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Tutkielmassa tarkastellaan Manaaja-elokuvan (The Exorcist, vuodelta 1973) eksorsisminarratiivin prototyypin 
pohjalta kauhuelokuvien kerronnan muutosta. Työn hypoteesi ”uskonpelko on kasvanut 1970–luvun Manaaja-
elokuvan jälkeen kauhuelokuvassa” osoittautuu tutkielmassa perustelluksi. Uskonpelko määritellään 
intuitiivisen ja intuitionvastaisen tietotason jännitteen problematisoinniksi. 
 
Nykyuskonnollisuus koostuu monelta eri elämänalueelta ammennetulta merkitykseltä ja sisällöltä. Elokuva 
median merkittävänä osana peilaa nykyuskonnollisuutta. Uskontotieteellinen tutkimus elokuvien uskonnollisia 
sisältöjä toisintavana kanavana on kasvava tutkimussuunta. Kauhuelokuvat ovat kiehtova uskontotieteellinen 
kohde, sillä ne esittävät pelon kehyksessä syviä eksistentiaalisia ja katsomuksellisia aiheita. Kauhuelokuvat 
eivät ole yhdentekeviä mielikuvien synnyttäjiä. 
 
Tutkielman analysissa käytetään kognitiivisen uskontotieteen käsitteistöä sekä tutkimuskehystä. Eksorsismi on 
elokuvissa ilmenevän tarinan lisäksi monen etnografisen tutkimuksen kohteena. Kognitiivisen poetiikan kehystä 
sovelletaan analyysin narratiivin universaalien tarinankerrontaperinteiden määrittämisessä. Elokuvaeksorsismin 
narratiivi ilmentää uhrinarratiivia, joka tarjoaa katsojalle yhtäläisiä samaistumiskohteita. Kognitiivisesti 
samaistumiskohteet ovat tärkeitä narratiivin jatkuvuutta ja vaikuttavuutta edistäviä piirteitä. Tutkielman 
perusteella kauhuelokuvien suosio perustuu narratiivien kykyyn takertua mielen tarpeisiin yksilöllisesti ja 
yhteisöllisesti.  
 
Muutoksen vertailuaineistona toimii kaksitoista eksorsismielokuvaa, joita tarkastellaan temaattisen narratiivisen 
analyysin kautta. Narratiivi on jaettu demonisoinnin, possession ja eksorsismin teemojen perusteella. Manaaja 
ilmentää perinteistä paradigmaa maskuliinisen sankaritarinan, institutionaaliseen uskontoon pitäytymisen ja 
elämäntyylien rappeutumisen pohjalta. Vertailuelokuvat edustavat uuden paradigman eksorsismielokuvia 
hahmovalintojen, kirkollisen sekularisaation ja synkretismin perusteella. 
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demonisoidaan, jonka tähden demoninen possessio uhkaa. Eksorsismin toimenpide osoittaa uskon todellisuuden 
ja siten kehotuksen katsomuksellisuuteen. Elokuvat keskustelevat intuitionvastaisen tietotason hyväksymisen ja 
uskomisen puolesta. Eksorsismielokuvien viestimä pelon emootio asettaa uskon kehotuksen pelottavaksi. 
Uskolle esitetään haaste, sillä usko persoonalliseen hyvään merkitsee uskoa persoonalliseen pahaan. Uskon 
hinta merkitsee uskonpelkoa. 
 
Kauhuelokuvat ja eksorsismielokuvat ovat universaalien narratiivisisältöjen ajattelupakkeja. Näistä katsojat 
poimivat itselleen sopivat kohdat ja ainekset omalle eksistentiaaliselle ajattelulle.  
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1. Johdatus aiheeseen 
Manaaja muistuu monen mieleen kauhistuttavampana elokuvana, jonka koskaan 

on nähnyt. Tarinassa on tyttö, pappi ja hirmuisen paljon verta. Vuonna 2013 

juhlittiin elokuvan 40–vuotista historiaa, jonka myötä elokuvasta julkaistiin 

uusittu painos. Keskustelu uudelleenfilmatisoinnista kiihtyi fanisivustoilla.1  

Uskontotieteen kiinnostus populaarikulttuurin suuntausten tutkimiseen 

kasvaa, vaikka kauhuelokuvien suosio ja vetoavuus on alalla vähemmän tutkittu 

alue. Pro graduni työnimi ”Uskonpelkoa ja hernekeittoa” kuvasi kauhuelokuvien 

kaksijakoista tehtävää. Säikyttelyefektit maissisiirapista hernekeittoon nostavat 

katsojan sykettä, mutta samaan aikaan elokuvat kysyvät syvällisiä eksistentiaalisia 

kysymyksiä. Syvällinen teema, jota eksorsismielokuvat välittävät, on usko ja 

katsomuksellisuus sekä näiden problematisointi. Nykyinen otsikko tiivistää 

tutkimuksen aiheen, jossa eksorsismi esiintyy uskon merkkinä2 ja vahvistajana. 

Otsikkoon kirjoitettu muutos tarkoittaa poikkeamista vallitsevasta tilasta. 

Vuodesta 1973 lähtien Manaaja-elokuvat3 ovat tuottaneet länsimaista mallia 

manauksen, possession ja eksorsismin ilmiöiden esittämiselle kauhuelokuvissa. 

Myöhemmissä kauhugenren elokuvissa ilmiöiden esittäminen muuttuu. Muutos 

näkyy aiheen käsittelyssä, aiheen suosiossa, tarinan hahmojen tekemissä 

valinnoissa ja tästä tarinamaailmasta nauttivan yleisön kulutuskäytännöissä – 

kauhumaailman suosion kasvussa. Muutos elokuvissa on näkyvä, mutta kauhun 

tarinamaailman ja manaustarinan takana vallitsevat yleisinhimilliset taustatekijät 

kertovat osansa muutoksen historiaan. 

Kauhuelokuvan uskonmaiseman muutoksen tarkastelu istuu 

poikkitieteelliselle tutkimuskentälle. Kognitiivisen kulttuurintutkimuksen mukaan 

taustatekijät tarkoittavat jonkin mielentoimintoja selittävän tekijän vertaamista 

kulttuurituotteisiin ja -ilmiöihin. Eksorsismielokuvien tarinamaailman tutkiminen 

tästä näkökulmasta selittää osaltaan muutosta ja suosiota. Työni lukeutuu 

kognitiivisen uskonnontutkimuksen alueelle, joka pyrkii yhdistämään uskon 

ilmiöiden tarkastelua ja kognitiivista kulttuurintutkimusta. Manaaja-elokuva 

liittyy aiheeltaan kristinuskon ja erityisesti katolilaisuuden 

                                                
1 Captainhowdy.com 
2 Määritelmäni merkistä löytyy luvun 4. Eksorsismi eksistentiaalisena ratkaisuna ensimmäisestä 
kappaleesta. 
3 The Exorcist/Manaaja (1973), The Exorcist II: Heretic (1977), The Exorcist III (1990) ja 
Exorcist: The Beginning (2004) sekä Dominion: Prequel to the Exorcist (2005). Manaajasta on 
käytössä pääasiallisesti teatterilevityksen versio, sillä ohjaajan versio ei tuo merkittävää lisää 
prototyypin määrittelyn kannalta. 
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eksorsismiperinteeseen, jota taas historiallinen näkökulma tukee. Uskontotieteen 

viimeaikainen elokuvatutkimus Helsingin yliopistossa avaa ajatusta elokuvien 

välittämistä merkitysmaailmoista ihmisten nykyisiin uskonmaisemiin – elokuvilla 

on merkitystä.  

Jotta eksorsismia tarvitaan, on oltava demonisoinnin kohde. Kognitiivisen 

poetiikan tarkastelemana possessionarratiivi ja sitä seuraava eksorsismin rituaali 

kertovat tämän mielentarinan tarpeellisuudesta. Narratiivin osat rajaavat 

uskonyhteisön hyvän ja pahan sekä hyväksyttävän käytöksen. Ne osoittavat 

torjuttavan kohteen, torjunnan välineen ja uskoa haastavia kysymyksiä.  

Katson tutkimukseen valikoitujen elokuvien eksorsismikohtausten suhdetta 

näiden pohjatarinaan. Työni hypoteesia ”uskonpelko on kasvanut 1970–luvun 

Manaaja-elokuvan jälkeen kauhuelokuvassa” peilaan analyysiluvussa. Tämän 

tarkastelemista varten olen määritellyt eksorsismin pohjanarratiivin Manaajasta ja 

tutkinut siihen vertaamalla hypoteesiani. Perustelen, miksi narratiivi on suosittu 

länsimaisessa kauhuelokuvassa kongnitiivisen uskontotieteen näkökulmasta, 

arvioin narratiivin historiallisia taustatekijöitä ja miksi tämänkaltainen tutkimus 

on tarpeellista. Pesosen, Lehtisen ja Myllärniemen mukaan suomalainen 

uskontotieteellinen elokuvatutkimus on vielä alussaan, mutta nousussa.4 

Kauhuelokuvien uskontotieteelliselle tutkimukselle on myös lisätarve. Työni 

tarjoaa yhden selityksen ja ymmärryksen elokuvamaailman 

eksorsisminarratiiveihin ja siihen miksi pelottavat tarinat ovat olemassa – miksi 

kauhu kiehtoo. 

1.1. Kysymys ja näkökulma 
Tutkimuksessani tarkastelen länsimaisen kauhuelokuvan kerronnan muutosta 

1970-luvulta tähän päivään5. Tutkimushypoteesini väitteen mukaan elokuvissa 

uskonpelko on lisääntynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että elokuvissa tarjotaan aina 

ratkaisuksi uskon tai katsomuksellisuuden pelastava voima, vaikka 

kauhuelokuvan kehyksessä se viestii myös uskon pelkäämisestä, kontrollin 

menettämisestä, yksilön vapauden rajoittamisesta ja ihmisen pienuuden 

kokemuksesta. Eksorsismi koskettaa koko yhteisöä. Uskonpeloksi nimitän 

ilmiötä, jossa intuitionvastaisen tiedon eksistentialistinen, olemassa olemisen 

mahdollisuus muodostuu yhteisöllisesti pelottavaksi. Nämä tasot kääntyvät 

                                                
4 Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 39–40. 
5 Tuen muutoksen tarkastelua muodostamalla paradigmajaottelun luvussa 4. Eksorsismi 
eksistentiaalisena ratkaisuna. 
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kognitiivisen uskontotieteen määrittelyssä vertailuun intuitionvastaisen tiedon ja 

intuitiivisen tiedon välillä. Intuitionvastainen tieto käsittää laajasti määriteltynä 

kulttuurisesti yliluonnolliseksi koetun aineksen. Intuitiivinen tieto on taas jotain, 

mikä ei herätä hämmennystä. Intuitiivisen ja intuitionvastaisen käsitykset ovat 

kuitenkin kulttuurikohtaisia.6 Kummitukset edustavat länsimaissa tavallisesti 

intuitionvastaista tasoa ja ihmiset kummitusasuissa Halloween-yönä edustavat 

intuitiivista tiedon tasoa. Kumpikin tietotaso syntyy meissä automaattisesti 

tilanteesta riippuen. Tutkielma avaa ja tarkastelee Manaaja-elokuvan narratiivin 

vaikuttavuustekijöitä kognitiivisen uskontotieteen teorioiden kautta.  

Kognitiivinen kulttuurintutkimus on lähtöisin tutkijoiden vaiheittaisesta 

tutkimusintressien yhdistämisestä kohti yleistettävien kulttuuristen elementtien ja 

mielen mekanismien sekä prosessien yhteistä selitystä.  Kulttuuriset 

yleisinhimillisesti tavattavat piirteet maailman synnystä, emootioista ja 

motivaatiosta ovat yhtäläisiä maailmanlaajuisesti. Pohjalla on yleisinhimillisesti 

toimiva muisti ja intuitio. Laajalle levinneitä kulttuurisia piirteitä ja 

ajatusmaailmoja voitiin tulkita yhtäläisen kognition kautta kehittyneiksi piirteiksi. 

Tutkijoita kiinnostanut levinneisyys ja havaittu toisto, antoivat vihiä ajatella 

ilmiöiden tarkastelun liikkuvan kohti yleistettäviä käyttäytymismalleja ja 

kulttuuri-ilmiöitä.7 Tämän työn taustamotivaationa on samainen tutkimuskehys.  

Tarinalla on juuret ja jatkumo, mutta sillä on myös välitön koskettava 

vaikutus nykypäivässä. Kognitiiviset teoriat viestien vaikuttavuudesta ja 

pelottavien tarinoiden koukuttavuus yhdistyvät kauhuelokuvatutkimuksen 

kognitiivisissa elokuvatutkimuksissa ja ohjaavat tutkimuksen aineiston käsittelyä, 

jota tutkin narratiivisen analyysin avulla. Kauhuelokuvia voidaan tutkia 

kognitiivisen uskontotieteen, kognitiivisen elokuvatutkimuksen ja kognitiivisen 

poetiikan avulla, joita hyödynnän teoriapohjassani. Nämä selventävät 

kauhuelokuvien suosiota, vaikuttavuutta ja tulkintapoja. Uskontotieteen 

hyödyntämä tieteidenvälinen tutkimuskehys on tavallinen näkökulma 

nykytutkimuksessa, mikä myös ilmentää alan nykyistä identifioitumista.8 

Eksorsisminarratiivilla on historialliset juuret, mutta sen elinvoimaisuus perustuu 

myös yleisiin kognitiivisiin periaatteisiin. Historiallisten possessiotarinoiden ja 

eksorsismin perusteellisella taustoittamisella annan painoarvon eksorsismi-ilmiön 

kerronnan aikakaudet ylittävälle kulkeutumiselle. Teoriapohja muodostuu sivuten 
                                                
6 Pyysiäinen 2008, 31–32, 40. 
7 Cohen 2007, johdanto, 8.  
8 Pesonen 2013. 
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narratiivin historiallisen tarkastelun perusteita sekä aktuaalisia kognitiivisia 

malleja, jotka löytyvät kauhuelokuvasta tai kauhuelokuvan katselusta.  

Eksorsisminarratiivin ja possessionarratiivin vaikuttavuuteen luen sen 

näytön jatkuvuudesta ja elinvoimaisuudesta kansanuskossa, esiintyvyyteen eri 

uskonnoissa sekä jatkumossa tämän päivän elokuvakerrontaan. Toiseksi 

vaikuttavuustekijäksi lasken kauhuelokuvan ja kauhupopulaarikulttuurin 

elinvoiman ja esiintyvyyden nykykulttuurissa. Kolmanneksi kauhuelokuvien 

tutkimus selittää osittain kauhunarratiivien suosiota ja jatkumoa kognitiivisten 

teorioiden kautta. Kauhuelokuvien narratiivien käytön muutos liittyy 

kognitiivisessa tutkimuskehyksessä tarinoihin, tarinoiden tarpeellisuuteen ja 

pelottavien tarinoiden tarpeellisuuteen – tiettyjen tunteiden kokemisen 

tarpeellisuuteen. Kauhukulttuuria kulutetaan runsaasti, vaikka arkiajattelussa 

pelkojen fanittaminen kuulostaisi nurinkuriselta. Kognitiivisen poetiikan 

tutkimuskenttä sitoo yhteen tietynlaisten tarinoiden yleistävän tulkinnan, 

levinneisyyden ja käytön.9 Tutkimuskysymykseni antaa myös vastauksen kauhun 

suosioon. Pelko on jollain tavalla kiehtovaa. 

 Populaarikulttuurin tutkimus on saattanut syyllistyä puolustelemaan 

tutkimuskohteitaan, vaikka tutkimusta tehdään enenevässä määrin tällä kentällä. 

Uskontotieteen tutkimuksessa tärkeä huomio onkin kohdistettu 

populaarikulttuuriin. Kohde ei ole triviaali kuvatessaan aluetta, jolla usein 

käsitellään uskontoa. Partridge kuvaa nykyuskonnollisuutta länsimaisena 

uudelleenlumoutumisena (The Re-Enchantment of the West). Partridge ennusti 

vuonna 2003 teesinsä näkyvän tulevina vuosina entistä selvemmin. Nyt vuonna 

2014 tutkielmani perusteella voin yhtyä osittain samaan näkemykseen, kuten 

johtopäätöksissä avaan. Uskonnolliset käsitteet kulkevat dynaamisesti 

populaarikulttuurissa samoin kuin muillakin kulttuurikentillä.10 Uskonnolliset ja 

henkiset viittaukset ovat osa populaarikulttuurin tuotteita ja elokuvia.   

1.2. Aikaisempi tutkimus 
Possession ja eksorsismin tutkimus on laajaa sekä on kuulunut monen tieteenalan 

kiinnostuksen kohteisiin. Teemat ovat yleensä käsitelty yhdessä ja osana 

demonien tutkimusta. Aiheesta on kirjoitettu lääketieteen, etnografisen 

tutkimuksen, historiallisen näkökulman, elokuvatutkimuksen ja 

                                                
9 Esim. universaalien näkökulmasta. Hogan 2003. 
10 Partridge 2005, 1. 
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populaarikulttuurin tutkimuksen yhteyksissä.11 Possessiotutkimus on osa 

uskontotieteen tieteenhistoriaa ja yleisesti laajemmin osa etnografista sekä 

antropologista tutkimusta.12 Vielä vuosituhannen taitteessa Mäyrä kommentoi 

demonologian tutkimuksen olevan vähemmän huomioitu alue, vaikka Paholainen 

ja pahuus onkin kautta historian ollut vallitseva suosittu tutkimuskohde. Possessio 

ja eksorsismi ovat olleet antropologiassa yksi kiinnostuksen kohde 1920–luvulla 

eksoottisten ei-länsimaisten kulttuurien tutkimuksessa. 1900–luvun puolesta 

välistä eteenpäin aiheen pinnalle nostaneet kauhuelokuvat herättivät ihmisten ja 

tutkijoiden kiinnostuksen ilmiöön uusista näkökulmista. Uskontotieteessä kauhun 

populaarikulttuurillinen tutkimus on kuitenkin ollut vähäisempää. Partridge ja 

Christianson tosin arvelevat demonologian kiinnostuksen ja tutkimuksen nostavan 

jälleen päätään. Demonisointi populaarikulttuurissa on saavuttanut kiinnostavan 

ikoninomaisen aseman.13 

Paholaisen ja demonisoinnin tutkimusta leimaa pyrkimys selittää ilmiötä 

tyhjentävillä laajoilla tutkimusteoksilla. Teokset Paholaisen biografia ja 

esimerkiksi A History of the Devil keskittyvät Paholaiseen tai demoniuskoon 

historiallisena pitkittäisenä antologiana.14 Kauhuelokuvien tutkimus kärsii osittain 

samasta ilmiöstä. Artikkeleita, joissa pyritään vastaamaan kokonaisvaltaisesti 

kauhun kiehtovuuteen löytyy lukuisia, varsinkin kauhun evolutiiviselta kannalta.  

Demonologiaan syventyviä elokuvatutkimuksen artikkeleita on kiitettävästi. 

Nämä keskittyvät eri narratiivisin analyysipainotuksiin usein emansipatoriselta, 

sukupuolentutkimuksen ja yhteiskunnallisen tulkinnan näkökulmilta. Tämä 

mukailee kauhun tutkimuksen trendejä. Freeland on tutkinut kauhua 

kognitiiviseltä feministiseltä kehykseltä. Hänen mukaan kauhu rakentaa pahuuden 

narratiiveja, joissa kognitiivinen näkökulma selittää miten kauhu rakentaa 

sukupuolirooleja suhteessa kauhuhirviöihin ja loppuratkaisuihin. Elokuvat eivät 

ole naisvastaisia vaan naiskuva on yleensä kyseenalaistettu perinteiden ja 

sukupuoliroolien moninaisena esittämisenä.15 Esimerkiksi Manaajassa on 

maskuliininen kuva naiseuden esittämisessä. Kauhuelokuvien filosofiaa ja 

estetiikkaa on tulkittu myös monelta kannalta16. Telford artikkelissaan ”Speak of 

the Devil”: Theportrayal of Satan in the Christ Film analysoi paholaiskuvaa 

                                                
11 Cohen 2007, 11; Britannica. 
12 Cohen 2007, 59. 
13 Partridge ja Christianson 2009, 10. 13; Mäyrä 1999, 12–13; Levack 2013, 242. 
14 Kuula 2010; Muchembled 2003; Kuula 2006. 
15 Hill 2000, 3–4, 15 
16 Esim. Carroll 1990, The Philosophy of Horror. 
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lähestyen elokuvien juonta, asetelmaa, kuvausta ja tradition käsittelyä.17 Nämä 

yhdistämällä voidaan tutkia elokuvaa kulttuuriin sidotun representaation 

mittakaavassa keskittymättä tiettyyn tarinan kerronnan lukutapaan. Uskon 

eksistentiaalista ja teologista kysymystä kauhuelokuvassa ei ole laajemmin 

tutkittu. 

Tutkimusta Manaajan eksorsisminarratiivin kuvasta tai muutoksesta 

pitkittäistarkasteltuna ei niinkään ole. Tutkimusta miten tämän tarina sekä sen 

kognitiiviset taustatekijät voivat liittyä maailman kirjallisuuden tarinaperinteeseen 

ei ole. Elokuvissa possessio liittyy erottamattomasti eksorsismin tunnistamiseen. 

Rituaalin esiintyvyys elokuvassa ei ole laajemmin tutkittu aihe. Muutamia 

kulttuurisesti vertailevia länsimaisia kauhuelokuvatutkimuksia sen sijaan löytyy. 

Hakola on tutkinut muumio- ja zombielokuvia sekä kuolemaa pitkittäiseltä sosio-

kulttuuriselta katsantokannalta 1930–luvulta tähän päivään. Vaikka tutkimus 

käsittelee elävä kuollut –elokuvia, demonologian ja Paholaisen vaikutusta 

populaarikulttuurin ja elokuviin ei juuri käsitellä. Hjelm on tarkastellut myös 

vampyyrielokuvia vertaillen muutosta 1960− ja 1970–luvuilta nykypäivän Blade- 

ja Underworld-sarjojen elokuviin. Kauhua ja kauhuelokuvaa on yleisesti tutkittu 

elokuvatutkimuksen monelta näkökulmalta, esimerkiksi psykoanalyysin 

innoituksena 1970–luvulla. Psykoanalyysin ja elokuvan syntymänä pidetäänkin 

samaa vuotta 1895.18 Perinteisen elokuvatutkimuksen yhteydessä on tutkittu 

elokuvan estetiikkaa ja taiteellista arvoa sekä sosio-ideologisia merkityksiä, kuten 

esimerkiksi poliittisia käsitteitä. Elokuva-analyysia on tehty myös esimerkiksi 

queer-tutkimuksen tai etnisyyden käsitteen kannalta. Elokuvatutkimusta tuntuu 

leimaavan kuitenkin ajankohtaisuus19. Vielä 1990–luvun lopussa Dyer kommentoi 

alan oppikirjassa kulttuurintutkimuksen täytyvän ottaa huomioon elokuvien oma 

spesifiys. Elokuva-analyysia ei voisi redusoida yleisön tai elokuvatuottajien 

merkityksienannoksi. Nyt katsojan merkityksenantajan rooliin suhtaudutaan 

moninaisemmin tutkimustavasta ja -näkökulmasta riippuen. Pesonen, Lehtinen ja 

Myllärniemi ennakoivat tulevan uskontotieteellisen elokuvatutkimuksen 

painottuvan vastaanottajan (elokuvayleisön) luomiin merkityksiin. Oleelliseksi 

                                                
17 Telford 2009, 89–90. 
18 Alanen 2007, 8, 11; Hakola 2011, 15; Hjelm 2011, 213. 
19 Elokuvien ja median teknistä puolta tutkittaessa, mikä tosin on elokuvatutkimuksen parissa 
vähäistä, jäädään myös auttamattomasti vain ajankuvauksen tasolle, esim. Carroll 2003, 271. 
Elokuvan, television ja videon yhteistä tulevaisuutta on myös pohdittu. Hill 1998, 610.Tämä 
kuitenkin vastaa vain narratiivien käytön tekniseen puoleen. Mikäli tutkimuksen pyrkimys olisi 
sanoa jotain kauaskantoisempaa, ilmiön laajempaa puolta katsoen, täytyy tutkimusnäkökulmienkin 
muuttua. 
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muodostuu katsojien antamat uskonnolliset sisällöt elokuville. 

Uskontotieteellisessä tutkimuksessa tarkastellaan nykyään enemmän 

kansanomaisen ja instituutioista irtautuneen uskonnollisuuden ilmenemistä. 

Tällöin katse kohdistuu populaarielokuvien välittämiin merkityksiin.20 Tässä 

tutkielmassa painotan ”katsojaa” tai ”lukijaa” narratiivin merkityksen antajana 

suhteessa universaaleihin narratiiveihin. Joillakin elokuvilla on tapana, kuten 

Manaajalla, jäädä merkittävien elokuvien asemaan. Argumentoin tämän johtuvan 

elokuvan narratiivin ominaisuuksista pureutua kognitiivisiin stimulantteihimme. 

Possessio- ja eksorsismielokuvat liittyvät kauhugenrensä vuoksi pahuuden 

myyttiseen tutkimusperinteeseen. Kauhutarinaa on tutkittu näkökulmalta miten 

pahuus (evil) liittyy tarinoihin. Ellwoodin mukaan voidaan jaotella neljä antiikista 

asti juontuvaa myytinmuodostuksen päälukutapaa: euhemeristinen, 

valistuksellinen, romanttinen ja pedagoginen. Euhemeristinen antiikin aikana 

esitetty ajatus käsittää jumalmyyttien syntyneen kuolleiden sankarien palvonnasta. 

Valistuksen lukutapaan sisältyy funktionalistinen näkökulma 1800–luvulta, jossa 

myytti tai uskonnollinen harjoite ja pahuus tulee nähdä osana tiettyä yhteisöä 

palvelevaa tehtävää. Psykoanalyysi 1800–luvulta lukee myyttien kertovan jotain 

salattua ja unenomaista tukahdetuista murhan ja seksuaalisuuden biologisista 

tarpeista. Analyyttinen psykologia samalta ajalta katsoo myyttien liittyvän 

ajatteluhahmotuksien arkkityyppeihin tai käsitteisiin. Pahuuden nähtiin liittyneen 

varjojen tyyppiin, joka sisälsi esimerkiksi epätoivottuja eläimellisiä aistimuksia. 

Romanttinen näkökulma 1800–luvulta lukee heerokselliset myytit, 

kapinallisuuden, nationalistisuuden ja luokkien taistelun tarinoiden romanttisena 

ilmiönä. Esimerkiksi suomalainen Kalevala on usein luettu tällaisena teoksena. 

Strukturalistinen lukutapa 1900–luvulta näkee myytin vastakkainasetteluna ja 

yhteen tuovana rationaalisena elementtinä ilmentäen pyhän ja profaanin tilaa. 

Ellwoodin mukaan myyttitutkimuksessa tänä päivänä pedagoginen lukutapa ei ole 

saavuttanut myyttien alkuperää selittävän teorian paikkaa. Tarinoiden moralisoiva 

loppu ei selittäisi, miksi ihmiset ylipäänsä nauttivat yksinkertaisesti hyvistä 

tarinoista. Ellwood päätyykin korostamaan tarinoiden tunnepuolta. Tarinat saavat 

meidät tuntemaan jotain kosmoksesta.21 Miten pahuus tulee mukaan kerrontaan, 

on kuitenkin harhaanjohtava kysymyksenasettelu. Myytit kuten tarinat eivät ole 

staattisia neutraaleja astioita – niihin ei istuteta elementtejä. Tarinat ovat 

                                                
20 Dyer 1998, 9; Hill ja Gibson 1998, index; Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 22, 39–40. 
21 Ellwood 2009, 3–4, 82–92, 146. 
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perustavanlaatuisesti valmiiksi jo jotain. Ne värittyvät aina dynaamisesti kertojan 

tunnemaailmasta, lukijan tunnemaailmasta ja yhteisön tunnemaailmasta. 

Tarinoiden kulttuurinen syntyminen linkittyy kognitiiviselta katsantokannalta 

ihmismielen narratiivisuuteen selittää havaintomaailmaansa.22 Kognitiivinen 

myyttien lukutapa edustaa tämän päivän kulttuuristen representaatioiden 

tutkimusta.23Argumentoin myös, että pedagoginen näkökulma linkittyy tarinoiden 

vastaanottamiseen perustavanlaatuisella tavalla. Tarinoita luetaan ja ymmärretään 

opetusvihjeinä huolimatta niiden sisällöstä. 

Kognitiivisen poetiikan tarkastelutavan käyttö eksorsisminarratiivin 

analysoinnissa on uudempi tapa tutkia. Carroll on tutkinut Manaajan alkuperäisen 

kirjan juonellisia strategioita. Hänen mukaan teos elokuvana ja kirjana tulkitaan 

uskon vahvistuksena. Tulkinnan perusteita ei laajemmin eritellä. Mäyrä on 

tutkinut historiallista demonista tekstiä ja elokuvien tekstuaalisia tarinoita. Mäyrä 

kertoo, että Manaajan suosiota on muun muassa perusteltu sen ansiona murtaa 

tabuja lapsista ja seksuaalisuudesta. Mäyrän mukaan Manaaja kirjallisena 

teoksena voidaan nähdä pahuuden moninaisena tutkielmana ja pahuuden 

yliluonnollisuuden advokaattina. Tarinasta voidaan lukea kristillisen määritelmän 

lisäksi yliluonnollisen pahuuden nostaminen mafian ja kommunismin rinnalle 

länsimaiseksi aikalaisvastustajaksi. Rikolliset, kommunistit ja natsit niputetaan 

yhteen pahuuden rooliin Paholaisen metaforassa. Vietnamin sotamaisemien 

aikana nosti elokuva ahdingon ja kärsimyksen kuvaamisen väkivallasta ja 

pahuudesta vieraantuneiden ihmisten eteen. Tarina pakottaa Mäyrän mukaan 

lukijalle emotionaalisen reaktion ja oikeuttaa pahuuden yliluonnollisen käsitteen 

nykykulttuuriin. Länsimaiset ihmiset ovat taipuvaisempia etsimään epäonnen syitä 

historiasta ja psykologiasta, kuin yliluonnollisesta pahuudesta. Mäyrä näkee siten 

Manaajassa kaksi puolta. Uskonnollisen pahuuden dilemma tuodaan aluksi 

nykymaailmaan ja jossa nykykauhut ovat toiseksi myyttisiä ja vieraita. Tarinasta 

lukija ja katsoja huomaa nopeasti juonen ongelmien ratkeavan uskonnollisella ja 

spirituaalisella ratkaisulla, vaikka elokuva-analyyttisesti lukutapojen 

moninaisempi tulkinta olisi tavoiteltavampaa.24 Kuitenkin juuri tästä niin 

                                                
22 Sjöblom 2008, 65. 
23 Suomalaisen folkloristisen tutkimusperinteen käyttämän mentaalihistorian käsitteen voi nähdä 
kuuluvan kuvaukseltaan laaja-alaisen kognitiivisen poetiikan tieteenhistoriaan. Mentaalihistoria on 
tarinankerrontaperinteiden kulkeutumista ja yhteisön henkistä perintöä määrittelevä 
tutkimussuuntaus. Tällä on viitattu tarinankerrontalähteiden erottautumiseen aineellisesta 
materiaalista ja erityisesti tarinoiden suullisesta kulkeutumisesta kauempaakin historiasta. Siikala 
1992, 22–25. 
24 Carroll 1990, 103–106; Mäyrä 1999, 143–147, 157. 
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sanotusta pinnallisesta tulkinnasta suuri yleisö poimii sisältöä 

merkitysmaailmaansa. Tätä tulkintaa analysoimalla voi narratiivin suuria kaaria 

verrata tarinankerrontaperinteisiin sekä kognitiiviseen kulttuurintutkimukseen. 

Tarinankerrontaperinteen yleistettävä taso on alue, joka toisintaa narratiivia 

eteenpäin. 

Keskitän oman luentani vastustajan demonisoinnin teeman25 kautta 

uskomiseen ja katsomuksellisuuteen sekä näiden mahdolliseen muutokseen 

vertailuelokuvien pohjalta. Käytän kognitiivisen uskontotieteen käsitteistöä 

narrativiin tulkinnassa. Karkottamisen rituaali kertoo vastustajan tai vastakkaiseen 

ajattelutapaan kohdistetuista ratkaisutoimenpiteistä. Ratkaisutoimenpiteisiin 

päätymisen muutos on possessionarratiivin kiinnostavin piirre.26  

 

2. Miksi kauhu kiehtoo?  
 
Pimeässä tyynyn takaa tirkistellen. Kaikki valot päällä ja kaukosäätimen pause-

nappi valmiina. Puristaen teatteri-istuimen käsinojaa popkornit jo sylissä. Tai 

silmät innolla kiiluen. Miten itse katselet kauhuelokuvasi? Kauhusta nautitaan 

monesta syystä. Tässä luvussa selvennän miksi ja miten. 

Elokuvat vaikuttavat katsomuksellisiin ajatuksiimme. Laajemman 

uskonnollisuuden muutosta on mahdollista tarkastella elokuvien analyysin 

pohjalta. Uskontotieteelliseltä näkökulmalta elokuvat konkretisoivat uskonnollisia 

ja eksistentiaalisia kysymyksiä sekä narratiiveja. Elokuvat tarjoavat katsojille 

yhtäläisen identifioitumispohjan uskonnollisten tekstiperinteiden rinnalle. Elokuva 

voi vahvistaa ja uusintaa tuntemuksia, antaa ajatuksia historiallisten tapahtumien 

käsittelylle ja antaa tilan uppoutua utopististen maailmojen kautta arjen 

yläpuolelle.27  

 Sen lisäksi, että elokuva mediakanavana on vaikuttava, se ylläpitää 

tarinaperinteitä ja narratiiveja. Kulttuurituotteet, joita voidaan pitää mentaalisina 

representaatioina, tuottavat lisää mentaalisia representaatioita. Ilmiöiden 

esiintyvyys poikii niitä lisää. Sperberin mukaan julkisten tuotteiden määrä ei 

                                                
25 Katso kappale 4.2.2. Demonisointi – vastustaja osoitetaan. 
26 Analyysiluvussa avaan narratiivin tulkintaa enemmän. 
27 Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 39; Axelson ja Sigurdson 2005, 11; Axelson 2005, 24–
25. 
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kuitenkaan kerro kulttuurisesta tärkeydestä yhtä hyvin kuin niiden vaikutus 

ihmisten mieliin kertoo.28  

 Elokuvat opettavat hyvästä, pahasta ja uskonnollisista ulottuvuuksista. 

Elokuvanarratiivit ovat pedagogisia tai niitä voidaan katsoa sellaisina. Narratiivit 

opettavat tiettyjä mielen malleja ja eksistentiaalisia ajatustyökaluja. Ne opettavat 

kauhuelokuvien kautta tiettyjä kulttuurisia valintoja. Kauhuelokuvilla on 

yhtymäkohtia myös kansantarinoiden rakenteisiin. Tarinan hahmot ja tavoitteet 

ovat yhtäläisiä sekä tarinoita halutaan kuulla uudestaan ja uudestaan. 

Kansantarinoilla on kulttuurisia käytänteitä konservoiva ominaisuus, mikä pätee 

karuimpiin ja ronskeimpiin elokuviin. Anderssonin mukaan kauhuelokuvilla on 

toisintava, säilyttävä ja emansipatorinen tehtävä, joka sekoittaa länsimaisia 

normeja.29 

 Kauhun tarttuvuutta voi verrata yleisesti kulttuuristen tuotteiden, toisin 

sanoen ideoiden tarttuvuuteen. Toiset ideat kulkeutuvat paremmin kuin toiset. 

Näiden taustalla voi vaikuttaa historialliset ja kulttuurievolutiiviset liikkeet, 

jolloin jotkut ideat hälvenevät ja toiset jäävät. Sperberin mukaan tietyt kulttuuriset 

harjoitteet, kuten rituaalit tarjoavat tiettyä relevanssia, minkä tähden ne säilyvät 

sukupolvia ylittävinä käytänteinä. Ne pysyvät esimerkiksi myyteissä, jotka 

kulkevat tarinoissa ja joista muodostuu muitakin narratiiveja. Rituaalit ovat 

kilpailutilanteessa muihin kulttuurisiin harjoitteisiin nähden, jolloin yksilö valitsee 

jatkuvasti eri vaihtoehtojen väliltä. Valinta asettaa valitsijan tiettyyn sosiaaliseen 

ryhmään. Sperber kommentoikin rituaalien valinnan kielivän tietystä halutusta 

statusvalinnasta. Tämä koskee erityisesti uskonnollisia harjoitteita, jotka 

muuntautuvat harjoittajan tulkinnassa ja valinnassa tilannekohtaisesti.30 

Eksorsismin rituaalin tai idean esiintyvyyttä universaalisti voi arvioida sen 

mentaalisella merkityksellä. Rituaalitarinan malli on toimiva kulttuurista ja ajasta 

toiseen ja rituaalia käytetään eri tavoitteiden saavuttamiseksi31. Eksorsismin 

narratiivin säilyvyyttä ja jatkuvuutta voi selittää myös mielen tavalla säilöä ja 

tiivistää tietoa narratiivien muodossa.32 Muistamisen kannalta merkittävien 

eksistentiaalisten kysymysten abstrakti pohdinta kiinnittyy tarinassa ja sen 

agenteissa jäsenneltyyn muistettavaan järjestykseen. 

