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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyössäni tarkastelen Verdin kahden oopperan noitarooleja Azucenaa Trubaduurissa ja Ulri-

caa Naamiohuveissa. Näitä kahta roolia yhdistää noidan hahmo. Molempien hahmojen luokse tullaan 

pyytämään neuvoa ja molempien uskotaan tietävän todellisuudesta tai tulevaisuudesta enemmän kuin 

toiset tietävät. Mielenkiintoista on myös se, että noidan kertomat ennustukset oopperassa toteutuvat. 

Sen vuoksi noita on tärkeä rooli myös oopperan juonen etenemisen kannalta. Noita ennakoi tapahtu-

mia ja palaa myös muistoissaan ajassa taaksepäin kuten Azucena kertoessaan pojalleen Manricolle 

äitinsä kuolemasta aariassa Condotta. Azucena edustaa näistä kahdesta enemmän inhimillistä äitihah-

moa, Ulrica puolestaan on erakoitunut noita-akka. 

 

Alun perin kiinnostukseni noitarooleihin syntyi, kun laulunopettajani lehtori Maija Lauri Oulun am-

mattikorkeakoulussa antoi minulle Ulrican aarian Re dell’abisso. Olin vasta aloittanut lauluopinnot ja 

opettajani antoi tämän nuotin minulle tutustuttavaksi. Mielenkiintoista on se että, vaikka laulajana olin 

vasta aloittelija, opettajani tunnisti äänityyppini ja minulle sopivan roolin. Opintoni edetessä maisteri-

vaiheeseen palasin tähän aariaan. Vuonna 2015 aloitin Oulun opintojen lisäksi opinnot Centria-am-

mattikorkeakoulussa. Lauloin kohtauksen noidan roolista E. Humperdinckin Hannusta ja Kertusta. 

Silloin mielessäni heräsi kysymys noidan pahuudesta. Noita syö kertomuksessa lapsia, mutta tekeekö 

se noidasta pahan. Kesällä 2017 osallistuin Perlebergissä Saksassa järjestettävälle oopperakurssille 

Lotte Lehmann Akatemiassa, jossa lauloin sekä Ulrican aarian Re dell’abisso että Azucenan Condotta 

aarian. Erityisesti Azucenan julma kohtalo kosketti minua ja herätti mielenkiinnon rooliin. Noitaroo-

leissa vaikuttavaa on naisen viisaus sekä noidan yksinäisyys. 

 

Carl Gustav Jungin arkkityyppeihin tutustuin germaanisen filologian opinnoissani Oulun yliopistossa 

professori Gerhard Schmittin johdolla. Tutkimme Jungin psykologiaa ja tarinoissa esiintyviä arkki-

tyyppejä. Arkkityypistä kirjoittaa myös Clarissa Pinkola Estes (1992 &1995, 44), joka yhdistää iso 

äidin arkkityypin villinaisen arkkityyppiin. Villi nainen on myyttinen ääni, joka eukko-neitona näyttää 

naiselle mitä on olla viisas. Arkkityyppi korostaa naisen palaavan eheään ja vaistonvaraiseen olemuk-

seensa.  

 

Olen käyttänyt opinnäytetyöni lähdeaineistona pääasiassa suomalaista tutkimusta. Noituuden ja noita-

vainojen tutkijoita Suomessa ovat Antero Heikkinen, joka on ensimmäisiä noituustutkijoita Suomessa 

jo 1960-luvulla, Marko Nenonen, joka tutkii noituuden, magian sekä okkultismin historiaa ja noita-

vainoja Euroopassa, Jari Eilola, joka on mentaliteettihistorian dosentti ja on tutkinut noituutta, noituus-
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tapauksia ja lasten todistuksia noituudesta, Sari Katajala-Peltomaa ja Raisa Maria Toivo, jotka ovat 

kirjoittaneet naisen asemasta ja noituudesta kristinuskon kontekstissa, sekä Leena Virtanen, joka on 

tutkinut erityisesti Ahvenanmaan noitavainoja. 

 

Giuseppe Verdin oopperoiden roolit Azucenan ja Ulrican on kirjoitettu mezzosopraanolle ja altolle. 

