kirkon esineiden tärvely aikaansa nähden rohkea, mutta 

myös johdonmukainen käänne. Katsojan omasta uskonnollisesta vakaumuksesta riippuu 

miten tämä häneen vaikuttaa.277 

Reganin tilan johdettua Chrisin kääntymään kirkon puoleen avuntarpeessaan, alkaa 

uskonnollinen esineistö lisääntyä. Merrinin saavuttua suorittamaan manausta Karras noutaa 

molemmille monenlaisia uskonnollisia rituaalitarvikkeita: kauhtanat, krusifiksin, Raamatun ja 

pyhää vettä. Kyseiset esineet asetellaan selvästi katsojan nähtäville, ilmentäen niiden tärkeyttä 

tarinan loppuhuipennuksen kannalta. Kauhtanoihin pukeutuessaan ja muita esineitä 

asetellessaan papit ovat kuin varusteitaan pukevia ja aseitaan lataavia sotilaita, jotka 

valmistautuvat taisteluun. Molempien miesten synkät ilmeet kertovat tulevan koitoksen 

vakavuudesta. 278  Pappien työpuku tuodaan elokuvan viimeisten minuuttien aikana 

positiivisemmin esiin riivaajasta eroon päässeen Reganin katseen kiinnittyessä hetkeksi 

Karrasin kollegan lipereihin ja sitten halatessa tätä. Merrinin ja Karrasin uhraus ei 

manausrituaalin kyseenalaisesta toimimisesta huolimatta ole mennyt hukkaan, vaan tavoite – 

Reganin pelastaminen – on onnistunut. Näin elokuva palauttaa uskonnon pelastajan rooliin, 

vilauttamalla yhtä sen symboleista pelastetulle. Papinasu muistuttaa Reganille mistä hänen 

saamansa apu tuli ja hän ottaa sen ilolla vastaan. Näin myös yleisölle tehdään selväksi uskonnon 

parantava voima.279 
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                                       Uskonnollinen välineistö on keskeisesti esillä.280 

 

Pyhää Joosefia – Jeesuksen kasvatti-isää – esittävällä amuletilla on elokuvassa symbolisesti 

tärkeä rooli. Jo elokuvan alussa Merrin löytää kyseisen amuletin kaivauksiltaan Irakissa. Hän 

ihmettelee löytöään, sillä kristillistä hahmoa esittävän esineen ei uskoisi löytyvän muinaisten 

sumerilaisten raunioiden keskeltä. Epätavallisen esineen löytyminen kuitenkin ennakoi tulevia 

tapahtumia, muistuttaen Merriniä menneistä kokemuksista ja ennakoiden hänen kohtaamistaan 

Pazuzun kanssa. 281  Amuletilla on tarinan kannalta myös toisenlainen merkitys, sillä 

samanlainen amuletti löytyy Karrasin äidiltä, joka antaa sen pojalleen. Myöhemmin Karras 

kantaa amulettia jatkuvasti mukanaan, vaikka (tai kenties koska) se muistuttaa häntä äidistään. 

Amuletti edustaa elokuvassa nähtävää hyvän ja pahan yhteenottoa, mutta myös menneisyyden 

syntejä, joista on maksettava. Amuletti näyttäytyy Karrasille äidistään näkemissään 

painajaisissa, jolloin siinä konkretisoituu hänen henkinen kamppailunsa syyllisyytensä ja 

uskonsa kanssa. Viimeisessä kamppailussa demonia vastaan riivattu Regan kuitenkin tempaisee 

sen hänen kaulastaan. Karras menettää näin symbolisesti suojansa pahuutta vastaan, mikä 

toisaalta helpottaa hänen uhraustaan Reganin pelastamiseksi. Samalla sen poistaminen kuvaa 

hänen yli äyräidensä kasvanutta omantunnon kolkutustaan, josta hän ei pääse eroon ilman 

äärimmäistä uhrausta.282 

Pazuzun patsas näyttelee elokuvassa niin ikään keskeistä roolia. Jo elokuvan alussa 

Merrin löytää sen yhdessä Joosef-amuletin kanssa maasta arkeologisten kaivausten yhteydessä 

Irakissa ja huomaa nopeasti siinä olevan jotain erikoista. Kämmenelle mahtuva siivekkään 

humanoidin figuuri ei näytä päälle päin vaaralliselta, mutta lähikuvat sen kasvoista antavat jo 

viitteitä tulevasta. Sen löytäminen itse asiassa laukaisee tapahtumien kulun, kun demoni 

vapautuu pahantekoon patsaan nähtyä päivänvalon. Merrin tallettaa patsaan, jolloin se katoaa 

kuvasta pitkäksi ajaksi.283 Kuitenkin se näyttäytyy hänelle myöhemmin aavikolla raunioiden 
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keskellä 284  ja tekee paluun elokuvan lopulla manaamissession aikana, ilmestyen näkynä 

Reganin sängyn viereen. Näyttäytyvä patsas on huomattavasti suurempi, mikä viittaa demonin 

voimistuneen ja taistelun käyvän tiukemmaksi.285 

Ouija-laudalla, jolla Regan elokuvan alussa leikkii ja on olevinaan yhteydessä Captain 

Howdyksi kutsumaansa mielikuvitusystävään, on yllättävä yhteys edellä mainittuun 

demonipatsaaseen. Lauta jää elokuvassa verraten pienelle huomiolle, kun otetaan huomioon 

sen rooli tapahtumissa: Pazuzun hyökkäys alkaa pian Reganin leikittyä sillä.286 Hänninen ja 

Latvanen huomauttavat henkien ja kuolleiden manaamisen olevan kristillisen tradition mukaan 

kiellettyä Vanhan testamentin käskyihin vedoten, joten Regan tulee harjoittaneeksi noituutta ja 

pakanallisia rituaaleja – eli syntiä.287  

Jo aiemmin on Merrinin terveydentilan heikkoutta tehty selväksi antamalla hänen 

toistuvasti nappailla pillereitä, mikä tekee hänen lääkerasiastaan pienen, mutta tärkeän esineen. 

Hänen tasaisesti heikkenevä kuntonsa muodostuu loppuratkaisun kannalta merkittäväksi 

tekijäksi. Rasia ennakoi hyvän puolesta toimivien henkilöiden käyvän koitokseen selvästi 

vastapuolta heikommista kantimista – mikä kertoo samalla Merrinin epäitsekkäästä asenteesta 

uhmata vaaraa terveytensä uhalla. Katsojan tehtäväksi annetaan huolehtia miten tarinan sankari 

jaksaa tehdä tehtävänsä moisessa kunnossa. Myöhemmin pelot osoittautuvat aiheellisiksi 

Merrinin heittäessä henkensä kesken rituaalin.288 

 

3.3.4. Ääni ja vimma: musiikki ja äänimaailma 
Manaajassa äänimaailma on pääsääntöisesti melko askeettinen. Taustamusiikkia on vähän, 

mutta se on kolkkoudessaan sitäkin mieleenpainuvampaa, jolloin se korostaa kohtausten 

painostavuutta. Reganin porraskävelyn aikana musiikki voimistuu289, mutta enimmäkseen se 

pysyy kohtalaisen hillittynä, kuten Karrasin äidistään näkemissä painajaisissa. 290 

Loppuhuipennuksena tapahtuvan manaamisen aikana musiikki pysyy hyvin rauhallisena, mikä 

tekee kokonaisuudesta hyvin intiimin ja ahdistavan. Vain ajoittain musiikki palaa, kuten 

Pazuzun patsaan näyttäytyessä291 ja Karrasin uhrautuessa.292 Enimmäkseen taustamusiikkia ei 

kuitenkaan ole lainkaan, mikä luo kohtauksiin hyvin tyhjän ja näin uhkaavan tunteen, kuten 
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Merrinin kuollessa kesken rituaalin ja Karrasin heittäytyessä omaan kuolemaansa. 

Äänimaailman minimaalisuus luo lähes välinpitämättömän ja masentuneen vaikutelman: pahan 

ote ei hellitä tehokkaimmillakaan otteilla (=rituaaleilla), eikä minkäänlaista helpotusta 

tilanteeseen ole näkyvissä. Musiikin ajoittainen puuttuminen yhdistettynä ympäristön 

pimeyteen luo kuvan tyhjyydestä, johon maailma on vajoamassa, epätoivon ja nihilismin 

maailmasta, josta ei ole pakotietä. Ihminen joutuu kohtaamaan ennennäkemättömän pahuuden, 

joka imee kaiken voiman ympäristöstään. Edes pappien uhrautuminen ei saa mahtipontista 

taustamusiikkia pitkään aikaan tuekseen: kuin kaikki toivo olisi jo poissa.293 

Elokuvan merkittävin ääninäyte on sen alussa kuultava arabiaksi esitetty muslimien 

rukouskutsu. Tämä kertoo McDannellin mukaan elokuvassa tavoiteltavasta alkuasetelmasta ja 

siten koko elokuvan tunnelmasta enemmän kuin mikään visuaalinen temppu.294 Alussa kuvassa 

nähdään vain nopeita, vuorottelevia välähdyksiä Georgetownin roomalaiskatolisesta kirkosta ja 

Irakin aavikkomaisemasta. Ennen kuin elokuva lähtee kunnolla käyntiin, rukouskutsu kajahtaa 

ilmoille, mustalle taustalle asettuvan, punaisin kirjaimin kirjoitetun elokuvan otsikon 

ilmaantuessa näkyviin. Kutsu kaikuu taukomatta, kuvien siirtyessä väläyksittäin 

auringonnousuun, aavikkomaisemaan, paimeniin ja heidän eläimiinsä ja lopulta Merrinin 

kaivausryhmään.295 

McDannell painottaa, että vain harva katsojista – jos kukaan – ymmärsi kyseessä olevan 

muslimien rukouskutsu. Kutsussa painotetaan Jumalan suuruutta ja ylivaltaa kaikkeen muuhun 

nähden, mikä Manaajan kaltaisessa vahvasti uskonnollissävytteisessä elokuvassa ei sinänsä tule 

yllätyksenä. Päinvastoin, Jumalan suuruuden korostaminen liittyy voimakkaasti elokuvan 

lopussa käytävään kamppailuun kirkonmiesten ja riivaajan välillä. Kohtauksen äänimaiseman 

valinnan taustalla on sekä lähdemateriaalina toimineen romaanin kirjoittajan Blattyn, että 

ohjaaja Friedkinin tavoitteet tuoda omaa maailmankuvaansa esiin. Samalla heidän 

vaikuttimensa valottavat kuin sattumalta yleisemminkin amerikkalaisten uskonnollisia 

näkemyksiä.296 

Rukouskutsu oli McDannellin mukaan Blattyn keino välittää uskonnollista sanomaa ja 

antaa yleisölle uskonnollinen kokemus näiden sitä huomaamatta. Henkilökohtaisella tasolla 

kutsu luottamaan Jumalan voimaan ja rukoilemaan oli Blattylle tärkeä, vaikkei halunnutkaan 

alleviivata tätä liikaa.297  Friedkinille alkukohtaus oli keino luoda kauhuelokuvan kannalta 
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oikeanlaista tunnelmaa. Sijoittamalla elokuvan alkuun arabiankielisen kohtauksen hän sai 

luotua mielikuva eksoottisesta ja salaperäisestä ympäristöstä, josta pahuuden oli helppo 

kuvitella ilmestyvän. Kauhuelokuvien uhkaavat hahmot olivat perinteisesti kotoisin joko 

kokonaan kuvitteellisista maailmoista tai jostain kaukaisesta, erikoisesta maasta. Pazuzun 

alkuperä ikivanhassa, ihmiskunnan vanhimpien sivilisaatioiden syntysijoilla lisäsi 

huomattavasti sen uhkaavuutta ja mystisyyttä. Arabiaksi esitetyn rukouskutsun kaikuminen 

patsaan ilmaantuessa esiin maan alta luo samanaikaisesti vieraan ja kiehtovan, mutta myös 

hyvin pelottavan tunnelman, joka uskonnolliseen kokemukseen usein liitetään. Pahuus tulee 

kaukaa maailman toiselta laidalta, mutta on samalla kytköksissä kotimaahan, onhan Lähi-itä 

tuonut maailmalle sekä kristinuskon että öljyn.298 

 

3.3.5. Uhrauksia ja rukouksia: keskeiset tapahtumat 
Rosemaryyn verrattuna Manaajan tarina on avoimemmin fantasiaelokuva, jonka kauhun 

aiheuttajana on yliluonnollinen todellisuus. Muutamat tapahtumat ovat erityisen keskeisiä 

tarinan kannalta ja hyödyntävät hyvin visuaalisia tehokeinoja pelottavan tunnelman luomiseksi. 