                                                
28 Sperber 1996, 99; 103. 
29 Andersson 2005, 247. 
30 Sperber 1996, 28, 115–116. 
31 Rituaalin kognitiivisesta käsitteistä lisää analyysiluvussa. 
32 Sjöblom 2008, 67. 
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Keskityn tässä luvussa kognitiivisen kulttuurintutkimuksen teorioiden ja 

kauhuelokuvien peilaamiseen, jossa koostan samalla eksorsismin narratiivin 

metodologiaa. Erityisesti kauhuelokuvan evolutiiviset tulkinnat, kognitiivinen 

uskontotiede sekä kognitiviinen poetiikka muodostavat yhdessä metodologian. 

Kauhulle on tarve, kysyntä ja suosio. Kauhutarinoilla on historia viihteessä ja 

uskonnossa. 

Tutkimuksessani tulen toisintaneeksi kauhugenren diskurssia puhuessani 

kauhusta. Tutkijasubjektini tuottaa väistämättä yhtäläistä kielityyliä elokuvien 

tarinoiden kanssa. Kauhun kulttuurinen stereotypia tarttuu tutkielmaan, mutta 

keskittyessäni perustellusti suuren yleisön tulkintatasoon, en näe esteitä elokuvien 

tuottaman merkityskehyksen käyttöön. Oleellista on, että huomioin 

tutkijasubjektini position.  

2.1. Eksorsismi ja narratiivi – tutkielmassa esiintyvien 
pääkäsitteiden määrittely  
Eksorsismin tai eksorkismin eli pahojen henkien karkottamisen ilmiö liittyy 

demonologian moninaiseen tutkimukseen.33 Sen yhteydessä esiintyy sanoja 

riivattu, possessoitu, manaus, eksorsismi, saastainen henki, riivaajahenki, demoni 

ja eri raamatulliset demonien erisnimet. Elokuvassa The Rite pois manattavan 

demonin nimi on esimerkiksi Baal34. Termejä käytetään runsaasti eikä 

etymologiaa liiemmin erotella varsinkaan suomenkielisessä 

tutkimuskirjallisuudessa.35 Eksorsismin käsite tarkoittaa sananmukaisesti pahojen 

henkien ja demonien pois manaamista henkilöistä, esineistä tai paikoista. 

Eksorsisti (eksorkisti) on henkien manaaja, mutta toiselta merkitykseltään sana 

tarkoittaa katolisen kirkon hengellisen säädyn alemman asteen jäsentä. 

Eksorsismin kykyä pidettiin jumalallisena lahjana varhaiskristillisyydessä, kunnes 

250–luvulla manaaminen käsitettiin kuuluvan alhaisemman papiston tehtäviin. 

Eksorsismin elementti tuli samaan aikaan myös osaksi kasterituaalia, joka on 

jatkunut tähän päivään asti katolisessa kasteessa. Manausilmiöön ja usein 

elokuviin liitetään myös possession käsite36, joka tarkoittaa omistusta ja 

                                                
33 Esim. Partridge & Christianson 2009, The Lure of the Dark Side. Satan & Western Demonology 
in Popular Culture; Metso 2004, 61. 
34 The Rite 2011.  
35 Esim. Katajala-Peltomaa & Toivo 2004. 
36 Esim. elokuva The Possession 2012. 
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omistamista. Opressio (painostus) ja obsessio (Paholaisen pakkomielle) ovat 

uhrista kuvattuja ominaisuuksia.37  

Sanamuoto eksorkismus käyttö ilmentää kreikkalaista alkuperää, kun taas 

eksorsismi latinalaista.38 Eksorkismi tulee alkuperäisesti kreikan verbistä 

vannottaa, joka vakiintui ilmiön puheeseen vasta toisella ja kolmannella 

vuosisadalla sekä siirtyi latinaan. Raamatun kertomuksissa henkien pois 

manaamiseen Uudessa testamentissa viitataan sanoilla karkottaa, lähteä ja 

esimerkiksi vapauttaa.39 

Käytän tässä työssä pääasiallisesti latinalaista ilmaisua, joka mukailee sanan 

englanninkielistä ääntämysasua excorsism. Eksorsismi sanan käytöllä teen myös 

eron elokuvan maailman ilmiön muodostuksen ja uskonnollisen ilmiön välille. 

Työni tarkoituksena on poimia elokuvan välittämää manausperinteen kuvaa, 

minkä havaitsee paremmin sanan populaarilla muodolla. Käytän myös 

vaihtelevasti ja synonyyminomaisesti aiemmin kuvaamaani laajaa termistöä 

ilmiön eri osien kuvaamisessa. Kiinnitän kuitenkin erityishuomiota rituaalin 

eksorsismiosuuteen eli pahuuden karkottamiseen. Suomen katolinen kirkko 

käyttää sanamuotoa eksorkismi. Muoto on myös käytetty kirjoitusasuna 

suomalaisessa teologisessa tutkimuksessa.40 Populaarissa puheessa käytetty 

suomeksi taipuva manaus, on myös tutkielmassa esiintyvä termi, jota käytän 

synonyyminä eksorsismi sanan eri taivutusmuotojen kanssa. Eksorsismi tai 

eksorkisti vierassanojen voi olettaa ilmentävän tapahtuman institutionaaliseen 

perinteeseen viittaamista, sillä sanat esiintyvät pääasiassa sivistyssanakirjoissa, 

kirkollisessa puheessa ja teologisessa tutkimuksessa, kun taas suomiperäiset sanat 

manaaja tai manaus esiintyvät ennemmin kansanperinteen tutkimusperinteessä.41 

Tosin myös kirkkohistoriallisessa tutkimuksessa käytetään esimerkiksi manaus 

käsitettä rinnakkain eksorsismin kanssa. Englanninkielessä eksorsismi ja manaus 

sanojen merkitysten erotteluun ei ole samaa tarvetta, vaikka sanaa loitsia 

(englannin charm) saatetaan käyttää synonyyminä manaamiselle. Manaamiseen 

liittyvää englannin termiä incantation (esiin manaaminen tai myös loitsiminen) 

käytetään myös kansanuskon yhteydessä.42  

                                                
37 Turtia 2001, Sivistyssanat; Britannica; Katolilainen.fi. 
38 Lat. exorcismus, kreik. eksorkismos ’vannottaminen, manaus, karkottaminen’. 
39 Hollo 2013, 6–7. 
40 Esim. Hollo 2013, Pro gradu -tutkielma Eksorkismit Apostolien teoissa. 
41 Termiä mana käytetään kuvaamaan moninaisesti kananuskon kalman ja vainajien maagista 
voimaa. Virtanen 1999, 241. 
42 Roper 2004, 1; Gay 2004, 34–35; Wolf-Knuts 2004, 188–195; Britannica. 
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Narratiivi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan tarinaa. Käsite viittaa kuitenkin 

tarinan tai kertomuksen tieteelliseen tarkasteluun ja analyysiasetelmaan. Narratiivi 

tarkoittaa tiettyä representaatioiden muotoa, joille on annettu tietyt merkit. 

Narratiivin käsitettä käytetään myös kuvaamaan arkipuheessa muodostettua 

kerronnan osien kokonaisuutta. Käytän kognitiivisen tutkimuksen käsitteenä 

narratiivisuutta, jolla tarkoitan ihmismielelle tyypillistä toimintoa havainnoida 

ympäristöä mieleen muodostetuilla narraatioilla – tarinajäsentelyllä. 

Näkökulmasta riippuen narratiivin muotoa voidaan tutkia eri tavoin ja 

merkityksin. Käytän tutkielmassa sanoja narratiivi, tarina ja kertomus yhtäläisessä 

suhteessa.43 Viittaan eksorsismin (myös karkottamisen) ja possession 

narratiiveihin myös yhtäläisessä merkityksessä. Possessio viittaa olotilaan ja 

eksorsismi olotilaa torjuvaan ja karkottavaan rituaaliin, jotka tarinoissa ilmenevät 

yhdessä.  

Tutkimuselokuvani tai muista mainituista tv-sarjojen tai kirjallisuuden 

nimistä en käytä suomennettuja versioita. En myöskään suomenna suoria sitaatteja 

elokuvavuorosanoista. Tällä linjavedolla teen oikeuden elokuvien alkuperäisille 

nimille ja vuorosanojen merkityksille. Poikkeutena käytän The Excorsist 

elokuvasta yhtäläisesti suomenkielistä nimeä Manaaja, sillä vakiintuneena nimenä 

se istuu hyvin. Uudempien tutkimuselokuvien suurimman osan ollessa 

yhdysvaltalaisia44 englanninkielisiä elokuvia, ilman vakiintunutta suomenkielisen 

nimen käyttöä, antaisi suomennos kehnon kuvan elokuvien kulttuuritaustasta tai 

sisällöstä. Vaikka amerikkalainen kulttuuri ei ole työn keskiössä, on sitä turha 

yliviivatakkaan. 

2.2. Elokuvatutkimuksen näkökulmia 
Elokuva peilaa kiistatta vallitsevaa kulttuuria ja uskontoa. Media on jatkuvasti 

läsnä arjessamme ja elokuva osana mediaa on yhtälailla esillä. Media voidaan 

käsittää Hooverin mukaan symbolisena inventaariona ja kontekstina, josta ihmiset 

muodostavat uskonnollisia merkityksiä.45 

Elokuvateorian käyttöä elokuvatutkimuksissa yhdistää käsitys elokuvasta 

tietyn kieliopin kautta kommunikoivana ja viestivänä kulttuurituotteena. Elokuvan 

tulkinnan värikästä kenttää hallitsee elokuvateorioiden moneen suuntaan 

kurkottavat teoriapainotukset. Toisessa tutkimuksessa elokuvan kielen käsite voi 
                                                
43 Cobley, 2001, 2–3; Sjöblom 2008, 64–65. 
44 Poikkeutena The Possession of Emma Evans on espanjalainen elokuva, mutta lukeutuu samaan 
eksorsismielokuvien kaanoniin. 
45 Hoover 2006, 265, 275; Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 10. 



 17 

ollakin kielimuotojen käsite. Semanttiset merkit tai sisäinen puhe ovat termistöä, 

joilla myös kuvaillaan elokuvan viestimistä. Yleisesti edellä mainitut teoriat 

jakautuvat saman kysymyksen alla: miten elokuva tuottaa merkityksiä ja missä 

muodossa.46  

 Elokuvat sisältävät vetoavat tarinat, mutta elokuvat pelaavat myös omalla 

markkinointiin perustuvalla vetoavuudella. Elokuvien suosioon ovat vaikuttaneet 

esimerkiksi Yhdysvalloissa elokuvatekijöiden kyky tarttua trendeihin, nähdä 

voiton kannalta keskivertoelokuvan mahdollisuudet (mainstream) ja tapa käyttää 

uutta teknologiaa. Oheistuotteiston valjastaminen ja elokuvalevityksen 

optimoiminen ovat osan elokuvien menestyksen taustalla. Myyntihuipun elokuvat 

edustavat keskivertoelokuvaa, mutta sisältävät yhtälailla kulttuurisia funktioita ja 

tarinoita, joista yleisesti pidetään. Kauhuelokuva on yksi tuottoisin 

populaarielokuvan genre.47 Elokuvien suosio on jaloilla äänestämistä ja 

elokuvateollisuuden rakenteen sanelemaa. 

 Elokuvateoriat määrittelevät myös minkälaisena teoksena elokuva ylipäänsä 

käsitetään. Auteur-teoria tutkii elokuvaa ohjaajan, näyttelijöiden ja tekijöiden 

näkökulmasta. Mitä esimerkiksi ohjaaja on halunnut viestiä elokuvalla 

tarkasteltuna hänen henkilöhistoriaansa vasten, edustaa yhtä tutkimusnäkökulmaa. 

Realistinen elokuvateoria näkee elokuvan tiettynä esteettisenä tyylinä, realismin 

filosofisena kuvauksena ja aikaa tallentavana esityksenä. Kieli, kerronta ja katsoja 

ovat uusia elokuvateorian teemoja, jotka tulivat mukaan tutkimukseen 1960–

luvulla. Reseptionäkökulma onkin mielekäs näkökulma nykypäivän 

uskontotieteelliselle tutkimukselle, jossa vastaanottajan eli katsojan näkökulma on 

edustettuna, kuten aiemmin avasin.48  

2.2.1. Kauhuelokuvatutkimus 
Kauhunarratiivin käsittely ja tutkimus on usein alkanut kysymyksestä ”miksi 

kauhu?”49. Kauhuelokuvatutkimuksessa kauhuelokuvien kuluttajiin, aikakauteen, 

                                                
46 Pudovkin 2009, 1; Edellä mainittuja elokuvateorioita voidaan kuvailla myös formatiivisina. 
Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 19. 
47  Lewis 2001, 3–4; Elsaesser 2001, 22; Clasen 2010, 113. 
48 Cobley 2001, 229; Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 20–21. 
49 Kauhuelokuvatutkimuksessa kauhuelokuvien kuluttajiin, aikakauteen, tarinoihin ja 
genretrendeihin on keskitytty eri näkökulmin eri selityksiä etsittäessä. Tudor keskustelee 
artikkelissaan samoin kysymyksin kauhunarratiivien tutkimustrendeistä 1990−luvulla; minkä takia 
kauhu on sellaista kuin se on  ja miten sen tutkimusta tulisi kehittää. Tudor 1997, 443. 
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tarinoihin ja genretrendeihin50 on keskitytty eri näkökulmin eri selityksiä 

etsittäessä – eri elokuvateoriaa käytettäessä.  

Elokuvaperinteen tutkimuksen voi yhdistää muutamaan keskeiseen 

näkökulmaan, jotka mukailevat aiemmin avaamaani myytillisen pahuuden 

tutkimuksen trendejä. Clasen summaa kauhuelokuvatutkimuksen yhtälailla 

kulkeutuneen historiallisesta konstruktivistisesta51 näkökulmasta ja 

psykoanalyyttisestä lukutavasta tämän päivän evoluutioteoriasta vaikuttuneeseen 

adaptatiiviseen tulkintaan. Kauhussa nähdään nykyään myös kaksi vallitsevaa 

kategoriaa. Yliluonnollinen kauhufiktio ja psykologinen kauhufiktio, jotka 

erotellaan aiheidensa perusteella.52  

Tudorin mukaan kauhun tutkimuksesta voidaan erotella kolme tasoa. 

Teeman ja erityispiirteiden analyysin avulla on pyritty yhdistämään 

kauhukuvaelmat arjen sosiaaliseen elämään. Esimerkiksi 1950−luvun elokuvat 

avaruusolioiden hyökkäyksistä, ydinuhkasta ja tieteen läpimurroista kuvastavat 

ajan pelkoja. Aiheet kertovat erityisesti amerikkalaisen elämän muutoksista. 

Toiseksi genren kehitysvaiheiden ja kulun on selitetty johtavan tietynlaiseen 

kauhuun ja viestivän hienovaraisista sosiaalisista muutoksista yhteiskunnassa. 

Tätä on tutkittu tekstin ja kontekstin yhteyksissä sekä tällöin kuvattu kauhun 

transgressioluonnetta eli rajoja rikkovaa tarinaa ja kuvaa. Kauhu pyrkii genrenä 

rikkomaan rajoja ja moraalisääntöjä eikä välttele ulosastumista sopivan tai 

normaalin piiristä. Kolmanneksi tutkimusta on tehty kauhun diskursseista ja 

struktuurin määrittelyistä, jotka linkittyvät sosiaaliseen suunnitelmalliseen 

vuorovaikutukseen. Tutkimuksessa on eroteltu kaksi eri aikakausina toistuvaa 

kauhudiskurssia: puhe turvallisuudesta ja puhe paranoiasta. Esimerkiksi elokuvien 

puhe paranoiasta ja vainoharhaisesta ilmapiiristä kuvastaa maailmaa 

epäluotettavana. Tudor arvelee tämän tyylisen kauhun vetoavan katsojiin juuri 

samaistumisen tunteiden myötä. Vaikka kuvasto ja tarina olisivat pelottavia, 

samaistumisen kokemus vetoaisi tarpeeksi kauhuelokuvan katsojaan ja 

elokuvakokemus olisi pohjimmiltaan miellyttävä. Jaettu kokemus epävakaasta 

yhteiskunnasta ja samaistumisen tunne muuttavat kauhuelokuvan vetoavaksi.53 

                                                
50 Genre on tekstityyppi ja tyylilaji. Genre populaarisa kontekstissa merkitsee usein tiettyjä lukijan 
odotuksia joita tietty narratiivi ennakolta sisältää. Cobley 2001, 231−232. 
51 Konstruktivismi tarkoittaa tässä näkökulmaa, jossa kauhukirjallisuus on syntynyt valistusajan 
kulttuurisena vastareaktiona. Clasen 2010, 114. 
52 Hänninen ja Latvanen 1996, 10; Clasen 2010, 113−114. 
53 Tudor 1997, 457−461. 
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Sama tulkinta toteutuu kognitiivisen poetiikan narratiivitutkimuksessa, kuten 

tarkennan seuraavissa kappaleissa. 

 Kauhuelokuvat kiinnostavat, kiehtovat ja erityisesti koukuttavat, niin 

Hollywoodia kuin yleisöä. Elokuvien voittokulku ja suosio ei vain perustu 

markkinoille ja trendeille, vaikka filmit erityisesti suunnitellaan häiritseviksi, 

pelottaviksi ja ihmeteltäviksi. Kognitiivisen kulttuurintutkimuksen valossa on 

löydettävissä selitysmalleja kauhukoukuille. Vuonna 2004 toteutettiin tutkimus, 

jossa erityisesti kauhukoukkujen ja suosittujen elokuvien yhteyttä tutkittiin. 

Koeyleisölle esitettiin saalistettavaksi joutumisen pelkoa, tarttuvuuden ja 

persoonakategorioiden rikkomuksia painottavia elokuvia. Heitä pyydettiin 

arvioimaan elokuvia näiden kolmen kognitiivista pelkoa määrittävän teeman 

mukaan. Tutkimustulokset osoittivat eniten osumia saaneiden elokuvien olevan 

myös elokuvahistorian suosituimpia teoksia. Manaaja nousi listan kärkeen ja sitä 

kuvailtiin kaikista pelottavammaksi elokuvaksi. Toisessa tutkimuksessa, jossa 

vastaajia pyydettiin kuvailemaan possession ilmiötä, vastaukset mukailivat muun 

muassa Manaajan välittämiä esimerkkejä.54 Tutkimukset antavat viitteitä 

erityisesti kategorioita rikkovan elokuvan ja pelon yhdistelmän jättävän 

mieleenpainuvan jäljen, johon myöhemmin palataan. Pelkomallien ja tarinoiden 

koukuttavuus ei ole vain kauhuelokuvien kulttuuripiirre länsimaissa. Se on 

universaali ja paljon vanhempi kuin nykyinen populaarikulttuuri. 

 Pelot tai kauhu eivät ole hävinneet ihmisten tarinankerronnasta. Kauhu elää 

edelleen visuaalisena viihteenä tai tosi elämän kerronnassa. Eri kanavien 

monityylinen kerronta muuttaa muotojaan ajan kuluessa ja medioiden 

lisääntyessä. Kauhun genre muuttaa representaatiomuotojaan, mutta säilyttää 

kerronnallisen sisältönsä. Pelko on ihmisen perustunne, joka ei ole loppuun 

käsitelty.55 

2.3. Kauhuelokuvien vaikuttavuus 
Pelon tunteet ja kauhu, erityisesti kauhuelokuviin samastettuina tunteina, ovat 

tarkoituksenmukaisesti istutettu elokuvan rakenteeseen. Carroll kutsuu tätä 

tunnetta taidekauhuksi, josta voidaan saada viihdenautintoa (the paradox of 

horror pleasure). Carrollin mukaan elokuvantekijät tuottavat pelon tunteen 

esittämällä materiaalia, joka synnyttää katsojalle kuvan hengenvaarasta. Tämä voi 

olla jokin vaaratilanne, hirviöhahmo tai yliluonnollinen olettamus. Tunne ei ole 
                                                
54 Jarrett 2011, 814; Barrett ja Cohen 2008, 257. 
55 Clasen 2010, 115. 
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oikeaa kauhua tai pelkoa, mutta se on tunnistettava emootio erotuksena 

todellisesta kauhusta.56  

Kauhun tutkimusnäkökulmat ovat monen kritisoimia. Carrollin 

taidekauhuteoria on saanut kritiikkiä juuri taidekauhu termin määrittelystä. Kauhu 

on riippuvainen aina objektiin kohdistetuista odotuksista ja uskomuksista, koska 

arkea tai rutiinia ei pelätä. Todellinen kauhu ja taidekauhu olisivat tuntemuksina 

lähempänä toisiaan eikä nautintoa, mikä Carrollin tarkoituksen mukaan kauhun 

kokemisesta syntyisi. Solomon argumentoi nautinnon syntyvän kauhuelokuvan 

katsomisesta ja taidekokemuksen vastaanottamisessa eikä itse esitettyyn kauhuun 

reagoimisessa. Hänen mukaan kauhukokemuksen liittäminen nautintoon on jopa 

epäkorrektia todelliseen kauhun kokemiseen nähden. Mäyrä puolustaa myös 

kauhuelokuvien kokonaisuuden tulkintaa. Pelkkä kauhusta nauttiminen ei riitä 

selittämään esimerkiksi demonitarinoiden esittämistradition jatkuvuutta.57 

Taidekauhun tai kauhun kokeminen elokuvista katsojan näkökulmasta ei 

välttämättä ole aina komedia-elokuvaan verrattava nautinto, mutta kauhu 

tarjoaakin toisenlaisen koukun katsojalle. 

Narratiivin kokemisen merkitys kauhuelokuvan vetoavuudessa on toinen 

genren suosiota puoltava tekijä. Carroll myöhemmissä tutkimuksissaan selventää, 

ettei taidekauhu yksinään riitä. Elokuvan kertomuksellinen rakenne, joka 

kohtauksittain tuottaa taidekauhua, on katsojan pääasiallinen kiinnostuksen kohde. 

Kauhun narratiivinen esitystapa on kiehtovin elementti. Kauhutarinan merkittäviä 

hirviöhahmoja tärkeämmässä roolissa on elokuvan narratiivinen rakenne, johon 

hirviö istutetaan. Kauhuelokuvan kerronta perustuu juonellisiin osiin, joissa 

löydetään, selvitetään ja paljastetaan tarinan kontekstin kannalta ennalta 

tuntemattomia tietoja. Tämän selvitystyön seuraaminen haastaa katsojan ennakko-

oletuksia ja pitää siten jännityksessä vahvistetaanko muodostuneet odotukset 

todellisiksi58. Carrollin mukaan nämä elementit ovat kauhuelokuvan 

kiinnostavuuden ja suosion taustalla. Narratiivit houkuttelevat ihmisen 

uteliaisuutta. Epätietoisuuden ja tietoisuuden vihjeillä kauhuelokuva säilyttää 

otteensa.59  

Kauhuelokuva ei välttämättä jätä katsojaa tuntemattoman pelon valtaan 

vaan paljastaa syyn, jonka ymmärtäminen on osa kognitiivista nautintoa. Tarinan 

                                                
56 Carroll 1999, 34–35, 38. 
57 Solomon 2003, 231, 239, 243–244, 247, 254; Mäyrä 1999, 36.  
58 Narratiivin etsinnällisestä esitystavasta lisää kappaleessa 4.2.1. Universaali uhrinarratiivi. 
59 Carroll 2003, 2–6. 
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piinallisille tapahtumille annetaan tilanteen ratkaiseva selitys. Elokuvakatselun 

ensi metreiltä alkaa genreorientoitumien, jossa katsoja osaa odottaa itseltään 

tuttujen teemojen ja emootioiden mukaisia reaktioita. Kauhuelokuvan häilyvän 

sisällön lisäksi genreodotusten rikkominen herättää eirtyisesti (kognitiivisen) 

kiinnostuksen. Kauhuelokuvat edustavat tuntematonta, joka herättää 

uteliaisuuden. Elokuvien hirviöissä kulminoituu ambivalentin ja vierauden 

kokeminen. Pelon ja pahuuden kohde esitetään konkreettisen hahmon muodossa. 

Kauhuhirviön hahmo itsessään rikkoo yleisesti kategorisia sääntöjä, mikä ohjaa 

ajattelua kohteen yliluonnolliseen arviointiin.60  

Perinteinen freudilainen psykoanalyyttinen selitysmalli kauhuelokuvien 

tulkinnoista ja merkityksistä saa rinnalleen kognitiiviset mallit, jotka ottavat 

huomioon ilmiön laaja-alaisemmin. Psykoanalyyttisessä mallissa  

kauhunarratiivien nähdään ilmentävän alitajuisia sanomattomia tai tukahdutettuja 

tuntemuksia. Malli tarjoaa lisäulottuvuuksia ja näkökulmia, mutta puhuttaessa 

narratiivin käytöstä historiallisen jatkumon kehyksessä, antaa kognitiivinen 

analyysimalli tälle tutkimukselle tarkoituksenmukaisen ja ajankohtaisen lisän. 

Tudor näkee psykoanalyyttisen teoriamallin tuovan esiin kauhunarratiivien psyko-

seksuaalisten instituutiorajojen kokeilua, mutta ei vastaa tyhjentävästi 

kysymykseen, miksi kauhu viehättää.61 Kognitiivinen tulkintamalli antaa lisää 

vastauksia myös lajinkehityksen näkökulmalta. 

2.3.2. Pelot, evoluutio ja elokuva 
Kauhuelokuvan juuret löytyvät pelon tuntemuksesta. Evolutiivisen teoriamallin 

mukaan kauhuelokuvan tuottama pelkoa ja ahdistus liittyy välittömän 

selviytymisen turvaamiseen. Vaaran ärsykkeen kuuluukin tuntua uhkaavalta ja 

tulisi ohjata käyttäytymistä poispäin ärsykkeestä. Pelko kuvastaa katsomista 

tulevaan ja sen ennakointia. Pelon tunnereaktio on istutettu ihmisen primitiivisin 

aivonosiin ja toimii varautumisen mekanismina. Välttääkseen mahdollista uhkaa 

ihmiset kiertävät pimeät kujat ja korkeat paikat kaukaa. Itse pimeys ei ole vaaraksi 

selviytymiselle, mutta pimeyden idea ja mitä siellä voisi olla odottamassa, 

muodostuvat mielen kauhukuviksi. Kauhuelokuvien kuvitteelliset tilanteet ja 

mukava elokuvapenkki kehittävät oikean pelontunteen, joka muistuttaa 

aivojamme vaaran uhasta, vaikka tiedostaisimme turvallisen elokuvateatterin 

ympärillämme. Elokuvien ja katsomistilanteen kuvitteellisuus ja ajatus, ettei 

                                                
60 Carroll 2003, 6–7; Hogan 2003, 65. 
61 Tudor 1997, 444, 446, 449. 
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murhamies ole oikea tai totta, ei vaikuta katsojan tuntemuksen aitouteen. Oikea 

pelko tulee joka tapauksessa.62 

Pelko kuuluu ihmisten perustavanlaatuisiin tunteisiin, jotka ovat 

yleisinhimillisesti koettavissa. Ihmiset tunnistavat universaalisti pelonsekaiset 

kasvot. Automaattisen ajattelun valintareaktio ”pakene tai taistele” syntyy niin 

sanotuissa liskoaivoissamme määrittäen yksilön seuraavan liikkeen. Tämä ohjaa 

miten käyttäydymme pelottavassa tilanteessa. Clasenin mukaan taipumus 

näyttäytyy tavassamme säikkyä pimeitä varjoja, jotka eivät välttämättä osoittaudu 

muuksi kuin pimeiksi varjoiksi. Tapamme pelätä ”epätosia” havaintoja, perustuu 

selviämismalleihin. On parempi toimia epäilyttävän pimeän varjon kohdalla, kuin 

joutua tiikerin syömäksi. Clasen arvelee erityisesti elokuvapelon tarjoavan 

tehokkaamman alustan selviämistunteiden käsittelyyn, kuin kirjoitettu 

kauhufiktio. Lukukokemukseen perustuva kauhu ei herättele tunteita samalla 

tavalla.63  

 Kivikautiset pelkoreaktiot kuuluvat nykyisten ihmisten 

selviytymishaasteisiin. Pinkerin mukaan fobioita ja pelkoja on universaalisti vain 

muutama. Käärmeet, hämähäkit, korkeus, myrskysää, suuret petoeläimet, pimeys, 

veri, vieraat henkilöt, sidottuna oleminen, syvä vesi, sosiaalinen sorto ja kodin 

yksin jättäminen kuuluvat pelkojen listaan. Clasen argumentoi listan jättävän 

urbaanin nykyihmisen tilastollisesti ilman pelättävää. Autoja ei yleisesti pelätä, 

vaikka ne hallitsevat suuresti kaupunkiympäristöämme.64 Evolutiivinen 

näkökulma ei kuitenkaan estä pelkojen listaa laajentumasta, ainakaan elokuvissa. 

Kirjailija Stephen Kingin kauhuromaani Christine vuodelta 1983 kertoo tappaja-

autosta, joka muutamaa vuotta myöhemmin filmatisoitiin. Supernatural tv-

ohjelman eräässä jaksossa uskotaan kirotun auton murhanneen uuden 

omistajansa.65Autoa ei välttämättä itsenään pelätä, mutta sen representoimaa 

selviytymishaastetta voidaan pelkää.  

 Epäily, epäselvyys ja vaikeasti tulkittavat tilanteet nostavat stressitasoa ja 

pelkotiloja. Erityisesti loogiseen ratkaisuun päätymisen puute asettaa ajatukset 

epämukavaan tilaan. Kohtaamalle ilmiölle ei löydy selitystä esimerkiksi 

aiemmasta kokemuksesta. Kognitiivisen uskontotieteen perustavanlaatuisiin 

tutkimuskäsitteisiin lukeutuu juuri ontologiset kategoriat. Mielen kuvien 

                                                
62 Clasen 2010, 112−119; Eitzen 2010. 
63 Clasen 2010, 211-219; Mineka ja Öhman 2003.  
64 Clasen 2010, 112–119; Pinker 1997, 386. 
65 Supernatural 2009, tuotantokausi 5, jakso 5. 
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ryhmittelyksi kuvailtava käsitepari edustaa ajattelun tietojenkäsittelymalleja, jotka 

määräävät automaattisten mielleyhteyksien, konnotaatioiden ja assimilaatioiden 

syntymistä. Intuitiivisen ja intuitionvastaisen tiedon käsittely lukeutuu 

kategoriahavaintoihin. Kategoriaradat ovat muokkautuneet mieliimme 

yksilöllisesti, mutta yleisinhimillisiä mielleyhtymiä, ajatusketjuja sekä niistä 

seuraavia intuitiivisia toimintamalleja ja valintoja löytyy. Ihmiset 

yleismaailmallisesti reagoivat evoluution kannalta tiettyihin tapahtumiin 

yhtäläisesti, kuten pelkoihin. Kategoriarikkomukset ovatkin pelkoa ja 

hämmennystä tuottavia tilanteita. Ambivalentti kauhuelokuvahahmo tai 

epätavallinen asetelma virittävät myös välittömästi katsojan tarkkaavaisuuden, 

reaktionopeuden ja mielenkiinnon. Valkokankaan monsterit ja hirviöt liikkuvat 

erityisesti tällä kategorisoimattomalla alueella. Esimerkiksi lammesta nouseva 

suohirviö ei ole yleisesti tavattu tai tunnistettu eläinlaji, vaan lähinnä 

mielikuvituksen ja käsikirjoittajan tuote. Siten se on yllättävyydessään ja 

tuntemattomuudessaan ambivalentti hahmo. Näitä yhtymiä kauhukuvasto pyrkii 

synnyttämään. Pelkomallien ääreen hakeudutaan kauhuelokuvien avulla, ja 

mallien kautta suoritetaan tärkeitä evolutiivisia tehtäviä. Toisin sanoen ne ovat 

tarpeellisia. Käsitteinä ja kuvastoina tuntematon, vaarallinen ja hämmentävä ovat 

evolutiivisia punaisia pyyhkeitä.66 

Kauhukulttuuri varioi varsin kapealla alueella, koska tehokas pelottavuus on 

yllättävän yksinkertaista. Universaali pelottavuus nojautuu vahvasti ihmisen 

selviytymisstrategioita haastavaan kuvastoon ja tarinaan. Perinteisesti myös 

aisteja ja tunteita kiusaava materiaali pelottaa. Olemme oppineet pelkäämään 

ympäristöämme asiaankuuluvilla tavoilla, jotka suojelevat selviytymistämme. 

Kansainvälisesti kauhutarinat operoivat samanlaisin yleismaailmallisin 

tunnistettavin keinoin.67  

2.3.3. Kauhu yhteisön asiana 
Kauhuviihdekulttuuri on vahvasti voimissaan länsimaisessa yhteiskunnassa. 

Eksorsismitarinan jatkuvuutta ja näkyvyyttä voi verrata media-antropologian 

tapaan tarkastella kuolemapuhetta mediassa. Erityisesti Sumiala on esittänyt, että 

kuoleman esille tuominen mediassa on tavallista, sillä yleisöllä on kollektiivinen 

                                                
66 Clasen 2010, 112–119; Pyysiäinen 2008, 34−35. 
67 Clasen 2010, 112−119. 
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tarve tuoda kuoleman aihe julkiseen areenaan. Media-antropologia68 on yksi 

näkökulma myös elokuvatarinoiden kulutukseen ja ennen kaikkea uskonnosta 

kertovan median tarkasteluun.  

Median luoma koolle kutsuva luonne vahvistaa ihmisten 

yhteenkuuluvuuden tarvetta ja tunnetta. Kommunikaatio ritualisoituu tämän 

tapahtuman myötä. Elokuvien katseleminen vahvistaa siten erityisesti ryhmän 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kauhuelokuvien tapauksessa jaettu kokemuskenttä 

on emootiosisältönsä vuoksi voimakkaampi. Sumialan tutkimus kuoleman 

ritualisoitumisesta mediassa ottaa osaa uskontotieteelliseen tutkimusperinteeseen 

käsitellä kuolemaa yhteisöissä. Yleisesti uskonnolliset rituaalit lisäävät yhteisön 

yhtenäisyyttä ja sitoutumista yhteisen hyvän tarkoitukseen. Sumialan 

tutkimusesimerkki pohjautuu Suomen koulusurmatapauksiin, uutisointiin sekä sen 

seurauksena sosiaaliseen mediaan syntyneeseen liikehdintään. Aktiivisuus 

sosiaalisessa mediassa osoitti ihmisten haluavan julkisesti näyttää ottavansa osaa 

tapahtuneeseen. Tosin Sumiala toteaa näiden kuoleman rituaalien kytkeytyvän 

aina median valtaan valita esitettävä materiaali.69 

Sosiaalisuus liittyy vahvasti kauhuelokuvien katsomiseen. Eitzenin mukaan 

kauhuelokuvissa esiintyvät uhat ovat usein kollektiivia koskettavia. Suuret 

tulevaisuuden avaruusvalloittajien hyökkäykset tai zombiapokalypsi vaikuttavat 

suureen joukkoon ihmisiä. Uhkakuvat ehdollistavat meidät ajattelemaan 

sosiaalisia vastatoimenpiteitä. Ulkoavaruuden uhkia torjutaan yhdessä 

kansakuntien voimalla. Tunnemme myös empatiaa elokuvan hahmojen 

selviytymistarinaan ja elämme heidän ahdinkonsa mukana. Elokuvien katsominen 

on myös sosiaalinen tila, jossa kauhukokemus jaetaan ryhmässä ja kokemusten 

jakaminen tuottaa mielihyvää. Kauhuelokuvien erityispiirteenä voi pitää sitä, että 

niitä useimmin katsotaan seurassa.70  

Kauhutarinat ja eksorsismin narratiivien suosio erityisesti elokuvan 

mediassa selittyy osaltaan median itsensä tarjoamaan otolliseen tilaan, jossa 

sosiaalinen kollektiivisuus, ideoiden peilaus ja leikin vetovoima toteutuvat. Ideat 

tarttuvat sisältönsä vuoksi, mutta myös oman ryhmäyttävän ja yhteisöllistävän 

                                                
68 Media-antropologia tutkii yhteisön ja median aiheita. Tieteenala määrittelee median kuvitellun 
maailman rakentumisen tilana, jossa yhteisö sen käyttäjänä ja jakajana on myös tutkimuksen 
kohteena. Tutkimus on kiinnostunut mediasta yhteisöllisyyttä tuottavana elementtinä ja 
merkityksiä nostavana toimijana. Sumiala teoksessaan Median rituaalit kutsuu median käyttäjien 
eri kommunikaatiomuotoja rituaaleiksi. Sumiala 2010. 
69 Pyysäinen 2005, 166; Sumiala 2010, 10−14, 19, 137−139. 
70 Eitzen 2010. 
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esitysmediansa kautta. Eksorsisminarratiivien kasvanutta esiintymistä elokuvissa 

ja televisiossa voi siten tutkia kollektiivin näkökulmalta. Tämä elementti näkyy 

myös eksorsisminarratiivin juonellisissa tapahtumissa. Voimakkaan hädän 

hetkellä, jossa kuoleman pelko voi olla läsnä, yhteisö tulee yhteen. 