Molemmat oopperat ovat koomisia oopperoita. Musiikki on paikoitellen hyvin leikkisää. Noidan rooli 

tuo oopperaan kuitenkin tummempia sävyjä. Rooleissa puhuttelevaa on maanläheisyys, suru, eristynei-

syys, vaino ja viisaus. Erityisesti Azucenan roolissa puhuttelevaa on hänen traumansa. Hän näki omin 

silmin, kun hänen äitinsä poltettiin roviolla noitana. Azucena palaa usein tähän hetkeen. Azucena on 

ihmisläheinen äiti-jumalatar tyyppinen noitahahmo, kun taas Ulrica on erakoitunut, eläimellinen, lohi-

käärmeeksi muuttuva noita-akka. Molemmat roolit ovat italiankielisiä. 

 

Tutkin rooleja narratiivisen hahmoanalyysin keinoin. Hahmon peruskomponentit ovat teksti ja mu-

siikki. Laulajan ’oma ääni’ tulee kuuluviin, kun laulaja tekee roolista omannäköisensä. Laulajan ääni, 

fyysiset ominaisuudet ja persoona vaikuttavat roolin lopputulokseen. Samoin kuin luvussa neljä esite-

tyt Jungin kompleksi ja sopivuus –malli, ne toteutuvat myös roolia tehdessä. Laulaja tekee roolin it-

selleen sopivaksi ja sovittaa itsensä rooliin. Roolin tekemisen täytyy sopia kokonaisuuteen, josta oh-

jaaja ja kapellimestari ovat vastuussa. 

 

Hahmoa ymmärtääkseni tutkin noituutta ja noitavainoja sekä  iso äiti arkkityyppiä. Hahmoanalyysissä 

keskityn pääasiassa tekstin narratiiviseen analysoimiseen. Perustan analyysini kerronnan havainnoin-

tiin sekä Jungin iso äiti arkkityypin näkökulmasta noitahahmojen analysoimiseen.  Hahmoanalyysi 

antaa laulupedagogille työkaluja tutustua laulamaansa rooliin, tekemään siitä omannäköisensä ja ym-

märtämään hahmoa sekä hahmoa ympäröivää kulttuuria, yhteisöä ja suhteita toisiin hahmoihin.  
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2 HAHMOANALYYSI 

 
Opinnäytetyöni metodina käytän narratiivista hahmoanalyysiä. Narratiivisessa tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita kertomuksesta ja siitä millaisena kertomuksena tutkittava kohde, tässä tapauksessa 

hahmo, on olemassa kulttuurissa tai yhteiskunnassa (Jyväskylän yliopisto 2015). Teen analyysin pro-

fessori Gerhard Schmittin esittelemän C.G. Jungin arkkityyppikategoriaan nojaten. Analyysini perus-

tuu havaintoihin, tulkintoihin, jotka perustelen tekstillä eli oopperan libretolla. Giuseppe Verdin mu-

siikki ilmentää librettoa ja sitä kautta herättää mielikuvia ja ajatuksia hahmoista. Trubaduuri-oopperan 

libreton ovat kirjoittaneet Leone Emanuele Bardare ja Salvatore Cammarano. Naamiohuvit on kirjoit-

tanut Antonio Somma.  

 

Lähestyn hahmoja narratiivisesti kuvaillen. Narratiivisessa näkökulmassa tärkeää on tarinan kertomi-

nen, joka kuuluu olennaisesti ihmisyyteen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka). Analysoin noitahah-

moja. Heitä ymmärtääkseni olen tutustunut kirjallisuuteen ja tutkimukseen noidista ja noitavainoista. 

Tämä on minulle taustatietoa, johon voin peilata hahmojen taustaa ja ymmärtää heidän tilannettaan, 

erityisesti heidän asemaansa yhteisössä. Tavoitteenani on ymmärtää oleelliset asiat hahmon persoo-

nasta, asemastaan sekä hänen merkityksensä tarinassa, hänen tekonsa ja tekojen motiivit.  