 

  
                                                  Kamppailu eksyneestä sielusta alkaa.299 
  

Hatran kaupunkiin sijoittuvat kaivaukset aloittavat elokuvan, kun Merrin löytää Pazuzu-patsaan 

ja tulee samalla vapauttaneeksi pirulaisen. Edellä kerrottu rukouskutsu on omassa 

ympäristössään tavanomainen ääni, mutta hieman medaljongin ja demonipatsaan löytymistä se 

vaimenee: kuin Jumala päättäisi äkillisesti vaieta ja antaa elokuvan tapahtumien tapahtua.300 

Katsojalle, joka ymmärtää tämän kutsun merkityksen, on vaikeneminen enne tulevista 

kauhuista. Kaivausten jälkeen alkaa paljastua jonkin ikävän olevan tekeillä, Merrinin mielen 

harhaillessa ja käsien motoriikan heiketessä, kuvan leikatessa tappeleviin kulkukoiriin ja 
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aseistettuihin sotilaisiin.301 

MacNeilien perheen arjen kuvauksessa välitetään ajankuvaan kuuluvia merkkejä, jotka 

taustoittavat manaajien ja riivaajan toimintaympäristöä. Jo aiemmin mainitsin miten 

vanhempien avioliiton rakoilun tuomat perheen sisäiset ristiriidat ja pakanallista spiritismiä 

edustavalla Ouija-laudalla leikkiminen altistavat Regania Pazuzun hyökkäykselle. Lisäksi 

Chrisin ammattia näyttelijänä avataan hänen lähtiessään opiskelijamielenosoituksia 

käsittelevän elokuvan kuvauksiin. Nämä levottomuudet olivat olleet tavallisia edeltävän 

vuosikymmenen lopulla, mutta Manaajan aikoihin ne oli valjastettu viihdeteollisuuden 

palvelukseen. Kuvauskohtausten kautta saadaan kuitenkin näkymä tuon ajan kuohuntaan, joka 

ei 1970-luvun alussa ollut mainittavammin rauhoittunut.302 

Hänninen ja Latvanen huomauttavat riivauksen uhriksi voi joutua kuka tahansa ikään ja 

sukupuoleen katsomatta, mutta erityisen kiinnostuneita demonit ovat uskossaan vahvoista 

ihmisistä. Vakaumuksellisten uskovaisten kristillisestä opista etäännyttäminen ja tuhoaminen 

on kristinuskon vastavoimien kannalta suurempi ansio, kuin uskontoon vähättelevästi 

suhtautuvien, jotka ovat kristillisestä näkökulmasta jo valmiiksi menetettyjä.303  Reganin ja 

Chrisin tapauksessa tilanne on täten nurinkurinen, sillä kumpikaan heistä ei suhtaudu 

kristinoppiin kovin vakavasti. Pazuzun hyökkäys ei heidän tapauksessaan olisi niinkään yritys 

turmella heitä kuin rangaistus heidän synneistään. Regan saa näin maksaa sekä äitinsä 

uskonnottomuudesta ja pyhänä pidetyn avioliiton halveksumisesta, että omasta näennäisen 

viattomasta harrastuksestaan. McDannell muistuttaa Karrasin uskonsa kanssa käymien 

ongelmien merkityksestä tarinan keskiössä, joten hänen uhrikuolemaansa johtava demonin 

hyökkäys olisi täten sanktio juuri uskonpuutteesta ja lähimmäisen lainlyömisestä – 

keskeisimpien kristillisten arvojen loukkaamisesta.304 

Karrasin äidin Maryn kuolema on myös tarinan kannalta merkittävä tapahtuma,  

joka lähes romahduttaa miehen mielen.305 Karras tuntee jatkuvaa syyllisyyttä, häpeää ja surua 

siitä, ettei ollut äitinsä tukena. Hän näkee toistuvasti tätä koskevia painajaisia, ja hänen 

epäilykset uskonsa tyhjyydestä vahvistuvat kaiken aikaa. Äitisuhde varjostaa nuoren papin 

toimintaa lähes koko elokuvan ajan ja osoittautuu lopulta ratkaisevaksi käänteeksi 

lopputuloksen kannalta.306 
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Reganin riivaus on elokuvan keskeisin ja pitkäkestoisin tapahtuma, joka alkaa vähitellen. 

Kuten Rosemaryn painajainen kuvaa noitien menetelmiä dokumenttimaisen tarkasti, myös 

Manaaja esittelee pitkin tarinaa monia hyvin tyypillisiä riivauksen oireita ja niiden 

parantamisyrityksiä. Kristillisessä perinteessä henkiolennon valtaan joutumiseen liittyy sekä 

hyvää, että pahaa. Latinankielinen possessio tarkoittaa hallussa olemista. Henkien valtaan 

joutuminen (tai antautuminen) on perinteinen osa shamanistisia uskontoja ja kuului myös 

varhaisen kristinuskon piiriin, jossa sillä viitattiin usein Pyhän Hengen hallinnalla. Tämä oli 

armolahja, jonka ansiosta ihminen sai suoran yhteyden Jumalaan ja käyttöönsä monenlaisia 

ylimaallisia kykyjä. Riivaus on näin eräänlainen possession pilaantunut muoto, jossa ihminen 

joutuu pahan hengen valtaamaksi. Ilmiö on tavallinen monissa kulttuureissa ja tunnetaan jo 

Raamatun ajoilta asti.307 

Manaajan kuvaama riivaus täyttää lähes kaikki perinteisen kristillisen riivauksen 

tunnusmerkit, joita on Hännisen ja Latvasen mukaan kolme.308 

1. Riivattu on epätavallisen äänekäs, aggressiivisuus ja itsetuhoinen ja kykenee monen-

laisiin yli-inhimillisiin fyysisiin suorituksiin 

2.  Demonin uhoaa ylimielisesti omistavansa riivatun ja kieltäytyy jättämästä tätä 

3.  Demoni on vuorovaikutuksessa manaajan kanssa, joka vaatii henkeä kertomaan ni-

mensä ja lähtemään riivatusta.  

Reganin alkuun tuntema hämmennys ja kauhu saavat väistyä hänen katseestaan hänen oman 

tietoisuutensa jäädessä melko nopeasti pimentoon. Kesken Chrisin kotonaan järjestämien 

juhlien Regan ilmaantuu yöpaidassaan vieraiden eteen, kertoen seurueen astronauttina 

toimivalle vieraalle tämän tulevan ”kuolemaan siellä ylhäällä” ja virtsaten lattialle. Kohtauksen 

jälkeen tyttö vain tuijottaa poissaolevana tyhjyyteen. 309  Myöhemmin hän alkaa huutaa 

korviavihlovasti ja vahingoittaa sekä itseään, että ympärillään olevia. Hoitoa yrittävät lääkärit 

saavat kokea sekä verbaalista, että fyysistä vakivaltaa ja jopa kehotuksen seksuaaliseen 

kanssakäymiseen. Samalla Reganin ääni muuttuu ajoittain tunnistamattoman matalaksi ja 

möreäksi. 310  Psykologin yrittäessä selvittää hypnoosin avulla syytä käytökselle, hänen 

sukuelimensä saavat äkillistä kyytiä tytön kouran puristuksessa.311 

Burke Dennings kokee vielä tylymmän kohtelun vahtiessaan Regania Chrisin poissa 

ollessa ja tultuaan heitetyksi ulos Reganin ikkunasta. Tämä herättää viranomaisten huomion, 
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sillä tapahtumahetkellä Burke ja Regan ovat kahdestaan huoneessa, eikä nuori tyttö pystyisi 

omin voimin paiskaamaan aikuista miestä ikkunasta. Joku (tai jokin) tuntematon on siis 

heittänyt hänet lasin läpi. Chrisin vaeltaessa pimeässä talossa Pazuz-patsaan pää vilahtaa 

nopeasti pimeydessä, mikä kertoo asioiden todellisesta laidasta.312 Arnzen pitää kohtausta 

tarkoituksenmukaisena tehokeinona yleisölle, joka Chrisista poiketen näkee patsaan 

ilmestymisen ja katoamisen. Tämä jättää katsojan avuttomaan tilaan, hänen tietäessään 

tilanteesta enemmän kuin elokuvan hahmot.313 Lääkäreiden antamat rauhoittavat lääkkeet 

eivät Regania kauaa pidättele, kun hän jo äitinsä kauhuksi kävelee luonnottomassa asennossa 

– nelinkontin, pää alaspäin – portaita alas, sylkien verta.314 

Reganin käytöksen luonnetta korostetaan väkivaltaisuuden ohella myös uskonnollisten 

esineiden häpäisyllä. Hännisen ja Latvasen mukaan riivatun tilaan kuuluu uhrin raju reagointi 

kristillistä (ja yleisesti uskonnollista) symboliikkaa kohtaan. Demoni valittaa äänekkäästi 

kuullessaan rukouksia ja tuntee tuskaa pyhinä pidettyjen esineiden läsnäolosta ja kosketuksesta. 

Tämä ei kuitenkaan estä sitä häpäisemästä niitä ja pilkkaamasta niitä eri tavoin315: aiemmin 

mainittu kirkon rekvisiittaan kuuluva Neitsyt Marian patsas saa uuden, irvokkaan ulkomuodon 

Reganin omilla maaleilla. 316  Elokuvan provokatiivisimpia hetkiä on kohtaus, jossa Regan 

masturboi näyttävän verisesti krusifiksilla ja käy oman äitinsä kimppuun. Noiden hetkien 

aikana Regan alkaa jälleen puhua möreällä äänellä ja viittaa itseensä kolmannessa persoonassa, 

mikä paljastaa Pazuzun ottaneen hänet täysin valtaansa ja puhuvan hänen puolestaan. Riivaus 

alkaa pian vaikuttaa myös Reganin ulkonäköön. Tytön muodonmuutos on kuvattu hyvin 

hillitysti, mutta samalla kouriintuntuvasti. Riivauksen yltyessä Regan kykenee monenlaisiin 

yli-inhimillisiin suorituksiin: aiemmin mainitun porraskävelyn lisäksi hän kääntää päätään 180 

astetta, kyeten samalla puhumaan kauhistuneelle äidilleen.317  

Riivatun Reganin Denningsin äänellä esittämä kysymys (”Do you know what she did? 

Your cunting daughter?”318) on Arnzenin mukaan osa elokuvan kauhuteemaa, sillä se tuo 

mukanaan seksuaalisuuden. Jo aiemmin sairaalassa Regan on käskenyt lääkäreitä pysymään 

kaukana jalkovälistään, nyt hänen kysymyksensä viittaa seksuaaliseen kanssakäymiseen äidin 

miesystäväkokelaan kanssa – vaikka Arnzen huomauttaakin kysymyksen viittaavan 

ensisilmäyksellä Denningsin murhaan. Varhaismurrosikäisen tytön alkava seksuaalinen 
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herääminen saa Manaajassa häiritseviä piirteitä esittämällä siihen liittyvän pedofilian piirteitä: 

Reganin muuttuva ruumis muuttuu elokuvan aikana groteskiksi eläimellisten viettien 

ilmentäjäksi.319 

Riivaus voi kehittyä pitkän ajan kuluessa, mikä selittää Reganin tilan heikkenemisen 

asteittaisuuden. Hengen tavoite on tavallisesti kiduttaa valtaamansa ihminen hengiltä, joten se 

voi laittaa hänet vääntämään itseään luonnottomiin asentoihin, paiskautumaan ympäriinsä ja 

oksentamaan voimakkaasti, jolloin riivattua uhkaavat sekä iskujen aiheuttamat vammat, että 

nestehukka.320 Nämä pätevät myös väkivaltaiseen ja oksentelevaan Reganiin, joka on lopulta 

sidottava kiinni ja laitettava tiputukseen.321 

Hänninen ja Latvanen muistuttavat riivaajien kyvystä saada uhri suorittamaan edellä 

mainittujen lisäksi myös muita tekoja, joihin kuuluu uhrille tuntemattomien asioiden 

tietäminen.322 Uhri kykenee myös puhumaan kielillä, joita ei tavallisesti osaisi. Regan puhuu 

latinaa, mitä on (katolisessa perinteessä) pidetty demonien yleisesti käyttämänä kielenä, 

tarkoituksenaan pilkata Jumalaa ja kirkkoa.323 Manaaja demonstroi molempia ilmiöitä tarkasti 

Karrasin saapuessa Chrisin pyynnöstä tutkimaan Regania. Tämä tunnistaa hänet papiksi ja 

tietää hänen äitinsä kuolleen – vaikka hänelle ei ole kerrottu kummastakaan. Myöhemmin 

Karras palaa nauhurin kanssa todistaakseen riivauksen aidoksi, jolloin demoni uhoaa avoimesti 

kirkonmiehelle ja pitää tätä pilkkanaan. Karras kuulustelee riivaajalta kuka ja mikä tämä on, 

jolloin Pazuzu kutsuu itseään Reganin suulla Paholaiseksi ja kertoo aikovansa pitää Regania 

hallussaan ”kunnes tämä mätänee haudassa”. Regan käyn Karrasin kanssa lyhyen keskustelun 

latinaksi, vaikka Reganin ei pitäisi osata sitä sanaakaan. Karrasin roiskiessa vettä Reganin 

päälle tämä alkaa kiemurrella tuskasta ja valittaa äänekkäästi, vaikka Karras paljaastakin sen 

olevan todellisuudessa tavallista hanavettä. Nauhurille tallentuneet äänet osoittautuvat 

puolestaan takaperin lausutuksi englanniksi. Karras epäilee riivausta pitkään, kunnes huomaa 

kuulustelun myötä Reganin vatsaan ilmestyvät sanat ”help me”. Tämä kertoo Reganin jollain 

tavoin vielä hallitsevan itseään ja hyödyntävän demonin voimia apua saadakseen. lisäksi 

huoneen lämpötila on laskenut rajusti verrattuna muuhun taloon. Karras vakuuttuu lopulta 

riivauksen aitoudesta ja päättää siksi suorittaa manauksen.324 

  Manaukseen vaaditaan kirkon lupa ja mikäli pappi toteaa tapauksen olevan aito ja vailla 
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lääketieteellistä selitystä, asia viedään hiippakunnalle, jolloin tehtävään tavallisesti valitaan 

aiempaa kokemusta omaava ja hyväksi havaittu manaaja. Merrin katsotaan oikeaksi mieheksi 

tehtävään palattuaan sopivasti matkoiltaan, vaikka hänen heikkenevä terveytensä herättääkin 

huolta. Koska Reganin siirtäminen kirkon tiloihin olisi liian vaarallista, manaus päätetään 

suorittaa hänen kotonaan. 325  Itse manaaminen on koko elokuvan huipentava pitkä ja 

tunnelmaltaan ahdistava tapahtuma. Tähän tarvittava uskonnollinen rituaali esitetään 

viimeisenä oljenkortena, pelastavana, mutta jopa pelottavana toimintana. Kivikasvoinen Merrin 

komentaa Karrasin hakemaan rituaaliin tarvittavat välineet, jotka miehet laittavat 

käyttökuntoon painostavissa tunnelmissa, Merrinin opastaessa kollegaansa demonin 

kohtaamisessa. Sekä Chrisille, että katsojille tehdään selväksi, ettei kyseessä ole mikä tahansa 

operaatio, vaan Reganin sielusta käytävä kamppailu, jonka onnistumisesta ei anneta 

minkäänlaisia lupauksia.326 

Roomalaiskatolisessa manaamisrituaalissa käytetään vanhaa, virallista kaavaa, Rituale 

Romanumia. Sen aikana manaaja vuorotellen rukoilee Jumalalta voimaa rituaalin 

suorittamiseen ja komentaa vakaasti henkeä poistumaan uhristaan. Manauksen kohteeksi 

joutuva demoni alkaa usein uhkailla manaajia uhrin vahingoittamisella tai tappamisella, mikäli 

nämä eivät välittömästi jätä rituaalia kesken tai jopa antautuu röyhkeään keskusteluun näiden 

kanssa, uhkaillen ja flirttaillen. Manaajaa tämä ei saa häiritä, eikä hän saa manaamista edeltävää 

tutkimusta lukuun ottamatta keskustella demonin kanssa, sillä niiden tarkoitus on juuri 

hämmentää häntä ja heikentää siten rituaalin tehoa. Rituaalin aikana manaaja tekee tarkkaan 

määrätyillä hetkillä ristinmerkkejä riivatun ylle ja tarvittaessa kastelee tätä pyhällä vedellä. 