2.3.1. Kauhuleikki 
Kauhu kerää ympärilleen suosiota. Toiset heittäytyvät kauhumässäilyn vietäviksi 

ja toisissa herää suora vastustusreaktio. Kauhun hauskuuden kokeminen 

saattaakin perustua kolmeen tekijään. Adrenaliini, kognitiivinen hallinta ja 

vaaratilanteiden harjoittelu muodostavat ihmiselle tarve-riippuvuussuhteen 

kauhuelämyksiin. Eitzen listaa nämä kolme vaikuttavaa tekijää kauhun 

vetovoimaisuuden merkittävimmiksi selityksiksi. Adrenaliini aiheuttaa ihmiselle 

kemiallisen koukun, jonka ääreen hakeudutaan. Esimerkiksi seksin ajattelu 

synnyttää saman kemiallisen reaktion, kuin kulman takaa kurkkaava pahaenteinen 

kummitus. Kognitiivinen hallinta liittyy pelottavien ideoiden kontrolloimiseen ja 

hallinnan tunteeseen. Kauhuelokuvien pelot ovat hallittuja ja katsojan 

tavoittelemia. Pelon tuntemuksen voittaminen tuottaa jälkikäteen mielihyvää, 

vaikka pelko itsessään ei olisi hauskaa. Elokuvien erikoiset hirviöhahmot ovat 

myös olentoja, jotka haastavat kognitiivisia itsestäänselvyyksiä epäselvillä 

kategorioillaan. Ne kiinnostavat ja kehittävät ajattelua, vaikka olisivatkin 

perusominaisuuksiltaan, jotain mitä ei haluaisi ajatella. Eitzen päätyy väistämättä 

vertaamaan kauhuelokuvien kuvastoa psykoanalyyttiselta kannalta. Elokuvissa 

voi olla seksuaalista väkivaltaa ja kannibalismia, aiheita, joita ei pyritä 

tavanomaisessa elämässä ajattelemaan. Elokuvassa katsojan mieli rohkenee ja hän 

uskaltautuu kuvittelemaan sekä ymmärtämään vastentahtoisia ajatuksia. Mielen 

yrittäessä ymmärtää vaikeaa näkemäänsä syntyy tiedostetusti tai tiedostamatta 

haastavia ja vaikeita ajatuksia. Kategorioita haastava materiaali auttaa 

ymmärtämään ja harjoittelemaan uhkia. Ymmärtäminen on osa mielen tapaa 

kontrolloida koettua. Tämä toimintapa on ihmisille uniikki lajiominaisuus, jonka 

avulla voimme tuntea turvaa.71  

Pelkotilojen kehossa laukaisemat reaktiot ovat tarpeellisia tavalliselle 

psyykelle. Pelkotilan tunteet estävät ja sallivat tiettyjä valintoja ja säätelevät 

itsekontrollia.72 Lapset leikkiessään kokeilevat ja tunnustelevat rajojaan sekä 

                                                
71 Eitzen 2010; Clasen 2010, 112–119. 
72 McGonigal 2010. 
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harjoittelevat selviytymisen kannalta tärkeitä taitoja.73 Tämä piirre toistuu 

muissakin eliökunnan nisäkäspoikasissa. Clasen näkee kauhuelokuvien toimivan 

samoin tarjoten paikan, jossa kaiken ikäiset katsojat toteuttavat kognitiivisia 

tarpeitaan. Kauhuelokuvien katsominen voidaan mieltää turvalliseksi leikin 

alueeksi, jossa kokeillaan ja testaillaan itseään myös aikuisiällä. Jännittyneisyyden 

tilaan pääseminen ja huippukokemukset turvallisessa paikassa, esimerkiksi 

elokuvateatterissa, koettelevat kestävyyttä ja mielen rajoja. Clasen kuvailee 

kauhufiktion toimivan mielen extreme urheiluna ja emootioiden esteratana 

venyttäen kestämistä ja sietorajoja. Hän arvelee kauhuelokuvien suosion 

erityisesti murrosikäisten parissa viittaavan kehitysjakson kokeilunhaluun, 

näyttämisentarpeeseen ja riskinottamiseen. Kauhuskenarioiden ideoiden 

harjoittelu kehittää mielen selviytymiskykyjä ja asettaa meidät ajattelemaan 

vaihtoehtoisia todellisuuksia, joiden arvaamattomuuden hallinnantuntemus tuottaa 

mielenrauhaa ja mielihyvää.74  

Kauhutarinoilla on kuitenkin tosielämän analogioita. Tammikuussa (2014) 

uutisoitiin manauspuukotuksesta, jossa yhdysvaltalaisäidin syytettiin murhanneen 

kaksi lastaan eksorsismin seurauksena. Uutisointi ei kerro, miten poliisi päätyi 

tähän tulokseen.75 Uutisoinnin välittämät kuvat kertovat osaltaan siitä, miten 

eksorsismilla kerrotaan tapahtumia. Ottamatta kantaa välittyykö fiktiivisistä 

elokuvatarinoista suoria tosielämän toimintamalleja, on oleellista huomioida 

tapahtumien uutisoinnin narratiivinen selitys. Eksorsismi on hengenvaarallinen ja 

voi johtaa rikokseen. Samanlainen kehys toistuu usein eksorsismielokuvissa. 

Elokuvan The Exorcism of Emily Rose (2005) tapahtuman sijoittuvat esimerkiksi 

kokonaan Emilyn kuoleman ja eksorsismin suorittaneen papin oikeuskäsittelyyn, 

jossa pappi on syytettynä tytön murhasta. 

Tietynlaiselle fiktiolle tai kerronnalliselle selittämiselle on tilaus. Tietyt 

narratiivit jatkavat olemassaoloaan kulttuurituotteissamme, jotta kognitiivisilla 

taipumuksillamme on tilaa toimia biologian edellyttämällä tavalla. Tarinat 

vaikuttavat havaintoihimme. Kauhuelokuvien vaikuttavuutta ja voittokulkua voi 

selittää tunnekokeilun ja leikin kasvatustieteellisen tarpeellisuuden kautta. Kauhu 

kiehtoo evolutiivisten koukkujensa avulla, mutta oleellinen puoli elokuvien 

säikyttelykeinojen rinnalla on tarina. Tarinassa itsessään on vetovoimaa. 
                                                
73 Leluteollisuus on jo kärryillä kauhuleikin hyödyistä. Lapsille suunnattu Monster High-
tuoteperhe on vuodesta 2010 kääntänyt klassisten Hollywood-kauhuhahmojen pelkokehyksen 
kilttien teinimonsterien leikiksi. Bulkin, 2010.  
74 Clasen 2010, 211–219; Eitzen, 2010; Jarrett 2011, 812−815. 
75 Landau 2014. 
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2.4. Eksorsismin narratiivin analyysikehys kognitiivisessa 
poetiikassa 
Mielen narratiivit ja narratiivisuus ovat prosesseja, joilla ajattelu luo koherenssia 

tietoa ärsykkeen ja mielleyhtymän välille. Muistaminen ja mielikuvien luominen 

tapahtuu automaattisesti. Muodostamme siis ajattelussa simuloituja todellisuuksia 

ja mielikuvia. Joustavan mielen hypoteesin mukaan ihmiselle mahdollinen 

antropomorfinen ajattelu olisi osaltaan vaikuttanut myös uskonnollisen ajattelun 

syntymiseen. Kyky samaistua toisen olennon (elollisen tai elottoman) 

olemassaoloon ja empatian kokeminen olivat oleellisia kykyjä sosiaalisten 

rakenteiden syntymiselle ja yhteisön selviytymiselle. Empatian ja näin 

emootioiden kytkeytyminen narratiiviseen ilmaisuun onkin lajityypillinen piirre. 

Emootioiden evolutiiviselta kannalta narratiivi rakentaa tarinankerrontaa 

esimerkiksi pelon tunteelle uhkaavissa tilanteissa ja vähentää pelkoa vähemmän 

uhkaavissa.76 Eksorsismin narratiivi länsimaisessa elokuvassa esitetään 

poikkeuksetta pelottavana. Pelottavuuteen vaikuttaa esitystapa ja genre, kuten 

olen aiemmissa kappaleissa käsitellyt, mutta narratiivin sisäiset elementit 

välittävät pelkoa. Narratiiviin on säilötty refleksiivistä tietoa, joka kehottaa 

pelkoon. Tarinan kulttuurinen toistaminen viestii sen relevantista tarpeesta. 

Rakentaessani analyysikehystä, joka pohjaa ajatukseen narratiivien kognitiivisesta 

tarpeellisuudesta eikä kauhuelokuvatutkimuksen perinteiseen kenttään, 

muodostuu kongitiivinen poetiikka tulkinnan käyttökelpoiseksi vaihtoehdoksi. 

Syvennyn analyysiluvussa tarkemmin kognitiivisen poetiikan soveltavaan 

käyttöön elokuvaeksorsismin universaalin narratiivin määrittämisessä.  

Kognitiivinen poetiikka syntyi kognitiivisen kulttuurintutkimuksen käänteen 

ohessa 1980–luvulla. Kirjallisuustieteen kritiikki kohdistui kehittyvän alan 

määritelmään ja interdisiplinaarisen kentän jäsentelyihin. Lingvistiikan77, 

poetiikan ja kognitiivisen lähestymistavan yhdistäminen epäilytti. Alan 

nimittäviksi käsitteiksi muodostui mieli, kieli ja maailma. Tutkimuksen 

kiinnostuksen kohteeksi nousi mielen ilmiöiden laaja kirjo, jota tutkitaan 

tekstuaalisesti. Poetiikka itsenään keskittyi esimerkiksi tavoitteiden ja vaikutusten 

tarkasteluun sekä miten niihin oli päädytty. Alan kehitys pelkistä luettavan tekstin 

analyysista on liikkunut kohti kuvan, elokuvan, lukemisen analyysia. Alaa on 

myös arvioitu niin sanotun epäsuoran empiriisyyden mentaliteetista, mikä näkyy 

osaltaan kognitiivisen tieteen teorian rakentelun ja poetiikan rakentelun 
                                                
76 Sjöblom 2008, 62–77; Herman 2009, 98. 
77 Kirjallisuustieteen ala, jonka yhtenä kohteena on tutkia kielen käytön osa-alueita. 
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yhdistämisellä. Alan haasteena on poikkitieteellisyytensä rakentaminen empiirisen 

ääripään ja kirjallisen idealismin välissä. Tiukimmillaan kognitiivisessa 

poetiikassa tekstuaalin analyysi yhdistetään lingvistiikan ja kognitiivisten 

prosessien yksityiskohtien tulkinnaksi. Tässä työssä käytän laajempaa narratiivin 

tarkastelun näkökulmaa. Vandaele ja Brône näkevätkin kognitiivisen poetiikan 

myönteiseksi eduksi mielen tieteiden ja historiallisen kirjallisen tulkinnan 

yhdistämisen.78  

Käytännössä tutkimuksessa problematisoidaan lukemisen käsite. 

Erityyppiset luennat ja näkökulmat suhteessa luettavan kohteen kontekstiin ovat 

tutkimuksen keskiössä. Luenta muodostuu tarinan muodostelmien ja palasien 

yhdistämisestä. Luennan näkökulmaan voidaan valita kysymykset kirjoittajan tai 

tekijän aikeista, lukukokemuksesta, luennan merkitykset ja kenen kannalta 

tutkimuksessa luenta ”luetaan”.79 Tyypillinen tutkimus voi keskittyä yhden sanan 

käsitteen tulkintaan runotekstissä, jota peilataan esimerkiksi runon historialliseen 

ilmestymisaikaan, länsimaiseen kulttuurikontekstiin, laajempaan 

myyttikontekstiin (esimerkiksi vastaavuuden löytämiseen kreikkalaisesta 

tarustosta), tekstimaailmojen tulkintaan ja mentaalisten avaruuksien (mental 

spaces) analysointiin. Käytännössä runon fraasien tai virkkeiden avaruus tai tila, 

joka jätetään lauseen ja kertojaäänen väliin, on analyysin tämäntyylisessä 

tutkimuksessa kohteena. Tilan kuromiseen tarvittavat mielleyhtymät liittävät 

poetiikan analyysin kognitiiviseen alaan. Tutkimuksessa otetaan huomioon myös 

runon viihdetarkoituksesta nauttiva lukija. Kognitiivisen tulkinnan perusteella 

osoitetaan lukijan voivan syvällisesti ottaa osaa runon maailmaan, runoon 

rakennettujen elementtien avulla. Analyysin avulla pyritään osoittamaan, minkä 

tähden esimerkiksi tietty narratiivi voi osallistuttaa yleisön niin kuin 

osallistuttaa.80 Kognitiivisen poetiikan tutkimusanalyysi muistuttaa 

elokuvatutkimuksen näkökulmia. Tarkentaminen makrotason narratiiveista alas 

kohden mikrotason narratiivien tarkastelua, esimerkiksi yhdessä 

elokuvaperinteessä, on mahdollista. 

Vahvat emootiotarinat toistuvat universaaleissa narratiiveissa, joita 

kognitiivinen poetiikka tutkii yhtenä tehtävänään. Lähtökohtana on näkökulma, 

jossa tarinat ja kerronta ovat samanlaisia kaikkialla. Universaali tarkoittaa 

                                                
78 Vandaele ja Brôen 2009, 1–5, 7, 10, 22–23; Esim. Stockwell 2002, 1. kertoo tekstin lukemisen 
olevan alan tutkimuskohde. 
79 Stockwell 2002, 2. 
80 Semino 2009, 34–68; Narayan 2009, 76. 
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kerronnan tai kuvakerronnan ominaisuutta, esimerkiksi muodossa tai sisällössä, 

joka toistuu toisistaan erilaisissa kielikulttuureissa ja perinteissä. Näiden 

universaalien tasojen havaitseminen voi liikkua yksityiskohdista suurempien 

tarinateemojen tutkimukseen. Hogan arvioi kuvailmaisun ylettyvän myös 

universaalien tarkasteluun. Lintujen kuvaaminen rakkaudeksi on esimerkiksi 

kulttuurisesti toistuva piirre. Sjöblom kuitenkin arvioi, että tutkimusta narratiivien 

samankaltaisuuden selittämiselle ei ole vielä tarpeeksi. Närhen Paratiisien synty: 

ihmismieli, evoluutio ja taivaalliset puutarhat on yksi narratiivien 

samankaltaisuuksia selvittävä tutkimusteos81, joka pyrkii luomaan esimerkiksi 

yhteyttä paratiisikertomusten universaaleille analogisuuksille. Hogan on toisaalla 

ehdottanut yhtäläisiä temaattisia ryhmiä suurille narratiivisille 

samankaltaisuuksille. Heerostarinat, romanssi- , uhri ja kärsimyskertomukset 

voivat tragikoomisin sävyin toistua maailmanlaajuisesti. Yhtäläinen mielen 

tunneviestintä ohjaa universaaleja narratiiveja. Sjöblom esittääkin Hoganin teorian 

antavan juuri tilaa ja perustelun miksi ulkoisten kulttuurisisältöjen kautta voidaan 

tutkia mielen sisäisiä toimintoja.82 Possession ja henkien karkottamisen tarinat 

voivat kulttuurirajat ylittävinä kertoa jotain universaaleista tunteiden käsittelystä.  

Emootion kerronta tai diskurssi on saman aikaisesti tarinan pohja, mutta 

myös tarinan kokemisen tulos. Emootioiden alkuperän kiistat liikkuvat 

naturalististien biologisen sisäänrakennettujen tunnemekanismien puolelta 

konstruktivisisempaan kulttuurispesifeiksi ymmärrettyjen tunteiden konteksti- ja 

funktiosidonnaisuuteen. Kognitiivisen poetiikan moninaisen kentän yhtenä 

tarkastelunäkökulmana voi olla emootioiden diskurssin poiminnan analyysi. 

Hermann analysoi tarinankerronnan emootioiden kontekstia emotologisesta 

näkökulmasta, tunteiden standardien systematisoinnista, jota alalla käytetään. 

Termi liitetään myös ontologisen kategorian käsitteen yhteyteen, jolla tässä työssä 

jatkan. Ontologiseen tai emotologiseen kategoriaan sisällytetään 

yhteisökohtaisesti entiteettien ja elementtien käsitteet ja niihin johdetut tunteet, 

joilla rakennetaan havaintomaailmaa. Narratiivit kehystävät käsitteet käsiteltäviksi 

tarinoiksi ja tarinat tematisoivat perustavanlaatuiset tunnetilat ja konseptit. 

Jännitystrillerit ja romanttiset teokset, päivittäisen arkikerronnan ohella, ovat 

tunnistettavia tarinankerronnallisten kohtaustensa kautta juuri jännittäviksi ja 

                                                
81 Närhi 2009. 
82 Sjöblom 2008, 62–77; Hogan 2003, 19–20, 25–26, 44, 232–233. 
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romanttisiksi. Emootiot ovat istutettu tarinoihin.83 Käytännössä kauhuelokuvien 

perustehokeinona käytetyt säikyttelyefektit ovat toissijaisia tarinan pelon 

aistimisessa. Narratiivin itsensä välttämä kerronnallinen vihje pelkäämisen 

tilanteiden tunnistamiseen riittää pelon aistimiseen ja tuntemiseen. Pohjaideana on 

kielentuottamisen olevan sidottu ruumiilliseen käsitteellistämiskykyymme. 

Esimerkiksi emootiotulkintamme elokuvista aiheuttavat meissä vastaavia 

tuntemuksia.84 

Emootioiden perustavanlaatuisten prototyyppien tunnistaminen tapahtuukin 

kerronnallisen kuvailuun samaistumisen kautta. Emootioiden prototyypeiksi 

nimitetään mielen jaottelemia yksilöllisiä tunnevastineita kerronnallisille 

kuvauksille. Tarinan tapahtumien tunnekuvailuja ei voida tavoittaa suoraan, sillä 

samaistuminen tapahtuu omiin tunnekokemuksiin vertaamalla. Narratiivinen 

analyysi voi vastaa kysymykseen miten tietyt tarinat ovat syntyneet tietyssä 

kontekstissa, jota kognitiivinen näkökulma vahvistaa. Usein itselleen vieraat ja 

oudot käsitteet muuntautuvat kertomuksen muodossa helpommin 

ymmärrettäviksi.85 Tämä teoriamalli voi osaltaan selittää yksilökohtaisen pelon 

tuntemisen kauhuelokuvien yhteydessä. Toisia pelottaa toiset tapahtumat 

enemmän. Toiset ymmärtävät tapahtumat eritavoin kuin toiset. 

 Kauhulatautuneiden emootiotarinoiden representoiminen historiassa kertoo 

jostakin kulttuurisesta tarpeesta. Tietty narratiivinen kokonaisuus sisällyttää 

itseensä tiettyä muistitietoa, joka muutoin esimerkiksi abstraktina ajatuksina ei 

jäisi mieleemme. Kulttuurinen välittyvyys, toisin sanoen kulttuuristen 

representaatioiden kuten uskonnollisten ajatusten jatkuvuus, (cultural 

transmission) on optimaalista, mikäli ajatus sisältää intuitionvastaista tietoa. 

Mielemme ovat niin virittäytyneet intuitiivisen tiedon vastaanottamiseen, että  

intuitiivisen tiedon kategoriarikkomukset jättävät lähtemättömän muistijäljen ja 

herättävät mielenkiinnon.86 Possessio- ja eksorsismitarinat ovat jättäneet 

vaikutuksen tarinankerrontaperinteisiimme ja tietynlaisten tapahtumien 

selittämistapohin. 

 

 

                                                
83 Herman 2009, 93–99; Hogan 2003, 83. 
84 Vandaele ja Brône 209, 13.  
85 Herman 2009, 79–80; Sjöblom 2008, 70. 
86 Boyer 2009, 228–295. 
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3. Demonologian tarinat populaarikulttuurissa 
 

Kauhuelokuvien tarinat liittyvät tiettyyn tyylisuuntaan, historiallisiin tarinoihin ja 

uskomuksiin. Elokuvat ammentavat laajasta kulttuuriperinteestä ja irvailevat 

katsojan kustannuksella. Kauhun eksorsismitarinat juontuvat kaukaa 

uskonnollisista perinteistä, mutta elokuvan kontekstissa nousevat trendikkäästi 

estradille. Narratiivin historiaa ja kauhukulttuurin asemaa tarkastelemalla luon 

pohjan analyysille sekä selvennän mitä ovat demonikauhuelokuvat, joissa niihin 

liittyvä eksorsismi useimmin esiintyy.   

Elokuvan tarkasteleminen länsimaisen kulttuurin ja ajatusten foorumina 

antaa vihiä myös nykyisestä uskonnollisesta maisemasta. Elokuvatarinoita 

kulutetaan teattereissa ja ladataan kotisohville. Elokuvien välittämät aatteet ja 

ajatukset eivät ole yhdentekevä lisä ihmisen uskonnolliseen ajatteluun. 

Länsimaiset elokuvat, kauhun tyylilajin ulkopuolellakin, nojaavat kristillisen 

demonologian hyvä-paha ajatusmaailmaan, kuten Harry Potter–elokuvat. 

Useimmista länsimaisista elokuvista voi tunnistaa sankarimotiivin vapahtaja-

teeman, elämänsä uhraamisen ihmiskunnan hyvinvoinnin puolesta, vaikka 

kyseessä olisi esimerkiksi vuosituhannen vaihteen tieteisfantasian Matrix-

elokuvat, jotka eivät kerro suoranaisesti kristinuskon Jeesuksesta. Kristillinen 

demonologia on ylipäänsä länsimaisen populaarin demonologian suurin 

vaikuttaja. Partridgen määrittelemä uskonnollis-kulttuurinen ympäristö 

muovautuu ja kehittyy jatkuvasti. Länsi on sekularisaation ja sakralisaation 

vaikutuksessa. Maallistumista ja pyhää määritellään uudestaan 

populaarikulttuurissa. Spiritualisuutta sijaitsee alueilla, joissa ei perinteistä 

uskontoa enää nähdä. Myöhemmin avaamani okkultismi luo erityisesti pyhän 

ilmiötä länsimaalaisuudessa. Partridgen mukaan populaari okkulttuuri on 

nykyisen sakralisaation yksi pyhän kokemisen lähde.87  

Aiemmassa luvussa tarkastelin miksi kauhu kiehtoo -kysymystä, johon 

useissa kauhuelokuvatutkimuksissa vastattiin ja jota arvioin kognitiivisen 

metodologian kannalta. Elokuvat vaikuttavat suoraan universaaleja 

tarinaperinteitä toisintavina kanavina nykyuskonnollisuuden muovautumiseen. 

Kauhuelokuvien kuvastot ja tarinat siirtyvät uskomuksiin ja uskontoon. Miten 

uskomus tai uskonto on saanut alkunsa, ei kuitenkaan vähennä uskovan ihmisen 

                                                
87 Duriez 2009, 194; Axelson ja Sigurdson 2005, 9; Axelson 2005, 122; Partridge 2003, 2, 207. 
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tärkeää uskonkokemusta tai sen merkitystä hänen elämässään. Sekularisaation88 

myötä hyvyyden ja pahuuden alkuperän pohtimisen kirkolliset vastaukset eivät 

välttämättä enää kelvanneet. Elokuvatarinat osaltaan siirtyivät vastaamaan 

uskonnollisiin kysymyksiin.  

Uskonnon ja elokuvan yhdistäminen liittyy myös kysymyksiin 

elokuvatutkimuksesta ja uskontotieteellisestä tutkimuksesta. Teologinen 

elokuvatutkimus voi keskittyä elokuvan uskontulkinnan analyysiin, kun taas 

uskontotieteellisen näkökulmat ovat laajemmat. Lyden teoksessaan Film as 

Religion ei tee eroa uskonnon ja kulttuurin käsitteiden välillä. Elokuvissa on 

Lydenin mukaan ”uskonnollista voimaa”. Hän myös määrittelee elokuvissa 

käymisen rituaaliseksi toiminnaksi. Käytännön tasolla näin voi olla. Tosin 

määritelmää on kritisoitu sillä, että maallisessa ja pyhässä toiminnassa voi olla 

yhtäläisiä ominaisuuksia niiden tarkoituksesta ja tavoitteesta huolimatta. 

Kärjistäen se, että elokuvateatterissa istutaan kuten kirkon penkissä, ei tee 

elokuvissakäynnistä vielä uskonnollista toimintaa.  Penkissä istuminen jaettuna 

kokemuksena muiden kanssa, voi sitä jo ollakin. Kirkon ja elokuvateatterin 

analogista rituaalista toimintaa on vertailtu sosiaalisten yhteyksien ylläpitäjänä. 

Paloheimo, suomalaisen uskonto ja elokuvatutkimuksen ensitekijöinä on 

määritellyt elokuvan olevan uskonnollinen, mikäli sen kokonaisuuden 

perusasennoituminen tai perusulottuvuus ovat sitä. Uskonnollinen elokuva ja 

uskonnollisaiheinen elokuva ovat Paloheimon mukaan kaksi eri asiaa. 

Uskonnollisen elokuvan89 tunnistaminen liittyy ohjaajan agendan, elokuvan 

teeman ja oman elokuvakokemuksen arviointiin.90 

 Elokuvat omalla alueellaan representoivat tarinoita, jotka 

vaikutusvaltaisimmillaan kulkeutuvat uskonnolliseen ajatteluun. Levack asettuu 

kriittiselle kannalle demonipossession narratiivin historiallisen tarkastelun 

perusteella. Ihmiset eivät pohjimmiltaan tarvitsisi mediaa tai elokuvia uskoakseen 

Paholaiseen tai saadakseen uskolleen vahvistuksen. Olisi vaikea todistaa 

raportoitujen possessiotapausten nousun 1900–luvulla johtuneen vain satanismin 

medianäkyvydestä. Ympäröivä yhteisö, papit ja uskonnollinen kasvatus ovat 

                                                
88 Sekularisaatio on vähittäinen aikakausia läpäisevä prosessi. Se merkitsee yhteiskunnallista 
uudelleen järjestäytymistä uskonnon ja muun perinteisen auktoriteetin kohdalla. Uskontojen 
perinteiset merkit häviävät vähittäisesti ympäristöstä. Levack 2013, 236. 
89 Esim. Gibsonin vuoden 2004 Passion of the Christ elokuva herätti uskonnollista väittelyä Jeesus 
Kristuksen kärsimyksen esittämisestä. 
90 Lyden 2003, 2–4, 104; Paloheimo 1979, 11–13; Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 25–26. 
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välittäneet uskomusta, joka juontuu demonipossession historiasta protestanttien, 

katolisten ja helluntailaisten perinteistä.91  

Elokuvan todellisuuden uskomusmaailmoja konstruoivaa roolia ei 

kuitenkaan tulisi aliarvioida. Maallisen aiheen elokuvia voidaan lukea 

uskonnollisesti. Närvä vahvistaa tutkimuksessaan ufouskonnollisuudesta, että 

ufoelokuvien tyylisuunta on vaikuttanut osaltaan ufouskonnollisuuden 

muovautumiseen 1900–luvulla. Elokuvien sisältöjä ja ufoliikkeen käsityksiä 

vertailemalla selvisi, että liike sai merkittäviä vaikutteita uskomuksiinsa tai 

vahvistuksia oppeihinsa elokuvien myönteisestä tai kielteisestä näkökulmasta 

ufosieppauksiin, humanoidien ulkonäköön, ihmiskunnan kohtaloon tai 

käsitykseen avaruusolentojen korkeammasta tietoisuudesta. Demonielokuvien 

sekä ufoelokuvien merkkiteokset ilmestyivät molemmat 1970–luvulla92. Levack 

kuitenkin myöntää, että Manaaja-elokuvalla ja sitä ennen julkaistulla kirjalla 

Hostage to the Devil oli varmasti merkittävä rooli possession ja eksorsismin 

uskomuksiin, jotka osaltaan saattoivat lisätä pelkoa Paholaiseen. Cuneo arvioi 

possessiotarinoiden vaikuttavuutta elokuvien pohjalta merkittävämmäksi. 

Satanismin näkyvä mediaseksikkyys 1980–luvulla ruokki osaksi Yhdysvalloissa 

evankelikaalipiireissä noussutta eksorsismisuosiota, jota myös vahvisti aiheen 

käsittely populaarikulttuurissa. Satanismin näkyvyys mediassa merkitsi 

kristilliseen demonologiaan suuntautuville uskonryhmille lopun aikoja ja 

uskontaisteluun ryhtymistä. Pian Manaajan elokuvan ilmestymisen jälkeen 

amerikkalaisissa perheissä raportoitiin riivauksista ja demoneista. Katoliset, 

protestantit, juutalaiset ja uskonnottomat etsivät kaikki apua eksorsismistä.93 

Riivaushavaintoja ei välttämättä voi vielä määritellä uskonnolliseksi toiminnaksi, 

vaikka analoginen piirre olisi ollut olemassa. Elokuvan vaikutus uskonnolliseen 

elämään oli kuitenkin kiistaton. 

Populaarikulttuuri ja elokuvakuvasto tuottaa uskonnollisuutta. Jedi-

uskonnolla ja nyky-wiccalaisuudella on juuria elokuvatarinoissa. Jedismin piirissä 

ei kielletä doktriinin kirjallisen muotoilun tulevan suoraan Star Wars-elokuvien 

fiktionaalisesta maailmasta. Jedi-uskonyhdistyksiä on useissa länsimaissa, muun 

muassa Iso-Britannian Jedi-kirkko (Curch of Jediismin Ltd) perustettiin vuonna 

2008. Wiccalaisuuden suosiota ja kiinnostusta on lisännyt 1990– ja 2000–lukujen 

                                                
91 Levack 2013, 252–253. 
92 Friedkin 1973, Manaaja; Spielberg 1977, Close Encounters of The Third Kind. 
93 Närvä 2011, 154–170; Levack 2013, 252–253; Cuneo 2002, 58; Pyysiäinen 2010, 70. 
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taitteen tv-sarjat teininoidista ja vampyyreista. Tärkein suosion elementti oli 

sarjojen näyttämä positiivinen kuva wiccalaisuudesta.94  

3.1. Elokuvan sija kauhukulttuurissa 
Kulttuuristen vaikutusten lainautuminen elokuvien kerrontaan ja elokuvien 

kerronnan lainautuminen osaksi uusia tyylisuuntia tai uskontoa on toisiaan 

viljelevä kehä. Kauhukulttuurin kiehtovuutta voi mitata tyylisuunnan elokuvien 

ilmestymisen määrällä ja goottiteeman näkyvällä suosiolla länsimaissa.  

Kauhuelokuvien ja kauhuhahmojen viime vuosien ajankohtaisuus liittyy 

myös aiheen uusiin julkaisuihin ja kasvavaan tunnettavuuteen. Erityisesti 

kauhusta kotoisin olevien vampyyrihahmojen kansainvälinen suosio kytkeytyy 

vahvasti usean uuden elokuvan, kirjan ja tv-sarjan esiintuloon 2000–luvun alusta 

lähtien. Erityisesti vampyyrit ovat saaneet populaarin tutkimuskirjallisuuden 

puolella suurta huomiota viime vuosina ja akateeminen tutkimus on tullut perässä. 

Esimerkiksi kirjallisuustieteiden puolella Höglund tulkitsee modernin 

vampyyrikuvan muun muassa edustavan nykyistä kulutusyhteiskuntaa, jossa 

oleellisesti vampyyrin ”nälkä” ja ”jano” edustavat kulutusta. Ihmiset haluavat 

siten samaistua tähän omilla moraalisäännöillä pelaavaan vastuuntunnottomasti 

kuluttavaan olioon. Toisena suosittuna ilmiönä on zombi-aihelmien tutkimus ja 

tasainen jatkumo elokuvissa sekä nousu televisiosarjoissa (esimerkiksi The 

Walking Dead -sarja). Hakola toteaa elokuvien kuoleman ja väkivallan 

voimakkaiden efektien antavan rajun kuvan todellisen kuoleman mahdollisesta 

rauhallisesta tapahtumasta. Tosin Hakola painottaa kuolemisen esittämisen 

liittyvän genren perinteen tapaan käsitellä ylipäänsä kuolemaa. Elokuvat tarjoavat 

kuolemiseen spektaakkelia ja draamaa.95  

Kauhukulttuuriin kohdistuvat ennakkoluulot, vierauden tuntu ja uutisointi 

ovat lisänneet tyylisuunnan kritiikkiä ja huolen tunnetta. Yhdysvalloissa 

yhteiskunnallinen varovaisuus ja pelko leimasi 1980–luvulla noussutta 

uususkonnollisuutta, jota kehysti uusiin liikkeisiin kohdistuneet paholaissyytökset. 

Yhtäläinen reaktio oli muun muassa seurannut jo 1970–luvulla noussutta Hare 

Krishna–liikettä. Suomessa kauhukulttuurin suosio kärjistyi vuonna 1998 

paloittelumurhan liittyessä saatananpalvonta-ryhmään. Paholaiskulttihuhujen 

rantautuessa 1980−luvulla Suomeen muokkaantui aihe median käsissä nuorten 

vaaralliseksi huviksi. Saatananpalvonnan ”merkkejä” pyrittiin murhatapahtuman 
                                                
94 Jedicurch.org; Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 17. 
95 Höglund 2009, 9–10; Hakola 2011, 11. 
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jälkeen löytämään monista paikoista, muun muassa populaarikulttuurista ja 

musiikkiharrastuksista. Saatananpalvonnan pelossa kauhukirjailija Stephen Kingin 

teoksia oli yritetty poistaa kirjaston kokoelmista tai yhtyeiden bändipaitoja kieltää 

kouluissa. Median epätietoinen viestintä, onko saatananpalvonta uskontoa, 

rikollisuuteen yllyttävää uskoa vaiko satanismia, vaihteli mediakuvassa. Hjelm 

osoittaa, että oletetun saatananpalvonnan todellisen sosiaalisen ja epätodellisen 

käsitteen muokkaamisella oli median puheella suuri osuus. Hän myös muistuttaa, 

ettei tulevaisuudessa saatanapalvonnan muodikas tematiikka veisi huomiota 

nuorten todellisilta ongelmilta.96 

Kritiikki valtavirtaa taistelevaa tyylisuuntaa vastaan on ollut täynnä 

noitavainoja. Historiallisen noituususkon pahuusluontoista uskomusmuotoa on 

selitetty sosiaalisen tehtävän funktiolla. Noituussyytökset ovat voineet tarjota 

sosiaalisesti hyväksyttävän tavan dikotomiselle ”me” ja ”ne” ajattelulle sekä 

toiseuden arvostelulle. Yksilöt ovat voineet käyttää noituussyytöksiä oman 

aggressionsa purkamiseen ja vahingoittamisen tarkoitukseen. Noituuslegendoilla 

on myös demonisoitu kansanperinteitä, jotka ovat uhanneet yhteisön vallitsevaa 

auktoriteettia, kuten kristinuskoa. Ellis tulkitsee tämän kehyksen tarjoavan 

tarkastelupohjan tämän päivän satanismi-uskon arvostelijoiden toimintaan.97 

Kehys on käyttökelpoinen myös okkulttisen kulttuuritrendin arvostelijoiden 

kohdalla. Tyylisuunta on saattanut näyttäytyä moraalin tuolla puolen toimivalta 

vahingolliselta tyyliltä.  

Kauhuelokuvien sensuuri ja kritiikki on vaivannut tyylisuunnan kannattajia. 