 

C.G. Jungin arkkityyppi iso äiti on vanhempi naishenkilö, joka on joko päähenkilöä tukeva ja auttava 

hahmo tai sitten ilkeä, paha ja päähenkilöä vahingoittava hahmo (Schmitt 1999, 225–226). Analysoin 

hahmoja tarkastelemalla iso äiti arkkityyppiä. Kaksi hahmoa, Azucena ja Ulrica edustavat molemmat 

iso äiti arkkityyppiä, mutta heidän rooleissaan korostuvat eri asiat. Heillä on erilainen asema yhtei-

sössä ja erilaiset roolit oopperoissa. He edustavat kahta erilaista noita-hahmoa. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1) Minkälaisia hahmoja Azucena ja Ulrica ovat? 

2) Miten C.G. Jungin iso äiti -arkkityyppi tulee esille noidan roolissa?  

3) Mikä on noita-roolin merkitys oopperassa? 
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3 ARKKITYYPIT 

 

Carl Gustav Jungin psyykekonsepti perustuu ajatukselle sielujen enemmistöstä yhdessä yksilössä 

(Schmitt 1999, 19). Jung esittelee ajatuksen arkkityypeistä kirjassaan Symbole der Wandlung –Vael-

luksen symbolit, joka on julkaistu vuonna 1912. Hän kuvaile arkkityyppiä perityiksi psyykkisiksi ku-

viksi, jotka riippumatta ihmisestä, kulttuurista tai ajasta toteutuvat samana ja näitä kuvia ymmärretään 

samalla tavalla. Arkkityypit eivät ole kuvia kollektiivisesta identiteetistä, vaan ne ovat rakenteellisia 

edellytyksiä kollektiivisen identiteetin subjektisesti vaihtuvissa kuvissa. (Schmitt 1999, 110,113.) 

 

3.1 Jungin arkkityyppikategoriat 

 

Saduissa ja tarinoissa on edustettuna neljä arkkityyppiä. Ne ovat varjo, anima tai animus, vanha viisas 

tai iso äiti ja itse. (Schmitt 1999, 152.) Varjo edustaa tiedostetun minän järjestäytymättömyyttä. Se on 

lapsenomainen, primitiivinen ja muinaisaikainen. Varjo estää psyyken sopeutumisprosessia, vaikka on 

tiedostetulle alisteinen. Varjo kompensoituu tiedostetun tajunnan kanssa. Jos tajunta on voimakas on 

varjo heikko, sekä toisinpäin, jos tiedostettu tajunta on heikko niin varjo on vahva ja yrittää kukistaa 

tiedostettua. Rikastuttava varjo antaa yksilölle huumoria, luovuutta ja joustavuutta. Se pääsee pilkah-

tamaan esiin yllättävissä tilanteissa vitsien ja heittojen muodossa. (Schmitt 1999, 157.) 

 

Toinen Jungin arkkityypeistä on anima ja animus. Ne kompensoivat hahmon ikää ja sukupuolta. Lap-

sekkailla sankareilla on äiti anima ja iäkkäämmillä tytär anima. Sama toteutuu myös naissankareilla 

isänä tai poikana. Satujen maailmassa animaa edustaa luonnossa maa, kolo, metsä, vesistöt sekä maan-

alaiset hahmot kuten käärme. Miespuolista animusta puolestaan kuvaa luonnossa aurinko, kuu, raikas 

tuuli ja lentävät linnut. (Schmitt 1999, 171.) 

 

Kolmas arkkityyppi on vanha viisas ja iso äiti. Vanha viisas ja iso äiti edustavat tietoisuuden ylempää 

tasoa. Hahmot tulevat esille tarinassa, kun sankari tarvitsee apua. He antavat ohjeita, neuvoja ja taika-

esineitä. Iso äiti esiintyy usein noidan tai keijun muodossa. Vanha viisas puolestaan voi olla isoisä, 

isoveli, vanha opettaja tai lääkäri. (Schmitt 1999, 214.) Klassisessa jungilaisessa psykologiassa vanha 

viisas –arkkityyppiä kutsutaan senex-voimaksi. Iso äiti symboloi arvokkuutta, viisautta, selkeitä rajoja 

ja itseymmärrystä. Heidän piirteinään ovat myös suorapuheisuus ja röyhkeys. (Pinkola Estes 1992, 