Manausrituaali ei aina toimi ensimmäisellä kerralla, joten sitä toistetaan tarvittaessa niin monta 

kertaa, että demoni saadaan lopulta ulos uhristaan.327  

 

           
                            Riivaajan ote uhristaan tarjoaa haastetta jopa kokeneelle manaajalle.328 
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Koko rituaali käydään elokuvassa läpi pienimpiä yksityiskohtia myöten – samalla 

demonstroiden manaajien tekemiä virheitä. Pazuzu valitsee taktiikakseen manaajien 

hämmentämisen ja näiden astuessa Reganin huoneeseen hän odottaa hiljaa, kunnes nämä 

aloittavat rituaalin suutelemalla Raamattua ja rukoilemalla. Merrin alkaa voimakkaalla äänellä 

komentaa Pazuzua lähtemään tytöstä, roiskien samalla pyhää vettä tätä kohti ja krusifiksia 

heristäen, Karrasin lukiessa rukouksia Raamatusta. Pazuzu reagoi huutamalla papeille lisää 

loukkauksia ja uhkaillen Karrasia tämän äidin Helvettiin joutumisella. Karras hätääntyy ja 

Merrin yrittää saada hänet olemaan kuuntelematta demonin puheita, jotta he pysyisivät 

vahvoina ja saisivat näin manauksen toimimaan. Riivattu Regan alkaa oksentaa ja piehtaroi 

tuskissaan, veden polttaessa hänen ihoaan. Manaus ei kuitenkaan tehoa toivotulla tavalla ensi 

yrityksellä, vaan Pazuzu saa pidettyä otteensa. Rituaali käy yhä hurjemmaksi, Reganin ruumiin 

kärsiessä demonin käsittelyssä ja pappien alkaessa käydä epätoivoisiksi. Katsojan järkytykseksi 

tytön viimeistä toivoa edustavat papit kavahtavat kauhuissaan sängyn viereen ilmaantuvaa 

näkyä demonisesta patsaasta. Pahan nujertaminen alkaa näyttää ylivoimaiselta.329 

Papeille rituaali on suuri koettelemus ja heidän on pidettävä tauko. Molemmat osapuolet 

vetäytyvät kauemmas toisistaan uutta kierrosta varten ja Karras tutkii Reganin terveydentilaa. 

Hänelle selviää, että riivauksen vuoksi tytön sydän saattaa pettää milloin vain, mikä nostaa 

operaation panoksia. Karrasille demonin vihjailut äidistä ovat kuitenkin liikaa ja hänen on 

lopulta vetäydyttävä tilanteesta. Henkilökohtainen epävarmuus ja epätoivo nakertavat hänen 

uskoaan ja näin tulee näyttäneeksi yleisölle, miten manaajan ei pitäisi toimia. Merrin jatkaa 

yksin, mutta löytyy lopulta kuolleena, virnuilevan Reganin tarkkaillessa vieressä. Karras yrittää 

elvyttää kollegaansa, mutta havaittuaan sen turhaksi hän menettää malttinsa ja syöksyy riivatun 

tytön kimppuun, käskien tätä ottamaan Reganin sijaan hänet. Reganin riuhtaistessa pois 

Karrasin kaulassa roikkuneen Joosef-medaljongin uskonnon ulkoiset tunnusmerkit poistuvat, 

jättäen jälkeensä pimeyden.330 

Pazuzu tottelee ja siirtyy Karrasiin. Reganista poiketen hän kamppailee riivausta 

vastaan, pidättelee itseään jatkamasta Reganin kurittamista ja näkee jälleen näyn äidistään 

ikkunassa: tämän muisto antaa hänelle yllättävää voimaa pelastaa riivattu ilman perinteisiä 

manauskeinoja.331 Arnzenin mukaan Karras on riivauksen myötä löytänyt keinon liittyä äitinsä 

                                                
329 Manaaja 1973, 1:47:40 
330 Manaaja 1973, 1:55:25 
331 Manaaja 1973, 1:56:00 



 

 73 

seuraan omilla ehdoillaan, torjuen samalla demonin aikeet. 332  Rautalahti vertaa hänen 

toimintaansa Jeesuksen henkienkarkotukseen hänen vapauttaessaan Legio-nimisen miehen 

riivaajien vallasta: Karras antaa itsensä Pazuzulle – kuten Jeesus antoi Legiota riivanneille 

hengille uuden kodin sikalaumassa. Kertomuksen siat tappoivat itsensä syöksymällä kalliolta 

alas ja samoin Pazuzun riivaama Karras tekee itsemurhan paiskautumalla alas ikkunasta ja vie 

samalla demonin mukanaan. Hetkeä myöhemmin Chris löytää tyttärensä itkemästä lattialla. 

Molemmat papit ovat kuolleet, mutta heidän potilaansa on kunnossa. Pelastettuaan Reganin 

Karrasista on tullut (tulkinnanvarainen) vapahtajahahmo.333 

 

3.4. Suhde yhteiskuntaan 
Kriitikko Mark Kermode sen sanoi:  

Manaaja esitti uskottavan muotokuvan modernista urbaanista maailmasta, jonka rivo, ikiaikainen paha 
repii riekaleiksi. Yleisö todisti ensi kerran, kuinka kaikki se mitä pidettiin terveenä ja hyvänä 
hapertuvan amerikkalaisen unelman aineksena häväistiin graafisesti – koti, perhe, kirkko ja, kaikkein 
hätkähdyttävimmin, lapsi.334 

Tutkimukseni tässä osassa selvitän läpi Manaajan tarinankerronnan aikana nousevia tärkeimpiä 

aiheita ja teemoja. Huomattavimpia näistä ovat ajan kulttuurinen murros, johon liittyi 

uskonnollisiin perinteisiin nojaavan maailmankatsomuksen ja muuttuvien nuorisokulttuurin ja 

sukupuoliroolien sävyttämän katsomuksen suhde. Tarkastelen myös näiden taustalla 

kummittelevia ja olosuhteet mahdollistaneita poliittisia ja yhteiskunnallisia tapahtumia, jotka 

loivat olosuhteet näille ilmiöille. Tämän kautta tutkin mitä ne kertovat oman aikansa ja 

ympäristönsä uskonnollisesta ja siten yhteiskunnallisesta tilasta. Näin syvennyn siihen 

kontekstiin 1970-luvun alussa, jolloin tutkimani elokuva ilmestyi.  

Manaajan kaltainen riivausaiheinen elokuva on lähteidensä puolesta syvällä 

yhteiskunnassa. Amerikkalainen yhteiskunta on virallisesta sitoutumattomuudestaan 

huolimatta hyvin uskonnollinen 335  ja ammentaa aiheensa pitkälti eurooppalaisista 

uskonperinteistä. McDannell muistuttaa, miten keskeinen rooli katolisella kirkolla on 

amerikkalaisissa elokuvissa. Vaikka kyse ei olekaan maan valtauskonnosta, ei katolisuus ole 

jäänyt sivustakatsovan, hiljaisen vähemmistöuskonnon rooliin, vaan sen rituaalit ovat 

toistuvasti näkyvällä paikalla, jopa protestanttista uskontoa paremmin. 336  Kauhuelokuvista 

Manaaja on merkittävimmin edustanut ja kuvannut katolisuutta, joten se on ollut kirkolle 

parasta mahdollista mainosta. Manaaja muistutti kirkon olemassaolosta yleisölleen, joka tarttui 
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siihen ennennäkemättömällä innolla ja hysterialla. Ennen kaikkea se kertoi (omasta 

näkökulmastaan) millainen roomalaiskatolinen kirkko oli.337  Elokuvaohjaaja John Landisin 

sanoin: ”Yksikään muu elokuva ei ole tehnyt yhtä paljon roomalaiskatolisen kirkon hyväksi kuin 

Manaaja.”338 

Elokuvan ilmestyessä elettiin 1970-luvun värikkäitä vuosia, jotka jatkoivat edeltävän 

vuosikymmenen myrskyjä. Nämä levottomat ajat tiivistyivät Manaajan tarjoamaan kuvastoon, 

johon heijastuivat eräät aikansa suurimmat pelot. Elokuva otti murskaavan kohtelunsa 

kohteeksi sekä uskonnon, että lapsuuden.339 

 

3.4.1. Elokuvan sijoittuminen aikaansa 
Amerikkalaisen yhteiskunnan tila oli 1970-luvun alussa sekava. Edellisen vuosikymmenen 

tapahtumat olivat jo ennestään murentaneet amerikkalaisten itsevarmuutta ja uskoa maansa 

ylivertaisuuteen. Baghin mukaan Manaaja oli yhteiskunnallinen kuvaelma muutoksen kourissa 

kärvistelevästä maasta, joka ei voinut olla enää varma siitä, millainen siitä oli tullut ja 

millaiseksi se vielä tulisi. 1960-luku oli päättynyt idealistisen kukkaismaailman ja optimistisen 

tulevaisuudenuskon törmättyä rajusti todellisuuden ja muutokseen liittyneen vauhtisokeuden 

kanssa. Henkisesti hajanaisessa yhteiskunnassa Manaajan kaltainen kantaaottava ja monien 

mielestä rienaava elokuva oli kuin pommi, joka löysi nopeasti maaliinsa. Manaajalle ei mikään 

ollut pyhää, vaan sen käsittelyssä perinteiset amerikkalaiset kotiin, uskontoon ja lapsuuteen 

liittyvät arvot saavat uuden tarkastelun.340 

Vietnamin sota oli pidentyneen kestonsa, tappioidensa ja ankaran kritiikin myötä 

juuttunut piikiksi Yhdysvaltojen hallinnon lihaan. Vuonna 1968 Vietkongin sotilaat olivat 

onnistuneet tunkeutumaan useisiin Etelä-Vietnamin kaupunkeihin, joita Yhdysvaltain armeija 

oli suojannut. Tapaus oli viimein herättänyt amerikkalaishallinnon harkitsemaan sodan 

päättämisen mahdollisuutta. Sodan lopettaminen ei silti onnistunut helposti, sillä vetäytymistä 

ilman päämäärän saavuttamista pidettiin häpeällisenä arvovaltatappiona.341 Lyndon Johnsonia 

presidenttinä seurannut Richard Nixon pyrki vetämään amerikkalaisjoukot sodasta avoimesti, 

mutta harkitusti vahvistaen samalla etelävietnamilaisten joukkoja, jotta nämä olisivat vähitellen 

korvanneet Yhdysvallat sodan osapuolena. Samaan aikaan amerikkalaiset kävivät kuitenkin 

ilmasotaa Pohjois-Vietnamissa ja pudottivat vuosikymmenen vaihteessa alueelle 
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ennenäkemättömän määrän pommeja. Vetäytymisen aikana amerikkalaiset kokivat lisää 

tappioita, eivätkä etelävietnamilaiset kyenneet ottamaan heidän paikkaansa.342  

Hallitus pyrki pitämään taistelutahtoa yllä, mutta kehnolla menestyksellä. Kotimaassa 

sotaa vastustettiin ankarasti, vaikka mielenosoittajat saivat ajoittain viranomaiset ja jopa 

kansalliskaartin kimppuunsa.343 Sodan pitkittyessä paineet neuvotteluihin sen lopettamiseksi 

kasvoivat, sotilaalliseen voiton tavoittelusta huolimatta. Joukkojen vähentäminen alkoi ja 

vuonna 1972 oli amerikkalaissotilaiden lukumäärä enää murto-osa entisestä, mutta ne 

käynnistivät silti ”joulupommituksena” tunnetun iskun.344 Nixon pyrki samaan aikaan saamaan 

maansa kunniallisesti ulos sodasta ja lepyttämään näin arvostelijoiden kiihtyneet äänenpainot 

ja kuitenkin todistamaan Yhdysvaltojen kykyä vaikuttaa halutessaan muuhun maailmaan. Vielä 

samana vuonna Nixon määräsi ankarat pommitukset Pohjois-Vietnamiin. Yhdysvallat oli 

hävinnyt sodan, mutta pyrki saamaan edes vähän menetettyä arvovaltaansa takaisin.345  

Vuonna 1973 aselepo saatiin lopulta solmittua. Amerikkalaiset joukot oli määrä vetää 

pois kahden kuukauden kuluttua ja etelävietnamilaisten vastaanottaa enää taloudellista apua. 

Vuonna 1975 sota päättyi lopullisesti viimeisten amerikkalaisjoukkojen poistumiseen. 