Joitakin populaarikulttuurin tuotteita pyritään ajoittain rajoittamaan, sillä ne 

nähdään vallitsevien arvojen vastaisina. Nykyään sallitut elokuvat kuten zombi-

elokuva Night of the Living Dead vuodelta 1968 tai peräti Manaaja olivat 

Suomessa kiellettyjen elokuvien listalla. Hänninen ja Latvanen kommentoivat 

vuonna 1996 kauhuelokuvien populaariteoksessaan Verikekkerit mikäli 

sensuurilla olisi ollut pitävät perusteet, olisivat Grimmin sadutkin tulleet kieltää 

kaupoista. He mainitsevat myös elokuvatutkimuksen menneestä tekemisen 

vaikeudesta sensuurin ja filmien hankalan saatavuuden takia. Kauhuelokuvien 

arvostus ei ole myöskään yltänyt elokuvakriitikoiden hyväksyntään. 

Kauhuelokuvien raaka slasher-genre, jossa veri, makaaberi tai hyvän maun rajat 

                                                
96 Hjelm 2005, 10−12, 23, 110–113, 238, 241. 
97 Ellis 2004, 27.  
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ohitetaan, ei varsinkaan ole ollut suopea kriitikoille.98 Menestyneen 

kauhuelokuvan esimerkkinä voi kuitenkin pitää Manaajaa, joka poikkeuksellisesti 

nautti suuren yleisön ja Hollywoodin hyväksyntää. Kauhun kuvastojen tavoite on 

hätkähdyttää ja kenties närkästyttää, kuten Manaaja tekee kristillisten symbolien 

esittämistyylissä.99 

Saatanapalvonnan mediakuvat ja käsitykset Paholaisen vaikuttavuudesta 

uusien kulttuuritrendien kautta ovat osa demonologian tai ”demonisoinnin” 

tarinoiden historiaa. Possessiotarinoiden ja eksorsismitarinoiden kulkeutumisella 

elokuviin on ollut myös merkittävä vaikutus länsimaiseen uskomusmaailmaan.  

3.2. Demonologian tarinat  
Kuula kirjoittaa Paholaisen biografiassa: ”Pahaa ja sen personifikaatiota ei pitäisi 

kunnioittaa pienimmälläkään huomionosoituksella, ja toisaalta kaikissa tarinoissa 

pahikset ovat kaikkein kiinnostavampia hahmoja.”100 Partridge toteaa samoin 

teoksessa The Lure of the Dark Side. Ihmisiä kiinnostaa pahuuden lähteet tieteessä 

ja fiktiossa.101 Paholainen onkin seikkaillut kautta historian eurooppalaisessa 

tarinankerronnassa, kirjallisuudessa, taiteessa ja näytellyt tragikoomista 

sankarinosaa keskiaikaisessa teatterissa. Paholaiselle nauraminen kollektiivisesti 

on tarjonnut kenties vastapainon purkaa piruun kohdistuvia pelkoja tai 

possessiouhan ajatusta.102 Vaikka tarinoiden lähteet tutkeutuvat kirjoitettuihin 

dokumentteihin, on syytä olettaa suullisen kulttuuriperinteen olleen vielä 

laajempaa. 

Kristillisperäisen eksorsismin historialliset ja nykyiset narratiivit liittyvät 

länsimaisen demonologian tutkimuksen populaareihin tai historiallisiin 

näkökulmiin. Tutkimusalueen tai aihekentän laajaan määrittelyyn voidaan lukea 

muun muassa okkultismin kattokäsite103, joka sisältää paranormaalin, 

noitauskomusten, paholaiskuvaelmien ja possessiotarinoiden aiheita sekä 

käsitteitä eri tutkimusaloilta. Nykyään okkulttisiksi ja esoteerisiksi kutsutut ilmiöt 

olivat suosiossa jo antiikin ajalla. Mikäli okkultismiin luetaan maaginen ajattelu, 

astrologia ja vainajien herättäminen, on ilmiökenttä ollut läsnä jo Egyptin ja 

                                                
98 Latvanen ja Hänninen 1996; Andersson 20005, 244–245; Blom ja Maskulin, 2013. 
99 Mäyrä 1999, 10. 
100 Kuula 2010, 8. 
101 Partridge ja Christianson 2009, 7. 
102 Muchembled 2003, 190−191. 
103 Okkultismi tarkoittaa yleisesti eri uskomuksissa yliluonnollisina pidettyjen voimien, kykyjen, 
tekojen tai olentojen vaikutuspiiriä. Länsimaista okkultismia määrittävinä historiallisina 
erityispiirteinä on salatieteet, noituus ja mystiikka. Okkulttuuri tarkoittaa tämän kulttuurillisia 
muotoja. Britannica. 
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Mesopotamian yhteiskunnista lähtien, puhumattakaan kirjoittamattomista 

kulttuureista sitä ennen.104 Demonologian yhteisenä nimittäjänä on toiminut 

juutalais-kirstillisperäiset demoni- ja paholaiskäsitysten ilmiöt. Kohtaamiset 

demonien ja Paholaisen kanssa ovat olleet keskiössä.105 Possessiot ja ekrorsismit 

edustavat oireita ja ratkaisuja tässä kohtaamisessa. 

Historiankirjoitukseen on tallentunut lukuisia julkaistuja kertomuksia 

eksorsismista ja possessiosta, joita painettiin viihdetarkoituksella kansantajuisiin 

kokoelmakirjoihin, pamfletteihin ja julkaisuihin 1500−1600−luvun Euroopassa. 

Ajanjaksolla ei ollut epätavallista ihastella ja kauhistella esimerkiksi 

kolonialismin tunnetuksi tekemien vieraiden kulttuurien eksoottisia ihmisiä tai 

muita yliluonnollisina pidettyjä sattumuksia. Kertomukset, kuten ”nainen synnytti 

jäniskatraan” tai ”tarina nelisilmäisestä lapsesta” olivat tavanomaisia. 

Ensimmäinen erikoisten sattumusten kokoelma julkaistiin 1560−luvulla ranskaksi 

ja englanniksi nimellä Certaine Secrete Wonders of Nature. Tämä sisälsi oman 

osion possessiotapauksista. Vaikka kokoelmatarinat riivatuista tai 

demonisoiduista (demoniac) menettivät myöhemmin uskonnollisen merkityksen 

ja kuriositeettistatuksensa, jäivät ne kiinnostamaan lääketiedettä ja uskonnollista 

piiriä ristiriitaisena ilmiönä vielä 1700−luvun loppuun. Levackin mukaan 

noitasyytökset ja possessiotapaukset seurasivat vielä tuolloin toinen toisiaan, sillä 

possessio saatettiin käsittää noitumisesta aiheutuneeksi. Myöhemmällä ajalla 

noituusväitteiden ja noitajahdin tyrehtyessä possessiotkin lukumäärällisesti 

vähenivät, vaikka sinnikkäästi jatkoivat ilmenemistään.106  

Goottikirjallisuuden synnyn myötä 1800−luvulla ja sitä ennenkin kauhu ja 

hirvitykset nauttivat lukevan kansanosan suosiota sekä muut kauhuhahmot 

sulautuivat tarinakerrontaan. Vampyyrit, kummitukset ja saatanalliset myytit 

muuttuivat kirjalliseksi viihteeksi. Paholaistarinat tarjosivat Euroopan valistuksen 

jälkeisen uuden yksilökeskeisen aatemaailman ja kristillisen sekularisaation 

reaktioille suopean kanavan peilata omaa osaa uudessa yhteiskunnassa. 

Kirjailijoiden suosimaa okkultismia nähtiin kansantaruissa. Paholais- ja 

demonikuvaelmat löytyivät myös gotiikkaa seuranneesta folkloren 

kiinnostuksesta. Ranskan vallankumouksen jälkeinen ilmapiiri taittui 

Muchembledin mukaan kauhutarinoilla. Kauhunovellin tarinan päähahmona 

pystyikin esiintymään inhimillistetty paholaismies tai vampyyri. 
                                                
104 Eliade 1976, 49. 
105 Partridge ja Christianson 2009, 1−21. 
106 Levack 2013, 1−2, 215; Partridge ja Christianson 2009, 10. 
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Goottikirjallisuuden populaarit merkkiteokset Mary Shelleyn vuonna 1818 

julkaistu Frankenstein tai Bram Stokerin Dracula vuonna 1897 kumpikin toivat 

esiin uutta keskustelua Jumalasta ja Paholaisesta. Teoksia kuvaillaan 

hirviömäisyyden tutkielmina ihmisten ja hirviöiden toiminnan suhteesta.107 

Rationaalisen modernin ajattelun mukaisesti pahan purkaminen käsiteltävään 

tarinan muotoon tarjosi tunteille selvitysalustan. 

Kiinnostusta okkultismiin ja demonologiaan, voidaan selittää myös 

uuspakanuuden ja new age-liikkeen populaarin nousun myötä. Noitauskon 

uudelleen herääminen ammensi muun muassa muinaisten luonnonjumalten, 

rituaalien ja magiikan historiasta, folkloresta ja kuvastosta.108 Uuspakanuuden 

ainekset olivat mukana myös Anton LaVeyn vuonna 1966 perustamassa Saatanan 

kirkossa. Vastakulttuuriliikkeeksi kuvattu uskonto ammensi LaVeyn 

pitkäaikaisesta magiikan ja okkultismin harjoittamisesta sekä Saatanallinen 

Raamattu on edelleen keskeinen teos pohjoisamerikkalaisessa okkultismissa. 

Kirkko ei palvonut kristillistä Saatanaa vaan korosti tematiikalla yksilön oman 

egon vahvistamista ja psykodramaattisia rituaalinäytelmiä. LaVey esiintyi 

ahkerasti myös eri viestimissä ja keräsi julkisuutta. Hän näytteli myös Paholaista 

vuonna 1968 ilmestyneessä maineikkaassa paholaiskultista kertovassa 

populaarissa elokuvassa Rosemary’s Baby.109 LaVeyn liikkeen tarkoituksena oli 

kuitenkin hyvän elämän etsiminen, jota paheksuttiin satanismin radikaaleimmissa 

muodoissa. Paholaisteema vastakulttuurien käytössä keräsi huomiota herättävän 

vaikutusvallan. Satanismin ympärille kehittyi monia omia ryhmittymiä 

uuspakanallisuudesta kristilliseen Paholaiseen ja teismin vastustamisen 

suuntauksiin.110 Eliade kuvaa 1970−luvulla ilmapiirin ”okkulttista räjähdystä”, 

jossa astrologia ja moninaiset uususkonnolliset kultit saavuttivat suuren 

suosion.111 Tässä ilmapiirissä Manaaja sai alkunsa. Liikehdintää voi myös tulkita 

uuden median, television, tavallistumisen myötä esoteerisen kiinnostuksen 

otolliseksi kanavaksi. Uudet ideat saivat nopeamman alustan saavuttaa uusia 

ihmisiä. Demoneista ja eksorsismista ei kuitenkaan julkisesti puhuttu kunnes 

teemat saavuttivat elokuvat.  

Uusi musiikki, sähkösoittimet ja hevimetallin synty 1980−luvulla 

ammensivat folkloren ja vastakulttuurisen Paholaisen ja demonien 
                                                
107 Muchembled 2003, 192−195, 196; Mäyrä 1999, 17; Britannica.  
108 Magliocco 2004, 4. 
109 Eliade 1976, 60; Britannica; Ellis 2004, 87. 
110 Dyrendal 2009, 31−32. 
111 Eliade 1976, 61−63. 
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symbolimaailmasta. Anarkistisena ja antikristillisenä pidetty black metal liikkui 

saatananpalvonnan ja musiikillisen tyylisuunnan rajoilla. Saatanan estetiikka 

edusti tyylisuunnassa kapinallista, joka vastusti romanttisimmillaan luokkien 

riistoa, palvelua ja vallitsevien yhteisön tapojen orjallista noudattamista 

silmittömän vihan muodossa. Norjassa musiikin tarkoitusperät muutaman uraa 

uurtavan yhtyeen kohdalla eskaloituivat 1990−luvulla vanhojen puukirkkojen 

polttamiseen ja yhtyeisiin liitettyjen henkilöiden murhatekoihin. Dyrendal 

tulkitsee tapahtumien mustamaalanneen112 satanismin ja musiikkisuuntauksen 

ihannoiman kuolemalla herkuttelevan fantasiamaailman. Vuohien uhraaminen 

demoneille lavateatterina sai rikosoikeudellisen leiman.113 Kauhukulttuurin maine 

moraalin rajamailla on voinut kasvattaa sensuurin tarpeen tunnetta ja ikärajoja 

kauhuelokuvissa, kuten avasin alaluvussa 3.1. Elokuvan sija kauhukulttuurissa. 

Demoniusko ja eksorsismit ovat jatkuneet kulttuurien viihdemuotojen ja 

katsomuksellisten trendien tosissaan otettavina sisältöinä ja tarinoina. 

Demonitradition koominen tai groteski puoli on vallinnut kansantaruissa, 

karnevaaleissa ja kansanuskossa.114 Niiden rinnalla on kulkenut kuitenkin 

todellinen pelko ja usko pahuuden vaikutusvoimista maailmassa sekä tavoitteesta 

hävittää ne systemaattisesti. 

3.2.1. Demonisoinnin historialliset juuret 
Possessio, henkien tunkeutuminen ja ihmisen ruumiin haltuunotto, on keskeinen 

tapahtuma demonien läsnäolon ja eksorsismin rituaalin tarpeen määrittämisessä 

kautta possessionarratiivien historian. Eksorsismin rituaalin osuus tai painotus 

tapahtumaketjun kertomuksissa on vaihdellut aikakausittain, maittain ja 

uskontokunnittain. Kristillisen perinteen teologiset perusteet ovat osaltaan 

muovanneet tapahtuman kulkua ja systematisointia. Uudelle ajalle tultaessa 

uususkonnolliset lähtökohdat omaksuvat puolin ja toisin possessionarratiivin  

käsikirjoitusta. Possessiotarinan tarkoitusperä tai agenda on vaihdellut myös 

sosiaalisen ja yhteisöllisen tilanteen mukaan.  Demonisoinnin historialliset juuret 

ulottuvat eksorsismi- ja possessiotarinoista tähän päivään saakka. Tarinoiden 

historiallinen kuvaus keskittyy usein possessioon, vaikka elokuvien myötä 

tarinoiden painotus on eksorsismin kuvauksessa. 

                                                
112 ”Pun intended.” 
113 Dyrendal 2009, 28−37. 
114 Mäyrä 1999, 50. 
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Länsimaiset demonikäsitykset ovat muovautuneet kristinuskon Uudessa 

testamentissa kehittyneen juutalaisperäisen apokalyptisen demonologian myötä ja 

systemaattisemmin kehittyneet kristillisessä alkukirkollisessa muotoilussa. 

Käsitykset eksorsismirituaalin poismanattavasta kohteesta, eli possessoivista 

pahantahtoisista hengistä tai demoneista, määrittivät toimenpiteen luonnetta.115 

Paholainen ja demonit risteilevät länsimaisessa historiassa kansan viihteenä, mutta 

rinnalla kulki syvät käsitykset, uskontojen tulkinnat ja usko todellisesta, 

vahingollisesta pahasta. Historiankirjoituksista löytyy dokumentteja, pyhiä 

tekstejä ja taidetta eksorsismin ja possession kuvauksia.116 

Demoni juontuu helleenisen kreikkalaisen mytologian sanasta daimon -  

henki (spirit). Demoni-sana sai yleisesti pahaa tahtovan hengen, puolijumalan, 

esi-isien hengen tai maailmojen välissä kulkevan henkiolennon käsityksen 

myöhäiskeskiaikaisessa latinassa. Kreikkalais-roomalaisen kulttuurin aikana sana 

liitettiin tarkoituksen mukaisesti toimiviin pahoihin ja pahuutta levittäviin henkiin, 

jotka houkuttelivat syntiin. Stoalaisen filosofian117 määrittelemät alempiarvoiset 

langenneet enkelit siirtyivät Raamatun Uuteen testamenttiin ja alkukirkon 

käsityksiin.118 

Pahoista demoneista ja Saatanasta löytyy kuitenkin jo heprealaisesta 

raamatusta eli Toorasta joitakin mainintoja. Partridge ja Christianson 

määrittelevät hyvä-paha dualismin juontuvan iranilaisesta 

zarahustralaisuudesta119, vaikka korostavat demonologian linjakkaampien 

muotoilujen kehittyneen vasta ensimmäisellä ja toisella vuosituhannella eaa. 

Juutalaisen demonologian myöhäiskäsityksissä demonit eivät fyysisesti 

vahingoittaneet, vaan lähinnä kiusasivat ihmisten hengellistä elämää häiriten 

jumalsuhdetta ja uskoa. Demonit levittivät valheellisia näkyjä ja hämmennystä. 

Juutalaisessa apokalyptisessä ajattelussa muotoutui käsitys yhdestä pahuuden 

ytimestä ja aate monen sekalaisesti toimivan demonin toiminnasta muotoutui 

pahuuden määrittelyn hierarkiaksi. Israelin tiukka monoteistinen jumaloppi siirtyi 

kristinuskoon. Syntynyt demonioppi kuvasti ajan painetta käsitellä polyteististä 

pakanallista ympäristöä, mikä purkautui monipuolisena demoniuskona. Demoni 

                                                
115 Partridge & Christianson 2009, 7−8. 
116 Esim. kuva-liitteet Levack 2013. 
117 Stoalainen filosofia helleenisessä perinteessä tarkasteli moraalisia arvoja painottaen 
mielenrauhaa ja tunteiden hillintää. Britannica. 
118 Partridge ja Christianson 2009, 1−2; Mäyrä 1999, 23. 
119 Zarahustralaisuuden synty sijoitetaan 600−luvulle eaa edeltäen Iranin islaminuskoa. 
Suuntauksessa vallitsi käsitys monoteismista sekä dualistisesta hyvästä ja pahasta. Juutalais-
kristillisten uskontojen nähdään saaneen vaikutteita zarahustralaisuudesta. Britannica. 
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sanan monikollisia synonyymejä piruja, saatanoita, paholaisia käytettiin Uudessa 

testamentissa myös kuvaamaan alempiarvoisia pahoja henkiä. Yksikkömuotona 

käytetty Saatana kuvasi vain ylintä Paholaista – demonien johtajaa. Partridge ja 

Christianson haluavat tähdentää, että kristinuskoon hyvän ja pahan tasa-arvoinen 

jako ei toteutunut, sillä vain yksin hyvyyttä edustava Jumala sai maailman luoja 

ominaisuuden. Tämä näkyi muun muassa Uuden testamentin arvoasetelmassa, 

sillä vain Jumalan asialla olevalla henkilöllä oli mahdollisuus torjua pahat 

henget120. Varhaiskristillisen kaanonin vakiinnuttua ekrorsismi kirjattiin katolisen 

kirkon lakiin. Riivajien ja demonien asemaa ja tehtävää pohdiskelevia 

alkukirkollisia tekstejä voidaan pitää monoteismin vakiintumisen merkkeinä. 

Mäyrän mukaan kristillinen pahuus muotoutui apokalyptisessä kontekstissa, jossa 

Vanhan testamentin Babylonin voitettu kuningas sai langenneen aamutähden, 

enkeli Luciferin muodon hylätessään Jumalan tehtävän. Pahuuden leima 

vastustajan tai häviäjän attribuutiksi on seurannut läpi länsimaisen 

tarinamaailman. Demonien yksi myöhempi vaikutin ulkoisilta ominaisuuksiltaan 

on ollut kreikkalainen jumalhahmo Pan vuohen sarvineen ja kavioineen.121  

Pahuuden ja demonien pakanalliset tarinavaikutteet tulivat osaksi Jeesuksen 

suorittamaa eksorsismin karkotuskuvausta122. Evankeliumien tarinan kannalta 

karkotettavat demonit näyttelevät jumaluuden ja pyhyyden tärkeitä määrittäviä 

rajoja ja vastustajia. Tarinassa papisto ei tunnusta Jeesusta Kristuksena, mutta 

demonit tunnustavat. Jeesus karkottaa Mäyrän mukaan rohkean shamanistisesti 

demonit pois. Puhdistautuminen, karkottaminen ja usko uuteen nousevat tarinan 

avainteemoiksi.123  

Demonien käsitteen alkukirkolliseen ja sitä aikaisempaan juutalaiseen 

muotoiluun liittyi eroottinen puoli, jossa ihmisten ja langenneiden enkelien 

yhteisestä jälkikasvusta uskottiin tulevan demoneita. Antiikin ajan myytit 

jumalten ja ihmisten yhtymisestä eivät kuitenkaan olleet vierasta helleenisessä 

kertomusperinteessä.124 Myöhäisemmässä juutalaisessa vanhatestamentillisessa 

legendassa ihmisnaisten ja enkelien liitosta syntyneet nefilit125 liitettiin käsityksiin 

demonien synnystä. Enkelit opettivat ihmisnaisille taikuutta ja salattua tietoa. 

                                                
120 Muut kuin Jeesus suorittivat myös henkien karkottamista, esim. Luuk 9:49−50. 
121 Partridge ja Christianson 2009, 2−3; Britannica; Von Weisserberg 2013; Mäyrä 1999, 36, 39, 
49. 
122 Esim. Luuk. 9:37−34. 
123 Mäyrä 1999, 44. 
124 Britannica. 
125 Vuoden 1992 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Raamatussa sana on korvattu termillä 
”jättiläinen”. 1. Moos. 6:4. 
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Nefilit kuvailtiin jättiläisiksi, jotka tuhosivat maailmaa. Pahuus-ominaisuus liittyi 

tähän vasta Uuden testamentin puolella. Partridge ja Christianson arvelevat näiden 

raamatunkohtien erityisesti olleen noitavainoajien demonisoinnin aseina.126  

Keskiaikaisessa eurooppalaisessa kansanuskossa kristillinen demoniusko 

sulautui talonpoikien uskomuksiin menninkäisistä ja noituudesta. Kristillistymisen 

alussa kansanuskon loitsimisperinne näkyi myös demonien ja langenneiden 

enkelien karkottamisissa, joita lausuttiin loitsujen lailla. Loitsut olivat yksi 

tärkeimmistä demonisen puolustautumiskeinoista. Toisaalla noidiksi syytettyjen 

uskottiin saavan kykynsä kristillisen Paholaisen kanssa solmitulla liitolla, mikä 

erotti heidät muista primitiivisinä ja kansanomaisina pidettyjen kulttuurien 

noitauskoista. Noidan syyttäminen Paholaisen kumppaniksi, asetti noituuden 

kansanuskomukselliset piirteet kristilliseen demonologiaan. Noitien uskottiin 

kykenevän muodonmuutoksen, vahingoittaa satoa ja eläimiä tai saada 

lentämiskyvyn Paholaista kutsumalla. Noidat nähtiin siten possessioiden, 

demonien ja riivauksien aiheuttajiksi pahuuden liittolaisina, ongelmana, jonka 

kirkko otti hoitaakseen. Paavin bullassa vuonna 1484 määriteltiin kerettiläisyyden 

piirteet ja kaksi vuotta tämän jälkeen julkaistussa Noitavasara-oppaassa 

määriteltiin noituuden poistamisen ja oikeudenkäynnin ohjeet. Lännen 

kristillistyminen ja demonologia ovat populaarissa uskossa muovautuneet yhdessä 

kansanuskon ja kirkon opeista.127 Loitsimisenperinteen voi nähdä vähitellen 

syrjäytetyksi kirkon liturgisten käytänteiden alle.   

Euroopan reformaation aikana Paholainen ja pirut nähtiin vastapuolen 

merkkeinä. Paavi ja katolisuus olivat Lutherin kannattajien silmissä 

Antikristuksen käskyläisiä. Arkipuheessa niin kutsuttujen sielunvihollisten 

hyökkäyksiksi nimitettiin esimerkiksi outoja hajuja, selittämättömä ääniä talossa 

tai pirujen läsnäolon tuntemuksilla.128 

Modernin ajan valistus, skeptisismi ja järkiajattelu vähensivät noituuden ja 

Paholaisen uskottavuutta. Saksassa ja Englannissa 1600−luvulla possessoidut 

lähetettiin mielenvikaisina sairaalahoitoon. Levack arvioi muutoksen johtuneen 

noitasyytösten poistamisesta. Tämän jälkeen Euroopassa noituuden ja 

possessioiden toisiinsa linkittäminen väheni huomattavasti. Ajoittain populaarit 

kirjalliset possessiotarinat saattoivat nostaa kansan keskuudessa noitasyytökset 

esiin, mutta demonipossessio itsenään irtaantui noitauskosta. Levack uskoo 
                                                
126 Partridge ja Christianson 2009, 4−6. 
127 Partridge ja Christianson 2009, 8−10; Gay 2004, 34–35; Levack 2013, 215. 
128 Kuula 2010, 265–270. 
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possessiokirjallisuuden kertoneen uskontodistuksista Paholaisen toimijuudesta 

maailmassa, minkä todisteena hän pitää tarinoiden julkaisemisen jatkuvuutta.  

Protestanttien ja katolisten keskuudessa 1700−luvun jälkeen raportoidut 

”ihmeelliset” possessiotapaukset keskittyivät demonien, henkien ja jumaluuksien 

empiriseen tutkimiseen, mitä Levack pitää vastareaktiona valistuksen ja 

sekularisaation aikakauden hengelle.129 

Possessiotapausten esiin nousu myöhemmällä ajalla oli riippuvinen 

kirkollisen auktoriteetin huomiosta. Suurin huomionosoitus oli eksorsismin 

rituaaliluvan myöntäminen. Rituaali saattoi noitaoikeudenkäyntiin verrattuna 

jatkua niin kauan kuin julkisesti haluttiin. Katolisten eksorsismien määrää 

protestanttisiin verrattuna selittää katolisten pappien saatavuus. Vaikka Vatikaani 

oli tyrmännyt epäviralliset eksorsismit, autenttisten possessiotapausten pelossa 

niitä ei kielletty.  Possessionarratiivien jatkuvuutta 1800-luvulle selittää Levackin 

mukaan epävirallisten eksorsistien rohkaisema ekrorsismin käyttö ja sitä 

seurannut rituaalin suosio. Paavin vahvistamassa liturgiateoksessa Rituale 

Romanumissa vuonna 1614 oli oma luku eksorsismin rituaalille, Vatikaanin 

varovaisesta asenteesta huolimatta. Romanumiin kirjattua rituaalia pidettiin 

osaltaan katolisessa uskossa edelleen merkkinä demonien todellisuudesta, niiden 

kyvystä asettua ihmisruumiiseen ja todistuksena toimenpiteestä, jolla ne voitiin 

karkottaa.130  

Eksorsismia ja possessionarratiivia voitiin käyttää myös uskon 

elähdyttämisen ja uskon lujittamisen kaksinaisella agendalla. Levack arvioi 

vuonna 1759 Saksassa raportoidun luterilaisen Elisabet Lohmannin 

possessiotapauksen eksorsismin suorittaneen papin pyrkineen rituaalin julkisen 

luonteen vuoksi ajavan pietistisen liikkeen reformin tarkoitusta. Suurin osa ajan 

Saksan possessiotapauksista tapahtui pietistisissä yhteisöissä ja pietistipapit 

todistivat tapahtuneista, vaikka luterilainen johto ei katsonut toimintaa suopeasti 

ja kuvasi sattumuksia skandaaleiksi. Metodistisen heräämisen aikana Englannissa 

raportoitiin myös possessiotapauksia, jota vauhdittivat aiheesta julkaistut pamfletit 

ja ajan uskonkiistat sekä kasvanut skeptisismi. Metodistien herätyskokouksissa 

suoritettiin eksorsismeja.131 

Modernin ajan eksorsismejä voitiin suorittaa myös lääketieteellisenä hoitona 

ratkaisuna eri sairauksiin, jotka käsitettiin Paholaisen aiheuttamiksi. Tapauksille, 
                                                
129 Levack 2013, 215−216.  
130 Partridge ja Christianson 2009, 10; Levack 2013, 215, 234, 217; Britannica. 
131 Levack 2013, 217−221, 224. 
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joissa potilas täytti possession psyykkiset oireet132, haettiin eksorsismistä 

rutiininomainen hoito. Eksorsistipapin rooli saattoi olla ennemmin 

henkiparantajan tyylinen ja keinoina käytettiin alkeellista psykoterapiaa. 

Oireilusta ei myöskään syytetty potilasta, vaan taudinaiheuttajaa pidettiin 

ulkoapäin tulleena ja yliluonnollisena.133 

Uskomus ulkoisen aktiivisen pahuuden olemassaolosta ja maailmaa 

vahingoittavasta voimasta ei kuitenkaan hävinnyt kokonaan nykypäivään 

tultaessa. Levack arvioi valistuksen, skeptismin ja yliluonnollisten selitysten 

häviämisen tapahtuneen hitaammin, kuin historiankirjoituksessa on perinteisesti 

tulkittu. Osa Euroopan lukeneesta ja korkeakoulutetusta väestöstä uskoi vahvasti 

Paholaisen vaikutusvoimaan ja possessioon. Ajan filosofiset uskonnon ja 

yliluonnollisen hylkäämisestä kertovat julkaisut eivät voittaneet kaikkia oppineita 

puolelleen. Erityisesti koulutettu papisto ei tulkinnut teoksia hyvällä. Ransakassa 

papiston ja teologien piiristä julkaistiin useita teoksia yliluonnollisen 

tutkimuksesta ja eksorsismin tärkeydestä 1700−luvulla. Keskustelu demonien 

possession olemassa olosta ja eksorsismistä puolesta sekä vastaan jatkui myös 

protestanttisen papiston keskuudessa. Vaikka sekularisaation vähittäinen 

leviäminen vaikutti merkittävästi possessioiden tunnistamiseen ja eksorsismien 

suorittamiseen, ilmiöiden nousu reformaatioajalta eteenpäin ilmeni aina uusien 

uskonnollisten herätysliikkeiden myötä. Varsinkin metodistit ja pietistit elvyttivät 

eksorsismiperinteen keskuudessaan. Valistuksen murskaaman lumouksen ja 

yliluonnollisen selityksen haihtumisen vastareaktiona voidaan pitää 

herätysuskonnollisuuden liikkeiden syntymistä Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa.134  

Ekrorsistien lukumäärä nousi 1900−luvulla. Muchembled tulkitsee 

Ranskassa kasvaneen eksorsistien määrän kertovan yhteiskunnallisesta 

ahdistuksesta. Tilan syyksi hän arvioi katolisen kirkon uskonnollisen tarkkailun 

paineen ja lahkojen lukumäärän lisääntymisen. Levack löytää selityksen 

eksorsistien lukumäärän nousemiselle Italiassa kertova ennemmin katolisen 

kirkon sisäisestä järjestäytymisestä ja käytännöllisestä tarpeesta. Kansan suosi 

kirkon silmissä puoskarieksorsistien palveluita, johon kirkko puuttui. Tosin 

possessiotapaukset olivat nousussa jo ennen katolisen kirkon 

uudelleenjärjestäytymistä. Pentakostaalit 1900−luvun loppupuolella painottivat 
                                                
132 Luetellaan seuraavassa kappaleessa. 
133 Levack 2013, 225−226. 
134 Levack 2013, 236−237. 
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uskossaan apokalypsiä ja demonista todellisuutta, jota hoidettiin karkottamisen 

rituaalilla. Uuskarismaattinen kristillisyys oli tuonut toimintaansa mukaan 

eksorsismin.135  

Partridge ja Christianson mukaan 2000–luvulla Yhdysvalloissa usko 

Paholaiseen oli tilastollisesti suurempaa kuin muissa länsimaissa. Koulutustasolla 

ja kulttuurin ymmärtämisellä oli myös myönteinen vaikutus yliluonnollisina 

pidettyihin ilmiöihin. Kouluttautuneet pystyivät näkemään ilmiöt uskottavimpina. 

Eksorsismin muotojen päivittymistä ja niin ikään uskonnollisesta suosiosta 

kielivät internetissä International Catholic Association of Exorcists yhdistyksen 

varoittamat skype-eksorsismit. Vain oikean katolisen rituaalin suorittaminen 

pystyi takaamaan onnistuneen hengen karkottamisen. Eksorsismi on myös 

kulminoitunut tiettyihin henkilöihin, kuten Rooman hiippakunnan eksorkisti 

Gabriele Amorthiin, joka on esiintynyt useampaan otteeseen julkisuudessa 

eksorsismin puolestapuhujana. Hän väittää suorittaneensa urallaan yli 160 000 

eksorsismiä. Amorth on kommentoinut Manaaja-elokuvan antaneen täsmällisen 

kuvan autenttisesta eksorkismista. Eksorsismin suosioon antaa osviittaa Amorthin 

italiankielinen Facebook-sivu, jolla on tänä päivänä 101 000 seuraajaa. Rituaali 

nousi esille Suomen katolisessa kirkossa vuonna 2000, kun eksorsismipyyntö 

esitettiin eräässä seurakunnassa. Isä Guy Barber, joka tuolloin otti asian 

hoitaakseen, kirjoittaa uskonnollisessa artikkelissaan136 rituaalin 

tuntemattomuuden kertovan Jumala-uskon vähentyneen ja siten uskon 

Paholaiseen poistuneen, vaikka vakuuttaa tekstissään, että ” - - paholaiset 

pysyivät.”137 

Suomen herätyskristillisyydessä viimeisin uutisotsikoihin noussut 

eksorsismitapaus liittyy mediakohun aiheuttaneeseen julistajaan Riitta Jalovaaran 

saarnaan vuonna 2013. Jalovaara puhui seurakuntalaisilleen lääkkeiden tuovan 

demoneita ihmisiin, mikä viritti kirjavaa keskustelua lääketieteen tarpeellisuudesta 

ja uskontojen haitoista.138 

Voi olettaa, että juutalais-kristillisen perinteen alempiarvoisten jumalien 

epäluonnollisina pidetyt suhteet ihmisiin ja erityisesti naissukupuoleen ovat 

osaltaan luoneet pohjan kristillisen lännen eri possession muotoihin. 

Yhteiskunnallisesti demonisoinnin monet muodot esiintyvät ratkaisemattomien 
                                                
135 Muchembled 2003, 231−232; Levack 2013, 245. 
136 Miksi eksorkismi ei ole tunnettu? Barber 2010. 
137 Dicker 2013; Levack 2013, 244; Barber 2010; Gabriele Amorthin Facebook-sivu; Partridge ja 
Christianson 2009, 9–13. 
138 Knuutila 2013. 
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konfliktien äärellä.139 Ulkopuolisen hengen uhatessa ihmistä voi 

possessionarratiivin nähdä ilmestyvän kuvailuna selittää konfliktia, kontrollin 

menettämisen pelkoa ja vastareaktiota omaa tai jotakin vallitsevaa yhteisöä 

kohtaan. Demonipossessiotarinat ovat kiehtoneet ihmisiä kautta historian 

viihteenä ja uskonnon osana. 

3.2.2. Demonisoidun oireet ja eksorsismin katolinen rituaali  
Elokuvamaailman possessiotarinat lainaavat onnistuneen tarkasti 

historiankirjoituksissa raportoituja oireita ja eksorsismin rituaalia katolisen 

kaanonin mukaisesti. Levackin on koonnut eri historiallisista dokumenteista 

esimerkkejä possessionarratiivin käytöstä Euroopan keskiajalta. Jotta yhteisö tai 

uhri pystyi toteamaan possession todelliseksi, täytyi tietyt merkit olla näkyvissä. 

Fyysiset muutokset vartalossa, anatomiassa ja terveydessä, mielenterveyden 

muutokset, puhekyvyn ja -sisällön muutokset, persoonallisuuden muutokset ja 

moraalikäytöksen horjuminen ennakoivat possession todentamista.140 

Possessiotapaukset modernilla ajalla esiintyivät erityisesti naisten ja 

maallikkojen keskuudessa. Levackin mukaan tämä johtui maallikkopietismin 

leviämisestä niin luostarilaitoksessa kuin sen ulkopuolella. Mystisismi oli naisten 

alueen ilmaisua, joka sekoittui demonisen possession tulkintoihin. Levack arvioi 

hengellisen ahdistuksen istuneen syyllisyyden tunnontuskiin, mikä esiintyi 

erilaisina oireina.141 Demonipossession narratiivinen selitys on sopinut ajan 

moraalipohdintoihin. 

Suurin kertomuksissa esiintyvä vihje demonin ilmaantumisesta oli ruumiin 

täriseminen, nytkähtely ja sätkiminen. Kohtauksien kerrotaan olleen niin 

voimakkaita, että henkilöt paiskautuivat huonekaluihin ja suun vaahdonneen. 

Tyypillistä oli kivun tunteminen tai demonisoidun nääntyminen. Raajojen 

jännittyminen nähtiin yhtenä yleisimpänä merkkinä, mikä osittain oli jaettu oire 

hysteerikkojen142 kesken. Turpoaminen, oksentelu (erikoisimpana verta, nauloja ja 

muita pienesineitä) ja kehon hallitsemattomuus yhdistivät possessio-oireita. 