241.) Iso äiti on esikuva villinaisen arkkityypille. Villinaisen tärkeimpiä tehtäviä ovat intuition käyttä-

minen, herkkyys tunnistaa omassa elämässä ajanjaksoja (Pinkola Estes 1992, 114). Intuitio, vaiston 
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varainen sisäinen näkemys on villinaisen psyykeen aarre. Jungin mukaan mikään psyykessä oleva asia 

ei koskaan katoa. (Pinkola Estes 1992, 90.)  

 

Neljäs arkkityyppi on itse, se on yksilön symboli. Sen tehtävänä on sallia psyyken toiminta. Itse ei 

asetu samalla tavoin tietoisuuden tasoille kuten edelliset arkkityypit vaan se käsittää kaikki tasot. Itse 

on laaja kokonaisuus, joka käsittää psyykeen kaikki osa-alueet: minän, tiedotetun sekä persoonallisen 

että kollektiivisen tiedostamattoman. (Schmitt 1999, 229.) Pääkallo on ollut keskeisessä osassa esi-

isien palvonnassa, vanhoissa uskonnollisissa rituaaleissa. Sielu-Itsen on katsottu asuvan otsan luissa; 

silmät ovat ikkunat, etuovena suu ja sivuovina korvat. (Pinkola Estes 1992, 115.) 

 

3.2 Kompleksit 

 

Jungin psyykemallissa on tiedostettu ja tiedostamaton tajunta. Ajatus perustuu sielujen enemmistöön 

yhden ja saman yksilön sisällä. Tiedostetussa tajunnassa toimii minä ja tiedostamattomassa toimivat 

arkkityypit. Itse on näiden kahden tajunnan yhtymäkohdassa. Se on niiden keskus, johon vaikuttaa se 

miten nämä kaksi tasoa keskenään reagoivat. Minä on läsnä oleva ihmisen tiedostettu ja se kommuni-

koi tiedostamattoman kanssa. Tiedostetussa osassa ihminen ajattelee järjellä ja esimerkiksi suunnitte-

lee tulevaa ja miettii menneitä. Minä-kompleksi syntyy kun tiedostettu muodostaa mielikuvia, jotka 

vaikuttavat jatkuvilta, identiteettiä korkeammalle tasolle vaativilta ajatuksilta. Minä-kompleksi liittyy 

olennaisesti teoriaan sopeutumisesta. Ihmisen täytyy sopeutua sekä sisäiseen, että ulkoiseen maail-

maan. Sisäiseen maailmaan sopeutuminen vaatii yhteisymmärryksen itsensä kanssa. Tämä löytyy vasta 

sitten, kun ihminen on sopeutunut ulkoiseen ympäristöönsä. (Schmitt 1999, 26–28, 24.)   

 

Kompleksi jähmettää muuten vapaasti virtaavan energian. Arkkityypit kompensoivat kompleksia 

omista näkökulmistaan. Kompleksit jäsentyvät ja tulevat näkyviksi arkkityyppien kautta. (Schmitt 

1999, 28-29.) Esimerkiksi äitikompleksiksi-ilmiö, jossa psyykessä on jäännös äidin käyttäytymismal-

leista, kun ihminen on ollut lapsi. Naisen sisällä kuuluu äidin ääni, joka heijastaa lapsuuden aikaisia 

arvoja ja käsityksiä siitä miltä äidin pitäisi näyttää ja miten hänen pitäisi toimia. (Pinkola Estes 1992, 

188.) 

 
3.3 Iso äiti noidan roolissa 

 

Clarissa Pinkola Estes (1992) kertoo Villiäidistä, jolla on sammaleiset hampaat ja hänen leukaansa 

pitkin valui betelpähkinän mehua. Tämä Villiäiti on ilmennetty tarinassa vanhan eukon muodossa. 