Yhdysvaltain ponnisteluista huolimatta Vietnamista tuli kommunistinen valtio pohjois- ja 

etelävaltioiden yhdistyttyä.346 Vaikka sota saatiin näin viimein päätökseen, se oli ehtinyt jättää 

kansakuntaan syviä haavoja. Kylmä sota tulisi vielä jatkumaan 1990-luvun alkuun saakka, mikä 

piti poliittisen kentän kireänä. Vietnamin tragedia oli osoittanut, ettei Yhdysvallat ollutkaan 

maineensa veroinen mahtitekijä, jollaisena se oli siihen asti esiintynyt.347 

Yhdysvallat oli toisen maailmansodan jälkeen kokenut voimakkaan taloudellisen 

nousukauden. Vaikka tilanne näyttikin alkuun melko synkältä, sodanjälkeiseen elämään 

totutteleva yhteiskunta välttyi laajamittaisilta kriiseiltä. Eurooppalaisista poiketen 

amerikkalaiset olivat välttyneet sodan vaikutuksilta omalla maaperällään ja aloittivat 1950-

luvulla kulutusjuhlan. Syntyvyys kasvoi sodanjälkeisinä vuosina huomattavasti ja uusien 

asutuskeskusten syntyminen kuvasti myös keskiluokan huomattavaa kasvua. 1960-luvulle asti 

Yhdysvaltain vauraus lisääntyi, eivätkä kansalaiset epäröineet näyttää sitä. Sota oli osittain 

auttanut heitä elvyttämään teollisuuttaan ja täten ostovoimaansa, joten Yhdysvallat kuului 

kaikilla mittapuilla mitattuna maailmansodan voittajiin.348      
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Vietnamin sota auttoi maan taloutta vastaavasti laskemaan. Sota Aasiassa oli 

Yhdysvalloille kaikilla mittapuilla hyvin kallis operaatio. Kymmenet tuhannet 

amerikkalaissotilaat olivat kuolleet, vielä useampi saanut henkisiä ja ruumiillisia vammoja. 

Moni sodan veteraani kärsi jälkeenpäin ankarista traumoista, päihderiippuvuudesta ja teki jopa 

itsemurhan. Lisäksi moni heistä sai myös sotaan kyllästyneen yhteisön vihat päälleen, joutuen 

näin maan hallinnon tekemien virhearvioiden syntipukiksi. Veteraanien sopeutuminen 

yhteiskuntaan osoittautui suunnattomaksi haasteeksi. Sota oli osoittautunut myös taloudellisesti 

tappiolliseksi: pelkät sotatoimet vaativat yli 100 miljardia dollaria. Veronkorotuksiin ei hallitus 

ollut suostunut, mikä kasvatti sodan tuomia taloudellisia vaikeuksia, sillä se ei saanut mistään 

tuloja kuluja paikkaamaan. 1950-ja 1960-lukujen talouskasvu hidastui huomattavasti 

Vietnamin tapahtumien myötä.349  Sota vei rahaa kotimaahan tehdyiltä sijoituksilta, jolloin 

taistelu amerikkalaisten omia yhteiskunnallisia ongelmia vastaan jäi toissijaiseksi.350  

Samaan aikaan nuoriso osoitti entistä voimakkaammin mieltään vanhempiensa arvoja 

vastaan. Moni halveksui kotimaansa ylimielistä puuttumista muiden maiden asioihin ja ihaili 

avoimesti Ernesto Che Guevaran ja Fidel Castron kaltaisia Yhdysvaltain hallinnon 

vihollisinaan pitämiä henkilöitä. Moni nuori laittautui ja pukeutui vanhempien ihmisten 

mielestä erikoisesti ja käytti rujoa, epäkohteliaaksi koettua kieltä.351  Perinteisten ja uusien 

vaihtoehtoisten elämätapojen ja ilmaisutapojen ristipaineessa nuoriso järisytti kapinallisella 

asenteellaan sodan satuttamaa, vanhoillista amerikkalaisyhteiskuntaa pahasti. 352 

Viihdeteollisuudessa tämä tarkoitti uusia, yhä puistattavampia teoksia, mikä sai vanhemmat 

kauhun valtaan. Valkokankaalla tarjottiin ikään kuin vastapainoksi monimutkaistuneelle 

todellisuudelle suoraviivainen hyvän ja pahan taistelu, joka kuitenkin ammensi aiheensa 

reaalimaailman ilmiöistä.353  

McDannell esittää monien amerikkalaisten puolesta kysymyksen, oliko jonkinlainen 

korkeampi paha voima voinut ajaa maan sekasortoon. Kriisien koettelemana moni 

amerikkalainen saattoi hyvinkin epäillä tällaisten voimien riivaavan ympäröivää todellisuutta. 

1960-luvun optimismin sävyiset vuodet olivat muisto vain ja vuosien mittaan niiden perintö 

jalostui yhteiskuntaa eri suuntiin repiväksi voimaksi, joka myllersi maan olosuhteet perin 

pohjin. Kansa oli hämmentynyt sekaviksi ja pelottaviksi muuttuneiden aikojen vuoksi.354 
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Manaajan tarinassa riivaajan hyökkäyksestä kärsivät ihmiset ovat itse osasyyllisiä kohtaloonsa. 

McDannelin mukaan moni katsoja saattoi myös miettiä, oliko varmasti toiminut omassa 

elämässään oikein: olivatko arvoliberaalimmaksi muuttuva yhteiskunta, sodanvastaisuus ja 

omat henkilökohtaiset elämänvalinnat olleet varmasti oikeita päätöksiä. Manaajassa 

perinteiden hylkääminen oli johtanut suuriin kauhuihin ja niihin palaaminen vastaavasti 

auttanut selviytymään. Näin ajatellen Yhdysvallat olisi toiminnallaan ja huonoilla valinnoillaan 

itse ansainnut toistuvat vastoinkäymisensä.355  

Manaaja laskeutui mitä edullisimmalle maaperälle, sillä se tarjosi yksinkertaisen 

vastauksen sekä nuorison ongelmakäyttäytymiseen ja yhteiskunnalliseen kaaokseen: 

Paholainen oli riivannut Yhdysvallat. Manaaja antoi uskonnon edustajille ja tutkijoille 

roppakaupalla materiaalia ja sai elokuvayleisön sekaisin. Hirviömäiseksi mutatoitunut, 

demonin riivaama tyttö ja henkilökohtaisten ongelmiensa kanssa kamppaileva pappi painuivat 

syvälle katsojiensa mieliin, tarjoten yllättävän vertailukohdan todellisuudelle.356 

 

3.4.2. Uskonto ja sankarimyytti 
Outi Hakola kertoo, miten muumioista kertovissa elokuvissa on kyse myös muusta, kuin 

elävistä kuolleista. Pinnana alla niissä on kyse jostain syvemmästä: kahden aikakauden ja 

kahden kulttuuri- ja uskontokäsityksen kohtaamisesta.357 Myös Manaajassa on pitkälti kyse 

samansuuntaisesta kahden erilaisen maailmankuvan, käyttäytymismallin ja aikakauden 

yhteentörmäyksestä. 

McDannellin mukaan Manaaja on kuin uskonnollisuuden kaapuun verhottu 

yhteiskunnallinen kommentaari: se symboloi vanhan, perinteisiin nojaavan maailman ja uuden, 

vanhat arvot hylkäävän maailman kohtaamista. Sen ilmestymisen aikoihin olivat poliittisten 

elinten, armeijan, uskontojen ja eri tieteenalojen kaltaiset perinteiset instituutiot alkaneet 

menettää otettaan ja arvovaltaansa yhteiskunnassa. Tuolloin vallitsi yleinen levottomuus, kun 

naiset, vähemmistöt ja nuoret pyrkivät kohti suurempaa vapautta perinteisten rajoitteiden 

hallinnasta, teknologia kehittyi pelottavin harppauksin ja uskonnollisia opinkappaleita 

tarkasteltiin kriittisesti ja rationaalisesti. Myös valtion tasolla Yhdysvallat etsi itseään, joutuen 

määrittelemään uudemman kerran asemaansa maailman johdossa ja taiteilemaan kylmän sodan 

asetelmissa. Yleinen turvattomuuden tunne ruokki levottomuutta ja monista ihmisistä tuntuikin 

kuin Paholainen olisi saanut otteen yhteiskunnasta. McDannell esittää tämän vallan 
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luikerrelleen jopa ihmisten koteihin, mikä heijastui nuorison käyttäytymisessä ja uusien, 

vallankumouksellisten aatteiden leviämisessä. Tässä kivuliaassa prosessissa uskonnollisten 

voimien katsottiin tulevan apuun ja laittavan asiat jälleen kuntoon. Kristinusko – erityisesti 

katolinen kirkko – otettiin demonisten muutosvoimien ja siten rauhattomuuden 

vastalääkkeeksi.358 

Rautalahden näkemyksessä Manaaja esittelee kristillisen uskon menetystä ja sen 

seurauksia, käyttäen riivausta metaforana. Hahmot ovat kadottaneet kontaktinsa uskontoon ja 

kristillisiin perinteisiin, jolloin yksi heistä ”sairastuu” vakavasti. Oireita yritetään hoitaa 

tieteellisin keinoin, mutta tuloksetta. Kieltäytyessään hyväksymästä yliluonnollista 

mahdollisuutta ja uskonnon mahdollisesti positiivista vaikutusta intuitionvastaisina he tulevat 

vain pahentaneeksi tilannetta. Lopulta turvautuessaan uskonnolliseen toimintaan – 

manaamiseen – tilanne helpottuu, mikä osoittaa uskon ja intuitionvastaisen ajattelutavan 

oikeaksi tieteelliseen maailmaankuvaan verrattuna. Uskon kautta (tai siitä huolimatta) 

sairastunut paranee ja uskossaan harhautuneet yksilöt löytävät uskonsa jälleen.359 

Mäyrä esittää Manaajan demonisoimassa pitkälti koko ihmisten luonnollista toimintaa, 

erityisesti aikansa kontekstissa. 360  Rautalahden mukaan Manaajassa keskushahmojen 

erkaantuminen perinteisestä kristillisyydestä/uskonnollisuudesta tuomitaan selvästi, sillä juuri 

se on mahdollistanut riivauksen ja estää sen parantamisen. Apua tilanteeseen haetaan kaikilta 

muilta suunnilta, paitsi uskonnosta ja asian tullessa puheeksi Chris suhtautuu siihen 

halveksivasti verraten manaajaa noitatohtoriin. Chris asettuu osaksi ajalleen luontevaa käytöstä: 

uskonto ei kuulunut enää monien amerikkalaisten elämään vakavasti otettavana tekijänä. Koko 

yhteiskunta nousee tässä osasyyllisen asemaan.361 

Erityisesti uskon menetys demonisoidaan, koska silloin ihmiset menettävät 

kosketuksensa pyhinä pidettyihin arvoihin. Uskon tunnustaminen pakottaa ihmiset 

tunnustamaan hyvyyden ja pahuuden todellisiksi käsitteiksi, joiden edessä he ovat suojattomia. 

Tämä tekee uskonnosta samaan aikaan turvallisen ja pelottavan, sillä se vie ihmisen jonkin 

suuremman äärelle, jossa hän ei voi vaikuttaa kohtaloonsa kuin rajallisesti. Manaajassa uskonto 

antaa suojan, mutta samalla osoittaa ihmiselle hänen rajatun paikkansa.362 

Manaajassa esitetyn kuvauksen tavoin uskonnon katsottiin palauttavan hullusti 

käyttäytyvä nuoriso takaisin ruotuun ja vakauttamaan näin kuohuvaa yhteiskuntaa, joka oli 
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perinteitä vastaan kapinoidessaan ajautunut kaaokseen. Elokuva kuvasi tällöin eräänlaista 

välivaihetta, sillä sen tarinassa modernin maailman mukanaan tuomat ongelmat voitiin voittaa 

traditioihin turvautumalla. Uskontoa ja siten vanhaa maailmaa edustavat papit pelastavat lapsen, 

joka elää perinteille selkänsä kääntäneessä, modernissa maailmassa, jota puolestaan edustavat 

spiritismillä leikkiminen ja ateistinen, tieteelliseen maailmankuvaan luottava yksinhuoltajaäiti. 

Elokuva edustaa tietynlaista halua pitää kiinni vanhoista arvoista ja elämäntavoista. Manaaja 

on antamansa maailmankuvan perusteella melko konservatiivinen, sillä pahat enteet 

voimistuvat nopeasti alussa esitetyn hahmojen arkielämän kuvauksen jälkeen ja lopulta 

perinteiset arvot tuovat avun. Uskonto säilyttää näin yhteiskunnan tärkeimmät arvot ja toimii 

sen moraalisena selkärankana.363 

Manaaja on tyypillinen vahvasti katolinen kauhuelokuva, jossa asetetaan vastakkain 

perinteisen ja modernin elämäntavan lisäksi myös tieteellinen ja uskonnollinen maailmankuva. 

Tieteestä ei ole apua yliluonnollisen hyökkäyksen edessä, joten lääkkeeksi tarvitaan 

uskonnollista toimintaa. Tämä näkyy kahden maailmankuvan rituaalien vuorottelevassa 

esittelyssä. Tieteellisten metodien (aivokuvausten, rauhoittavien lääkkeiden, hypnoosin ja 

psykologian) osoittauduttua hyödyttömiksi on uskonnon vuoro, joka lopulta monen mutkan 

kautta auttaa potilasta toipumaan. Osoittamalla riivauksen olevan aito ja parannettavissa vain 

uskonnollisilla menetelmillä, elokuva tulee samalla osittaneeksi uskonnon ylivertaisuuden 

tieteeseen nähden. 364 Synkeästä kuvastostaan, kolkoista sankarihahmoistaan ja rituaalissa 

tapahtuvista takaiskuista huolimatta Manaaja suhtautuu uskontoon ensinäkemältä varsin 

myönteisesti, esittäen sen pelastajana, kun kaikki muu pettää. Manaamisen pitkä ja 

intensiivinen kuvaaminen on kuin tekijöiden halua esitellä sen voimaa ja vaikutusta. Katsojalle 

pyritään tekemään selväksi, millainen vaikutus uskonnollisella toiminnalla on ja miten se 

tarkalleen ottaen toimii. Uskonnollinen rituaali kutsuu katsojan mukaan eläytymään.365 

Tähän positiiviseen uskontokuvaan nähden on ristiriitaista, miten vastakkaisen kuvan 

Manaaja samalla antaa uskonnosta. Paitsi, että se esitetään pelastajana ja vakauttajana, sen 

rituaalit näyttävät samalla oudoilta, pelottavilta ja ajoittain jopa epäilyttäviltä. Elokuvan 

tosikkomaisuudesta huolimatta Pazuzun toiminta Reganin riivaajana äityy ajoittain jopa 

koomiseksi, mikä taiteilee pelottavan ja naurettavan rajalla ja vaikuttaa samalla elokuvan 

uskottavuuteen katsojasta riippuen. Myös Chrisin alkuun torjuva asenne kertoo monen ihmisen 

vieraantuneen uskonnollisista printeistä ja pitävän niitä lähinnä aikaa hukkaavana vitsinä. 
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Elokuvan vakava suhtautuminen rituaaliin luo mielenkiintoisen kontrastin sille, miten Merrin 

ja Karras esitetään sitä suorittaessaan enemmänkin velhoina kuin kirkonmiehinä. Rukouksiin 

ja pyhiin esineisiin nojaava manaaminen saa seuraa erilaisista taikasanoja muistuttavista 

lausahduksista. Ristin heristäminen ja pyhän veden roiskiminen rinnastuvat taikasauvan 

heilutteluun. Alasten näkemys on, että esitellessään katolista rituaalia Manaaja omalla tavallaan 

myös kritisoi sitä tekemällä siitä näyttävää sirkusta.366  

Manaajan keskeisiin teemoihin kuuluu perinteisen sankarimyytin haastaminen. 