Jatkuvana kertomusoireena ilmeni kyky puhua eri kieliä, jota pidettiin demonin 

esiintuomana kykynä demonisoidun sisältä. Tyypillisesti urhi puhui latinaa, jota 

pidettiin Paholaisen kielivalintana pilkata kirkkoa ja kristinuskoa. Yleisesti urhi 

puhui itselleen vierasta kieltä. Teologisissa päätelmissä demonisoitujen puhumista 
                                                
139 Mäyrä 1999, 51. 
140 Levack 2013, 6. 
141 Levack 2013, 257–258. 
142 Britannica. 
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saatettiin pitää myös merkkinä henkien puhekyvyttömyydestä. Demonit pääsivät 

näin puhumaan possessoitujen kautta. Vastapainona ”ei-demonien” aiheuttamat 

possessiot eli enkelten tai hyvien henkien äänillä puhumista pidettiin Pyhän 

Hengen lahjana joissain herätysliikkeissä, varsinkin kasteen yhteydessä. 

Demonipossessiossa puheäänen kerrottiin muuttuneen muistuttamaan eläimen 

ääniä tai puhuvia ääniä kuultiin kaksi. Transsitilat, näkyjen kokeminen, 

selvänäkökyky, rienaus ja pyhien esineiden epäsopiva käyttö liittyivät myös 

possessio-oirehdintaan.  Esimerkiksi vuonna 1717 Meksikossa nunnan kerrotaan 

ehtoollisella ottaneen leivän ulos suustaan, sylkeneen Jeesus-lapsen kuvan päälle 

ja piesseen krusifiksia. Demonisoitujen kerrotaan pelänneen pyhiä esineitä, kuten 

reliikkejä, mikä ilmeni usein rituaalin aikana. Protestanttisten eksorsismien aikana 

uhrit eivät kyenneet lukemaan Raamattua tai kuunnella säkeiden ääneenlukua. 

Levack arvioi tämän eron kielineen oman uskonkulttuurinsa mukaisten tradition 

vastustamisesta, minkä tähden protestanttisissa eksorsismeissä ei niinkään 

raportoitu katolisen ekrorsismin yhteyksissä kerrottua jumalanpilkkaa. 

Ennennäkemätön lihasvoima ja kehon levitoiminen, ilmaan kohoaminen, ilmeni 

muutamassa tapauksessa. Erään vuonna 1637 ranskalaisen tapauksen mukaan, 

possessoitu nunna Loudunissa nousi ilmaan eksorsisminsa aikana. Possession 

autenttisuutta ja levitointia kutsuttiin todistamaan Aiguillonin kreivitär, joka 

pyydettiin nostamaan nunnan päätä, jos pää nousisi kevyesti ilmaan. Pään 

noustessa vaivatta kreivitär oli todennut tapahtuneen tuskin olleen todistus 

possessiosta.143 Kreivittären sirkusmaista pyyntöä tapauksen todistajaksi voi pitää 

esimerkkinä possessiotapausten julkisuushakuisuudesta. Kertomuksesta tehtiin 

myöhemmin elokuva The Devils vuonna 1971.144 Possessio-oirehtiminen on 

voinut näyttäytyä aikalaisille ihmeelliseltä ja jännittävältä kyläviihteeltä. 

Eksorsismi on tänä päivänä edelleen katolisen kirkon sakramentaali (nyt 

kirjoitusmuodossa eksorkismi). Sakramentti tarkoittaa kristinuskossa Jeesus 

Kristuksen asettamia näkyviä pyhiä toimituksia, kuten esimerkiksi avioliittoon 

vihkiminen. Katolilaisuudessa sakramentaali määritellään tarkoittamaan 

siunauksia, jotka ovat sakramenttien tapaan näkyviä toimia Jumalan armosta, 

mutta jotka eivät ole saavuttaneet sakramenttien toimituksellista asemaa. Suomen 

katolinen kirkko määrittelee tällaiset toimitukset esimerkiksi hautaan 

siunaamiseksi tai kodin siunaamiseksi. Suomenkielisen katolisen katekismuksen 

                                                
143 Levack 2013, 6–14. 
144 Hänninen ja Latvanen 1996, 119. 
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vuoden 2011 painoksessa eksorkismin rituaali määritellään oikeutetuksi Jeesuksen 

Uuden testamentin esimerkin mukaisesti. Katolisen kasteen yhteydessä lausutaan 

myös karkotussanoja: ”Koska kaste on merkki vapautumisesta synnistä ja sen 

aikaansaajasta, Paholaisesta, Kastettavan yli lausutaan eksorkismi (tai useampia 

eksorkismeja).”145 Juhlalliseksi kuvattu suuri eksorkismi voidaan suorittaa papin 

toimesta piispan luvalla, jolloin ohjeistetaan pitäytymään kirkon säännöissä. 

Tämänkin vain siinä tapauksessa, että mielisairauden mahdollisuus on suljettu 

pois ja Paholaisen läsnäolo varmistettu. Toimitusta kommentoidaan vähemmän 

tunnetuksi myös katolisen papiston sisällä, mutta pahuuden voimien todellisuutta 

ei kiistetä. Julkinen merkki katolisen kirkon eksorkismin näkyvyydestä oli vuonna 

1999 julkaistu uusi karkotuksen rituaali, jossa päivitettiin vuoden 1614 ohjeita 

merkittävästi. Julkaisun ei ollut tarkoitus rohkaista rituaalin käyttöön. Lähinnä 

uudistus koski yleistä kaikkien rituaalien päivitystä. Ohjeessa rituaalin käyttöä 

suositeltiin vasta, kun kaikki luonnolliset syyt oli suljettu pois. 146 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiassa kastetoimitukseen sisältyi 

1800−luvulle asti eksorkismin ja abrenuntiaation käsitteet. Eksorkismin sanat 

kastekaavassa ”Poistu saastainen henki tästä lapsesta, jotta Pyhä Henki pääsisi 

saattamaan hänet Kristuksen yhteyteen, joka tuomitsee elävät ja kuolleet” 

liittyivät vanhempaan ajatteluun, jossa pahat henget ympäröivät kastamattomien 

elämää. Abrenuntiaatiossa kasteessa osoitetuille kummeille tehtiin kysymyksiä, 

joissa kehotettiin Paholaisen teoista luopumiseen. Nämä käsitteet poistettiin 

vuonna 1886 kastekaavasta ja abrenuntiaatio kirjoitettin ohjeen muotoon: ”Jumala 

varjelee kaikelta pahalta”. Tämä viimeisin osio poistettiin vuonna 2003 

kastekaavasta. Knuutila kommentoi kirkon lakanneen käyttämästä eksorsistisia 

muotoiluja vasta 2000−luvulla.147 

3.2.3. Manaus ja possessio etnografisessa kuvauksessa  
Henkipossessio on yleismaailmallinen hengissä oleva ilmiö. Possessio on 

sosiokulttuurisesti välittyvä ajatus, joka yhdistyy esimerkiksi parantamiseen, 

shamanismiin ja meedioihin. Tietyt ajatukset henkiolennoista ovat universaaleja 

tai vähintään kulttuurirajat ylittäviä. Tieteelliset selitysperät ja yliluonnolliset 

parannusmenetelmät ovat usein yhdessä ongelmattomasti selittämässä tapahtumia. 

Hengestä täyttyminen, kuten Cohen kuvailee, on possession spirituaalinen, 

                                                
145 Katolisen kirkon katekismus 2011, 328. Pykälä 1237.; 423. Pykälä 1673.  
146 Katolilainen.fi; Levack 2013, 242. 
147 Knuutila 2013. 
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sosiaalinen ja fyysisen parantumisen kliimaksi. Se on henkilön innovatiivisen 

jälleenrakennuksen akti. Henkipossessio erottuu myös toivottuun ja ei-toivottuun 

tai demoniseen possessioon. Toivottu possessiotranssi on esimerkiksi shamaanin 

työväline, jossa vaivutaan neuropsyykkiseen transsitilaan. Shamanismiin voi 

liittyä tietyissä kulttuureissa oleellisesti transsipossessio, jonka avulla shamaani 

saa hengiltä esimerkiksi ennustukseen liittyvää tietoa. Tutkijoiden käsitykset 

possession laadusta myös vaihtelee. Antropologisessa tutkimuksessa Cohenin 

mukaan tulisi siirtyä kohden ilmiön patologisista selityksistä pohtimaan mitkä 

seikat todella selittää niin kutsutun possessiokultin kulttuurit ylittävää suosiota. 

Antropologinen tutkimus possessiosta on usein maantieteellisesti keskittynyt 

Afrikan ja Karibian alueen yhteisöihin.148  

Kuulan mukaan Paholainen on perustaltaan teologinen käsite ja riivaus sekä 

noitausko sen sivujuonteita.149 Huomioon tulee kuitenkin ottaa 

maailmanuskontojen tai muiden uskontojen käsityksiä samankaltaisista 

tuhoajajumalista. Riivaus toisin sanoen possessio-oireet ja noitausko ovat 

yleismaailmallisia ilmiöitä, kuten Cohenkin argumentoi. Hindulaisessa perinteessä 

Shiva-jumaluuden hirviömäiset muodot tai Bhairavin kuoleman ja tuhon demoni 

ilmentävät myös pahuuden käsitteitä. Partridge kuitenkin korostaa kristillisen 

demonologian omaa demonisuuden määritelmää, jossa enkelit ja valon voima ovat 

tärkeä vastapari pahuudelle.150 Paholainen-hahmo on kristinuskon oma jumala, 

mutta analogisesti eri hahmojen yhteneväisyyksiä on maailmanlaajuisesti, eivätkä 

ne ole kehittyneet toisistaan irrallisissa tyhjiöissä, kuten aiemmissa kappaleissa 

esitin länsimaisen perinteen kannalta. 

Possessio on eri kulttuureissa ja kansanperinteissä kuvailtu kertovan 

poikkeavan käytöksen ja persoonallisuuden muutoksen yliluonnollisen voiman 

kontrollista. Tyypillisesti yhteisön harras henkilö kokee vieroitusoireita ja 

kykenemättömyyttä yhteisön uskonnolliseen ilmaisuun. Possessiotila nähdään 

medikaalisena psykofyysisenä oirehtimisena, jota hoidetaan lääketieteen tai 

sosiaalipsykologisin keinoin. Nykyään tunnettu epilepsia tai mielisairaudet kuten 

skitsofrenia ovat voineet olla historian possessiotarinoiden taustalla.151  

Maailmanuskonnoissa esiintyy lukuisia epätoivottuja demoniolentoja. 

Islamin henkiolentojen joukko koostuu enkeleistä, demoneista ja djinneistä, jotka 

                                                
148 Cohen 2007, 63, 67, 83, 85, 97; Britannica; Levack 2013, 242. 
149 Kuula 2010, 9. 
150 Partridge 2003, 207. 
151 Britannica. 
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ovat myöhemmin lainautuneet esimerkiksi lampunhenki-satuhahmoihin. Djinnit 

esiintyivät pahantahtoisia muodonmuuttajia ja triksteri keppostelijoina. Djinnejä 

varten on esimerkiksi internetin maailmassa monia eksorsismitoimenpiteitä152. 

Juutalaisuudessa vastaavanlaisina pahantahtoisina possessoivina henkinä voidaan 

pitää juutalaisen folkloren dibbukkeja. Nämä entiset ihmishenget vaeltavat 

päämäärättömästi aiempien syntien tähden ja saavat leposijan elävässä ihmisessä. 

Asiaan erikoistunut rabbi saatettiin pyytää karkottamaan hengen pois. 

Dibbukkitarinat olivat voimissaan 1600–1700–luvuilla, mutta teema nousi 

uudestaan populaarikulttuuriin 1900–luvun alussa.  

Ufouskonnollisuuteen liittyvät kokemukset, oman kehoon kajoaminen ja 

vieraan toiseuden läsnäolo muistuttavat historian paholais- ja 

possessiokertomuksia ja niiden sosiaalista käyttöä. Molempien narratiiveille oli 

tyypillistä painottaa uskoa tapahtuneeseen. Ufoihin uskominen puhutteli erityisesti 

tieteellis-tekonologisen ajan ihmistä.153  

Demonologian possessiotarinat hiljenivät lännessä sekularisaation myötä. 

Uskonnollisilla uskomuksilla ja ekklesiaalisella auktoriteetilla oli yhä vähemmän 

merkitystä, kuin esimerkiksi keskiajalla. Levackin mukaan demonologian 

merkityksen historiallinen käänne oli psykiatrian päihittäessä possessiohoidot. 

Spirituaaliset hoitomenetelmät tosin jatkoivat suosiotaan kristinuskon 

suuntauksissa sekä myöhemmin parapsykologian mukaan muotoiltuina.154 

Mielisairauden leima on värittänyt possessiouskomuksia ja eksorsismihoitoja sekä 

ennen kaikkea niihin uskovia ihmisiä. Tarinankerronta on ylläpitänyt demonien 

olemassaoloa riippumatta sen uskonnollisista ilmenimisistä.  

 

4. Eksorsismi eksistentiaalisena ratkaisuna 
 

Eksorsismin tarina liittyy universaaleihin tarinankerrontaperinteisiin. Se näkyy 

toistuvana kulttuurisena representaation välineenä. Tarinassa eksorsismi ja 

karkottaminen ratkaisevat possessiotilan. Kauhuelokuvassa on 

elokuvaeksorsismillä oma moderni perinteensä, joka alkaa Manaajasta. Possessio 

näytetään hyvin epätoivottuna olotilana, ahdistavana ja äärimmäisenä ongelmana. 

                                                
152 Esim. islamicexorcism.com/demon-jinn/. 
153 Närvä 2008, 364–367. 
154 Levack 2013, 236–238. 
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Tutkielman analyysin tehtävä on kaksiosainen. Määrittelen Manaaja-

elokuvan eksorsismista luoman elokuvanarratiivin erityisesti tutkimalla elokuvan 

kliimaksikohtaa ja analysoimalla siihen siirtymistä. Eksorsismikohtaus asettuu 

elokuvan draaman kaaren kliimaksikohdaksi. Asetan elokuvan kerrontatavan 

ennakkotapaukseksi elokuvien eksorsismitarinan perinteestä, johon uudemmat 

elokuvat pohjaavat kerrontaansa. Kerronnan muutos myöhemmissä possessio- ja 

eksorsismielokuvissa ilmentää taustaa, jolle peilaan lopussa hypoteesiani. 

Uudemmissa elokuvissa eksorsismikohtauksille annetaan huomattava 

painoarvo. Kliimaksikohta on merkittävin indikaattori halutessani keskittyä 

elokuvaeksorsismin rituaaliin, koska rituaali ja varsinkin rituaalin ratkaisupiste on 

usein sijoitettu tälle paikalle. Määrittelen narratiivin analyysissa tämän kohdan 

elokuva juonen merkittävämmäksi pisteeksi. Tämän vuoksi keksitän analyysin sen 

ympärille. Peilaan kohtauksen suhdetta on koko elokuvan tarinaan ja siihen, mikä 

sysää kohden kliimaksia. Määritelmäni mukaan eksorsismi esitetään 

merkittävämpänä kohtauksena. Avaan kysymystä miten eksorsismi valitaan 

ratkaisutoimenpiteeksi ja miten valinta muuttuu myöhemmissä elokuvissa. 

Kognitiivisen poetiikan parissa terminologia tai analyysissa käytetyt 

käsitteet ovat suhteellisen eriäviä ja tutkimuskohtaisia.155 Tästä syystä määrittelen 

itsenäisesti käsitteet, joita käytän kuvaamaan tiettyjä kohtauksen tapahtumia. 

Narratiivisessa analyysissa ei myöskään ole valmista tutkimuksen teon rakennetta. 

Temaattinen jaottelu, jota sovellan, on analyysissa yleisesti käytetty 

tutkimustapa.156 Käytän myös käsitettä merkki, jolla kuvaan eksorsismin 

elementtiä. Merkillä tarkoitan narratiiveista koostettua havaintoa, jossa elokuvat 

antavat eksorsismin kuvalliselle esittämiselle painoarvon. Manaajan 

eksorsisminarratiivia nimitän prototyypiksi, joka sisältää juonen, tavoitteen, 

hahmot, kliimaksikohdan tapahtumat ja siihen päätymisen syyt. Manaaja 

valikoituu prototyypiksi myös sen aikaisen ilmestymisvuoden ja suosion tähden. 

Muissa myöhemmissä eksorsismielokuvissa lainataan Manaajan rakennetta, 

vaikka uusimmissa näkyy jo kehitystä toiseen suuntaan. Laatimani Taulukko 1. 

kuvaa vertailuelokuvien sijoittumista analyysin uskon ja uskomisen sekä 

intuitionvastaisuuden kehyksen teemajaottelun sisään. Taulukko kuvaa myös 

uuden paradigman ja perinteisen paradigman jaottelua ja perusteita157. 

                                                
155 Hogan 2003, 57. 
156 Hyvärinen 2006, 17. 
157 Avaan paradigmajaottelua tulevissa kappaleissa. 
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Miten henkilöt puhuvat eksorsismista, määrittelevät possession ja 

possession syyn ovat ovat tarkastelun kohteena ja miksi eksorsismiin päädytään 

ratkaisevana toimenpiteenä. Vaikka käytän kognitiivista poetiikkaa vain teknisenä 

ja pohjustavana universaalina kehyksenä, enkä käytä tiettyä elokuvatutkimuksen 

elokuvateoriaa keskitän elokuvaluentani uskontotieteellisen elokuvatutkimuksen 

katsantokantaan. Vertaan havaintojani kognitiivisen uskontotieteen käsitteistöön. 

Keskityn tulkinnassani erityisesti eksistentiaaliseen, olemassa olemisen ja 

uskomisen pohdintaan, jota elokuvien hahmot ja valinnat ilmentävät. Elokuvien 

mytologinen ja teologinen tarkastelutapa ovat uskontotieteellisen 

elokuvatutkimuksen käypiä analyysikehiä. Rituaalin tulkinta (eksorsismin käyttö) 

ja suhde tarinan uskon kysymysten pohdintaan ovat narratiivin analyysin 

keskiössä. Havainnoin elokuvien intuitiivisen ja intuitionvastaisen tiedon 

käsittelyä suhteessa siihen, miten pelko tai pelottavuus esitetään. Puhun 

tapahtumasta uskon ja uskonnon käsitteellisellä erottelulla, jossa usko viittaa 

uskomiseen ajattelukulkuna ja uskonto uskonnon (katsomuksen158) mukaiseen 

uskomiseen. Tarkastelen miten elokuvatarinat kehottavat katsomukseen ja uskoon 

suhteessa siihen, miten loppuratkaisu raukeaa. Aloitan kuitenkin kognitiivisen 

poetiikan olettamuksesta, jossa narratiivin tarinankerronta itsenään viestii 

tunnistettavasta emootiosta. Tässä tapauksessa tarinoiden nimittävin tunne on 

pelko. Hahmot pelkäävät maailmansa tapahtumia, jotka siten viestivät katsojalle  

pelon mielleyhtymän ja samaistumisen kehyksestä. Säikyttelyefektit merkitsevät 

analyysin kannalta teknisiä kehyksiä, joista sisältö luetaan.159 

Eksorsismi on tänä päivänä käytetty parantamismenetelmä, kuten 

edellisessä luvussa kuvasin. Eri uskonliikkeet käyttävät menetelmää 

yhteisökohtaisista syistä, jotka tutkijan näkökulmasta riippuen analysoidaan eri 

tavoin.160 Elokuvaeksorsismia voidaan pitää ilmiön sukulaisena, joka kantaa 

sisällään samaa narratiivista perinnettä. Elokuvatarinoiden juonta ei tule siksi 

sekoittaa suoriksi tosielämän uskonliikkeiden kuvauksiksi. Eksorsismielokuvien 

lukumäärä saattaa antaa ymmärtää, että katolilaisuudessa eksorsismin ratkaisu ja 

riivaus olisivat tavanomaisia, vaikka katolilaisuudessa riivauksen nähdään olevan 

                                                
158 Käytän sanaa katsomus määrittämään elämänkatsomusta eroteltuna institutionaalisesta 
uskonnon käsitteestä. 
159 Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 31–37. Teoriapohja on avattu tutkielman luvussa 2. 
Miksi kauhu kiehtoo? 
160 Esimerkiksi 2007, Tuija Hovi: Usko ja Kerronta. Arkitodellisuuden narratiivinen rakentuminen 
uskonliikkessä. 
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enemmän harvinainen ilmiö.161 Tähdennän myös, että elokuvaluentani on 

teorioihin perustuvaa ja erityisesti universaaleihin tarinaperinteisiin nojautuvaa 

tulkintaa. Se ei vähennä katsojan nautintoa ja viihdearvoa, jonka jokainen 

Manaajan tai muun vertailuelokuvani katsova kokee ja tuntee. Tulkintani pyrkii 

antamaan lisän uskontotieteellisen elokuvantulkinnan tutkimuksen jatkoon ja 

esittämään kehyksen miten elokuvia voidaan lukea ajattelua muokkaavina 

narratiiveina. 

4.1. Historian demonipossessio-elokuvat  
Possessio- ja eksorsismi-elokuvat niputetaan yhteen, koska aiheet usein seuraavat 

toisiaan. Demonit ovat keskeisesti olleet synnyttämässä kauhun genreä. Niin 

kutsuttu uuden kauhun (new horror) aikakausi ja genre alkoi 1960–1970–luvun 

taitteessa, jolloin Yhdysvalloissa moni muukin uusi kulttuurituote syntyi. 

Musiikki, kulttuurien monimuotoistuminen, maailmanpoliittinen tilanne ja 

kasvanut nuorisokulttuuri väritti aikaa sekä ravisti normeja. Mäyrän mukaan ajan 

kauhuelokuvat kuvastivat sosiaalista ja yksilöllistä rauhattomuutta.162  

Possessioelokuvien historia alkaa kuvilla kristillisen Paholaisen 

houkutuksista. Vampyyrielokuvat nähdään osassa demonologian tutkimuksessa 

kuuluvan myös demonien tarinankerrontaperinteeseen ja okkulttuuriin. Nykyiset 

vampyyrihahmot verrattuna Manaajaan tai Rosemary’s Baby-elokuvaan esittävät 

hienostuneemman ja sivistyneen kuvan demonisoidun toiseuden uhasta sekä 

ambivalentista moraalikäsityksestä. Ennen Manaajaa ilmestynyt Rosemary’s Baby 

löi ensimmäisenä läpi suuremman yleisön suosioon (vuonna 1968). Elokuva 

tasoitti tietä muille demonisen kauhun elokuville.163 

Vaikka tarve possession ratkaisuun uudemmissa elokuvissa ei löydykkään 

katolisesta henkien karkottamisesta, juonessa saatetaan turvautua esimerkiksi 

voodoo-rituaaleihin.164 Possession aiheuttaja on useimmi kuitenkin kristinuskosta 

nouseva demoni, kuten elokuvassa The Rite, mutta on 2000–luvulla saanut muita 

pahojen henkien muotoja. Demonisen kauhun eksorsismielokuvissa tieteellinen 

maailmankuva ja demonipossession ratkaiseminen asetetaan vastakkain. Tärkeää 

on huomata, että demonipossessio esitetään länsimaisissa elokuvissa yksinomaan 

                                                
161 Pyysiäinen 2010, 70. 
162 Mäyrä 1999, 167–171. 
163 Mäyrä 1999, 167–171, 127; Partridge 2003, 231. 
164 Esim. The Last Exorcism Part II 2013; Mäyrä 1999, 35. 
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kauhun ja jännityksen tyylisuuntien parissa. Possessio esitetään pelottavana ja 

itseä sekä yhteisöä uhkaavana.165 

Demonologiset kauhuelokuvat liittyvät kauhuelokuvien historiaan, 

demonioppiin, noituuteen, yleisesti pahojen henkien tekoihin ja 

saatananpalvonnan teemoihin. Elokuvien maailma koostuu usein 

kristillisperäisestä pahuuden määritelmästä, sillä ne usein tukeutuvat katoliseen 

käsitykseen demonipossessiosta ja demonien alkuperästä. Elokuvien ilmestymistä 

seuraa usein yhteiskunnallisia ja uskonnollisia arviointeja uskonnollisuuden 

lisääntymisestä tai vähentymisestä. Tarinoiden historialliset possessionarratiivien 

viittaukset ovat usein myös tarkkoja possessoidun oireilussa, tunnistamisessa ja 

rituaalin suorittamisessa. Kristillisperäisen tematiikan alaisia elokuvia saatetaan 

lukea tai katsoa uskonnollisin silmin ja poimia omaan katsomusmaailmaan 

sopivat palat. Elokuvien länsimainen kristillisyyden viestimä tuttuus asettaa ne 

helposti kristillisen ja uskonnollisen lukutavan alueelle. Eksorsismielokuvia 

voidaan pitää myös katolisjuonteisena osana kristillistä filmiteollisuutta, joka 

toimii uskonnollisella agendalla.166 

  Ensimmäisenä paholaisteemaisena täyspitkänä elokuvana pidetään 

ruotsalaista Benjamin Christensenin Häxania vuodelta 1922. Tarina kuvaa 

noituuden historiaa ja Paholaisen temppuja. Elokuva oli kansainvälisesti kirkon ja 

moraaliarviointien kovan kritiikin alla. Pahuuden esittäminen elokuvissa on 

voimakkaasti vaikuttunut myös Raamatun Ilmestyskirjasta. Apokalypsin ja 

Paholaisen merkkien tunnistamisen teemat kuuluvat kirjan sanomaan, joita on 

nähty uskon vahvistuksina ja yhteiskunnallisten auktoriteettien ivallisina 

esimerkkeinä kautta historian. Kreitzer näkee ilmestyskirjallista teemaa 

demonipossessioelokuvissa, joissa useissa maalataan lopunaikojen ja Paholaisen 

luvun uhkakuvia, kuten elokuvassa The Omen (1976). Raamatun tarinoihin 

viitataan länsimaalaisissa elokuvissa lukuisasti, Kreitzerin mukaan jopa yksi 

kolmesta sisältää raamatuntekstiviittauksia.167 

4.1.1. Tutkimuksen vertailuelokuvat 
Eksorsismielokuvat nousivat jälleen vuosituhannen taitteessa. Monet niistä 

perustuivat tositapahtumiksi kuvatuille tarinoille. Vaikka elokuvat ovat 

                                                
165 Esim. Insidious 2010; Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 29. 
166 Pesonen, Lehtinen ja Myllärniemi 2011, 29, 38. 
167 Hänninen ja Latvanen 1996, 132–133; Kreizer 2009, 152–157. 
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populaarielokuvia, lähes jokaiselle elokuvalle löytyy esikuva 1970–luvun 

tienoilta. Osalla vertailuelokuvista on taustalla uutistapaus. 

The Exorcism of Emily Rose (2005) perustuu saksalaisen Annelise Michelin 

eksorsismiin, jonka seurauksena vuonna 1973 hän kuoli ja kaksi paikallista pappia 

joutui syytteeseen. The Rite (2011) perustuu  Matt Baglion saman nimiselle 

kirjalle, joka kertoo amerikkalaisen papin Gary Thomaksen eksorsismi-kurssista. 

Vatikaani saavutti näkyvyyttä aloittaessa kurssin (Exorcism and the Prayer of 

Liberation) vuonna 2004. Kurssin tavoitteena oli opettaa miten erottaa 

psykologiset ongelmat demonipossessiosta. The Last Exorcism elokuva vaikuttaa 

saaneen inspiraation Anna Ecklundin tapaukselta vuodelta 1928, jossa lukuisien 

demonien kerrottiin possessoineen naista.168 The Last Exorcism Nell-tyttöä 

possessoi kuusi demonia, jotka nimetään samoilla nimillä. 

 Merkittävä ero historiallisista tarinoista on elokuvien pääasiallinen 

keskittyminen eksorsismin rituaalin. Tarinan huippukohta ei ole possessio, kuten 

kansantarinoissa usein ihmetyksen huipentumana on ollut. 

Vertailuelokuvat voidaan jakaa perinteisen ajattelukehyksen, paradigman, ja 

uuden paradigman elokuviin169. Määritän uuden paradigman elokuvien esittävän 

hahmoissa ja tarinassa kirkollisen sekularisaation ja synkretismin ajatuksia sekä 

perinteisen sukupuolittuneen sankaruuden vaihtumista. Perinteisen paradigman 

elokuvat edustavat maskuliinista sankaritarinaa, institutionaaliseen uskontoon 

pitäytymistä ja elämäntyylien rappeutumista. Molemmat paradigmat käsittävät 

kuitenkin uskon kysymyksen pohdinnan ja eksorsismin käytön ratkaisuna. 

Vertailuelokuvina käytän kahtatoista possessio- ja eksorsismi-elokuvien 

esimerkkinä: Stigmata (1999), The Exorcism of Emily Rose (2005), The Unborn 

(2009), The Possession of Emma Evans170 (2010), The Last Exorcism (2010), The 

Last Exorcism Part II (2013), Insidious (2010), Insidious: Chapter 2 (2013), The 

Rite (2011), The Devil Inside (2012), The Possession (2012) ja The Conjuring 

(2013).171 Elokuvien juonet ilmenevät myös lyhyesti temaattisen analyysin 

kolmijaon taulukosta (Taulukko 1.). 

Elokuvat eivät kaikki nojaudu katoliseen demonologian eksorsismirituaaliin. 

Possession aiheuttaja voi olla demoni tai paha henki, mutta elokuvat sisältävät 

                                                
168 Levack 2013, 241–243. 
169 Mukailen Hjelmin jakoa vampyyrielokuvien paradigmamuutoksessa. Hjelm 2011, 215. 
170 Elokuvan alkuperäinen nimi on espanjaksi La posesión de Emma Evans, mutta elokuvasta 
käytetään myös englanninkielistä käännösnimeä sekä nimeä Exorcismus. Elokuva on 
englanninkielinen ja sijoittuu Iso-Britanniaan.  
171 Imdb.com. 
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kaikki perinteisen possessio-oirehdinnan tunnusmerkit ja viittauksia Paholaiseen. 

Ainoa poikkeus tästä on elokuva Insidious (sekä jatko-osa), jossa possession 

aiheuttaja ei ole yksiselitteisesti demonista juutalais-kristillistä alkuperää. Tämän 

lisäksi vertailussa on vain viitteellisesti mukana Manaaja-sarjan muut elokuvat172, 

sillä ne eivät tuo merkittävästi lisää analyysiin. Exorcist II: The Hereticin tarina 

jatkaa Manaajan prorotyypin linjassa, kuten tekee kolmas elokuva The Exorcist 

III. Uudemmat neljännen osan elokuvat kertoen saman tarinan eri ohjaajien 

käsissä, Exorcist: The Beginning ja Dominion: Prequel to the Exorcist, ovat siten 

vertailuelokuvien mukaisen muutoksen eli uuden paradigman linjassa173. 

Vertailuelokuvat ovat valikoituneet edustavuuden mukaan. Tärkeimpänä 

kriteerinä ne sisältävät narratiivin possessiokuvauksesta, joka nähdään 

ongelmallisena ja joka halutaan tavoitteellisesti ratkaista. Elokuvat ovat samalla 

esimerkkiotanta 2000–luvun alun eksorsismielokuvien sumasta.  

4.2. Manaaja elokuvaeksorsismin prototyyppinä 
Manaaja on William Friedkinin vuonna 1973 ohjaama amerikkalainen elokuva, 

joka pohjaa William Peter Blattyn samannimiseen kirjaan vuodelta 1971. Kirja 

pohjautuu Blattyn omakohtaisille kokemuksille katolisesta demoniopista ja ajan 

eksorsismiuutisille. Blatty oli opiskellut jesuiittojen parissa Georgetownin 

yliopistolla, jonne elokuvan tapahtumat ovat sijoitettu. Kirjan tarkoitus oli 

herättää uskonnollisen viestin kautta positiivinen viesti Jumalasta ja ihmisyyden 

suhteesta. Blattyn kirjaan muokattu uutistarina sattui vuonna 1949, kun nuori 

poika koki hallitsematonta tärinää ja sänkynsä heilumista. Paikallinen luterilainen 

pappi ohjasi perheen katolisen kirkon luo eksorsismia varten. Elokuvan ja kirjan 

kerrottiin perustuvan tositapahtumiin, minkä ilmaiseminen kauhugenressä ja 

eksorsismielokuvissa on tyypillinen tapa asettaa jännitys kohdilleen. Manaaja 

voitti ilmestymisvuotensa Oscarin parhaasta käsikirjoituksesta ja sai kymmenen 

ehdokkuutta, mikä on kauhugenren edustajalle harvinaista. Elokuvaa ylistettiin 

ilmestymisaikana teknisistä tehosteista ja kritiikki kohdistui puutteelliseen 

teologiseen pohdintaan, joka kirjassa oli kattavampaa. Mäyrän mukaan elokuvan 

kuvailmaisu on lainattu goottisesta  maskuliiniisesta pornografiasta. Manaajassa 

                                                
172 Elokuvien luettelo johtantoluvussa. 
173 Elokuvat sijoittuvat kuriositeettina kiinnostavaan seikkaan elokuvahistoriassa, jossa sama 
elokuva filmataan kertaalleen ajallisesti lähekkäin ja sama henkilö Stellan Skarsgård näyttelee 
samaa pääosan roolia molemmissa elokuvissa. Imdb.com. 
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gore-genre174 yhdistyy populaarielokuvaan.175  Katsojan mieltymyksestä 

huolimatta elokuva herättää vahvoja reaktioita ja tulkintoja.  

Manaaja-elokuva kertoo nuoren tytön possessiotarinan. Tyttö alkaa 

elokuvan alusta asti vähitellen käyttäytymään oudosti ja kotona tapahtuu 

epätavallisia sattumuksia. Oudot äänet, kattovalojen välkkyminen ja ”rotat 

ullakolla” ovat katsojalle jo vihjeitä ettei tapahtumille tule löytymään tieteellistä 

syytä. Regan leikkii spiritismiin tarkoitetulla suositulla Ouja-laudalla ja saa 

vastauksia Captain Howdy nimiseltä mielikuvitusystävältä. Reganin 

possessiokäytös, lääkärien ja äidin huoli sekä epäusko kulkevat rinnan Isä 

Karraksen, tarinan sankarin, oman elämän kohtauksissa. Regan viettää päiviä 

kotona puuhaillen, kun näyttelijä-äiti on kuvaamassa lähellä elokuvaa. Nykyinen 

asuinpaikka on tästä syystä väliaikainen. Perheen isä esitetään avioerolapsen 

laiminlyöjänä, joka ei Reganin syntymäpäivänä tule käymään tai soita onnitteluja. 

Isä Karras työskentelee teologina yliopistolla ja on huolissaan uskostaan, ihmisten 

epäonnesta ja kokee huonoa omatuntoa vanhenevasta kreikkalaisesta äidistään. 

Reganin käytös pahenee, väkivaltaistuu ja hänen vihjataan aiheuttaneen äidin 

ystävän kuoleman, jolloin paikallinen poliisietsivä kiinnostuu tapahtumista. 

Tällön lääkärit ja psykologit ovat jo etsineet tytön tapaukselle ratkaisua tuloksetta. 

Reganin kuvataan käyvän läpi kivuliaita ja pitkällisiä tutkimuksia. Lääkärit 

ehdottavat viimeisenä keinona eksorsismin rituaalia perustellen sen voivan tehota 

suggestiivisena rituaalinäytelmänä. Mikäli tyttö uskoisi olevansa possessoitu, 

voisi hänet parantaa samasta lähtökohdasta. Isä Karrasta ehdotetaan eksorsismin 

suorittajaksi ja hän vastahakoisesti lupaakin tavata tytön. Tytön äiti on murtunut ja 

uskoo papin suorittaman eksorsismin olevan lopulta ainut ratkaisu. Karras on 

epäileväinen loppuun asti demonin tai possession todellisuudesta, kunnes 

elokuvan kliimaksikohta saavutetaan.  

Lopulta eksorsismin suorittamiselle haetaan katolisen kirkon lupa. 

Kokeneempana eksorsistina Isä Merrin saapuu johtamaan rituaalia. Huoneessa 

ovat vain papit ja tyttö – sekä demoni. Rituaali etenee dialogina demonin kanssa, 

Isä Merrin opettaa kohta kohdalta Karrasta miten toimia ja katsojakin oppii miten 

rituaalin ”kuuluu” edetä. Tilanne näyttäytyy uuvuttavana ja pitkällisenä, sillä papit 

pitävät välillä taukoa. Englanninkielisten karkotussanojen voimakohdissa Regan 

sätkyilee, oksentaa ja kärsii, puhuu ja käyttäytyy agressiivisesti. Näissä 
                                                
174 Gore edustaa makaaberia kauhugenren osaa. 
175 Pyysiäinen 2010, 67–68; Kermode 1998, 12–13, 22; Mäyrä 1999, 143–145, 148; Imdb.com; 
Freeland 2000, 241. 
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kohtauksissa selviää demonin tarkoitusperät ja motivaatiot. Demonin puhuessa 

Reganin kautta, ei silti esitetä selvää agendaa demonin toiminnalle. Demoni 

haluaa yleisesti aiheuttaa epäonnea ja kaaosta, joista se nauttii. Demonin suhde Isä 

Merriniin on kuitenkin erityinen.  

Isän saapuessa taloon, demonin käytös tytössä muuttuu ja se huutaa papin 

nimeä. Elokuvan alussa näytetään kuvaa muinaisesta kaksoisvirran alueesta ja 

tuulidemoni Pazuzua esittävästä patsaasta. Aloituskuvissa Isä Merrin on Pohjois-

Irakissa kaivauksilla, pitelee patsasta ja vaikuttaa sairaalta. Hän on tuskanhikinen 

ja keskittyminen järkkyy. Alun jälkeen alkaakin Georgetownin 

possessiotapahtumat. Elokuvatarina implikoi demonin alkuperää ja Isä Merrinin 

kohtaamista jälleennäkemisenä. Merrinin ja Karraksen yhteistyössä eksorsismi 

saatetaan päätökseen. Tulevissa kappaleissa tarkennan temaattisesti miten tilanne 

raukeaa ja elokuva päättyy. 

Elokuvan maailman hahmot käsitteellistävät ja kertovat tarinaa. He kertovat 

kristillisen uskon menettämisen tarinaa, jonka metaforana on demonipossessio. He 

päätyvät käsittelemään sairastuneen outoja oireita lääketieteellä, mutta hylkäävät 

tieteen tehottomana. He kieltäytyvät ajattelemasta yliluonnollisina, 

intuitionvastaisina pidettyjä vaihtoehtoja ja tilanne pahenee. Heille ehdotetaan 

uskonnollista eksorsismia, joka näyttävästi tuntuu auttavan. Eksorsismin rituaalin 

onnistumisen merkki vahvistaa uskon ja intuitionvastaisen ajattelun oikeaksi. 

Heidän luoman kontekstin mukaan parantuminen uskon kautta tai uskosta 

huolimatta toimii. Syitä possessioon uhrin kannalta ei suoraan avata. Eksorsismin 

suorittavan papin läsnäoloon ja toimintaan annetaan selitys. Rituaalin 

onnistuminen palauttaa laumastaan eksyneen papin uskon. 

Eksorsismin elokuvanarratiivissa on kolme keskeistä elementtiä: 

demonisointi, possessio ja eksorsismi. Käsittelen kolmijakoa temaattisesti 

narratiivisessa analyysissa. Määrittelen possessioelokuvien normin, joka koostuu 

teeman kolmijaosta. En kuitenkaan huomioi narratiivin määrittelyssä filmiteknisiä 

seikkoja, koska analyysini tutkimuskehys nojaa enemmän kognitiivisen poetiikan 

alaan kuin kognitiiviseen elokuvatutkimukseen.176 Mäyrä tulkitsee demonisen 

toimijuuden historiallisten tarinoiden osoittavan tarpeellisen vastustajan paikan. 

Vastapuoli osoittaa tilan, jota vastaan taistellaan osoituksena oikeammasta 

                                                
176 Olen käsitellyt luvussa 2. Miksi kauhu kiehtoo? kauhuelokuvien teknisten tehokeinojen 
vaikutusta elokuvien suosioon ja vaikuttavuuteen. 
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ratkaisusta.177 Tulkitsen analyysiani myös tästä vastapuolien ajatuksesta käsin, 

joka on tyypillinen muussakin uskontotieteellisessä tutkimuksessa178. 

Aiheet, jotka elokuvan maailmassa osoitetaan ongelmallisiksi, 

epäsuotaviksi, epäonnen lähteiksi, pahoiksi ovat siten demonien tai pahojen 

henkien tarttumapintoja. Tämä muodostaa demonisoinnin määritelmän. Ketkä tai 

kuka elokuvassa määrittelee demonin ongelman ja mitä selitystä siihen annetaan, 

on myös tärkeä osa määritelmää. Possession määritelmä koostuu possessoidun 

olotilasta ja ympäröivän yhteisön olotilasta. Possessio on yhtä paljon ellei 

enemmänkin yhteisön ongelma kuin possessoidun ongelma. Eksorsismi haastaa 

yhteisön avun ja ongelmanratkaisutaidot. Eksorsismin rituaaliin päätyminen, 

kenen ideasta tai kysymyksestä on myös muutoksen tarkastelun kannalta 

oleellinen. Käsittelen rituaalia erityisesti narratiivisena kokonaisuutena. Elokuvat 

esittävät yleisesti eksorsismin eksistentiaalisena ratkaisuna. Tämä muuttaa 

ratkaisun katsomukselliseksi. Elokuvat voikin erityisesti nähdä kehottavan 

katsomuksellisuuteen.  

4.2.1. Universaali uhrinarratiivi 
Eksorsismin ja possession elokuva narratiiveissa toistuu yleisesti uhrautumisen 

tarina. Kognitiivisen poetiikan mukaan narratiivin tulkinnan ymmärretään 

selittävän jotain ihmisen mielen toiminnasta. Tämä nähdään esimerkiksi 

erityylisillä samaistumisilla ja identifioitumisilla tarinan hahmoihin. Perustan 

tulkinnan Manaajan ja vertailuelokuvien yhteisestä vertailusta, jonka mukaan olen 

määrittänyt eksorsismitarinan yleisen narratiivin. En siis huomioi vielä tarkemmin 

vertailuelokuvissa näkyviä muutoksia. Liitän tulkintani Hoganin määrittelemiin 

historiallisiin tarinanperinteiden juonellisiin rakennetyyppeihin. Vaikka tulkitsen 

elokuvista poimittuja tarinoita, voidaan ne liittää maailman tarinaperinteiden 

historiaan. Ne viestivät yhtäläisiä mielen samaistumisen merkkejä. 

Tavoite, agentti ja miten nämä löytävät toisena eri kohtauksissa sisältyvät 

prototyyppiseen narratiiviin. Agentti on toimija, esimerkiksi sankari179 tai heeros, 

jonka tavoite on voittaa vaikkapa lohikäärme. Yksinkertaisimmillaan demonisessa 

eksorsismitarinassa pappi tai uskonnollinen spesialisti voittaa uhrin sisältä 

hyökkäävän epätoivotun demonin sankarillisesti. Voitto saavutetaan kuitenkin 

                                                
177 Brodwellin mukaan narratiivinen normi on mahdollista muodostaa samankaltaisuuksien 
analyysilla tiettyjä juonellisia kohtauksia arvioimalla. Brodwell 2009, 429–429; Mäyrä 1999, 36. 
178 Myyttitutkimuksessa on käytetty pyhän ja profaanin rajan tutkimusnäkökulmaa. Kts. kappale 
1.2. Aikaisempi tutkimus.  
179 Käytän myös pääroolin, protagonistin analogista käsitettä. Britannica. 
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tuskalla ja kivulla sekä sivullisia tai jopa sankari saattaa menehtyä, kuten 

esimerkiksi Manaajassa, The Last Exorcism elokuvassa ja The Devil Inside 

elokuvassa. Päärooliin nousee usein eksorsismin onnistuneesti loppuun saattanut 

henkilö, joka yleensä on juuri uskonnollisen spesialisti. Henkilö on usein myös 

individualistinen päähahmo, erotuksena sosiaalisesti normatiivisista hahmoista. 

Sankari kamppailee omien normiensa vastaisissa teemoissa, kuten maallistuneessa 

elämässä ja uskon menetyksessä, kuten The Rite elokuvassa. Hahmon toivoisi 

olevan suunnan näyttäjä ja vahva uskossaan, mutta tuottaa toiminnassaan 

pettymyksen. Eksorsismin rituaalin onnistunut suorittaminen osoittaa sankarille, 

että normatiivisella toiminnalla oli onnistunut tulos. Uskon normatiiviin tulee 

palata. Universaalit tarinat suosivat yleisesti individualistisia hahmoja, koska 

hahmojen persoonallistaminen kasvattaa niihin samaistumista.180 

Suureen rooliin nousee myös possessoitu uhri, joka on tarinaan sijoitettu 

sankarin voittoa varten. Uhri on eräänlainen kenttä, jolla taistelu lohikäärmettä 

vastaan käydään. Eksorsismitarinalle keskestä on tarpeellinen uhri. Uhrijuonessa 

toistuu pahantekijä (violator), loukattu jumaluus (offended deity) ja syntipukki 

(scapegoat). Tekijät ovat järjestetty tarinassa päähahmon ympärille siten, jotta 

hahmo voi pelastaa yhteiskunnan. Pahantekijä on yleensä demoni, loukattu 

jumaluus on perinteisessä kehyksessä kristinuskon Jumala ja uhrilammas on 

possession uhri. Päähahmo voi itse kuitenkin näyttäytyä jonakin näistä tekijöistä. 

Esimerkiksi elokuvassa The Possession of Emma Evans päähahmo on samaan 

aikaan uhri ja sankari, joka ratkaisee tarinan lopun. Eksorsismitarinassa ei 

kuitenkaan ole kyse puhtaasta uhrautumisen juonesta, koska syntipukki ei ole 

täysin sama kuin pahantekijä. Näiden raja on silti hämärtynyt. Uhri on 

sosiaalisesti edustava hahmo, joka representoi koko yhteisöä ja puhdistaa 

heidänkin syntinsä. Hoganin mukaan tarinan uhrin ja pahantekijän tunnistaminen 

johtaa tarinan sekularisointiin eli hahmojen mystiikan purkamiseen.181  

Merkittävä tekijä eksorsismitarinassa on kärsimys. Uhri kärsii erittäin 

voimakkaasti ja fyysisesti sekä tarinan yhteisö kärsii voimakkaasti mukana. Uhri 

yksilönä ei tarinassa ansaitse syntipukkina kärsimyksen rangaistusta, mutta hänen 

edustamansa kategoria ansaitsee. Kategoria on metafora yhteisön epäuskolle ja 

uskonnottomuudelle, joka demonisoituu. Uhri on usein yhteiskunnan 

                                                
180 Hogan 2003, 205–209. 
181 Hogan 2003, 210. 
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altavastaajana nuori tyttö tai nainen182 edustaen kategoriaa, joka ei voi puolustaa 

itse itseään. Ihminen ei voi jumaluuden edessä puolustautua itsenäisesti, vaan on 

aina heikko. Uhrin kategoria edustaa ihmisyyden heikkoutta ja erehtyväisyyttä. 

Erityisesti, jos uhrin hahmo ilmentää individualistisia piirteitä, palautetaan ne 

myös eksorsismin kautta normatiiviselle tasolle. Demoni hänen sisällään ansaitsee 

sen sijaan armottoman rangaistuksen. Empatiantunto uhria kohtaan kasvaa hänen 

sijaiskärsiessään demonin possessiosta ja kärsiessään fyysisen rituaalin aikana. 

Hoganin mukaan empatiamme herää erityisesti voimakkaisiin visuaalisiin 

yksityiskohtiin, joilla kärsimystä ja kipua on kuvattu. Kuva herättää muistoja ja 

vastaavanlaisia tunnistuskohtia omassa elämässämme. Kivunkokemiseen voi 

samaistua.183 

Absoluuttisen pahan ja hyvän, vallan ja tiedon hahmot eivät nauti tarinoissa 

empatiaa. Ne ovat sijoiteltu empaattisen tunnistettavuuden ulkopuolelle. Tragi-

koomiset tarinat liittävät usein kuningashahmon jumaluuteen ja vihollisen 

saatanallisiin voimiin. Tämä johtaa tarinoissa myös eettisiin 

puolustautumiskeinoihin. Eksorsismin perinteinen uskonnollinen ja kristilliseen 

etiikkaan sidottu kehys lukeutuu tähän selitykseen. Mielen kognitiossa 

intuitionvastaisia representaatioita johdetaan samankaltaisesti. Mikäli mielessä 

muodostetaan kuva persoonallisesta agentista, joka narratiivijaottelussa edustaa 

jumaluutta, on agentin toimintaa selittävä päättely myös intuitionvastaisen 

representaation linjassa. Persoonallisen agentin, kuten demonin toiminta ei seuraa 

rationaalista logiikkaa vaan se on kauttaaltaan kategorioita rikkovaa.184 

Voitettu vihollinen, demoni, merkitsee paluuta sosiaaliseen normiin. 

Eurooppalaisessa kirjallisuudessa laaja romanttisen satanismin tarinaperinne 

kuvailee kapinallista Saatanaa, joka taistelee Jumalaa vastaan. Eksorsismin 

tarinassa Paholainen, vaikkakin tunnustettuna, voitetaan ja sen myötä palataan 

normin mukaiseen elämään ja uskoon.185 

Uhritarinoissa tyypillinen yhteisöä rankaiseva jumaluus koostuu yhdestä 

hahmosta. Demoni voidaan voittaa, mutta takana vallitsevaa Paholaista ei voi. 

Pahantekijähahmolla voi olla pahantekoon johdatteleva kumppani, kuten 

                                                
182 En käytä tässä tulkinnassa feminististä kehystä. Tällaiseksi voisi tosin esimerkiksi tulkita 
demonin asettumisen naishahmoon. Naisen sukupuoli esitetään ambivalenttina ja individuaalina 
kategoriana, koska demoni valitsee juuri naisen. Naiseuden liberaali olemus täytyy palauttaa 
normatiiviseen ja patriarkaaliseen, maskuliiniseen kategoriaan. Sivuan kuitenkin elokuvatarinoiden 
sukupuolen käsittelyä hahmovalinnoissa uuden ja perinteisen paradigman jaottelussa. 
183 Hogan 2003, 213–214. 
184 Hogan 2003, 113. 
185 Hogan 2003, 208. 
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esimerkiksi käärme houkuttelee Eevaa ja Aatamia omenan maistamiseen. Tämä 

piirre ei varsinaisesti esiinny eksorsisminarratiivissa, mutta esimerkiksi 

elokuvassa The Possession of Emma Evans demoni houkuttelee Emmaa 

tappamaan setänsä tai elokuvassa Last Exorcism Part II demoni kiristää Nell tytön 

possessoitavaksi. Possessiotarinassa demonin muita motiiveja possessointiin 

harvemmin selvennetään186.  

Historiallisissa tarinoissa demonien olemassaololle on Raamatulliset 

perusteet. Varsinkin uudemmissa possessioelokuvissa persoonallinen paha on 

olemassa ja paha löytää uhrinsa erityisesti epäuskon hetkellä. Epäusko voi liittyä 

elämän muillekin alueille, kuin vain uskonnon menettämiseen, jota tulevissa 

kappaleissa selvennän. Raamatun tausta näkyy lähinnä demoneissa ja rituaalissa, 

mutta hahmot eivät hae Raamatusta erityisiä selityksiä. Elokuvahahmot eivät 

käytä synnin käsitettä perustellessaan possessiotilaansa, vaikka synti on 

teologisesti käytetty jumalanvastaista käytöstä ja epäonnea määrittävä selitys187. 

Romanttisimmillaan demonin voi nähdä käänteisesti tekevän palveluksen 

ihmisyydelle ohjaten sen takaisin jumaluuden luo. Hogan arvioi, että sosiaaliseen 

normatiivisuuteen ohjaavat tarinat, jollaisina eksorsismitarinoita voidaan pitää, 

ovat osaltaan aiheuttaneet romanttisen satanismin tarinaperinteen. Romanttisen 

satanismin kapinallisuus nähdään normatiivisten tarinoiden vastareaktiona.188 

Eksorsismitarinat johtavat yleensä normatiivisiin lopputuloksiin, joten ne voidaan 

nähdä vastareaktiona liberaalia ja perinteitä kapinoivaa elämää vastaan. 

Demonipossession ekskommunikoiva laajemmasta yhteisöstä erottava tila 

palautetaan takaisin.  

Tragi-koomisissa heerostarinoissa yliluonnollinen, transsendentti ilo tuo 

usein voiton jälkeen perheen yhteen tai iloa käsitellään perheellisen yhteisön 

kesken189. Eksorsismin ja possession jälkikäsittely tapahtuukin usein uhrin 

läheisen yhteisön kesken. Koitoksen jälkeen sosiaaliset ja perheelliset suhteet 

vahvistuvat. Paluu perinteiseen elämään vahvistuu. Tämä korostaa normatiivisen 

perhekäsityksen tulkintamallia. Esimerkiksi elokuvassa The Possession 

kokoontuu avioeroperhe yhteen karkottamisen hetkellä. 

                                                
186 Elokuvassa The Last Exorcism Part II (2013) demonin possession syytä selkeästi avataan. 
Demoni possessoi nuoren tytön kertaalleen, koska on rakastunut tyttöön ja haluaa possession 
kautta olla hänen kanssaan. Rakastuminen tyttöön on demonin syy possessoida. 
187 Britannica. 
188 Hogan 2003, 217. 
189 Hogan 2003, 131. 
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Kauhuelokuvan narratiivia yleisesti tulkinnut Carroll argumentoi 

kauhutarinoiden toistavan suppeita narratiivisia strategioita, sillä katsoja usein 

tietää mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi. Tarinat sisältävät yleisesti 

tutkinnallisen juonenkulun, jossa syitä sattumusten välille etsitään (complex 

discovery plot).190 Tämä pätee eksorsismitarinoihinkin. Narratiivi huipentuu 

rituaaliseen taisteluun, jossa pahuus voitetaan. Yllätyksellistä ja vaihtuvaa on 

lopputulos. Elokuvissa yleisesti annetaan hyvissä ajoin vihjeitä, tietoa ja 

varmistuksia, miksi eksorsismi muodostuu ainoaksi ongelmanratkaisuksi, mutta 

takeita sen onnistumisesta ei välttämättä ole. Kun liberaalin elämän avut ovat 

käytetty, päädytään alkujuurien mukaiseen ratkaisuun.  

Päähahmon tavoite on saavutettu, mutta tavoitteettomuuden ahdinko saattaa 

aloittaa uuden ahdingon. Eksorsisminarratiivin pedagoginen luonne tarjoaa 

kuitenkin jatkettavan tavoitteen. Puhdistuneen uskon mukaisen toiminnan 

jatkaminen sankarin ja yhteisön kesken pyrkii takaamaan suojan uudelta 

possessiolta. Elementti tarinassa, joka on johtanut eksorsismin suorittamiseen ja 

onnistumiseen, on toiminta, jota tulee jatkaa. Mikäli se on totuuden puhuminen ja 

lähimmäiseen uskominen, tulee näitä ominaisuuksia jatkaa. Mikäli se on perheen 

yhteen hiileen puhaltaminen, tulee sitä jatkaa. Usein kyseessä on biologisen 

perheen yhteisen toiminnan korostus hädän hetkellä, kuten esimerkiksi elokuvissa 

The Possession ja The Conjuring. Hahmot voivat yrityksestä ja erehdyksestä 

oppineena jatkaa hyvään elämään johtanutta toimintaa. Perheen korostus on 

tyypillistä univeraalisen narratiivien prototyypeissä. Hyvä elämä idealisoidaan 

tarinoissa yleisesti, mikä usein Hoganin mukaan liittää narratiiveihin 

spiritualistisen tavoitteen. Elokuvaeksorsismissa ei niinkään puhuta oikein eletyn 

elämän lopullisesta idealisoidusta tavoitteesta, joka olisi kristillisessä kehyksessä 

taivaaseen pääsy. Possessoidulla uhrilla on tosin usein ideaaleja ominaisuuksia. 

Uhri on usein kaunis, nuori ja viaton. Syntipukin roolissa ominaisuudet ovat 

ristiriitaisesti ideaaleja ja haluttavia. Ne voidaan nähdä opetuksellisina syinä 

siihen, että demoni uhkaa kaikkia ihmisiä ihanneominaisuuksista huolimatta. Ne 

toimivat myöskin tarinan rooliodotusten rikkojina, mikä kognitiivisesti epäselvänä 

pureutuu mielen mielenkiinnon ytimeen.191 

Elokuvaeksorsismin tyypillinen narratiivi koostuu siten universaalista 

uhrinarratiivista. Tärkeää on uhrin epäoikeudenmukainen kärsimys, joka kuvastaa 

                                                
190 Carroll 1990, 97–99. 
191 Hogan 2003, 221–227. 
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väärin eläneen ja uskoneen yhteisön rangaistusta. Narratiivin sankari, pelastavan 

rituaalin suorittaja, toteuttaa omaa uskonsa puhdistusta voittaessaan taistelun. Uhri 

kärsii marttyyrina, mutta on merkkinä yhteisölle, minkälainen toiminta on jälleen 

merkityksellistä ja oikeaa. Usein oikea määritellään idealistiseksi toiminnaksi, 

joka vallitsi ennen väärin elämistä. Jumaluuden läsnäolo narratiivissa sijoittaa 

tarinan eettiseen ja moraaliseen pohdintaa. Eksistentiaaliset kysymykset ovat 

tyypillisiä narratiiveissa, koska ideaalin elämän tavoittelu liittää yhteen 

spirituaaliset elementit. 

4.2.2. Demonisointi – vastustaja osoitetaan 
Universaalin uhrinarratiivin rakenne näkyy Manaajan tarinassa. Merkitykset, jotka 

eri rakenneosille osoitetaan ovat muuttuvaisia ja eri painotusnäkökulmin 

luettavissa. Manaaja ei erityisemmin poikkea uhrinarratiivin määritelmästä ja 

edustaakin perinteisen paradigman elokuvaa. Mäyrän mukaan Manaaja demonisoi 

ihmisyyden tilan (the human condition) ja ihmisen luonnollisen toiminnan.192 

Uskomisen pohdinnan kehyksessä uskon menetys yhteisön ja päähahmon 

yhteydessä on myös perustellusti elokuvan demonisoitu elementti. 

Demonisoinniksi määrittelen jonkin asian pahaksi tai epäsuotavaksi leimaamisen. 

Demonisoitu eli vastustettava elementti osoitetaan hahmojen kristillisestä 

elämästä erkaantumisena ja maallisten arvojen korostamisena. Vallitseva 

uskonnoton katsomuksellisuus demonisoidaan, koska hahmojen uskonnoton 

toiminta ei paranna possessoitua uhria tai toiminta on ylipäänsä aiheuttanut 

demonin siirtymisen tyttöön. ”Your telling me that I shoud take my daughter to a 

witch doctor?” kysyy Reganin äiti Manaajassa täynnä epäilystä lääkärien 

ehdottaessa viimeiseksi hoitomenetelmäksi katolista eksorsismia. Tämän 

yhteisöllisen spirituaalisen tilanteen johdosta demoni hengellisenä hahmona 

osoitetaan tarinan pahantekijäksi. Isä Karras nousee uskonsa kanssa 

kamppailevaksi sankariksi, jolle osoitetaan vastustaja. Karraksen matka on 

sijoitettu kohtalokäsitykseen, jossa tarinan tapahtumat liikkuvat tarkoituksen 

mukaisesti kohden eksorsismin kliimaksia. Karraksen kuuluu olla heeros 

eksorsisti, koska hän omassa uskontaistelussaan taistelee muidenkin uskon 

puolesta. 

Oleellista Manaajan narratiivissa on pelon emootion näyttäminen. Hahmot 

pelkäävät possessoitua, hahmot pelkäävät seurauksia ja pelkäävät itsensä puolesta. 

                                                
192 Mäyrä 1999, 168. 
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Kauhuelokuvamaailman kontekstissa Manaaja viestii tarinan tulkittavan pelon 

kautta. Demonisoitu elämäntyyli ja tieteen avun tehottomuus tulevat pelottaviksi. 

Uskonnollinen vaihtoehto herättää täysin uusia pelottavia ja tuntemattomia puolia. 

Tarinan hahmot aavistelevat eri vihjein yliluonnollista pahuutta, mutta siihen 

päädytään vasta kun ollaan varmoja. Vasta kun sopivat merkit ovat osoitettu. 

Hahmoilla on vaikeus päästä kiinni possessio-oirehdinnan syihin. 

Narratiivissa hahmot pitäytyvät intuitionvastaisten tulkintojen mahdottomuudessa, 

kunnes intuitiiviset tulkinnat kääntyvät tehottomiksi. Intuitionvastaiseksi 

määritellään kaikki ylilluonnolliseksi käsitetty toiminta.193 Hahmot päätyvät 

intuitionvastaiseen ratkaisuun pitkällisellä vaihtoehtojen redusoinnilla ja 

päättelyllä. 

4.2.3. Possessio – vastustajalle uhrataan 
Monesti eksorsismielokuvissa painotetaan pahuuden juontuvan raamatunajoista 

tai myyttisistä alkulähteistä, joista demonit osoitetaan olevan kotoisin. Manaajassa 

demonin alkuperän vihjataan juontuvan muinaisesta sivistykselle kaukaisesta 

maailmasta. Oleellista on myös demonin ilmaantumistapa. Se ei synny tai sikiä, 

vaan sen tulemiseen viitataan tarttumisena, joko muiden ihmisten tai esineiden 

kautta. Demoni siirtyy tai tulee jostain, jonkin seurauksena. Tarttuminen on 

perinteinen kognitiivinen mielenmalli, jolla on esimerkiksi selitetty maagista 

ajattelua ja noituudesta koituvaa epäonnea.194 Tartuntavaaran elementti tarinassa 

herättää erityistä kognitiivista pelkoa hahmoille ja katsojalle. 

 Possessoitu tyttö Reganin oirehdinta on väkivaltaista, normatiivisesti täysin 

poikkeavaa ja käytöksen esitystapa on irstas. Demoni hänen sisällään pakottaa 

Reganin käytöstä, josta tyttö voimakkaasti kärsii. Possessiohistorian tarinat, joista 

tutkielman kolmannessa luvussa kerroin, istuvat tarkasti elokuvan kuvaukseen. 

Esineet lentävät, levitointi, äänenmuutokset, hernekeitto-oksennus ja persoonan 

poikkeavuus löytyvät tarinasta. Kansanuskossa demonien tai henkien ajatellaan 

toimivan yleisesti esineiden liikuttamisen kautta. Pahojen henkien liikuttaessa 

ihmistä muuttuu toiminta hengen oletetun pahan toiminannan mukaiseksi. 

Elokuvan possessiotila on myös identiteettien syrjäytymisen ja taistelun tila, jossa 

demoni hallitsee Reganin ruumiissa. Mäyrän mukaan possession tapahtuma 

määrittelee identiteettiä, mutta ei Reganin identiteettiä.195 Tila on muille 

                                                
193 Pyysiäinen 2008, 31. 
194 Pyysiäinen 2008, 35–36. 
195 Mäyrä 1999, 168; Pyysiäinen 2009, 84–85. 



 66 

esimerkkinä identiteetin mahdollisista muutoksista. Regan on uhrinarratiivin 

viaton kärsijä. Kognitiivisesti ihmisillä on intuitiivisia olettamuksia olioiden 

olemuksista, niin sanotusta olioiden essentiasta. Reganin sisäinen olemus joutuu 

ulkopuolisen vallan kontrolliin, mikä viittaa possession liittyvän tämän essentian 

hallintaan. Essentioiden voidaan kognitiivisesti eritoten käsittää tarttuvina. 

Ihmisen sisäisen essentian koskemattomuus esitetään elokuvassa varjelemisen 

arvoisena. Reganin ruumis muuttuu ja vääntyilee, mutta kuori säilyy samana. 

Kristillisessä käsityksessä ihmisvartalon essentia ja sielun käsite ovat 

samankaltaisia.196 Possessio ei vain ota ruumista haltuun, mutta ennenkaikkea 

uhkaa spirituaalista itseyttä ja minuutta. Uhrinarratiivin lailla jumalten eettiset 

teot, hyvän ja pahan toimet Regania ja yhteisöä kohtaan viittaavat Manaajassa 

spirituaaliseen uskon haasteeseen. 

Erityisesti possessio näyttäytyy elokuvan emotionaalisesti pelottavimpana 

elementtinä. Tarina näyttää, miten ihmisen intuitiivinen suhde konkreettisen 

vartalonsa ja mielensä koskemattomuuteen on tärkeä. Demonin ilmaantuessa 

suhde katkeaa ja hirvitykset alkavat. Mäyrän mukaan itseyden (the self) ja 

positiivisen identiteetin käsite demonitarinoissa on merkittävä. Demonit ja pirut 

ovat kansantarinoissa istuneet sopiviin itseyden vastustajan rooleihin. Ne 

edustavat epäsopivaa ja epänormatiivista, joihin lukija samaistuu yksilöllisesti.197  

Nuoren Reganin kohdalla vihjataan myös arveluttavasta moraalisesta 

käytöksestä ja eettisyydestä. Äiti kritisoi ohimennen tytön liiallista kypsyyttä ja 

aikuisuutta, vaikka Regan pääsee mukaan ainoana varhaisnuorena äidin aikuisten 

ystävien illanviettoon. Kauhu ja sukupuolikäsitykset ovat Manaajassa 

konservatiivisen konstruoinnin mukaisia, joissa sopiva narratiivin uhri on nuori 

tyttö.198 Eettinen puhdasmielisyys (ethichal purity) on yksi porotyyppitarinan 

tavoite ja eettinen velvollisuus ajaa tavoitteen saavuttamista. Narratiivit 

harvemmin liittyvät yksinomaan eettiseen puhtauteen.199Manaajassa Reganin 

demonin kautta ilmentyvä moraalisesti sopimaton käytös lakkaa samaan aikaan, 

kun uskon merkki vahvistetaan eksorsismillä. Regan on vastustajalle tarjottu uhri, 

uskon menetyksen ja hyväksymisen hinta.  

                                                
196 Pyysiäinen 2008, 35, 48; Pyysiäinen 2009, 58; Britannica. 
197 Mäyrä 1999, 51, 108. 
198 Andersson 2005, 262. 
199 Hogan 2003, 131–132. 
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Etnografisessa ja kognitiivisessa tutkimuksessaan Cohen kertoo yhteisön 

selittäneen positiivista henkipossessiota eräänlaiseksi kommunikoinniksi200. 

Possessio oli yhteisön mukaan joko hyvä tai huono viesti. Tässä yhteydessä 

hengen possessio tulee ymmärtää pyrähdyksen omaiseksi ja jopa ilahduttavaksi 

tapahtumaksi.201 Cohenin havainto kuitenkin vahvistaa possessiotapahtumien 

lukemisen ennustettavuuteen vertautuvaksi symboliseksi viestiksi, merkiksi ja 

kehotukseksi. Manaajassa possessio on äärimmäisen huono viesti. 

Possessoivaa agenttia ei voi hallita ja kontrolloida kuin narratiiviin sopivan 

uskonnon sanoilla ja teoilla. Persoonallisilla agenteilla on meistä salattua tietoa. 

Manaajassa demoni kiusaa Isä Karrasta äidin kuolemasta, josta demoni ei muutoin 

olisi tietoinen. Agentin roolin voi siten nähdä kognitiivisesti myös 

autoritaariseksi, koska Karras uskoo demonin puheita. Agentin ja demonin 

toiminnasta tulee pedagogisesti viestivä. Agentit opettava meille jotain. Barret ja 

Cohenin tutkima etnografinen possessiokäsitysten niin kutsuttu sijaismalli kertoo 

kognitiivisesti opettavasta ja johtavasta agentista, joka ottaa vallan possession 

aikana. Sijaismallissa possessio kuvaillaan sätkynukkemaiseksi tilaksi, jota 

ulkoapäin tuleva entiteetti kontrolloi. Possessoiva entiteetti hallinnoi samalla 

intuitionvastaisten agenttien auktoriteetilla. Tutkimuksessa ihmisten puheessa 

sijaismalli muistui ja luonnistui helpommin possession kuvailutavaksi. Tämä 

kielii agentin mieltämisestä dualistiseksi toimijaksi ihmisessä. Agentin 

autoritaarinen rooli ilmeni myös altavastaajassa tai toisin sanoen syntipukissa. 

Barret ja Cohenin possessiotapaukset olivat suurimmalta osin naisia tai yhteisön 

heikompia jäseniä.202 Agentin possessiota ja tapahtumaa katsellaan oppien. 

Elokuvanarratiivin vaikuttavuuden voi siten perustella myös pedagogiseen 

autoritaariseen asemaan. Mieli ei välttämättä tee eroa elokuva-pappien ja oikeiden 

pappien välillä, papit tai uskonnolliset spesialistit kertovat ”tosiasioita” 

eksistentiaalisista väitteistä ja heidän kertomaa kuunnellaan. 

4.2.4. Eksorsismi – vastustaja vahvistetaan  
Eksorsismin rituaali, kuten uskonnolliset rituaalit, sisältävät representaation 

intuitionvastaisesta agentista.203 Tässä tapauksessa rituaalissa puhutellaan 

kristillistä Jumalaa, Jeesus Kristusta sekä huomioidaan näiden vastavoimat. 

                                                
200 Cohen teki kenttätutkimusta afro-brasialaisen uskonnollisen yhteisön, culto, parissa vuosien 
2002–2004 välillä. 
201 Cohen 2007, 125. 
202 Barret ja Cohen 2008, 246–263. 
203 Ketola 2008, 82. 
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Rituaali vahvistaa moraalin kentällä jumalten pelipuolet. Paholainen ja demonit 

karkotetaan Jumalan voimalla. Rituaalin sisäinen narratiivi osoittaa hyvän ja 

pahan järjestyksen. Paha on hyvälle alisteinen, vaikka sitä ei voida kokonaan 

voittaa. Tarinassa rituaalia käyttää vain pappi. Tämä vahvistaa kenen toimesta 

rituaali onnistuu ja kumman puolen pelaajan toimesta rituaalin saa suorittaa. 

Tärkeää elokuvassa on myös eksorsismiluvan hankkiminen kirkolliselta 

auktoriteetilta, mikä osoittaa järjestäytyneen uskonnon hierarkiaa. 

Erityisen tunnelatautuneissa rituaaleissa matkitaan Ketolan mukaan 

äärimmäisen ahdistuksen lähteitä. Rituaalin suoritus ratkaisee ja vapauttaa näistä 

tunteista. Rituaali opettaa ja vapauttaa myös ryhmän sekä osoittaa yhteisölle, että 

rituaalin kautta ahdistuksen tunteita voidaan hallita ja kontrolloida. Ketolan 

mukaan rituaalin onnistuminen vapauttaa eksistentiaalisesta ahdistuksesta ja liittää 

tunteet uskonnollisiin käsiteisiin ja merkkeihin. Manaajan uhrinarratiivilla on 

yhtäläinen tehtävä. Elokuvien pääasiallinen vaikute ylipäänsä Smithin mukaan on 

tuottaa tunnetila.204 Katsoja käy Manaajan narratiivin kautta läpi omia tunnetiloja 

ja voi samaistua vapautumiseen tunteeseen, joka koittaa eksorsismin onnistumisen 

jälkeen.  

Isä Karras taistelee demonia vastaan eksorsismi aseenaan. Päähahmot 

universaalisti uhrinarratiivesissa eivät välttämättä ilmennä ideaaleja 

ominaisuuksia, vaan ovat kuten tavalliset ihmiset.205 Karras ilmentää vain 

maltillisesti rappiollista elämää. Hän käy hyvissä töissä, mutta on heikkotuloisena 

kykenemätön varallisesti huolehtimaan vanhan äitinsä hoidosta. Karras tuntee 

unissaan syyllisyyttä äidin kohtalosta ja oman uskonsa laiminlyönnistä. 

 Uhritarinoissa pienikin toivo otetaan pois ja sitä seuraava syventyvä epäonni 

liittyy usein kuolemaan.206 Isä Karraksen äiti kuolee yksin kotonaan ja löydetään 

vasta muutaman päivän jälkeen. Tätä seuraa kärsimyksen uhka, joka ulottuu 

kaikkiin tarinan hahmoihin, mikä on uhrinarratiiveille tyypillistä. 

Elokuvan kliimaksikohta valmistellaan lähes juhlallisesti. Katolinen 

seremonia toteutetaan tarkoin. Eksorsismin suorittamiseen odotetaan maltillisesti 

katolisen kirkon luvan myöntämistä. Isä Karras epäilevänä ja pelokkaana ottaa 

aluksi avustavan roolin. Kokenut Isä Merrin kuolee rituaali-illan aikana demonin 

toimesta ja Karras on pakotettu ottamaan sankarin tehtävä vastaan. Karras 

kuolemasta raivostuneena tarttuu kuristaen Demoni-Reganiin kiinni ja huutaa 
                                                
204 Ketola 2008, 88; Smith 1999, 115. 
205 Hogan 2003, 231. 
206 Hogan 2003, 231. 
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”Take me, come into me!” ja demoni tottelee. Tämä hetki muuttaa Isä Karraksen 

elämän ja hän antautuu uskolle. Demoni vaihtaa käskystä henkilöä, mutta Karras 

ei anna demonin possessiolle valtaa ja hyppää ikkunasta kuolemaansa. Regan 

palaa välittömästi ennalleen. Tarinalla on traaginen loppu. 