Kirkonmiehet esitetään melko epätavallisina sankareina: Karras kärsii vaikeasta äitisuhteestaan 

ja kokee menettäneensä uskonsa heikkenemisen myötä mahdollisuutensa toimia pappina. 

Merrin on sosiaalisesti eristäytynyt veteraanipappi, jota kalvavat hänen tasaisesti heikkenevä 

terveytensä ja tarkemmin avaamaton menneisyytensä manaajana.367 

Erityisesti Karrasin toiminta kuvataan toistuvasti hyvin epätyypillisenä papille, mikä 

tekee hänestä katsojan kannalta ajoittain hyvin erikoisen hahmon. McDannell muistuttaa, miten 

Karrasille uskonnollisten tilaisuuksien pitäminen on vain työtä, jota kohtaan hän ei tunne 

mitään suurempaa intoa. Messun järjestäminen hänelle suoritus muiden joukossa, johon hän 

suhtautuu yhtä tyynesti kuin nyrkkeilysäkin hakkaamiseen ja urheilukentällä juoksemiseen. 

Hän myös juo alkoholia ja polttaa tupakkaa – perinteisen hyveellinen papin rooli ei kiinnosta 

häntä. Uskonto sisältöineen on hänen kannaltaan toissijaista ja hän suhtautuu kaiken aikaa 

avoimen epäilevästi omaan hengellisyyteensä. Katsojan kannalta papin jättäminen tylyksi sekä 

itseään, että kanssaihmisiään kohtaan luo turvattomuutta.368 Rautalahden mukaan Manaajan voi 

nähdä nurinkurisesti demonin yllättävänä palveluksena ihmisille. Näiden menetettyä uskonsa 

heidän elämänsä muuttuu tyhjäksi ja kurjaksi. Riivaus herättää heidän uskonsa uudelleen ja saa 

näin heidät palaamaan takaisin kristinuskon helmoihin. Karras ja Mcneilit esitetäänkin 

elokuvassa vahvasti uskonnon parantavan vaikutuksen tarpeessa.369 

Myös Merrin kuvataan melko ristiriitaisena tapauksena. Vaikka hän onkin tavallaan 

elokuvan toinen sankari, hänet esitetään ajoittain jopa yhtä uhkaavana kuin Pazuzu. Halki 

elokuvan hänet kuvataan haudanvakavana, hymyttömänä miehenä, joka hyvin pienillä kasvojen 

eleillä osoittaa aavistavansa tulevat vaarat. Lisäksi hän viettää paljon aikaa omassa seurassaan, 

mikä antaa hänestä melko kylmän vaikutelman. Tämä on räikeässä ristiriidassa häneen 

kohdistuvien sankaritekojen kanssa. Kun tähän lisätään Karrasin aiemmin mainitut 
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henkilökohtaiset vaikeudet, ei katsojalle jää juuri suuntaa, josta hakea turvaa. Juuri ne henkilöt, 

jotka ovat tarinan päähenkilöiden paras turva, eivät herätä luottamusta.370 

Merrin on selvästi arvostettu henkilö katolisen kirkon sisällä ja Reganin tapaus annetaan 

pitkälti hänen vastuulleen. Rautalahden mukaan manaajat eli eksorsistit ovat perinteisesti olleet 

henkien karkottajia, mutta samalla heidän nimityksellään on tarkoitettu alemman papiston 

edustajia. Varhaiset kristityt pitivät kykyä henkien manaamiseen jumalallisena siunauksena, 

mutta 250-luvulla se sysättiin erityisesti hierarkian alimmaisten pappien toimitukseksi. 371 

Merrin on ilmeisen kokenut manaaja, mutta hänen työtehtäviensä historiallisen taustan 

huomioiden hän ei ole kirkon hierarkiassa kovin korkealla. Tämä lisää hänen ristiriitaista 

olemustaan, sillä arvostuksesta huolimatta hän on päätynyt tekemään organisaationsa 

hanttihommia. Tämä mahdollistaa tulkinnan, että hän olisi menneisyydessään tehnyt jotain, 

jonka seurauksena hän olisi päätynyt asemaansa. Toisaalta hän on selvästi menestynyt 

tehtävässään, vaikkei olekaan edennyt urallaan ylöspäin. Kuula muistuttaa Merrinin uskon 

kärsineen toisen maailmansodan aikana, jolloin hän on lähtenyt Lähi-itään ja päättänyt 

omistautua kirkonviran sijaan arkeologialle. 372  Tämän tiedon valossa hänen asemansa 

ristiriitaisuus olisi ymmärrettävissä. Sota laittoi hänen uskonsa koetukselle, jolloin hän ei 

kokemuksestaan huolimatta ollut ylempiensä mielestä etenemisen arvoinen. Tämä tekee 

Merrinistä Karrasin kaltaisen oman epäuskonsa ja menneisyytensä kanssa kamppailevan 

hahmon. Uskon horjuminen voi olla molempien pappien kohdalla pääsyy manauksen 

tulkinnanvaraiseen sujumiseen. 

Rautalahden mukaan Merrinin ja Pazuzun välille pohjustetaan erityistä suhdetta.373 

Merrinin huolestunut ilme elokuvan alussa patsaan löytymisen jälkeen vihjailee hänen 

kohdanneen demonin ennenkin. Asetelma näkyy selvimmin hänen lähestyessään MacNeilien 

taloa, jolloin kuva leikkaa hetkeksi Pazuzun riivaaman Reganin järkyttyneisiin kasvoihin. 

Vaikka hahmot eivät ole tuossa vaiheessa vielä kohdanneet kasvokkain, Pazuzu selvästi aistii 

Merrinin tulon. Pidettyään kaikkia muita ihmishahmoja pilkkanaan Karrasia myöten demoni 

tunnistaa saavansa varteenotettavan vihollisen. 374  Kari Kuulan mukaan demoni vapautuu 

elokuvan alussa sitä esittävän patsaan löytyessä, jolloin se pääsee ilmeisen pitkän tauon jälkeen 

hyökkäämään uhriensa kimppuun. Näin Pazuzu olisi ollut vankina patsaassa, ollessaan maan 
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uumenissa vailla ihmiskontaktia.375 Ironisesti tämä tekisi Merrinistä koko elokuvan konfliktin 

alulle panijan. Koska juuri Merrin (tietämättään) vapauttaa Pazuzun, on vain loogista, että juuri 

hän saa käydä uhmaamaan sitä myöhemmin. 

McDannell muistuttaa, miten elokuvan uskontokuvaelmassa on keskeisenä piirteenä 

mukana annos pessimismiä ja epätoivoa, sillä manausrituaali ei lopulta toimi odotetulla tavalla. 

Vuoden 1973 alkuperäinen leikkausversio elokuvasta jätti katsojan epävarmaksi 

lopputuloksesta ja siten tunnelman synkäksi.376 Tämä ei kuitenkaan tyydyttänyt käsikirjoittaja 

Blattya, jonka mielestä elokuva jätti vaikutelman pahuuden voitosta. Vaikka demoni lopulta 

lähteekin Reganista, Merrin ja Karras kuolevat, jälkimmäisen ehtimättä ilmeisesti katua 

syntejään. Chris ei osoita juuri kiitollisuutta lapsensa pelastajaa kohtaan ja ennen lähtöään antaa 

tälle kuuluneen medaljongin isä Dyerin haltuun. Dyer ottaa korun ja kääntyy surullisena pois.377  

Elokuva loppuu masentavaan tunnelmaan, mikä kertoo ajankohdan nihilistisestä ja 

kyynisestä ilmapiiristä. Pahuus on voitettu vain hetkeksi, kalliilla hinnalla, eivätkä pelastetut 

juuri anna sille arvoa. Tämä heijastelee yhteiskunnan kaksijakoista suhtautumista 

uskonnollisiin rituaaleihin, joiden toivottiin pitävään villiintyneen nuorison hahmon ottaneet 

myrskyisät muutosvoimat kurissa, mutta joiden toimintaan ei silti täysin luotettu. Elokuvan 

loppu on haikea, sillä hahmojen elämä ei palaudu täysin ennalleen: mennyttä ”parempaa” aikaa 

ei saa takaisin, eikä uuden suunnan hakeminen onnistu ilman koettelemuksia. Henkisesti 

kolhiintunut Yhdysvallat ei aina pitänyt uskontoa itsestään selvänä pelastajana, vaan sekin 

saattoi pettää. Manaaja edustaa näin yhteiskunnassa vallinnutta ahdistuneisuutta ja 

voimattomuutta. Kuten Bagh sanoi: ”Kaiken yllä jyräsi pahuus – ja sekin oli monimerkityksinen, 

yhtä lailla toiveiden täyttymys kuin kauhupainajainen.”378 

MacDannell huomauttaakin Blattyn tarkoittaneen elokuvalle positiivisemman sanoman. 

Vuonna 2000 elokuva leikattiin uudelleen ja Blattyn pyynnöstä ohjaaja Friedkin lisäsi siihen 11 

minuuttia uutta materiaalia, jota ei vuoden 1973 versiossa oltu nähty. Näin elokuvaan saatiin 

kaksi tärkeää kohtausta, joilla oli tarinan kannalta selittävä ja teologinen rooli. Ensimmäisen 

manaamisyrityksen epäonnistuttua papit käyvät lyhyen keskustelun riivauksen syystä. Karrasin 

kysymys ”Miksi tämä tyttö? Siinä ei ole järkeä” kuvaa paitsi Reganin tilaa, myös laajemmin 

koko yhteiskuntaa. Miksi tämä tapahtui ja juuri meille? Mikä on tämän koettelemuksen 

tarkoitus? Merrin vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi: ”Minusta tarkoituksena on saada meidät 

                                                
375 Kuula 2006, 309 
376 McDannell 2008, 222 
377 McDannell 2008, 199 
378 Bagh 2009, 430 



 

 83 

epätoivoisiksi. Se haluaa meidän näkevän itsemme rumina eläiminä ja kieltämään sen 

mahdollisuuden, että Jumala rakastaisi meitä.379 

Paholaisen pyrkimyksenä on saada ihmiset antautumaan peloilleen ja epäilyksilleen ja 

luopumaan Jumalan johdatuksesta. Yhteiskunnallisella tasolla tämä tarkoittaisi yhteiskunnan 

perusrakenteiden romuttamista, jolloin tilalle tulisi kaaos. Manaajan kuvaama riivaus edustaa 

tukipilareina toimivien arvojen kyseenalaistamisen kautta tapahtuvaa (amerikkalaisen) 

maailman tuhoa.380 Pappien tehtävä kristinuskon edustajina on säilyttää nämä arvot kaaoksen 

estämiseksi. Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman uhrauksia. Erityisesti Karrasin rooli sankarina 

saavuttaa hetkensä papin ottaessa demonin itseensä pelastaakseen lapsen elämän. 

Myöhemmässä haastattelussa Blatty selitti papin nimien merkitystä: Damien viittaa Pyhään 

Damieniin, jolla legendan mukaan oli ihmeparantamisen lahja. Karras puolestaan on muunnos 

latinan sanasta caritas, joka tarkoittaa hyväntahtoista. Karras on pakotettu kulkemaan pitkä tie 

kohdatakseen lopulta marttyyrikuoleman: Karras ottaa Pazuzun omaan ruumiiseensa ja uhraa 

näin itsensä toisen puolesta. Epäitsekäs halu lopettaa kärsimys ja pelastaa Regan tekee sen, 

mihin roomalaiskatolinen rituaali ei pystynyt. Karras uskoo Reganin pelastuvan vain hänen 

uhrauksensa kautta, jolloin hän riivattuna heittäytyy kuolemaansa ja ottaa demonin mukaansa. 

Karrasin Joosef-medaljonki saa merkityksensä, sillä Joosefin uskottiin kuolleen hyvä kuolema 

Jeesuksen ja Marian tukemana. Karras kokee niin ikään hyvän kuoleman, kukistaessaan 

perhettä piinanneen pahan ja saatuaan itse viimein rauhan. 381  Vaikka Karras ei rituaalin 

epäonnistumisen ja kollegan kuoleman myötä ole sankari sanan perinteisessä merkityksessä, 

on hänen tekonsa lopputuloksen kannalta hedelmällinen. Pelastaessaan tytön oman henkensä 

kustannuksella, hän tulee astuneeksi samalle tielle kuin Jeesus aikoinaan. 

Vanha maailmanjärjestys on katoamassa, Karrasin ja Merrinin rooliksi jää uhrautua 

tulevaisuuden ja jatkuvuuden nimissä. Jo keskiajalla uskottiin McDannellin mukaan 

riivaukseen liittyvän suuri muutos ihmisessä, mikäli tämä onnistuttiin pelastamaan hengen 

käsistä. Elokuva alleviivaa tätä muutosta MacNeilien tehdessä lähtöä kodistaan elokuvan 

lopussa. Regan tunnistaa isä Dyerin puvun perusteella papiksi ja antaa tälle kiitollisen pusun. 

Leveä hymy kasvoillaan hän vielä vilkuttaa tälle loittonevasta autosta käsin. Tämä korostettu 

kiitollisuuden- ja hellyydenosoitus osoittaa Reganissa tapahtuneen muutoksen, joka on saanut 

tytön suhtautumaan kristinuskoon suopeasti. Myös Chrisin kohdalla on jotain muuttunut. 