Eksorsismin toimivuus vahvistaa demonin todelliseksi. Uskonnollisen 

rituaalin tehoaminen vahvistaa uskonnollisen vastustajan todelliseksi. Uskon 

menetys saattaa aikaan demoniuhan, josta irtaannutaan kristillisen uskon voimalla.  

Eksorsismin onnistuminen on näkyvä merkki. Se on tarinassa empiirinen 

todiste uskon todellisuudesta, hyvän ja pahan olemassaolosta. Uskolle etsitään 

havaittava merkki, jonka jälkeen lopullinen tilanteen ratkeaminen voi alkaa. Tapa 

vahvistuu entisestään uudemmissa elokuvissa: länsimainen tieteellinen ajattelu ja 

myyttinen rituaalinen ongelmanratkaisu sulautuvat yhteen. Manaajassa ei tehdä 

teologista ongelmaa uskon näkyvästä merkistä tai ajatuksesta ”uskomisesta uskon 

tähden”. Eksorsismin valintaan edetään reduktiivisesti tieteisajattelun 

periaatteisiin rinnastettavilla merkeillä ongelman ratkaisemiseksi. Kognitiivisen 

uskontotieteen mukaan ihmismielelle on tyypillistä pitää erilaisia merkkejä 

agenttien tavoitteellisena toimintana207. Mieli hakee merkkejä, joiden mukaan 

tehdään ja prosessoidaan valintoja. Elokuvan hahmot toimivat näiden oletusten 

mukaan. Eksorsismin tehoaminen on hahmoille todiste kristillisen Jumalan 

pahuuden voittavasta voimasta. Se on todiste myös pahuuden olemassaolosta. 

Manaajan tarinan teologinen kehotus on, että uskolle tarvitaan näkyvä merkki. 

Vaikka tarina selitetään teologisin perustein, hahmot toimivat tyypillisin 

intuitionvastaisin oletuksin ja mekanismein. Tarinassa tarvitaan merkki, joka 

intuitiivisesti ohjaa ratkaisun suuntaan. 

Uskon merkkien todentaminen on myös historiassa tyypillinen tapa 

vahvistaa uskoa herätyskristillisyydessä ja karismaattisissa suuntauksissa, kuten 

taustaluvussa huomattiin. Historiassa eksorsismin kautta parantaminen nähdään 

erityisenä uskon armolahjana ja uskovan ihmisen kykynä. Manaajan teologinen 

suuntaus voidaankin tulkita ensisijaisesti katolilaisuuteen elokuvassa näkyvien 

symbolien, rituaalin alkuperän ja pappien toiminnan kautta, mutta myös 

käytännössä herätyskristillisyyteen kallistuvaksi. Kiusaavan agentin refleksiivinen 

tunnistaminen ja nimeäminen Paholaisen demoniksi, liittää tarinan katoliseen 

kulttuuriperinteeseen.208 

                                                
207 Pyysiäinen 2008, 44. 
208 Britannica; Pyysiäinen 2008, 49. 
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Eksorsismi edustaa Manaajassa myös paluuta aikaan ennen liberaaliksi 

määriteltyä tiedettä. Lääkärit eivät kyenneet parantamaan Regania, mutta 

uskonnollinen rituaali pystyi. Vasta kun tieteen vaihtoehdot ovat käytetty 

loppuun, valitaan intuitionvastaiseen uskontoon viittaava vaihtoehto. 

Viimekädessä usko pelastaa, vaikka sillä on pelottava seuraamus. 

4.3. Karkottaminen – tarpeellinen vastustaja tulee voittaa 
Elokuvaeksorsismin prototyyppi muuttuu. Uusi paradigma suosii naissankaria ja 

synkretistisiä intuitionvastaisia selityskulkuja. Institutionaaliset elementit 

hälvenevät. Esimerkiksi katolisen kirkon luvan varaista eksorsismia ei 

uusimmissa tarinoissa enää odoteta. Suurin elokuvien uhka on eksistentiaalisen 

uskon menetys ylipäänsä. Uskon menetys ei vain tarkoita uskonnon menetystä, 

vaan uskonajattelutavan hylkäämistä. Intuitionvastainen tieto ja intuitiivinen tieto 

vaihtavat paikkaa, ja elokuvien tyyliä voi tarkastella jälkiviisaalla kehyksellä. 

Mikäli hahmot olisivat uskoneet omaa intuitionvastaista aavistustaan 

intuitiivisesti, olisi ongelma voitettu nopeammin tai estetty kokonaan. 

Vertailuelokuvissa toistuu muutama keskeinen teema tai toisin sanoen kriisi, 

joiden demonisoinnin (syyt, jotka johtavat possessioon) myötä eksorsismin 

karkotus esitetään tarpeelliseksi. Teemat mukailevat hyvinkin perinteisiä 

yhteiskunnallisia kriisiriitin taitekohtia209. Karkottaminen merkitsee kriisin 

pysäyttämistä. Elokuvan The Rite nimi voi tarkoittaa eksorsismin rituaalin lisäksi 

uskon kriisin riittiä. Päähenkilö käy elokuvan narratiivissa symbolisesti läpi uskon 

matkan. Tämä taas mukailee uhrinarratiivin sankarin työtä, mikä edelleen säilyy 

tyypillisenä piirteenä uusissa eksorsismielokuvissa. Teemat jotka toistuvat ovat 

uskon, uskonnon tai katsomuksen menetys, elämänmuutos, vaiettu menneisyys, 

kasvuvaihe, usko itseen ja usko perheeseen. 

Normatiivisen määritelmä osoitetaan demonisoidun kohteen kautta. 

Demonipossessio ilmaantuu yleensä uhrin elämän muuttuessa. Normatiivisen 

käsite sallii uusissa elokuvissa monen elämäntyylin variaation, mutta yleisesti 

nojaa siihen, että muutoksesta ei seuraa hyvää. Lähes kaikki vertailuelokuvat 

sisältävät asetelman, jossa päähahmo tai sivulliset hahmot ovat muuttaneet 

fyysisesti toiselle asuinalueelle, elämäntilanne on muuttunut tai uhri elää tietyssä 

kasvuvaiheessa. Esimerkiksi elokuvassa The Exorcism of Emily Rose uhri on 

muuttanut maalaiskodistaan kaupunkiin opiskelemaan. Elokuvassa The Devil 
                                                
209 Riitin ja rituaalin ero on niiden yhteisöllisessä tasossa. Riitti voi merkitä kattokäsitteitä 
pienemmille rituaaleille. Termit merkitsevät myös tieteenalojen eri käytänteitä. Britannica. 
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Inside possessoidun tytär on saavuttamassa saman iän, jolloin äidin possessio 

alkoi. Samoin elokuvassa Insidious perheen poika on tullut samaan ikään isänsä 

kanssa, kun isän meediokyvyt lapsuudessa ilmenivät. Kasvu voi ilmetä 

biologisena vaiheena tai kasvamisessa henkilökohtaisen uskon painiskelussa. 

Tärkeä piirre uusissa elokuvissa on myös omiin kykyihinsä uskominen 

normatiivisena piirteenä. Tähän liittyy usein samassa elokuvanarratiivissa vaietun 

menneisyyden ongelma. Vaiettu menneisyys estää jotakin yksilön oman 

kehityksen kannalta tärkeää seikkaa tai se estää henkilön lähiyhteisön onnellisen 

elämän. Insidious elokuvissa perheen isän meediokyvyt pimitetään hänen 

aikuisikäänsä asti. Kykyjen uudelleen opettelu ratkaisee perheen pojan 

henkipossession. Vaietun menneisyyden teema toistuu myös The Unborn 

elokuvassa. Nuori tyttö Casey, sankari ja samalla uhri, saa tietää olleensa 

kaksonen ja hänen äitinsä kuolema johtui saman dibbukin vainosta. Elokuva 

muutoinkin ehdottaa synkretistista ratkaisua, sillä eksorsismin suorittavat rabbi 

sekä pastori yhdessä. 

Usko itseen on yksi hallitseva teema, joka alkaa erityisesti näkyä 2010–

luvun elokuvissa. Elokuvassa The Conjuring rajun tunnelatauksen 

eksorsismikohtauksen keskellä demonologin vaimo ottaa empien ohjat käsiinsä ja 

suorittaa rituaalin. Hän haastaa kliimaksikohdassa possessoitua perheenäitiä 

muistamaan oman persoonansa ja identiteettinsä sekä väistämään demonin vallan 

mielestään, mikä johtaa uhrin muistamaan onnellisen muiston perheestään. Vaimo 

haastaa itsensä myös rituaalin suorittamisessa ja uskoo itseensä kykeneväisenä 

kohtaamaan pelkonsa onnistua tehtävässä. Vaimo on toiminut aiemmin miehensä 

meedio-apurina, mutta astuu esiin narratiivin sankarina väistäen miehensä 

johtajuuden luottaen omiin kykyihinsä. 

 Possessio on yhteisön ongelma. Tämä näkyy usein possession oireessa, 

jossa possessoidut eivät muista riivauskohtauksista mitään. Esimerkiksi 

elokuvassa The Possession of Emma Evans tyttö kertoo moneen otteeseen 

olevansa tiedoton eksorsismin ja possession aikana. Yhteisö joutuu todistamaan 

possessiosta ja auttamaan tai hylkäämään, kuten Emma Evansin traagisessa 

tarinassa käy. Loppuratkaisu tuo usein yhteen perheen ja osoittaa, että puuttuva  

 ryhmähenki oli demonin ilmaantumisen yksi syy. Douglaksen mukaan julkinen 

uhrirituaali koskettaa yhteisön huolta uhrin ollessa symbolinen eloton objekti tai 

eläinuhri. Uhrin ollessa fyysinen ja ruumillinen uhri koskettaa henkilökohtaisia ja 
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privaatteja huolia.210 Narratiivin possessoitu on tästä näkökulmasta uhri yhteisölle. 

Useammassa eksorsismielokuvassa eksorsismin rituaalissa on läsnä vähintään 

muutama henkilö, joita tapahtuma koskettaa. Monessa elokuvassa käsitellään 

myös julkisesti rituaalista koituneita seurauksia, kuten elokuvissa The Rite ja The 

Exorcims of Emily Rose. Elokuvien median kollektisoiva tarinankerrontamuoto 

nostaa katsojille uhritarinat julkiseen kehää.  

Karkottamisen tapahtuma merkkaa narratiivissa vastustajan tarpeellisuutta. 

Ilman voitettavaa vastustajaa tarinan loppu ei ratkea. Vastustajan tarpeellisuus 

näyttäytyy sen koko yhteisöä osallistuttavana taisteluna. Yksin ei possessoiduta ja 

parannuta, se tarvitsee yhteisön tulkitsemaan, osallistumaan ja spesialistin 

karkottamaan vastustajan. Possessio ilmenee yleisesti yhteisölle merkiksi uskon 

menetyksenä, koska eksorsismissa uskoon voimallisesti kehotetaan. Uskon 

menetystä torjutaan eksorsismin karkotuksella. Demonin eksorsismi karkottaa 

myös uskon menetyksen. Yhteisön näkökulma ilmenee myös siinä, että juonissa 

päästään eksorsismiin yleensä vasta kun kaikki osalliset hahmot ovat kääntyneet 

eksorsismin ratkaisun (ja uskon) puolelle.  

Nykyuskonnollisuus on maallistunut ja moninaistunut.211 Elokuvat viestivät 

samaa kehitystä. Uskonnon maallistuminen ei kieli uskon katoamista. Osaltaan 

elokuvat kritisoivat suoraan institutionaalista uskontoa, kuten katolisen kirkon 

auktoriteettia ainoana uskon välittäjänä ja eksorsismin rituaalin haltijana, vaikka 

elokuvat sisältävät moninaista teologista perustelua. Elokuvassa The Possession 

of Emma Evans pappi yrittää manata esiin Paholaista possessoidusta tytöstä, jotta 

uskonnottomaan nykymaailmaan saataisiin todiste yliluonnollisen uskon 

olemassaolosta. Pappi onnistuu manauksessaan, mutta toimet esitetään 

vääristyneinä ja papin tavoittelema julkinen empiirinen uskontodiste epäonnistuu. 

Pappi tulee manauksessaan uhranneeksi veljensä perheen. Elokuvat mukailevat 

edelleen katolilaista teologiaa armonlahjojen näkyvissä merkeissä, kuten 

edellisessä luvussa selvensin. Protestanttinen Lutherin muotoilema ”vain uskosta” 

käsite212 ei istu elokuviin, joissa uskomisen perusteiksi asetetaan merkki 

yhteisölle. Juutalaisuuden perinteeseen lukeutuvat kaksi vertailuelokuvaa, The 

Unborn ja The Possession, eivät muista vertailuelokuvista poiketen painota uskon 

teologista kipuilua. Elokuvissa päädytään rabbin apuun nopeammin sekä perheen 

ja yhteisön tukeen ongelman ratkeamisessa. 
                                                
210 Douglas 1966, 142. 
211 Blom ja Maskulin 2013. 
212 Britannica. 
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Taulukko 1: Analyysiteemojen kolmijako eksorsismielokuvissa.  

 

 

 

Elokuva Demonisoitu Possessio Eksorsismi Uusi/Perinteinen 
paradigma (U/P) 

Stigmata, 
1999 

-Uskonnon puute. 
-Totuuden 
pimittäminen. 
-Vaiettu menneisyys. 

-Nuori nainen, 
demoninen miespapin 
henki. 
- Etsitään 
lääketieteellistä syytä. 

-Miespappi uskoo ja 
eksorsismi onnistuu. 

P: Nainen on 
aktiivinen uhri, mies 
eksorsisti. 

The Exorcism 
of Emily 
Rose, 2005 

-Naiseksi 
kasvaminen. 
-Urbaani elämä. 
-Muutto. 
-Uskon menetys. 

-Emily uskoo omaan 
demonipossessioonsa. 
- Uskoo olevansa 
ihmisille marttyyrin 
merkki uskosta. 

-Oikeudenkäynti 
edustaa eksorsismia 
uskon todisteena. 

U: Naisasianajajan 
protagonisti toimii 
aktiivisesti ja 
vahvistuu 
uskossaan. 

The Unborn, 
2009 

-Vaiettu menneisyys. 
-Perheen hajoaminen. 
-Kasvu. 

-Juutalaisen perinteen 
dibbuk possessoi ja 
kummittelee 
teinityttöä. 

-Rabbi ja miespastori 
yhdessä. 
-Yhteisö läsnä 
rituaalissa. 

U: Tyttö etsii 
aktiivisesti omaa 
parannusta, 
vahvistaa samalla 
muiden uskoa. 
Synkretistinen 
tulkinta. 

The 
Possession of 
Emma Evans, 
2010 

-Teinikokeilut ja 
ahdistus. 
-Uskonnolla 
leikkiminen.  
-Pappeus. 

-Itseaiheutettu, 
Paholaisen esiin 
kutsuminen.  

-Kieroutunut miespappi 
manaa esiin Paholaista, 
jotta toimisi uskon 
merkkinä. 

U: Paholainen on 
olemassa, tyttö 
uhrina, pappeus 
kyseenalaistetaan. 

The Last 
Exorcism, 
2010 

-Maalaisuus. 
-Naiseksi 
kasvaminen. 
-Uskonnon ja 
pappeuden 
karnevaalius ja 
itsekkyys. 

-Itseaiheutettua, 
saatanallinen kultti 
taustalla. 
-Uhrityttö on tiedoton. 

-Ei onnistu enää, kun 
on liian myöhäistä. 

P: Uskoa ei pidä 
karismaattisesti 
hyödyntää. 
Paholainen on totta. 

Insidious, 
2010 

-Vaiettu menneisyys. 
-Usko itseen. 
-Perheen muutokset. 

-Tulidemoni. 
-Possession tila 
selitetään ruumiista 
irtautumiskykynä. 

-Hengen 
karkoitusrituaali, 
naismeedio. 

U: Pappia ei haluta 
mukaan. Ratkaisu 
meedion avulla. 

The Rite, 
2011 

-Uskon menetys. 
-Usko itseen. 
-Paholaisen 
todellisuus. 

-Vanhan miespapin 
possessio. 
-Seuraus työstä. 

-Rituaali onnistuu 
kristinuskon 
myöntämisen hetkellä. 
-Paholainen 
tunnustetaan. 

P: Uskossa ei pidä 
horjua, koska 
Paholainen on aina 
totta. 

The Devil 
Inside, 2012 

-Paholaisen 
todellisuus. 
-Kirkon muutos. 

-Mielisairauden 
jatkuva tila. 

-Epäonnistuu. P: Paholainen on 
totta. Kirkon 
sääntöjä ei pidä 
uhmata. 

The 
Possession, 
2012 

-Perheen hajoaminen, 
avioero. 
-Muutto. 

-Tarttunut vanhasta 
esineestä. 
-Dibbuk possessoi 
nuoren tytön. 

-Rabbi suorittaa. 
-Lähentää perheen 
jälleen yhteen. 

P: Pahuus on totta ja 
normatiivinen perhe 
tärkeä. 

Insidious: 
Chapter 2, 
2013 

-Vaiettu menneisyys. 
-Usko itseen. 
-Perheen muutokset. 

-Murhaajan henki 
possessoi perheen 
isän. 
-Possession tila 
selitetään ruumiista 
irtautumiskykynä. 

-Hengen 
karkoitusrituaali, 
naismeedio. 

U: Meedio ja 
kummitustiimi 
hoitaa rituaalin 
kulun. 

The Last 
Exorcism Part 
II, 2013 

-Vaiettu menneisyys. 
-Demonirakkaus. 

-Demonirakkaus. -Voodoon ja kristillisen 
eksorsismin toimet 
eivät onnistu. 

U: Nell palaa yhteen 
demonin kanssa. 
Usko pahuuteen jo 
normatiivinen. 

The 
Conjuring, 
2013 

-Muutto. 
-Perheen yhteys. 
-Usko itseen. 

-Perheen äiti. 
-Noidan henki 
possessoi. 

-Ekrosistisankari on 
nainen, joka voittaa 
itsensä rituaalissa. 

U: Synkretismi ja 
naissankari pelastaa. 
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Teologiset muotoilut eivät kuitenkaan dogmaattisesti muotoile populaaria 

katsomuksellisuutta. Merkkihakuisuus on yleisesti kognitiivisesti tyypillinen 

havaitsemisen tapa, kuten aiemmin avasin. Ennen kaikkea se on narratiivinen 

tapa, jolla tarinat etenevät. 

4.3.1. Uskon syitä haetaan 
Kognitiiviset fundamentaalit agenttien persoonallisesta toimijuudesta tai 

demonien tarttuvuuden periaatteesta säilyvät, mutta intuitionvastaisen uskon ja 

tiedon käsittely muuttuu intuitiiviseksi. Elokuvissa Insidious, The Unborn ja The 

Conjuring yliluonnolliseen ratkaisuun päädytään varmemmin ja luontevammin 

kuin esimerkiksi vielä perinteisen paradigman elokuvssa The Possession of Emma 

Evans ja Stigmata. Vaikka narratiivin etsinnälliseen jaksoon käytetään uusissa 

elokuvissa paljon aikaa, etsinnällinen jakso tehdään rajaamisella, mistä 

yliluonnollisesta ilmiöstä onkaan kyse. Usein etsintäjakson aikana tapahtuu outoja 

sattumuksia ja kummittelua, kuten esimerkiksi elokuvassa The Unborn. 

Vertailuelokuvat kuvaavat enenevissä määrin etsinnällistä juonen kulkua. 

Lääkärin ja tieteen vaihe on tärkeä ja siihen palataan monessa käänteessä. Vaihe 

vahvistaa narratiivissa uskon perustavanlaatuista asemaa. Elokuvassa The Unborn 

pastori kertoo persoonallisen pahuuden asuneen maailmassa jo ennen ihmiskuntaa 

ja uskontoja. Elokuvissa seurataan intuitionvastaisia aavistuksia eri vihjeiden 

kautta. Vaihetta ilmennetään myös paranormaalin tutkimuksen kuvaksilla, jossa 

erilaisia mittalaitteita käytetään apuvälineinä. Sivuhahmot toimivat Ghostbusters-

elokuvan (1984) kaltaisesti komiikan rajoilla tutkien uhria ympäröiviä erikoisia 

sattumuksia, kuten esimerkiksi elokuvassa The Conjuring tai Insidious. Huvittavat 

etsinnälliset kohtaukset leimaavat tieteen ja uskonnon eroa, jossa uskonto tekee 

tieteen naurunalaiseksi. Uskonnon tai katsomuksen intuitionvastainen vaihtoehto 

osoittautuu aina oikeaksi ratkaisuksi. 

Eksorsismitarinat yleisesti johtavat normatiiviseen lopputulokseen, joka 

korostaa uskon, persoonallisen pahuuden toimintaa ja katsomuksellisuuden 

todellisuutta tai siihen paluuta. Normatiivisen määre on vain osittain muuttunut. 

Perheen yhtenäinen elämä ja uskonnollinen elämä ovat edelleen tärkeitä, mutta 

näiden kristillistä erityisasemaa ei enää ole. Tämä näkyy esimerkiksi eri 

uskontojen synkretismina, kuten elokuvissa Insidous (sekä jatko-osa), The 

Conjuring, The Possession ja The Last Exorcism Part II. Uuden paradigman 

elokuvissa uskonnon menetystä ei niinkään demonisoida samoin kuin uskon 

menetystä.  
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Elokuvissa demonit tarvitsevat ihmistä toimiakseen. Elokuvassa The 

Unborn dibbuk odottaa oikeaa hetkeä, jolloin on tarpeeksi vahva ja voi ottaa 

ihmisen haltuunsa. Demonien vaiheittainen asettuminen uhriin on kuva uskon 

menetyksen vaiheittaisesta syvenemisestä. Kristillisen perinteisen paradigman 

eksorsismielokuvissa demonit pilkkaavat kristillisiä symboleita, henkilöiden 

kristillisyyttä tai lausuttuja rukouksia, kuten esimerkiksi elokuvassa The Rite. 

Uusissa elokuvissa demonit pilkkaavat ihmisen heikkoutta ja uskoa itseensä. Tästä 

ovat esimerkkinä elokuvat Insidious ja The Conjuring. Demonien tai pahojen 

henkien kommunikoinnissa tapahtuu myös osittainen muutos. Kahdessa 

elokuvassa, The Unborn ja The Conjuring, henget eivät pääsääntöisesti 

kommunikoi monipuolisesti tai dialogisesti, kuten kaikissa muissa elokuvissa. 

Demonit puhuttelevat yleensä eksorsistejaan. 

Elokuvien rakenteista on poimittavissa toimijat (A ja B), jotka päättävät 

eksorsismin käytöstä ratkaisuna. Ratkaisu on usein lopulta muuttunut 

intuitiiviseksi alun intuitionvastaisen etsinnän päätteeksi. Eksorsismin ratkaisuun 

haastetaan toimijoiden kesken, kuten esimerkiksi The Rite elokuvassa, jossa 

uskoon haastetaan ennen kaikkea uskolla Paholaiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yhteisö possessoidun ympärillä kamppailee uskon intuitiivisesta 

kysymyksestä. Joko possessoitu itse pyrkii vakuuttamaan yhteisöä omasta 

tilastaan (kuten elokuvissa The Unborn, Last Exorcism Part 2 ja The Possession 

of Emma Evans) tai yhteisöstä nouseva auktoriteetti pyrkii vakuuttamaan muuta 

yhteisöä tai uhria possessiosta ja demonista (kuten elokuvissa The Possession, 

The Rite, The Exorcism of Emily Rose ja The Conjuring). Vakuuttaminen tai 

etsintä saattaa viedä juonellisesti kauan, sillä eksorsismin kliimaksikohdan jälkeen 

usein elokuva pian päättyy. Ominaista eksorsisminarratiiville on uskon 

vakuutteluiden kertaaminen, kunnes dilemma ja ongelma ratkaistaan rituaalilla. 

Etsintävaihe ja vakuuttelun vaikuttavuus on viestinä mieleenpainuva.  

 
Eksorsismi valitaan intuitiivisena ratkaisuna:  
 
A Possessoidun toimesta 
 
B Yhteisön toimesta 
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4.3.2. Usko-ajattelun ja katsomuksen menetys demonisoidaan 
 

Pappi vakuttaa asianajajalle: ”Demons exist you believe them or not”. ”Don’t 

worry I’m an agnostic, remember,” asianajaja muistuttaa.  

 

Elokuvassa The Exorcism of Emily Rose miespapin ja naisasianajajan välillä 

käydään kaikkia vertailuelokuvia kuvaavaa keskustelua uskomisesta. 

Intuitionvastaisen tiedon laiminlyömisestä rankaistaan demonipossessiolla. 

Demonisoivat pahat henget ilmentyvät uskon menetyksen hetkillä. 

Eksorsismielokuvien määrittävin narratiivinen elementti on uskon kiista. Hahmot 

käyvät pitkää dialogia siitä, mikä uhria vaivaa, miksi tiede ei tehoa ja mitä he 

voivat tehdä ratkaistakseen tilanteen. Hahmot kyseenalaistavat uskon toisiinsa, 

uskon itseensä, uskon omaan mielenterveytensä vakauteen ja uskon 

yliluonnolliseen. Kiista käydään intuitionvastaisten yliluonnollisten ajatusten 

prosessointina. Uskon ja katsomuksen säilyttäminen olisi pelastanut ongelmilta ja 

epäonnelta. Uskon menetys on pahan tarttumapinta ja demonisoinnin määre. 

Possessoitu uhrataan tuskallisesti uskon vahvistuksen tähden, merkiksi yhteisölle 

ja auktoriteetille. Demonisoitu elementti, josta seuraa possessio, koskettaa 

yhteisöä ja possessoitua. Tarpeellinen vastustaja symboloi uskon menetystä, joka 

tulee voittaa.  

Muutos uudemmissa elokuvissa näkyy elokuvien sisäisen maailman 

demonisoinnin ja possession määrittelyn kohdissa, jotka ymmärretään syyksi 

uskon menetykseen. Vähitellen elokuvissa näkyy kehitys, ettei possessoitu uhri 

ilmennä rappiollista elämää, inho-realistista maallistumista tai moraalista 

heikkoutta. Maalliset elämäntavat uusimmissa vertailuelokuvissa näyttäytyvät 

vähemmän merkityksellisenä uskon menetykseen. Maallikkojen auktoriteettia 

pidetään kasvavassa määrin yhtä pätevänä ja korostetaan institutionaalisen 

uskonnollisuuden riippuvuussuhteen tarpeettomuutta, kuten esimerkiksi The 

Conjuring elokuvassa. Boyerin mukaan maltillisten ja rauhallisten pappivetoisten 

institutionaalisten uskontojen rinnalla kulkeva järjestäytymätön informaali uskon 

harjoittaminen, esimerkiksi shamanistiset rituaalit, selviytyvät aina vaikka 

sijaitsevat hallitsevien uskontojen sivussa. Maanläheinen uskonto vetoaa 

dramaattisuutensa ja hallitsemattomuutensa vuoksi.213 Uskonkokemus tosi 

elämässä voi kuitenkin olla määrittelemättömän hallitsematon ja dramaattinen 

                                                
213 Boyer 2009, 309. 
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formaalista muodostaan huolimatta. Eksorsismin rituaali on elokuvien perusteella 

kaikkea muuta kuin hallitun uskonnon muoto. 

Uskon menettävät naiset ja miehet. Elokuvien karkottajat tai pääsankarit 

eivät ole enää yksiselitteisesti vain miehiä. Sankarien sukupuoli on perinteisessä 

tarinankerronnassa mies ja naissankari on usein murrosikäinen tyttö.214 Uhrin  

sukupuolittunut käsite hälvenee, kun nainen on elokuvan pääasiallisena 

aktiivisena toimijana tai hahmona, jonka usko tulee puhdistaa. Elokuvissa The 

Conjuring, The Last Exorcims (sekä jatko-osa), The Unborn ja Stigmata on 

aktiivinen naisprotagonisti. Yleisesti tietyn sukupuolen demonisointi tai sankarin 

sukupuolen merkitys on vähentynyt vertailuelokuvien perusteella. Tosin 

sukupuolittunut käsitys perheistä on vallitseva. Vertailuelokuvien perhemallit ovat 

poikkeuksetta heteronormatiivisia.  

4.3.3. Syy uskoa  
 

”You will suffer greatly, but through you many will come to see that the 

realm of the Spirit is real. The choice is yours.” 

 

Neitsyt Maria kertoo possessiontilassa olevalle Emilylle hänen uhrauksestaan 

elokuvassa The Exorcism of Emily Rose. Länsimaisen vapahtaja-teeman 

retoriikka littyy vahvasti uhrinarratiivin rakenteeseen. 

Possession ongelmat ratkeavat, jos sen aiheuttajiin intuitiivisesti uskoo. 

Persoonallinen pahuus on olemassa uskosta huolimatta. Nämä kaksi nimittävää 

opetusta esiintyy uudemmissa vertailuelokuvissa. Samat tosin toistuvat 

Manaajassa, vaikka usko merkitsee nyt moninaisempia seikkoja. Paholaisen 

vastaparilla haastetaan normatiiviseen uskoon tai uskontoon palaamiseen. 

Eksorsismin merkki uskoa vahvistavana tekijänä jatkuu uudemmissa 

vertailuelokuvissa. Manaajan vielä viestiessä tieteen olevan uutta liberaalia ja 

ihmeellistä, uudet elokuvat ohittavat tieteen konservatiivisena. On aika jälleen 

mystifioida ja uskoa, vaikka Partridgen mukaan tämä aika ei olisi pohjimmiltaan 

koskaan ollutkaan ohi. Narratiivitrendien tasolla, joita elokuvat voivat ilmentää, 

liike vaikuttaa aaltoilevammalta. Tämä ei kuitenkaan tapahdu mustavalkoisena 

vastareaktiona, vaan uskolle ja mystiikalle tarvitaan merkki, joka hahmottuu 

tarinoiden toimijoille empiirisesti.  

                                                
214 Bowie 2006, 288. 
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Nykyusko on sekoitus tieteen paradigmaa ja kykyä poimia siitä 

uskonnollisesti sopiva aines. Tämä näkyy nykyeksorsismielokuvissa erityisesti 

edelleen eksorsimin rituaalissa. Elokuvissa The Last Exorcism Part II, The Devil 

Inside ja The Unborn rituaali suoritetaan jollain tavalla lääkinnällisten laitteiden 

avustuksella. Elokuvassa The Devil Inside katoliset papit suorittavat eksorsismin 

erityisten videokameroiden avulla, jotka kuvaavat suoraan silmiä ja mittaavat 

pupillin laajuutta. Laajentuneet pupillit ovat merkki yliluonnollisen entiteetin 

possessiohetkestä. 

Katsomuksen omaaminen ylipäänsä kohdistamatta sitä erityisesti mihinkään 

uskontokuntaan on suunta ja kehotus, jota elokuva viestittävät. Vaikka 

vertailuelokuvissa eksorsismin rituaalin suorittaa useimmin uskontokunnan 

spesialisti, viestivät uusimmat vertailuelokuvat Insidious ja The Conjuring uskosta 

ylipäänsä parantavana voimana. Vaikka The Conjuring eksorsismikohtauksessa 

kehotetaan kasteeseen, loppuhuipentuma suoriutuu ilman kristillisiä viittauksia 

muuta kuin rituaalisina teknisinä tekoina. Taustalla on kuitenkin tärkeänä 

perimmäinen Jumala-usko ja usko Paholaisen vastavoimaan. 

4.4. Muutos kohti uskonpelkoa 
 

”Do you know what’s scarier than not believing in God? Believing it. I 

mean really believing in Him is a fucking terrifying thought.” 

 

Frankie Page kuvailee näillä sanoilla Stigmata elokuvassa tuntemuksiaan rajujen 

possessoivien stigmata215 -kohtauksien jälkeen. Uskominen on pelottavaa ja sillä 

nähdään olevan seurauksia.  

Intuitionvastaisiin havaintoihin uskominen nostetaan elokuvissa pelottavaksi 

ja samaan aikaan kuitenkin suositeltavaksi. Uskomisen ajattelutapa eroteltuna 

tieteelliseltä tietämiseltä on tietokäsitys, jota elokuvissa nostetaan erityisen 

tärkeäksi. Mäyrä tekee saman huomion Manaajasta. Totuus ja tietäminen ovat eri 

tavoin määriteltyjä käsitteitä kuin tieteellisessä paradigmassa. Hjelmin mukaan 

tämän päivän vampyyrielokuvat, kuten Blade tai Underworld kertovat uskonnon 

merkityksen häviämisestä osana vampyyrien määritelmää. Vampyyrien 

olemassaolo selitetään tieteellä. Demonipossessio-elokuvien hallitsevin 

persoonallisen pahuuden argumentointitapa on kuitenkin usko ja erityisesti 
                                                
215 Stigmataksi kuvataan Jeesuksen saamia pistohaavoja, joiden ilmenemistä pidetään armolahjana. 
Stigmata liittyy kristinuskon keskiajan mystiikkaan. Britannica. 
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tieteellisen tiedon vastaiset ajatuskulut.216 Hjelmin jaottelu vampyyrien alkuperän 

selitysmuodon muutoksessa demonisesta (vanha paradigma) geneettiseen (uusi 

paradigma) ei päde demonipossession elokuvien määrittelyyn. Demonit esitetään 

lähes yksinomaan arkaaisen pahuuden alkuperänä ja tieteen maailman 

tavoittamattomissa, kuten elokuvassa The Unborn. Vaikka tieteellä pyritään 

selittämään tapahtumat, tarinassa palataan kuitenkin myyttiseen vaihtoehtoon. 

Vampyyrien toiminta saattaa olla teknis-tieteellisen yhteiskunnan muotoista ja 

ilmentää institutionaalisen uskonnon häviämistä, mutta intuitionvastaisuuden 

tasolla nämäkin nauttivat tiettyä mysteerin ja uskon dilemman käsittelyä. 

Molemmissa intuitionvastaisen tiedon totuudellisuus nostetaan intuitiivisen tiedon 

tasolle. Ne saavat katsojat kysymään, voiko tämä olla totta. 

Eksorsismielokuvien mukaan uskon menettäminen on kauheinta, mitä 

länsimaiselle ihmiselle voi tapahtua. Ristiriitaisesti samalla itsekontrollin 

menettäminen on kauheinta, mitä länsimaiselle ihmiselle voi tapahtua. 

Heittäytyminen uskoon merkitsee samalla heittäytymistä kontrollin ulkopuolelle, 

jossa kontrolloimaton possessio ja demoniuhka ovat tosia. Katsomuksellisuutta 

kaivataan, mutta katsomuksia pelätään. Niiden hyväksyminen merkitsee myös 

oppien hyväksymistä. Persoonallisen hyvyyden hyväksyminen merkitsee 

persoonallisen pahuuden hyväksymistä. Asman mukaan demoniposssessio on 

representaatio kontrollin menettämisestä.217  

Stigmatan Frankie Pagen vapautuu possessiostaan elokuvan lopussa. 

Eksorsismielokuvien eksorsismin jälkeinen kokemus mukailee Jamesin 

kristilliseltä kehykseltä muotoilemaa uskonnollista kokemusta ja erityisesti 

kääntymiskokemusta. James kuvailee tunteen valtavan eheytymisen ja 

vapautumisen tilana, joka voimauttaa ja tuo lapsenomaisen ilon elämään. 

Kokemukseen liittyy varmuuden tunne, jossa elämän mysteerit selviävät ja 

maailman nähdään uusin myönteisin silmin. James kuvailee kokemuksen jälkeen 

ihmisen ymmärtävän kaiken uuden puhtaana ja kauniina. Elämä ennen tätä 

oivallusta tai kokemusta oli synkkää, ahdistavaa ja vieraantunutta.218 

Eksorsismielokuvien rituaalin kliimaksin jälkeen seuraa usein onnentilan 

kuvaaminen. Elämä palaa normaaliin, yhteisö palaa yhteen ja usko palautetaaan. 

Esimerkiksi The Rite elokuvan pääosan sankarimiespappi vahvistuu tapahtumien 

myötä uskossaan. Hän löytää uskon persoonallisen pahan tunnustamisella ja 
                                                
216 Mäyrä 1999, 148; Hjelm 2011, 212–215. 
217 Asma 2009, 284. 
218 James 1902, 118, 141–143, 187. 
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vapauttaa uhrin sekä erityisesti vapauttaa itsensä epäuskosta. Jamesin kuvaus 

mukailee löyhästi narratiivista rakennetta uhrinarratiiveissa. Uskonnollista 

kokemusta kenties kerrotaan oman itseyden uhrinäkökulman kautta, jossa jokin 

käänteen tekevä kokemus palauttaa tai avaa silmät omalle uskolle. Oman elämän 

vieraantuneisuus on demosoinnin pohja ja kääntymiskokemus eksorsismina 

vapauttaa. 