Elokuvan alkuperäisessä versiossa hän tarjoaa Karrasille kuulunutta ja lopputaistelun aikana 
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irronnutta medaljonkia Dyerin haltuun, mutta uudessa versiossa hän pitääkin sen itsellään. 

Blattylle tämä tarkoitti hänenkin asenteensa uskontoonsa muuttuneen. ”She is now open to 

faith”, hän tiivistää. Vaikka demonin tarkoitus on ollut musertaa ihmiset ja saada heidät 

kauemmas Jumalan suojista, on lopputulos päinvastainen. Äärimmäinen tilanne on saanut 

uskonnon hylänneen ihmisen päästämään tämän takaisin elämäänsä. Perinteiset arvot ovat näin 

osoittaneet tehonsa ja saaneet harhautuneen lampaan takaisin laumaansa, tämän kohdattua 

modernin elämäntyylinsä seuraukset. Elokuva päättyy toivonkipinään, kun uskonnollisen 

tapauksen yhdistämät henkilöt – Dyer ja aiempaa Burke Denningsin kuolemaa tutkinut etsivä 

Kinderman – kävelevät rinnakkain poispäin, islamilaisen rukouskutsun kaikuessa vielä kerran. 

Näin Blatty antaa ymmärtää toivoa olevan, niin kauan kuin ihmisillä on uskoa.382 Manaajan 

loppu on kuin katsojien toiveuni paremmasta tulevaisuudesta. 

Manaajaa on sanottu vuoron perään sekä uskonnolliseksi, että uskonnollisaiheiseksi 

elokuvaksi, sekä teologiseksi mainokseksi katoliselle kirkolle, että uskonnosta ammentavaksi, 

viihdyttäväksi kauhuelokuvaksi383. Matti paloheimo asettaa uskonnollisen elokuva kriteereiksi 

kolme tekijää: 

1. Elokuvantekijöiden motiivina on levittää teoksensa kautta uskonnollista tai ideolo-

gista sanomaa 

2. Elokuvaan on rakennettu selvä uskonnollinen kertomus, jonka aikana uskonnolli-

nen viesti tulee katsojalle selväksi 

3. Katsoja ymmärtää ja omaksuu tuon viestin  

Kyse on kuitenkin ennen kaikkea henkilökohtaisesta kokemuksesta, joten Paloheimo 

muistuttaa, ettei tyhjentävää vastausta elokuvan uskonnollisuuteen ole. 384  McDannellin 

mukaan Blatty oli halunnut Manaajan kautta kertoa yleisölleen omista uskonnollisista 

tuntemuksistaan ja levittää sen sanomaa laajemmallekin, vaikka olikin kätkenyt sen useimmilta 

katsojilta.385 Kriitikot Pauline Kael ja Vincent Canby kuvasivat elokuvaa hengelliseksi, sillä 

Blattyn pyrkimyksenä oli epäilemättä tuottaa elokuva, jonka avulla katsoja todella saisi tuntea 

korkeampien voimien läsnäolon. Kael jopa kutsui elokuvaa yhdeksi suurimmista katolisen 

kirkon mainoksista. Tämä ei McDannellin mukaan ollut välttämättä vain positiivinen asia, sillä 

useimpien elokuvakriitikoiden mielestä elokuvan uskonnollisen sanoman ei tulisi näkyä liian 

suoraan ja liian räikeä uskonnollinen sanoma tekee elokuvasta usein yleisön kannalta vaikeasti 

                                                
382 McDannell 2008, 221 - 222 
383 McDannell 2008, 221 
384 Paloheimo 1979, 12 
385 McDannell 2008, 198 



 

 85 

käsiteltävän. Lisäksi avoimen uskonnollisen elokuvan katsotaan monesti olevan 

aatemaailmaltaan haitallinen yksilönvapauden ja henkilökohtaisen kokemuksen kaltaisille 

arvoille, levittämällä liian suoraan tiettyä maailmankatsomusta. Uskonnollisen elokuvan tulisi 

täten välttää uskonnollisten organisaatioiden esillepanoa.386  

Samaan aikaan elokuvan tapa esitellä jesuiittoja herätti huomiota. Jesuiittojen lehti 

America pyrki ymmärtämään elokuvan sisällön ytimen mahdollisimman hyvin, olihan sen 

keskiössä kaksi pappia, joiden tehtävä oli uskonsa voimalla kamppailla pahaa vastaan. Pappi 

Robert Boyle katsoi Manaajan esittävän katolisen uskon kunnioittavassa valossa, sillä hänen 

oma uskonnollinen vakaumuksensa sisälsi monen muun ilmiön ohella juuri ne yliluonnolliset 

uhat, joita kauhuelokuvat tavallisesti käsittelivät. Tässä valossa Manaaja erottui edukseen 

muista uskonnollisista kauhuelokuvista, sillä se todella uskoi omaan sanomaansa.387 Catholic 

News – New Yorkin arkkihiippakunnan virallinen lehti – piti Manaajaa tapahtumien 

kuvauksessaan autenttisena ja ”syvästi hengellisenä elokuvana” ja ylisti sen 

pappishahmoja ”voimakkaina, pyhinä miehinä”. 388  Elokuvan tarkoituksena oli tehdä 

katsojaansa vaikutus ja sen se myös teki, vaikuttamalla laajasti manaamisen suosion nousuun 

ja väitettyjen riivaustapausten yleistymiseen 1970-luvulla. 389   Manaaja täyttää siis melko 

selvästi Paloheimon ehdot uskonnolliselle elokuvalle.  

Hännisen ja Latvasen mukaan elokuvakriitikko Kim Newmanin teos Nightmare Movies 

kertoo kauhuelokuvan lajityypin murroksesta 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Kyseisen 

muutoksen seurauksena sankarin ja roiston roolit eivät olleet enää selviä ja mustavalkoisia. 

Niiden tilalle oli tullut harmaita sävyjä ja toisinaan nämä roolit saattoivat kääntyä kokonaan 

ympäri. 1970-luvun edetessä moni kauhuelokuva ei sisältänytkään enää onnellista loppua, vaan 

saattoivat Rosemaryn painajaisen esimerkkiä noudattaen antaa pahuuden selviytyä voittajana. 

Manaajan kaltainen lopetus, jossa hyvän ja pahan taisto päättyy epäselvästi, oli myös tavallinen, 

sillä se ei antanut katsojalleen suoraa vastausta. Näiden kaltaiset elokuvat jättivät yleisön 

epätietoisuuden valtaan ja ilmaan kysymyksen siitä, miten oikeudenmukainen ja hallittavissa 

maailma lopulta olikaan. Taustalla kurkistelivat maailmansotien, kylmän sodan asetelmien, 

Vietnamin katastrofin ja muiden haasteiden kaltaiset ongelmat, jotka eivät jättäneet sijaa 

hyvyyden voiton mahdollisuudelle. Elokuvien kuvastoista tuli näin realistisempaa ja siten 

pelottavampaa.390 

                                                
386 McDannell 2008, 207 
387 McDannell 2008, 207 - 208 
388 Cuneo 2001, 11 
389 Cuneo 2001, 11 - 12 
390 Hänninen ja Latvanen 1992, 393 



 

 86 

 

3.4.3. Nuoret ja sukupuoliroolit 
Manaaja on monen aikalaiselokuvan tavoin osa sitä perheeseen kohdistuvista hyökkäyksistä 

kertovien kauhuelokuvien sarjaa, jollaiset olivat 1970-luvulla muodissa. Perhettä on 

perinteisesti pidetty amerikkalaisen elämäntavan perusyksikkönä ja sen rikki repiminen on juuri 

siksi tuntunut lähes pyhäinhäväistykseltä.391 Perhekeskeinen kauhu juontaa juurensa jo Psykon 

aikoihin 1960-luvun alkuun, jolloin perheyhteyden hajoaminen muodostui keskeiseksi 

teemaksi. Alasten tulkinnan mukaan Manaaja on omalla, rajulla tavallaan symbolista kuvausta 

teini-iän saavuttamisesta ja sen herättämästä järkytyksestä etenkin nuorten vanhemmissa. 

Nuorison käyttäytymisessä tapahtunut muutos törmäsi tällöin rajusti yhteen perinteisten 

ihanteiden kanssa, jolloin kasvukipuilevien lasten ja nuorten käytös näytti pelottavalta ja 

selittämättömältä. Koska aiempaa kokemusta moisesta ei ollut, olivat aikuiset pitkälti 

neuvottomia hurjistuneen jälkikasvunsa kanssa.392  

Elokuvan tapahtumat kuvaavat aikansa reaktiota nuorison villiintyneeksi koettuun 

käyttäytymiseen. Paloheimo nostaakin keskeiseksi teemaksi nuoren tytön heräävän murrosiän 

ja seksuaalisuuden mukanaan tuoman kauhun 393 . Hännisen ja Latvasen mukaan Manaaja 

käytännössä selitti Paholaisen juonet nuorison huonon käytöksen syyksi. 394  Mäyrän 

mukaan ”jokainen aikuinen” ymmärsi selvästi Manaajan kaltaisten demonielokuvien taakse 

kätkeytyneen viestin.395  

McInerney pitää feministisen liikkeen nousua yhtenä suurista erimielisyyksien ja 

levottomuuden aiheuttajista, jonka kaiut kuuluivat jo Rosemaryn painajaisen naiskuvassa. 

Toinen oli juuri nuorisokulttuurin synty ja nousu, mikä tuotti sodan kokeneiden ja sen jälkeen 

syntyneiden välille kuilun. Sodan jälkeen syntyvyys lisääntyi huomattavasti, jolloin koko 

kansakunta koki selvän nuorennusleikkauksen. 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa yli puolet 

väestöstä oli alle 30-vuotiaita. Nuoret löysivät oman identiteettinsä ja sitä myöten äänensä ja 

halusivat myös käyttää sitä. Heille tärkeää oli oma ”vapautumisensa” ja selvän pesäeron 

tekeminen edeltävien sukupolvien valintoihin. Vanhempi sukupolvi kirjaimellisesti synnytti 

itselleen uuden vastustajan, kun se ei osannut reagoida nuorten liikehdintään. Vanhemmat 

ikäpolvet olivat pyrkineet tekemään seuraavan sukupolven olot mahdollisimman mukaviksi 

rakentamalla uusia kouluja ja muita tiloja, edistämällä kotien viihtyisyyttä ja pitämällä 
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uskonnollista perinnettä yllä ahkerilla jumalapalveluksilla ja muilla menoilla kirkoissa ja 

synagogissa. Vastapainoksi kaikelle tälle he saivat uuden sukupolven, jonka he kokivat 

oikuttelevaksi ja kurittomaksi kaikessa sovinnaisuudenvastaisuudessaan.396 

Johtuen osittain juuri uusien nuorten nopeasta syntyvyystahdista lyhyessä ajassa, 

nuoresta polvesta muodostui selvästi vanhemmistaan erottuva ryhmä. 1950-luvun aikana 

nuorisokulttuuri syntyi ja kehittyi kuin varkain yhä rajumpaan muotoon. Koulujen 

oppilasmäärät olivat suuria ja nuoret viettivätkin runsaasti aikaa keskenään, mikä vahvisti 

ryhmäidentiteettiä. Heille muodostui nopeassa tahdissa omia alakulttuurejaan, joihin liittyvä 

kielenkäyttö, pukeutuminen ja ajanviete erottivat heitä vanhemmistaan entisestään. Aikansa 

kirjailijat, muusikot ja elokuvantekijät tempaisivat nuoret mukaansa ja saivat turvallisen ja 

järjestäytyneen yhteiskunnan näyttämään näiden silmissä elottomalta, tyhjältä ja ahdistavalta. 

Tämä yllytti nuoria uhmaamaan aikansa yhteiskunnallisia käytänteitä. Tänä aikana Rock-

musiikki löi itsensä läpi markkinoilla ja yhteiskunnallisesti kantaaottavat elokuvat löysivät 

tiensä nuorten katsojiensa sydämiin. Amerikkalaisesta elämäntyylistä tuli nopeasti esikuva 

myös muualla maailmassa, nuorison iloksi ja vanhempien kauhuksi. Villiintynyt nuoriso 

muotoutui sosiaaliseksi voimatekijäksi varsinkin länsimaissa.397 

McInerney muistuttaa, miten 1960- ja 1970-lukujen aikana kahdeksan miljoonaa nuorta 

varttui ikään, jossa he ensimmäistä kertaa suuntasivat pois vanhempiensa ulottuvilta 

yliopistoihin. Siellä he antautuivat vapaan elämän nautinnoille. Esiaviollinen seksi, huumeet, 

kapinallisuutta huokuvat elokuvat ja musiikki, uusiin aatteisiin ja uskontoihin tutustuminen ja 

yhteiskunnalliset protestit eri asioiden puolesta ja vastaan muuttivat nämä colleget uusien 

maailmankuvien ja elämäntapojen pesäkkeiksi. Näistä kommuuneista sikisi monenlaisia uusia 

ajatuksia, jotka eivät olisi tulleet kysymykseenkään aiempina vuosikymmeninä.398 

1960-luvun alussa nuoret eivät tyytyneet vain seuraamaan sivusta, miten yhteiskuntaa 

hoidettiin. He katsoivat olevansa osa sitä ja koska he jonain päivänä saisivat sen vastuulleen, 

he halusivat päästä myös vaikuttamaan siihen. Vuonna 1962 vasemmistolainen opiskelijaliike 

Students for a Democratic Society (SDS) julisti heidän olevan ”sukupolvi, joka oli kasvatettu 

vähintään vaatimattomissa oloissa, majoitettu nyt yliopistoihin, katsoen hämillään maailmaa, 

jonka perimme”. 399  Opiskelijat ottivat vahvasti kantaa aikansa suuriin kysymyksiin, mikä 

hermostutti aikuisväestön, jolle pullikoiva nuoriso näyttäytyi jopa uhkana. Rotujen väliset 
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ristiriidat, kylmä sota, teknologian pelottavaksi koettu kehitys, imperialismi ja ylikansoitus 

saivat opiskelijat joukolla liikkeelle. Yksi keskeisimpiä vastustuksen kohteita oli aiemmin 

mainittu Vietnamin sota, jonka he kokivat epäoikeutetuksi, julmaksi ja tarpeettomaksi. 1960-

luvun lopulla amerikkalaisissa, eurooppalaisissa ja aasialaisissa yliopistoissa järjestettiin 

toistuvia sodanvastaisia mielenosoituksia ja jopa vandalismia.400 

Nuoriso muuttui siis lyhyessä ajassa vanhempiaan kunnioittavista tulevaisuuden 

toivoista arvaamattomaksi ja ensisilmäyksellä uhkaavaksi joukoksi, joka horjutti yhteiskunnan 

rakenteita. Oman kulttuurisen identiteetin rakentuminen sai heidät kiinnostumaan 

vaihtoehtoisista elämäntyyleistä, mikä johti lähes väistämättömään yhteentörmäykseen 

edeltävän sukupolven arvojen kanssa. Tämä ilmiö oli osa laajempaa prosessia, jossa 

Yhdysvaltain eri kansanosat – nuorten ja naisten lisäksi etniset ja seksuaaliset vähemmistöt – 

määrittelivät koko maan kansallisen identiteetin uudelleen. Yhdysvallat ei ollut heille kansojen 

sulatusuuni, jossa ihmiset luopuisivat ominaispiirteistään ja sulautuisivat yhdeksi 

kokonaisuudeksi, vaan enemmänkin useista rinnakkaisista väestöryhmistä 

koostuva ”kansakuntien kansakunta”, kuten Walt Whitman oli sen määritellyt jo vuonna 

1855. 401  Yhdysvaltain nuoriso oli varttunut tiedostavaan ikään ja oireili nyt henkisen 

mullistuksen seurauksista. 

Historiallisesti Manaaja sijoittuu aikaan, jolloin psykologinen, vähitellen hiipivä ja 

tunnelmaa nostattava, pyhimpiin arvoihin käsiksi käyvä kauhu oli juuri lyönyt itsensä läpi. 

Manaaja oli kuitenkin huomattavan suorasukainen kuvastossaan verrattuna useimpiin aiempiin 

valtavirran elokuviin. Nuorison käytöksen muututtua yhä levottomammaksi, riehaantuneen 

varhaisteinin kuvaaminen pelästytti yleisön sen tunnistettua samat oireet, joita he olivat 

joutuneet todistamaan myös arjessaan. Demonin riivaama ja hirviömäiseksi mutatoitunut 

pikkutyttö on kuin äärimmilleen viety allegoria lapsessa tapahtuvista muutoksista tämän 

saavuttaessa murrosiän ja kohdatessa elämänsä ensimmäiset suuret kriisit. Moni Reganin oire 

sopii diagnoosiin tuosta elämänvaiheesta. Hän ei muutu yhdessä yössä, vaan vähitellen, 

ihmetellen alkuvaiheessa itsekin tapahtumien syytä. Elokuvassa teini-iän tyypilliset ilmiöt – 

äkilliset mielialan vaihdokset, lisääntynyt aggressiivisuus, törkeäksi äityvä kielenkäyttö, 

seksuaalinen herääminen, perinteisten ja pyhien arvojen häpäiseminen, näyttävästi 

muokkautuva ulkomuoto ja toistuva väkivaltainen ja itsetuhoinen käytös – on valjastettu 

kauhun palvelukseen. Elokuvan tapahtumat kuvaavat aikansa reaktiota nuorison 

käyttäytymiseen, joka oli 1950-luvun jälkeen muuttunut yhä hurjemmaksi. Ymmärtämättömille 
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ja hätääntyneille vanhemmille riivaus näytti jopa uskottavalta selitykseltä jälkikasvussa 

tapahtuneelle äkilliselle muutokselle.402  

Manaaja on Rosemaryn painajaisen tavoin melko vanhanaikainen sukupuoliroolien 

suhteen. Jo Rosemaryn tarinassa elokuvan nimihahmo oli ollut uhri, joka ei kyennyt 

vaikuttamaan kohtaloonsa yrityksistään huolimatta. Rosemary esitetään kuitenkin aktiivisena 

ja päättäväisenä hahmona, joka lakkaa pyristelemästä vasta joukkovoiman edessä. Lisäksi 

hänen vastustajanaan toimiva noitapiiri on pitkälti Minnie Castevetin organisoima, mikä nostaa 

naiset elokuvan pääosiin sekä sankarin, että vihollisen ominaisuudessa. Miehet jäävät tarinassa 

taustalle. Manaaja on sen sijaan ennen kaikkea miesten show. Elokuvan päähahmot Chris ja 

Regan ovat naisia, mikä tekee heidän rooleistaan uhreina kaksijakoisen. He ovat kyvyttömiä 

auttamaan itseään ja toisiaan ja kamppailemaan uhkaa vastaan. Regan on tarinan keskiössä, 

jolloin kaikkien muiden hahmojen toiminta liittyy tavalla tai toisella häneen. Tämä tekee 

hänestä tarinan keskeisen elementin, mutta samalla hän on kaiken aikaa vain uhri, objekti, joka 

ei Rosemaryn tavoin voi itse vaikuttaa mihinkään. Rosemarysta hänet erottaa kuitenkin 

pidemmälle viety passivisuus. Häntä kohdellaan kuin esinettä, jonka hallinnasta muut 

kinastelevat – mikä sekin toimii vain näyttämönä muille kamppailuille, pappien edustamien 

perinteiden ja Pazuzun edustaman rappion välillä. Regan on perinteinen ”neito pulassa”, täysin 

miesten (ja muidenkin) armoilla.403  

Chris esitetään huomattavasti tytärtään aktiivisempana tekijänä, joka on lapsensa vuoksi 

valmis näkemään suuren vaivan apua saadakseen. Hän kieltäytyy luovuttamasta jopa siinä 

vaiheessa, kun kaikki tarjottu apu osoittautuu hyödyttömäksi. Chrisin luotto oman 

maailmankuvansa mukaisiin toimintoihin murenee nopeasti lääkäreiden neuvottomuuden 

vuoksi, mikä ei estä häntä viittaamasta ensin kintaalla näiden ehdotukselle manaamisesta osana 

psykosomaattista hoitoa. Lopulta hän taipuu ja kysyy Karrasia apuun, alistuen näin 

miesvaltaisen organisaation armoille. Chris tiedostaa oman kyvyttömyytensä tyttärensä 

auttamiseen, mikä repii häntä henkisesti ja saa hänet samalla nöyrtymään.404 

Rautalahden mukaan riivaustarinoiden keskeisiin elementteihin kuuluu uhrin kärsimys, 

jolloin tarkoituksena on herättää yleisön myötätunto ja saada heidät eläytymään uhrin 

kokemuksiin. Vaikka Reganin tapauksessa vihjataankin hänen omasta vastuustaan kohtaloonsa 

liittyen, ei uhri ole aina ansainnut tuskaansa henkilökohtaisesti, vaan kategoriansa edustajana. 

Tämä kategoria on tavallisesti metafora yhteisön epäuskolle, josta seuraa rangaistus. Uhri itse 
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on puolestaan useimmiten juuri Reganin kaltainen nuori nainen, jonka rooliin kuuluu yleisesti 

olla heikko ja puolustuskyvytön suuremman mahdin edessä. Erityisesti uhrin osoittaessa 

aikansa tabuja uhmaavia, yksilöllisesti erottuvia piirteitä, manaus palauttaa 

hänet ”normatiiviselle tasolle”, muiden kaltaistensa joukkoon.405  

Manaaja ei suoranaisesti pakota naista omalle, perinteiselle paikalleen Rosemaryn 

tavoin, mutta ei kuitenkaan anna hänelle ja hänen ponnisteluilleen kovin suurta arvoa. 

Itsenäisen naisen roolia vähätellään, kun hän tarvitseekin miehiä auttamaan itseään. Vaikka 

riivaus voikin iskeä täysin sattumanvarsiesti kehen tahansa, ei välttämättä liene sattumaa, että 

demoni iskee juuri sinne, missä maaperä on otollisinta: ateistisen yksinhuoltajaäidin kotiin, 

jossa tytär leikkii spiritismillä. Unohtaa ei pidä myöskään, miten Chrisin ja hänen miehensä 

tulehtuneista väleistä johtuva asumusero on merkki avioliiton horjumisesta, mikä puolestaan 

uhmaa avioeron kieltävää katolista oppia (vaikka kyseessä ei olekaan varsinainen avioero). 

Manaajan esittämässä tarinassa moderni maailmanmeno tuo mukanaan pahaa. Arnzen 

huomauttaa, miten voimakkaan patriarkaalisen viestin elokuva välittää Dyerin Chrisille 

antaman medaljongin myötä: Chris voi jatkossa luottaa kykenevänsä pitämään lapsestaan 

huolta vain sallittuaan kirkon päästä osaksi elämäänsä. Uskonnollisen instituution katsotaan 

pyrkivän korvaamaan perheestä puuttuva mies, koska nainen ei voi elää yksin. Chris ottaa 

uskonnon vastaan, mutta samalla hyväksyy tämän määräysvallan ja hänelle asetetut rajoitteet, 

osoittaen uskonnon antaman avun sisältävän myös kääntöpuolen. 406  Itsenäisyys on siis 

tavallaan rangaistavaa toimintaa. Työssä käyvä, perheensä omin päin elättävä ja vailla miestä 

elävä Chris ei noudata perinteistä naisen roolia. Hänet nähdään kyllä voimakkaan äidinvaiston 

ohjaamana tiikeriemona, joka on valmis mihin vain lastaan auttaakseen, muttei onnistu siinä 

omin voimin.  

Chrisin rooli liittyy osaltaan messiasmyyttiin, joka on tavallinen monissa elokuvissa, 

erityisesti tieteiselokuvissa. Sofia Sjö muistuttaa miten erityisesti naispuolisten 

messiashahmojen osuus on kasvanut ja haastanut näin koko myytin rakenteen.407 Vanhimmat 

naismessiaat löytyvät jo 1970-luvulta, vaikka tuo asema on perinteisesti kuulunut miehille. 

Naisten rooliksi on tavallisesti jäänyt miespuolisen messiaan synnyttäminen ja/tai avustaminen. 

Tämä on korostanut miehen ylivertaisuutta naiseen nähden, sillä naisesta poiketen vain hän voi 

pelastaa itsensä ja muut. Viime aikoina on tätä asetelmaa alettu haastaa ja varioida. 408 
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Tavallisimmin naiselle on varattu äidin rooli, minkä Chris hoitaakin kunnialla. Tällöin heidän 

on kuitenkin tulkittu menettävän asemansa itsenäisinä hahmoina. Heistä tulee ensisijaisesti 

äitejä, joiden ideaaliin kuuluu palvella perhettään ja uhrautua sen puolesta.409 Chris on koko 

elokuvan ajan ”vain” äiti, jonka itsenäiselle elämälle ja omille valinnoille suodaan vain vähän 

aikaa. Hänen arkeaan taustoitetaan vain sen verran, kuin on tarinan kannalta tarpeellista, jotta 

hänet saadaan nopeasti tarttumaan toimeen lapsensa pelastamiseksi. Hän on vahvatahtoinen, 

mutta kuitenkin kykenemätön tekemään itse mitään konkreettista. Hän ei ole tarinan messias, 

vaan tämä kunnia kuuluu Karrasille ja Merrinille. Erityisesti Karras esitetään sankarina, joka 

kamppailee sekä itsensä, että demonin kanssa. Hänen tarinansa on kohtalonomaista matkaa 

kohti kliimaksia, jota Chris ei puolestaan edes aloita.410  

Karrasin kehityskaari on Sjön mukaan tyypillistä miespuoliselle messiashahmolle: hän 

kehittyy uskonsa menettäneestä ja henkisesti heikosta reppanasta ratkaisevaan iskuun 

kykeneväksi sankariksi. Hänen menetelmänsä Reganin pelastamiseksi on tosin kyseenalainen, 

mikä himmentää hänen sankaruuttaan. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lopputulokseen. Manaaja 

edustaa aikansa ihanteita tekemällä miehestä pelastajan ja naisesta pelastettavan. Chrisin valta 

ympäristöönsä vaikuttamiseksi on vahvasti rajattua: todellinen valta kuuluu miehille, joiden 

velvollisuudeksi puolestaan katsotaan naisten puolustaminen. 411 

Kuten aiemmin kerroin, tieteiskauhuelokuva Alien – kahdeksas matkustaja esitteli 

sittemmin uudenlaisen sankarihahmon, Ellen Ripleyn, joka kohosi sukupuolestaan huolimatta 

yhdeksi merkittävimmistä sankari- ja messiashahmosta. 412  Tuo aika koitti kuitenkin vasta 

vuonna 1979, eikä Manaajan edustamassa maailmankuvassa ollut vielä sijaa naispuoliselle 

selviytyjälle ja pelastajalle. Arnzenin mukaan tutkijat Michael Ryan ja Douglas Kellner 

tiivistävätkin Manaajan olleen pitkälti vertauskuva itsenäisen naisen ja tämän seksuaalisuuden 

pelolle, jolloin miehen odotettiin toimivan naisten ja lasten ohjaajana ja suojelijana.413 Manaaja 

edusti asenteiltaan välivaihetta, jossa vanhat arvot kyseenalaistettiin vähitellen. Rosemaryn 

tavoin myös Manaaja pyrki osoittamaan naiselle hänen oman asemansa. 
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4. Yhteenveto ja johtopäätökset 
Rosemaryn painajainen ja Manaaja heijastavat uskonnon kautta 1960- ja 1970-lukujen taitteen 

yhteiskunnallista tilaa Yhdysvalloissa, jolloin maa kävi monen muun länsimaan tavoin läpi 

suuria henkisiä muutoksia, liittyen uskontoon, sukupuolirooleihin ja sukupolvien väliseen 

kuiluun. Toisen maailmansodan jälkeen syntyneet kasvoivat tiedostavaan ikään ja ottivat 

vanhempiensa perinnön uuteen käsittelyyn. Elokuvat kuvaavat vanhan ja uuden yhteenottoa, 

mutta perinteisten arvojen puolelle asettuen. Suhde yhteiskunnan muutokseen on hyvin 

varautunut. 