Possessioelokuvat taistelevat tieteellistymistä vastaan muistuttamalla uskon 

tärkeydestä – katsomuksellisen uskon tai uskon ylipäänsä tärkeydestä. ”Facts 

leave no roome for possibilities,” toteaa naisasianajaja oikeusistunnossa, kun 

ekrorsismin kaikkia selitysmahdollisuuksia ei oteta huomioon elokuvassa The 

Exorcism of Emily Rose. Usko on pelastava voima, koska eksorsismi toimii sen 

todisteena. Eksorsismin aihelman muutos kauhuelokuvien kontekstissa indikoi 

hypoteesini mukaista uskonpelkoa. Nämä kauhuelokuvat opettavat moninaista 

uskoa ja luottamusta uskonajatteluun, mutta ne samalla kauhun kehyksessä ja 

demonipossession uhkakuvissa osoittavat, mikä on uskon hinta. Usko Jumalaan, 

usko yliluonnolliseen, usko itseen tai omaan onneen ja onnistumiseen ovat 

tärkeitä. Usko ylipäänsä on voittavin voima ja pelottava voima. Elokuvat 

painottavat absoluuttista uskoa, mutta toteavat sen tuovan mukanaan absoluuttisen 

pahan uskomisen. Mikäli uskoo pelastukseen possessio ja demonit ovat tosia ja 

epätoivottuja. Pelko nousee esiripun taakse kurkistettaessa Platonin 

luolavertauksen lailla. Jos sillan alla on oikeasti pelottava peikko, sillalta 

putoamisen riskiä ei voi ottaa. 

Kognitiivinen uskontotiede voi osaltaan selittää elokuvien siirtymää uuden 

paradigman pariin. Uuden paradigman elokuvat ilmentävät tämän hetken uskon 

pohdinnan rakentamisen kehystä. Vakiintunut elokuvamedian kuluttaminen, 

kenties rituaalinomaisesti, tarjoaa yleisölle sijan, jossa eksorsismielokuvien 

kaltaisia uskonkysymyksiä päästään kokemaan. Katsojalla on mahdollisuus 

samaistua protagonistin eksorsismikokemuksien kautta oman käsitemaailmansa 

eksistentiaalisiin pohdintoihin. Uskomisen kysymys sinällään voi merkitä 

moninaisia yksilöllisiä samaistumiskohtia. Elokuvat osoittavat olevansa 

uskonnollisten eksistentiaalisten ajatusten sija ja paikka. 

Manaajan kirjateoksen tarkoitus oli lähettää uskonnollinen viesti, vaikkakin 

Mäyrä kommentoi sen olevan vain perverssi kuva uskonnollisuudesta. Tarina on 

apologeettinen kuva Jumalan olemassaolosta, joka perustellaan pahuudella ja 
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demonisuudella.219 Eksorsismielokuvien muutos mukailee tätä käänteistä linjaa. 

Elokuvat ovat kehotus uskonnollisuuteen, intuitionvastaisuuteen ja uskoon, mutta 

pelottavuuden kehyksessä voivat olla luotaantyöntäviä. ”People say that God is 

dead, but how can they think that when I show them the Devil,” kirjoittaa Emily 

Rose kirjeessään elokuvassa The Exorcism of Emily Rose. Sama todetaan useassa 

vertailuelokuvassa. Elokuvat herättävät uskonpelon tulkinnan, jossa samaan 

aikaan usko pelastaa, mutta pelottaa. Aiemmin selventämieni kauhun katsomisen 

viehätyksen perusteiden mukaan Manaaja ja vertailuelokuvat ilmentävät 

voimakkaasti pelottavaan eksistentiaaliseen pohdintaan uskaltautumista.   

4.4.1. Eksorsisminarratiivi usko-keskusteluna  
 

”I’m not saying I believe it, but it’s one of those things…” 

 

Elokuvassa The Unborn nuoret tytöt keskustelevat uhrin oudoista sattumuksista ja 

mahdollisista yliluonnollisista selityksistä. Intuitionvastaisen tiedon 

laiminlyömisestä rankaistaan demonipossessiolla. Elokuvien monitasoinen usko-

keskustelu virittyy intuitiivisen ja intuitionvastaisen tiedon sekä uskon ja 

uskonnon välille. Kirkollisten instituutioiden toteaminen hyödyttömäksi ja 

sekulaari elämä ei johda suoraan enää possessioon eikä maallistumisella ole 

merkitystä. Possessio tarttuu näistä huolimatta. Ratkaisuun ei vaikuta 

maallistuminen elämäntavoissa, vaan maallistuminen poispäin eksistentiaalisesta 

uskosta. Intuitiivisten ratkaisujen suosiminen intuitionvastaisuuksien 

kustannuksella kostautuu. Siten katsomuksellisuutta korostetaan myös uusissa 

vertailuelokuvissa. Katsomuksellisuuden hylkääminen merkitsee oman ruumiinsa 

ja mielensä itsemääräämisoikeuden riistoa. Onnellinen elämä, jossa ruumiin 

koskemattomuus säilyy, on katsomuksellinen. Elokuvia voidaan pitää ateismin ja 

agnostismin vastaisina. Katsomuksellinen kehotus pitää sisällään ajatuksen siitä, 

että sokea usko tieteeseen kostautuu. 

Kiinnostavaa on pohtia, onko elokuvien katsomuksellisuuteen kehottaminen 

vain elokuvien uutta tulkintaa siitä, mitä on kristillisyys.220 Elokuvien vahva 

intuitionvastaisen uskomuksen korostamisen voi tulkita myös kristillistymisen 

monimuotoistumiseksi. Esimerkiksi elokuvassa The Unborn esitetään 

eksorsismissa vaivatta synkronistisia näkemyksiä juutalaiseen perinteen ja 

                                                
219 Mäyrä 1999, 144–145. 
220 Katajala-Peltomaa ja Toivo 2004, 10. 
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kristinuskon välille. The Conjuring elokuvassa manaajilla on meediokykyjen 

lisäksi kristillisiä vakaumuksia. The Last Exorcims Part II karkotuksessa on 

mukana voodoo-uskontoa ja The Possession ilmentää kokonaan 

eksorsismiperinteen juutalaista haaraa. Katolilaisuuden monimuotoistumisesta on 

myös esimerkki elokuvassa The Devil Inside. ”The Curch isn’t in the business of 

healing people,” toteaa nuori miespappi radikaalisti, mutta korostaa tällä hänen 

omaa tavoitettaan päästä suorittamaan eksorsismejä ja auttamaan ihmisiä. 

Kommenttia voi pitää myös instituution vastaisena ja uudistukseen kehottavana. 

Ryhmä ja yhteisö uusintaa viestinnässään ja valinnoissaa kulttuurisia 

repsesentaatioita (cultural representations). Elokuvien fiktiivisessä maailmassa 

hahmot toistavat usein representaatioita samoin keinoin. Demonipossession 

elokuvissa toistetaan eksorsismin välineellistä ideaa ratkaisuna possession 

aiheuttamaan ongelmaan. Harjoite jatkuu, koska uskotaan, että rituaali suojaa 

epäonnelta eli possessoinnilta. Representaatio on aina kuvaus myös viestistä. 

Eksorsismielokuvien maailmassa eksorsimiin päätyminen viestii rituaalin 

pitämistä validina ratkaisuna, koska se usein tehoaa. Representaatiot kulkeutuvat 

vaikka niitä ei täysin ymmärrettäisi. Eksorsismia halutaan kokeilla, vaikka sitä ei 

ymmärretä, siihen halutaan uskoa ja se valitaan usein tieteen vaihtoehdoista 

huolimatta. Elokuville on tyypillistä pohtia mittavasti päätymistä eksorsismin 

valintaan, varsinkin niissä joissa ei ole uskonnollista alkuasetelmaa tai kristillistä 

kehystä (kuten Insidious-elokuvat, Stigmata ja The Possession of Emma Evans). 

Representaatiot kommunikoivat myös rajauksen ideaa. Rituaali suojelee ja toimii 

pedagogisena välineenä ja osoittaa yhteisön autoritaaristen hahmojen kautta 

painoarvon rituaalille. Auktoriteetit, jotka usein ovat pappeja tai muita rituaalin 

spesialisteja, ilmentävät rituaalin pedagogista luonnetta. He samalla opettavat 

siirtävät eksorsismin muotoa ja uskonkäsityksiä eteenpäin. Representaation eli 

tässä yhteydessä rituaalin valintaan vaikuttaa intuitiivinen uskomus. Valinnan 

perusteita ei välttämättä selitetä elokuvassa muutoin kuin intuitiivisen uskon 

perusteella. Intuitiiviset uskomukset tarjoavat usein sijan refleksiivisille 

uskomuksille. Tieteen ja uskon sekä kansanuskon ja teologian vastakkainasettelu 

on elokuvien narratiivin yksi periaate. Rituaalia käytetään keskustelun ratkaisuna, 

mutta samalla se prosessoi uskomuksen kehitystä. Rituaalin onnistuminen osoittaa 

intuitionvastaisen uskomuksen olevan oikeassa. Sperberin mukaan kulttuuriset 

representaatiot toistuvat, koska niitä ei ole tyydytettävästi käsitelty tai aiheita ei 

ole tyydyttävästi tyhjennetty. Eksorsismitarinat jatkuvat elokuvamaailmassa 
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kunnes ne arkipäiväistyvät. Toisin sanoen kun intuititionvastaisen tiedon dilemma 

on ratkaistu, eksorsisminarratiivi on täyttänyt tehtävänsä.221 

”You’ll learn more in five minutes of an exorcism than in three months of 

summer class,” toteaa miespappi elokuvassa The Devil Inside. Kauhulla on 

pedagoginen arvo. Carrollin mukaan kauhutarinat yleisesti rajaavat erityisesti 

normatiivista ja individualistista elämää. Kauhua tulee aina olemaan, koska se 

palvelee yhteiskunnan vallitsevaa järjestystä.222 Kauhutarinat voidaankin nähdä 

myös kipuiluna konservatiivisten ja liberaalien oppien välillä. Kauhutarinat 

käsittelevät tabuja ja yhteiskunnan jännitteitä, jotka ilmenevät 

eksorsismielokuvissa uskon pohdintoina. Kauhuhahmot ilmentävät joko edustavia 

tai emansipatorisia yhteiskunnallisia elementtejä. Kauhun suosio ilmenee 

Carrollin mukaan yhteiskunnassa sykleittäin. Ajatus implikoisi ennustettavuutta, 

jossa olisi paikka lisätutkimukselle. Anderssonin mukaan kauhuhahmot tekevät 

toiminnallaan normaalista jälleen normaalia. Pedagogisuuden vaikutus välittyy 

myös eksorsismitarinan possessiokäsityksen autoritaarisen agentin kautta, kuten 

aiemmin selvensin.223  

Hooverin mukaan media on nykyään hedelmällinen symbolien sija 

uskonnolle ja uskonnollisen kokemuksen ilmaisulle. Median symbolit sisältävät 

näkyvää uskonnollista rituaalia ja musiikkia.224 Kauhun narratiivilla on myös 

populaarin uskonnon kannalta symbolinen tehtävä. Kauhun narratiivit ottavat 

eksistentiaalisesti osaa uskonnollisiin kysymyksiin. Tämän lisäksi 

eksorsismitarinat edustavat uskon merkin pohdinnan välineitä, ne opettavat 

pahuudesta ja uskon hinnasta vallitsevassa yhteiskunnassa. Yhteiskunnan 

vallitsevan järjestyksen muuttuessa kauhuelokuvien metakognitiivinen oppi 

muuttuu. Uusissa eksorsismitarinoissa voikin nähdä muutoksen liikkuneen 

väitteestä ”vain kristillisestä uskosta voi pelastua” väitteeseen ”uskosta ylipäänsä 

voi pelastua”. Elokuvaeksorsismitarinoissa argumentoidaan yksilön valinnan ja 

uskon luottamuksellisuuden puolesta. Kaikista uusimmissa elokuvissa yksilö 

valitsee uskon ilman instituutioita.225 Päähahmo Nell kääntyy elokuvassa The Last 

Exprcism Part II kokonaan vallitsevaa yhteiskuntaa vastaan ja liittyy kapinallisena 

                                                
221 Sperber 1996, 33, 52, 57, 61, 71–72, 88–91, 94, 117. 
222 Carroll 1990, 196. 
223 Andersson 2005, 247, 262; Carroll 1990, 207. 
224 Hoover 2006, 279. 
225 Listätukimuksessa olisi kiinnostava huomioida tässä kohtaa Auteur-teoria. Esimerkiksi kysyen 
onko ohjaajalla jokin erityinen uskonnollisen instituution vastainen agenda tarinoissa. Esimerkiksi 
Insidious-elokuvien ja The Conjuring elokuvan ohjaaja on sama henkilö ja elokuvat korostavat 
uushenkisiä ratkaisuja sekä uskonnollisen synkretismin näkökulmia. 
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Paholaisen puolelle. Nellillä on vaihtoehto valita toisin, mutta hän ei siihen tartu. 

Elokuvissa tarjotaan uskonnon tuomia positiivisia ja idealisoituja puolia, mutta 

samalla kehotetaan ottamaan ohjat omiin käsiin. Jumaluuden ja Pahuuden yleinen 

olemassaolo esitetään jo normatiivisena, joiden tuottamiin ongelmiin voi ihminen 

puuttua haluamallaan tavalla, kuten elokuvissa The Conjuring, Insidious-elokuvat, 

The Unborn ja The Possession. Postmoderni individualismi edustaa uusimpien 

elokuvien ihmiskäsitystä226.  

Possession ja eksorsismin tarinat ilmentävät maallisessa ja intsituutiot 

hajottavassa länsimaisessa yhteiskunnassa osaltaan individuaalia ja liberaalia. 

Pahuuden instiutionvastainen kapinallisuus on raflaavampi vaihtoehto 

romantiikan hengessä kuin pahuuden käsitteleminen rikollisuuden tai 

mielisairauksien kautta. Kauhuelokuvien emansipatorista luentaa mukaillen 

uskonnollisuuden uhkakuvat halutaan vaientaa, tukahduttaa ja eksorsismilla 

karkottaa pois. Uskonto, katsomuksellisuus ja intuitionvastainen tieto on 

pelottavaa ja tuntematonta. 

4.4.2. Eksorsisminarratiivin tulevaisuus 
Demonisten tekstien, mikä koskee elokuviakin, lukutapa voi olla terapeuttinen ja 

parantava. Näkökulman mukaan teksti kehottaa dynaamisesti refleksiivisyyteen ja 

ymmärtämiseen.227 Tämä osaltaan tukee tausta-ajatusta, jossa narratiiveja 

toistetaan kollektiivisesti tiettyjen tunteiden purkupaikkana. Narratiivien 

näkeminen ajattelun apupakkeina (memory aid), kuten Boyer kuvailee, on 

käyttökelpoinen tapa analysoida kulttuurisia representaatioita.228 Elokuvat säilövät 

narratiivista tietoutta, joka on läpikäynyt oman muistin, emootion ja tarpeitten 

seulan. Ajattelun apupakista ei tartuta narratiiviin suoraan vaan murretaan sopiva 

ja samaistettavuutta palveleva tiedon osa. Elokuvaeksorsismia tulkitaan 

eksistentialistisen ajattelun apuna, siitä huolimatta, että kyseessä on ”vain” 

elokuva, ”vain” kauhugenre tai ”vain” tarina. Ne muuttuvat todeksi 

eksistentiaalisen mielenprosessoinnin avuksi. Ja tämä prosessi vaikuttaa 

intuitiivisen tiedon määritelmään. 

Elokuvien possessionarratiivissa vaikuttava agentti on merkki pahuuden 

määrittämisestä. Cohen kuitenkin argumentoi kenttätutkimuksensa pohjalta 

vastaan käsitettä instrumentaalisesta agentista yleisesti tosielämän possessioilmiön 
                                                
226 Postmodernismi edustaa kriittistä ja identiteetin vapauden näkökulmaa vallitseva materiaalista 
yhteiskuntaa kohtaan. Cobley 2011, 239. 
227 Mäyrä 1999, 90–91. 
228 Boyer 2009, 304–305. 
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kohdalla. Tutkimuksella on rajoitteet selittää tyhjentävästi ilmiön laajuutta. 

Possession ilmeneminen yhteisön taantumuksen kohdalla, sosiaalisen muutoksen 

ja ongelmien selitysehdotukseksi tulisi olla jokin muu. Osittain possessioilmiö 

selittyy kognitiivisten mikromekanismien ja taipumuksien kautta tiettyihin 

ajattelun ja käytöksen malleihin. Ajattelumme agenttihakuisuuden kausaliteetti 

aistii nopeammin agentit kuin intuitiivisen tiedon. Kuitenkin sopivat 

taipumuksemme eivät Cohenin mukaan ole yksinomaan tyydyttävä vastaus 

possessioilmiön laajuuteen. Yhdeltä selitykseltä korkean stressin ja löyhän 

kontrolloimiskyvyn tapauksissa possessio esiintyy mielen ja yhteisön välineinä 

ottaa tilanne haltuun. Cohenin kenttätutkimuksessa ilmenneet sukupuolittuneet 

kyvyt ajatusten luvussa nosti naiset henki-kultti harjoitteissa esiin, mikä saattoi 

viitata sukupuolen merkitykseen possessioperinteen jatkuvuudessa. Cohen 

kuitenkin peräänkuuluttaa lisätutkimuksen ja testattavuuden tarvetta.229 

Possession ja eksorsismin tarinat ovat kulttuurikohtaisia, mutta ne yltävät 

yleistettävyyteen mentaalisen muistitiedon ja narratiivin kohdalla. Tarinat 

muokkautuvat ja sulautuvat tarpeisiin, sekä muuttuvat itsekin kertojiensa käsissä 

sopiviksi. Elokuvaeksorsismin kerrontaperinne kantaa sisällään tosielämän 

possessioilmiön laajuuden vaikutteita. Possessio ja karkottaminen edustavat 

elokuvissa uskon pohdinnan narratiivisia välineitä. 

Kiinnostava lisätutkimus possessioilmiön levinneisyyteen olisi aiheeseen 

sovellettava kauhun kontrolliteoria (terror management theory). Teorian mukaan 

ihmiset hallitsevat eksistentiaalisia uhkia muun muassa uskomalla yliluonnollisiin 

agentteihin, jotka helpottavat uhasta seuraavaa ahdistusta. Hengenvaaran hetkellä 

ihmiset ovat taipuvaisempia valitsemaan intuitionvastaisen vaihtoehdon.230 

Possessio ei kuitenkaan ole pelottavaa kaikkialla. Teoria sopii tässä kuvaamaan 

länsimaalaisa eksorsismielokuvia ja kauhuelokuvien käytön 

tulkintamahdollisuuksia. Kauhuelokuvat  ja kauhunarratiivit ovat kehittyneet 

esimerkiksi kontrolloimaan kuolemanpelon ahdistusta. Uskonpelon määritelmä 

hyötyy kauhun kontrolliteoriasta. Intuitiivisen ja intuitionvastaisen tiedon 

problematisointi herättää pelkoa, jota puretaan esimerkiksi narratiivien muodossa. 

  Narratiivisena elementtinä eksorsismi suojautumiskeinona on jo 

arkipäiväistynyt television myötä. Katolista latinankielistä eksorsismiliturgiaa 

esitetään Supernatural tv-sarjassa yhtenä päähahmojen yleisimmin käytettynä 

                                                
229 Cohen 2007, 181–182, 204. 
230 Hutson 2012. 
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demonien torjuntamenetelmänä, joka toistuu lukuisissa jaksoissa. Päähahmot eivät 

ole ordinoituja uskonnollisia spesialisteja, vaan maallikko-vigilantteja suojellen 

tavallisia tietämättömiä ihmisiä monenlaisilta yliluonnollisen hyökkäyksiltä. Tv-

sarjassa American Horror Story esitetään myös eksorsismikohtauksia, vaikkakin 

perinteisen katolisen kehyksen kautta231. Eksorsismin tunteita riipivä jumalallinen  

seremonia, on supistunut nopeaksi pikakarkoitukseksi ja kristinuskon nostalgiaksi. 

Tämän tyylinen eksorsismin käyttö ei ilmennä yhtä syvällisesti uskon dilemmaa, 

muutoin kuin rajaamalla ja osoittamalla vastustajat ja voittaja – keillä on aseet ja 

ketkä voivat haavoittua. Pikarituaalin kristillisyys on enää vain jäänne. Narratiivin 

käyttö on muuttunut ja sen välittämä pelottavuuden tunnemaailma on vähentynyt. 

Muutoin sarjoissa syvällisesti jatketaan uskon ja uskon menetyksen pohdintaa, 

kuten esimerkiksi Supernatural-sarjassa, mikä sikäli viestii vielä eksistentiaalisen 

uskonpohdinnan ahdistuksesta. Se on myös esimerkki tunteen käsittelystä 

kollektiivisesti mediassa. Jatkotutkimuksen kannalta olisi kiinnostavaa tarkastella, 

millä muulla tavoin intuitionvastaiseen katsomuksellisuuteen kehotetaan tai 

teemaa problematisoidaan populaarielokuvassa. Eksorsisminarratiivin tarve tulee 

jatkumaan, koska uhritarinaa tarvitaan laukaisemaan kulttuurisia ja yhteisöllisä 

kriisejä.  

 Edessä saattaa olla myös eksorsismin ja demonologian narratiivien 

totaalinen vakiintuminen ja pelkojen riisunta, kuten vampyyrielokuville on 

teiniteeman osalta käynyt232. Mediassa esiintyneiden teinityttöeksorsistien tarina 

on vähintään yhtä mehukas aihe tuleville elokuville ja sarjoille.233 Leikitellen 

sarjojen nimet ”Siskoni on eksorsisti” tai ”Sabrina teinieksorsisti” eivät olisi 

kaukana totuudesta. Ne olisivat aiheen tuttuuden kehityksen jatke, mukaillen 

ajatusta wiccalaisuuden käsittelyn kehityksestä elokuva- ja tv-tarinoissa, kuten 

aiemmassa luvussa selvensin. Lisätutkimuksen tarve on myös teini-ilmiön ja 

uskonnollisaiheisten populaarielokuvien käsittelyssä. Narrativiin kannalta voinee 

arvioida, että uskonnon ambivalenttinen kategoria istuu sopivasti yhteen 

murrosiän ambivalenttisen kategorian kanssa. Tällöin narratiivin vaikutus 

hämmennyksen aiheuttajana on suurempi ja kauhu olisi vaikuttavampi. Silti suuri 

kirjo kauhuelokuvien tai kauhuhahmojen nykyinen peloista riisuva narratiivi 

liikkuu teini-ikäisten protagonistien käsissä, kuten esimerkiksi jo mainituissa 

Twilight-elokuvissa tai ihmissusista kertovassa tv-sarjassa Teen Wolf  (alkaen 
                                                
231 American Horror Story, kausi 2. Sarja on alkanut vuonna 2011. 
232 Esim. Twilight-elokuvasarja vuosilta 2008–2010. 
233 Teenageexorcists.com. 
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vuodesta 2011). Ilmiöön täytyy ottaa huomioon se, että teinikauhun perinne 

juontuu jo mahdollisesti 1950–luvulta, jolloin elokuva I Was a Teenage Werewolf 

sai ensi-iltansa.234  

Elokuvien eksorsismin vakiintumisen lisäksi demonipossession voittaminen 

ilmentää myös kulttuurista pelkojen purkua. Khapaeva analysoi vampyyrien 

suosion kertovan gootiikan painajaiskuvien viihteellisyydestä ja ihmisyyden 

merkityksen vähentymisestä. Vampyyrit ovat ihmistä esteettisempinä, 

älykkäämpiä ja ihannoidun korkeakulttuurin edustajia monessa uudemmassa 

elokuvassa, kuten Twilight-elokuvissa. Ihmiset ovat vain korkeamman olennon 

ruokaa.235 Näen kehityksen toisesta suunnasta katsomalla ruoan retoriikkaa. 

Eksorsismielokuvissa demonien ihmisillä mässäily voitetaan erityisesti 

yhteisöllisen ihmisyyden ja uskon voimalla. Ihminen voittaa pahuuden ihmisen 

suorittaman rituaalin avulla, vaikka takana olisikin teologinen tai teistinen 

periaate. Ihmisyyden merkitys on korostuneempaa. Monesti elokuvissa käytetään 

täyttymisen ja syömisen sanoja, kun demonien kuvaillaan ruokailevan ihmisten 

epäonnessa, kuten esimerkiksi elokuvassa The Possession of Emma Evans. 

Twilight-elokuvien suosion voi siten nähdä ennemmin yliluonnollisten 

vampyyrihahmojen ja ihmisen lähentymisenä, mikä näkyy ennemmin eläinten 

käyttämisenä ruokana ja vampyyrien osallistumisena ihmisten yhteiskuntaan. 

Twilightissa toimii myös perinteisiä vampyyreja, mutta heidän toimintansa 

tuomitaan. Lähentymisen raja murtuu täysin zombielokuvassa Warm Bodies 

(2013), jossa zombipoika rakastuu ihmistyttöön ja rakkauden voimalla parantuu 

tilastaan. Demonipossessiossa näkyy samankaltainen muutos myös uuden The 

Last Exorcism Part II elokuvan kohdalla, jossa päähahmo Nell antautuu demonin 

possessoitavaksi, koska demoni rakastaa tyttöä. Nellin teko vapauttaa hänet 

possessiouhan ahdistuksesta, mutta liittää hänet kokonaan demonin yhteyteen. 

Perinteisesti maskuliiniset eksorsismielokuvat korostavat naisen ja tytön 

uhriroolia, mutta The Conjuring ja äsken viittaamani The Last Exorcism Part II 

esittää naiset aktiivisina toimijoina ja karkottajina. Epäilen tämän puolen vielä 

korostuvan tulevissa elokuvissa. Naiset esitetään enenevässä määrin 

populaarielokuvan protagonistin roolissa.236 Freeland muistuttaa, että 

kauhuelokuvien perinteessä naiset ovat aina olleet kauhuhirviöiden kohteena, 

                                                
234 Imdb.com. 
235 Khapaeva 2011. 
236 Blom 2011, 192. 



 88 

mutta analysoinnin ei tarvitse olla tästä näkökulmasta.237 Vaikka aiemmin 

selvensin, etten käytä sukupuolen tutkimuksen näkökulmia tutkimuksessani, 

väistämättä tämänkaltainen alavire on syntynyt. Kaikki eksorsismin suorittaneet 

papit ovat miehiä, paitsi elokuvan The Conjuring karkoittaja on nainen ja 

Insidious-elokuvien meedio on nainen. Sankarin ja uhrin sukupuolinen jaottelu 

tulee lukumäärällisesti yleisesti vastaan perinteisen paradigman 

eksorsismielokuvien mukaisesti kuten laajemmin kauhun genressä.  

Eksorsismielokuvien välittämä ajatus uskonpelosta voi myös vakiintua 

tavanomaiseksi. Lisätutkimuksena aiheesta voisi syventää uskonpelon 

muuttumista. Milloin intuitionvastaisuutta ei enää pelätä tai sen pelkäämistä 

pidetään tavanomaisena, olisivat lisätutkimuksen kysymyksiä. Kiinnostavaa olisi 

myös vertailla syvemmin muun muassa Jamesin muotoilemaa uskonnollisen 

kokemuksen ja eksorsismikuvausten yhteneväisyyksiä elokuvien tai 

uskonyhteisöjen kesken. 

Onko kauhun kuluttaminen kasvamassa yhteiskunnassamme? 

Kysymyksenasettelu on virheellinen, koska yhteiskunnan määrittelemä kauhu 

muuttuu aina genren muuttumisen myötä. Kauhuteeman voi ajatella näennäisesti 

lukumäärältään lisääntyneen, koska siihen assimiloidut teemat ovat vakiintuneita 

elokuvissa. Kauhu muuttuu aina kauhistuttavammaksi. Normatiivisen rajan 

muuttuessa jokaisen kulttuurirepresentaation mukana ”normatiivinen”  

määritellään uudestaan. Puhe kauhuelokuvien raaistumisesta liittyy kehitykseen. 

Kun yksi tapa käsitellä jotain teemaa on tyydyttävästi käytetty, täytyy siirtyä 

seuraavaan tapaan. Kauhun liberaalin ja kapinallisen elementin muuttuessa 

normatiiviseksi siirrytään kulttuurikohtaisesti uusiin liberaalimpiin tapoihin esittää 

kauhua. Liikettä voi kuvata paantumisefektiksi. Kauhun ja pelon täytyy 

fundamentaalisesti edustaa normatiivisen rajan toisen puolen ilmiöitä, mikä siirtää 

rajaa aina eteenpäin. Sama koskee uskon kysymyksen pohdintaa. Se tarvitsee 

narratiivisesti raja-alueen horisontin, jolla tutkia intuitionvastaisuutta, 

eksistentiaalia ja persoonallisten agenttien mahdollisuuksia. Eksorsismielokuvien 

narrativiimaailmat tarjoavat tälle edellytykset.  

Selittääkö kauhuelokuvat miksi Euroopassa, kuten esimerkiksi Puolassa on 

niin paljon eksorkisteja. Maassa vuonna 2010 kirkon eksorkistejä oli yli sata. Isä 

Andrzej Greftowicz sanoi kirkon halunneen tarjota vastineen Hollywoodin 

dramaattisille Paholaisen kohtaamisille. Greftowiczin mukaan useampi eksorsismi 

                                                
237 Hill 2000, 3. 
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vaati vain tavallisen rukouksen.238  Kauhuelokuvien kuvasto ei ole yhdentekevä 

mielikuvien synnyttäjä. 

 

5. Johtopäätökset 
 

Eksorsismielokuvien kerronnan muutos näkyy uskon kysymyksen moninaisena 

käsittelynä. Eksorsismin rituaali ja tapahtuma ovat uskon merkkeinä elokuvan 

yhteisölle ja yleisölle elokuvateatterissa. Universaali uhrinarratiivi ilmentää 

mielen narratiivisuuden tuotoksia, jotka ovat syntyneet kuvaamaan tiettyä 

yhteisöllisen dilemman käsittelyä. Narratiivien primavista-tulkinta (ensitulkinta ja 

pinnallinen taso) voinee olla se katsojan vaikuttavin tulkinnan taso, johon 

tutkimuksessani perustellusti keskitin elokuvaluentani.  

Intuitionvastaisen uskon perusteille tarvitaan merkki. Elokuvaeksorsismi 

käsittelee länsimaisen ihmisen uskonpelkoja ja suhdetta intuitionvastaiseen 

tietoon. Länsimaissa käsitellään intuitionvastaista tietoa tietyllä vierauden ja 

outouden tavalla, jolloin siitä tulee pelottavaa. Uskonpelko on elokuvissa 

lisääntynyt tapa keskustella intuitionvastaisuudesta. Intuitionvastaisesta tiedosta 

tehdään narratiivissa pelottavaa, koska se eksistentiaalisesti ahdistaa. Tiedon 

ongelmaa käsitellään karkottamisrituaalin kautta. Muussa kulttuuriperinteessä 

possessio ei saa aina pelon narratiivin leimaa, koska intuitionvastaisuutta 

jäsennellään eri tavoin. Elokuvien narratiivissa intuitionvastaisen uskon menetys 

herättää demonit ja demonisoinnin. Ekrosismielokuvien lukumäärä kertoo 

eksistentiaalisten uskon aiheiden käsittelyn mielekkyyden kasvaneen 

kauhuelokuvissa.  

Partridge kuvaa nykyuskonnollisuuden käsittelyä länsimaissa 

uudelleenlumoutumisena (The Re-Enchantment of the West). Partridge kuvaa, 

kuten 1.1 Kysymyksen ja näkökulman-luvussa selvensin, teesinsä tulevina 

vuosina ilmenevän entistä näkyvämmin. Uudelleenlumoutuminen on käynnissä 

trendien tasolla, mutta lumoutuminen narratiivien tasolla on sidoksissa mielen 

kognitiivisiin toimintoihin, jotka kuuluvat mielen kykyyn havainnoida 

todellisuutta. Populaari kauhukulttuuri luo myös alueen, jolla käsitellään 

eksistentiaalista pyhää. Tarinat ammentavat eletystä elämästä, mutta 

muokkautuvat tiettyjen emootioiden samaistumiskohteiksi. 

                                                
238 Levack 2013, 244. 
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Eksorsismi rajaa hyvän ja pahan karkoittamisen teolla, mikä itsessään 

toisintaa rajaa sekä tekee yleisölle rajat tiettäväksi. Elokuvaa voidaan lukea 

ajattelua muokkaavina narratiiveina, koska ne suoraan vastaavat kognitiivisten 

kykyjemme mukaisiin ärsykkeisiin. Persoonallisten agenttien todellisuus ja 

intuitionvastaisen tiedon problematiikka ovat näitä kysymyksiä, joita elokuvat 

kommentoivat ja opettavat tästä oman tulkintansa. Katsomuksellisuus ja usko 

itseen, perheeseen ja rehellisyyteen ovat eksorsismielokuvien onnellista elämää 

edistäviä kehotuksia. Mielenkiintoista olisikin tutkia käytännössä, miten ohjaavia 

elokuvat voivat olla intuitinvastaisten uskomusten toisintajina. Kauhuelokuvien 

tarjoama katsomuksellisuus, mutta samalla eksorsismielokuvien uskonpelon viesti 

jättävät katsojan omille samaistumiskohteille haasteen. 

Elokuvatrendien muuttuessa sen käyttämät narratiivit muuttuvat. Normeja 

aktualisoiva elementti narratiiveissa ja normeja kumoava elementti tartuttaa niitä 

eteenpäin, koska ne aina vaativat intuitionvastaisen prosessien käsittelyn. Ne eivät 

arkipäiväisty. En usko, että eksorsismiaiheet ovat vielä tyhjennettävästi käytetty, 

mutta niiden elokuvallinen esitys on vakiintunut. Possession universaalin 

kerrontaperinteen kannalta eksorsismitarinat eivät tule loppumaan. Kognitiivisia 

tarkastelutapoja voidaan käyttää perustellusti siltana katsojan merkitykseluontia 

tutkittaessa, kuten työni yhtenä johtopäätöksenä voin sanoa. Tutkimusta voisi 

yleisesti olla enemmänkin universaalien possessiotranssitilojen uskonyhteisöjen 

merkityksenannosta ja tulkinnasta.  

 Helppoa olisi historiallisesti viitata kansakuntien ja uskontojen 

monimuotoisumisen, poliittisen hajonnan ja tieteen kehittymisen aiheuttaneen 

tietynlaista kulttuurista vastareaktiota tietyissä uskon piireissä, joissa demonologia 

on istunut selitysmaailmaan. Eksorsismin narratiivi ja possessiotarinat ilmenevät 

historiassa usein yhteiskunnallisen murroksen kohdalla. Murros saattaa näyttäytyä 

uusien uskonnollisten liikkeiden syntymisenä, joiden motiivit juontuvat 

apokalyptisistä, vallitsevan uskonauktoriteetin kapinoinnista tai 

populaarikulttuurin uhkakuvien vastustamisen tekoina. Elokuvat osaltaan 

kommentoivat kulttuurista murrosta ja uskonnon muuttumista. Uskontojen 

merkitys vähenee, mutta uskosta ei päästetä irti. 

Uskon menetys yhteisöön demonisoidaan, uskon menetys itseensä 

demonisoidaan, uskon menetys elämään, Jumalaan ja Paholaiseen sekä uskoon 

itseensä demonisoidaan. Usko esitetään pelottavaksi, koska silloin sen hinta on 

tunnustaa pahuus todelliseksi. Eksorsismielokuvat näyttävät hyvyyden ja 
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pahuuden voimien toimivan kirkosta huolimatta ja näihin voimiin voi puuttua 

yksilön kirkollisesta suhteesta huolimatta.  

Elokuvat välittävät ja kannattelevat universaalia tarinaperinnettä, joka 

palvelee tiettyjä mielen kognitiivisia ärsykkeitä. Kauhuelokuvien narratiivien 

eksistentialistiseen ajatteluun osallistuttava ja elokuvien kollektiivisen kokemisen 

kehys on otollinen tila kehittää, kasvattaa ja viihdyttää mieltä. Jaettuna 

kokemuksena ne positiivisesti ryhmäyttävät katsojansa, jossa pelottavien aiheiden 

turvallinen pohdiskelu mahdollistuu. Possessionarratiivien universaali dilemma ei 

ratkea, joten se jatkaa kiertoaan. Se ei ratkea, koska tarvitsemme sen esittämän 

eksistentiaalisen kysymyksen ja itse laatimamme vastauksen. 

Pohjimmillaan meillä on tarina, jota yhteisönä tarvitsemme. Tarinaan 

puretaan, siihen rakastetaan ja siihen uskotaan. Eksorsismitarinaan uhrataan uskon 

menetyksen pelkoja. Tästä ahdistuksesta vapautumien on liikuttavaa, herkkää ja 

kaunista. 
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