Elokuvat keskittivät kauhun katsojan pään sisään ja iskivät kiinni aikalaisten pahimpiin 

pelkoihin. Uskonnollinen ulottuvuus on näissä voimakkaasti läsnä. Manaajassa se toimii 

ratkaisijana uhkaavalle tilanteelle, jonka uskonnon hylkääminen on alun perin aiheuttanut. 

Rosemaryn painajainen puolestaan hyödyntää kristillistä kuvastoa kuvaamalla suuren 

pahuuden vastustamatonta otetta. Elokuva heijasti Yhdysvalloissa herännyttä kiinnostusta 

vaihtoehtoisiin uskontoihin, mikä sai uskonnollisesti konservatiivisen maan varpailleen. 

Vastaavasti Manaajan kuvaama nuorison villiintyminen ennen kokemattomalla tavalla sai 

huolestuneen vanhemman sukupolven kokemaan perinteisen uskonnon vastauksena ja 

pelastuksena tilanteeseen. Alaset huomauttavat ilmaan jäävän kysymyksen Jumalan 

kuolemasta viittaavan jopa maailmanlopun tunnelmiin.414 

Nämä elokuvat vakuuttivat yleisölleen, että oli olemassa konkreettinen pahuus, joka 

kaiken aikaa vaani ihmisiä ja jota vastaan he olivat pitkälti voimattomia. Kauhistuneet ihmiset 

hyväksyivät elokuvien sisällön, mutta samalla erityisesti Manaaja vahvisti heidän uskoaan 

kristinuskon suomaan turvaan. Cuneo kertoo manaamisen olleen halki 1970-luvun keskeinen 

aihe, mikä näkyi sekä todellisuudessa vallinneena manaamisen yleistymisenä, että 

valkokankaalle tulvineissa demonielokuvissa, jotka yrittivät vaihtelevalla menestyksellä päästä 

osalliseksi esikuviensa suosiosta.415 

Vuosikymmenen vaihteessa amerikkalainen yhteiskunta oli joutunut hajaannuksen 

tilaan sisä- ja ulkopoliittisessa ja kulttuurisessa myllerryksessä, nuorten, naisten ja 

vähemmistöjen hakiessa samaan aikaan omaa ääntään ja paikkaansa. Yhdysvallat oli kokenut 

täydellisen tappion Vietnamissa ja maksanut siitä kaikin tavoin kovan hinnan, oli kyse sitten 

ihmishengistä ja -terveydestä, rahasta, poliittisesta vaikutuksesta tai maan imagosta. Kylmän 

sodan jo ennestään hermostuttamat ihmiset sekä koti- että ulkomailla järkyttyivät 

pahanpäiväisesti. Luottamus amerikkalaisten voimaan ja moraaliseen puhtauteen sai pahan 
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kolauksen ja levitti pitkät varjot koko yhteiskunnan ylle. Kotimaa, josta amerikkalaiset olivat 

tottuneet olemaan ylpeitä, olikin muuttumassa tunnistamattomaksi.416 Demonielokuvat vetivät 

maton katsojansa jalkojen alta esittelemällä heille uuden maailman, jossa mikään ei ollut enää 

pyhää. 

Henkisen murroksen kourissa perinteisen uskonnollisen Yhdysvaltain nuori polvi 

kyseenalaisti kristillisten kirkkojen kaltaiset vanhat instituutiot, joten uskonnon asema ja 

perinteiden jatkuvuus eivät olleet enää itsestäänselvyys. Vuosien edetessä pyrkimys koetella 

vallinneita tabuja kiihtyi entisestään. Tuolloin lukuisat perinteiset instituutiot joutuivat uuden 

tarkastelun kohteeksi. Kristinuskoa syytettiin tekopyhyydestä ja vanhentuneiden arvojen 

puolustamisesta. Uskonto saatettiin nähdä jopa pelottavana ja luotaantyöntävänä ilmiönä, jonka 

tarkoitus oli ensisijaisesti vahingoittaa ja hallita ihmisiä. Sukupuoliroolit otettiin uuteen 

tarkasteluun, vähemmistöt alkoivat tiedostaa arvonsa, eivätkä enää alistuneet entiseen tapaan. 

Nuorison käytös muuttui rajusti, eivätkä heidän pelästyneet vanhempansa kyenneet aina 

ymmärtämään, mistä oli kysymys. Kulttuurivallankumouksen tuomat uudet tuulet pelottivat 

ihmisiä. Nämä keskeiset ilmiöt tallentuivat eri muodoissa Rosemaryn ja Manaajan 

kuvastoon.417 Elokuvat olivat hyvin synkkiä ja huumorittomia, suorastaan pessimistisiä, sillä 

aikansa yhteiskunnalliset tapahtumat jättivät hyvin vähän sijaa toiveikkuudelle.  

Tutkimani elokuvat hyödyntävät synkkää kuvastoa laajasti, luoden näin kuvan 

vääjäämättömästä ja hallitsemattomasta pahuudesta, joka vain odottaa tilaisuuttaan. Kauhu 

tuodaan lähelle antamalla vihollisen hyökätä ihmisten kimppuun omassa kodissaan, ottaen 

uhreikseen viattomia ihmisiä, joita heidän omaisensa ovat kyvyttömiä (tai haluttomia) 

auttamaan. Elokuvat pohjustavat pelottavia tapahtumia pienillä yksityiskohdilla, jotka 

vähitellen tihenevät yhä suuremmaksi kriisiksi.  

Lähestymistapa aiheeseensa on elokuvilla suorastaan dokumenttimainen, sillä ne 

pysähtyvät usein selittämään noituuteen ja riivaukseen liittyviä ilmiöitä, kuin valistaakseen 

yleisöään asiasta. Tarvittavat rituaalit ja esineet esitetään yksityiskohtaisesti: elokuvat 

pelottelevat katsojaa erittelemällä tarkasti yksityiskohtia myöten perinteisen loitsimisen, 

saatananpalvontaan liittyvän Paholaisen kutsumisen, riivauksen ja manaamisen ilmiöt ja 

toimenpiteet. Vaikka elokuvien tapahtumat on mahdollista tulkita symbolisiksi, ovat ne 

kuvastoltaan konkreettisen näyttäviä ja jopa groteskeja.  

Uskonto on ollut tärkeässä roolissa monissa elokuvissa lähes yhtä kauan kuin elokuvia 

on tehty. Toiset niistä tyytyvät ottamaan uskonnosta sopivia aiheita, joista he muokkaavat 
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tarpeisiinsa sopivaa materiaalia. Toiset puolestaan ovat avoimen vakaumuksellisia, ilmeisenä 

tarkoituksenaan julistaa sanomaansa yleisölle, jonka se kokee vastaanottavaiseksi. Erityisesti 

riivaajaelokuvissa on uskonto saanut huomattavan näkyvän roolin tarinan pelastavana voimana. 

Tätä ennen uhkaan on tosin pyritty suhtautumaan tieteellisin keinoin, mikä asettaa 

kyseenalaiseksi uskonnon aseman itsestään selvänä vastauksena uhkaan. Ihmiset eivät turvaudu 

sen apuun ensisijaisena keinona, vaan pyrkivät toimimaan maallisesti eli ”rationaalisesti”. 

Kuitenkin uskonto esiintyy useimmiten tilanteen lopullisena ratkaisijana ja todistaa näin 

voimansa yhä uudelleen. 

Rosemaryn painajainen on luonteeltaan uskonnollisaiheinen elokuva. Sen kaltaisia on 

tehty historian aikana suuria määriä, sillä uskontoon liittyvät ilmiöt tarjoavat runsaasti aineistoa 

uusiin tarinoihin. Elokuva esittelee saatananpalvontaan ja noituuteen liittyviä rituaaleja, muttei 

pyri herättämään niillä katsojassa juuri muuta kuin kauhua. Paloheimon mukaan pelkkä uskonto 

aiheena ei riitä tekemään elokuvasta uskonnollista, vaan siihen liittyy elokuvan taustalla oleva 

tekijöiden oma pyrkimys, valmiin elokuvan muoto ja sisältö ja sen katsojaan tekemä vaikutus. 

Manaajan tarkoituksena on ainakin osittain herättää katsojassaan riivauksen aiheuttaman pelon 

lisäksi uskonnollisia ajatuksia, mikä näkyy sen tarkassa kuvauksessa katolisesta rituaalista ja 

opista. 418  Vaikka kyse on lopulta katsojan omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta ja 

asenteesta, on Manaaja tulkittu usein sekä uskonnolliseksi, että uskonnollisaiheiseksi 

elokuvaksi. Rosemary pelottelee katsojaansa uskonnosta ammennetulla aineistolla, Manaaja 

haluaa katsojansa myös uskovan siihen.419 

Elokuvien pääosassa on nainen, joka joutuu uskonnollisten ilmiöiden riepoteltavaksi. 

Uskonnon saama rooli on kuitenkin hyvin erilainen. Rosemaryn painajaisessa uskonto 

näyttäytyy pääosin kristinuskon käänteisenä muotona esitetyn saatananpalvonnan muodossa, 

kristinuskon tyytyessä vaiteliaaseen sivurooliin. Muodostaan riippumatta uskontoon 

suhtaudutaan elokuvassa kriittisesti: se on kahlitseva voima, joka ahdistelee, hallitsee ja 

hyväksikäyttää ihmistä. Turvaa ei ole, vaan ihmisen on lopulta alistuttava tuleviin tapahtumiin. 

Kristinuskosta ei perinteistä poiketen ole apua, vaan Rosemary jää painajaisensa kanssa yksin. 

Kuva on pessimistinen: uskonto on sekä julma hyväksikäyttäjä, että petollinen hylkääjä. 

Manaajassa uskonto on saanut positiivisemman roolin laittaessaan roomalaiskatolisen 

kirkon urheasti puolustamaan pahojen voimien kiusaamia ihmisiä. Riivauksen muotoon puettu 

teini-iän kapinallisuus ja uskonnon hylkäämä moderni koti saavat parantavaa vastalääkettä 

kristillisen rituaalin muodossa. Kurittomaksi äitynyt amerikkalaisnuoriso palautetaan ruotuun 
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perinteisillä opeilla, joiden uhmaaminen on aiemmin johtanut turmioon. Jännittyneen tilanteen 

vakauttamisesta huolimatta uskonnosta annetaan samalla hyvin ristiriitainen kuva, 

sillä ”parantamisellaan” se myös yrittää jarruttaa yhteiskunnallisia muutoksia ja hallita ihmisiä 

asettamalla heidän käytökselleen rajoja. Uskonto näyttäytyy näin pidättelijänä, joka seisoo 

muutoksen tiellä. Yleinen nihilismi näkyy kristinuskon epäselväksi jäävänä voittona riivaajasta. 

Kuva on silti myös optimistinen: uskonto antaa jonkinasteisen turvan, kun kaikki muu pettää. 

Uskonto on siis omaksunut erilaisista lähestymistavoistaan huolimatta hyvin 

samanlaisia rooleja perinteiden ylläpitäjänä. Rosemaryn keskeisenä teemana on 

perheinstituutio ja naisen asema muuttuvassa maailmassa. Vaikka elokuvassa esitetty 

saatanapalvonta esitetäänkin rienaavana ja vallankumouksellisena liikkeenä, se pyrkii 

kristinuskon tavoin pitämään naisen tämän perinteisessä roolissa miehen ja yhteisön palvelijana. 

Hänellä ei ole sananvaltaa omaan elämäänsä, eikä edes ruumiiseensa, joka valjastetaan 

suurempien suunnitelmien toteuttamisen välineeksi. Vastaan hangoitteleva nainen pannaan 

kuriin ja nuhteeseen keinoja kaihtamatta. Aviomies esitetään vastaavasti vaimonsa omistajana 

ja hyväksikäyttäjänä, josta ei hädän hetkellä ole turvaa. Myös Manaajassa nainen on uhri. Hän 

voi elää näennäisen vapaata elämää omilla ehdoillaan, mutta todellinen valta löytyy yhä miehen 

hallusta, jonka velvollisuudeksi asetetaan naisten suojeleminen. Pulaan joutunut nainen ei pysty 

auttamaan itseään tai lähimmäisiään. Manaajan esittämänä uskonto on keino osoittaa naiselle, 

miten riippuvainen hän pohjimmiltaan on sankarin roolin saavasta miehestä.  

1960- ja 1970-lukujen vaihteessa uskonto näyttäytyi Rosemaryn painajaisen esittämänä 

melko pelottavana ja luotaantyöntävänä ilmiönä, joka käsitti niin häikäilemätöntä vallankäyttöä, 

naisvihaa kuin sadistisiakin piirteitä. Tämä kertoi ennen kaikkea yhteiskunnassa heränneestä 

epäilevästä suhtautumisesta perinteisiin arvoihin, mutta myös ristiriitaisesta halusta pitää kiinni 

vanhasta. Myöhemmin kuva uskonnosta sai kuitenkin muitakin piirteitä, kun Manaaja esitti sen 

myös pelastajan roolissa: uskonnollisperäinen uhka voitiin torjua vain sen omilla aseilla. 

Keskiössä oli samanaikaisesti yliluonnollinen ja yhteiskunnallinen uhka, jolta modernit, 

tieteelliset keinot eivät kyenneet ihmisiä suojelemaan. Manaaja tarinassa myrskyistä maailmaa 

muuttuvine valtasuhteineen ja uusine ajattelutapoineen voitiin hallita perinteisten keinojen 

avulla. Tämä kertoo yhteiskunnan kaksijakoisesta suhtautumisesta muutoksiin: toisaalta ne 

olivat tulleet jäädäkseen, toisaalta niiden tuomaan rauhattomuuteen haluttiin saada 

tasapainottavaa turvaa. Kun Rosemaryn painajainen kuvasi särkyvän illuusion tuoman 

pettymyksen aiheuttamaa shokkia, tarjosi Manaaja kuin rauhoittavan kädenojennuksen. 

Demonielokuvat tallensivat aikakautensa kollektiivisen henkisen murroksen, jonka aiheuttamat 

aallot heiluttivat koko yhteiskuntaa. 
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