Vanha eukko ilmestyy unessa naiselle, joka elää liian kilttinä elämäänsä eikä halua tunnustaa villi-
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naista itsessään. Villinaiseuden tunnustaminen ja Villiäidin opetus on rehellisyys omaa Itseä kohtaan, 

opetus kuolemasta ja uudistuksesta. (Pinkola Estes 1992, 102, 104.) 

 

Tarinoissa ja saduissa iso äiti voi ilmestyä äitimaana, villiäitinä, hyvänä haltijana tai noitana (Schmitt 

1999, 223). Viisaus näyttäytyy tarinoissa sekä miehen Der Alte Weise, että naisen Die Große Mutter 

rooleissa. Vanha viisas ja iso äiti ovat arkkityyppeinä samaa sukupuolta kuin henkilö itse, toisin kuin 

anima/animus -arkkityyppi, joka on vastakkaista sukupuolta. Arkkityypit sijoittuvat ja heijastavat toi-

sissaan sekä sukupuolta, että tietoisuuden ja energian tasoja. Mukautuminen tasolta toiselle jatkuu var-

jo- ja anima/animus-tasojen ristiriitojen selvittämisen jälkeen vanhan viisaan/iso äidin tasolle. Seu-

rauksena on psyykeen tietoisuuden korkeamman energian tason saavuttaminen, jolle sitten asetetaan 

seuraavat tavoitteet (Schmitt 1999,211). Iso äiti kuvaa siis animan kehitystä. Jokaisella arkkityypillä 

on positiivinen ja negatiivinen puoli. Iso äidin positiivinen puoli on äiti maa tai ystävällinen keiju, joka 

auttaa päähenkilöä ja jakaa viisauksia tai tekee taikoja. Pahuus tulee esille noidassa kuten myös pahan 

äitipuolen tai ilkeän kuningattaren roolissa. Iso äidin kehitys animasta tulee esille myös luottamuksena 

ja neuvon kysymisenä. Nuori tyttö tulee avuttomana äidin tai noidan luokse neuvoa kysyen tai taikaa 

anellen, usein rakkauden löytämisen toivossa. (Schmitt 1999, 213, 223.)   

 

Noidan hahmo mielletään pahaksi. Noita saattaa näyttää pelottavalta ja asua eristyksissä muusta yhtei-

söstä. Noitaan voi liittyä inhottavia piirteitä kuten lasten syöminen. Kuitenkin muut hahmot, kuten 

sankarit, näkevät vaivaa tullakseen noidan luokse kysymään neuvoa ja apua. Noita auttaa sankaria 

usein pyyteettömästi, sillä hän on jo menettänyt osansa yhteisössä, hän saattaa saada auttamisestaan 

pienen palkkion, vallan tunteen tai mielihyvää, mutta se ei muuta hänen asemaansa.  

 

Noita on roolinsa ja asemansa vanki. Noidan toiminnan motiivina voi olla kosto ja katkeruus. Hän ei 

kuitenkaan ole täysin yksin. Hänellä on usein apunaan eläinhahmoja ja muita metsän olentoja. Apurit 

ovat tarinoissa kuvattuna kieroina, kaksinaamaisina olentoina, jotka lähestyvät sankaria etsien tietoa, 

jota noita voi käyttää hyväksi. Noidalla on apunaan myös taikavoimat. Hän saattaa keittää myrkky-

lientä, lemmenjuomia tai muita yliluonnollisesti vaikuttavia ruoka-aineita. Tarinaan liittyy jännitys 

siitä syökö tai juoko sankari noidan myrkyttämän ruuan tai juoman. Noita saattaa myös muuttaa olo-

muotoaan ja vaikuttaa luonnonilmiöihin yliluonnollisilla voimillaan. Tähän on liitetty myös noidan 

aggressio, joka ottaa vallan, ja silloin noita muuttuu eläimen tai jopa paholaisen kaltaiseksi hahmoksi.  
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4 TAIKUUS JA NOITUUS 

 

Noituuden ja taikuuden avulla ilmaistiin rajanvetoa. Rajanveto tehtiin akseleilla hallittu – hallitsema-

ton, järjestys – kaaos ja sisäpuoli – ulkopuoli. Näissä vastapareissa jälkimmäinen merkitsi uhkaa edel-

liselle. Uhka kohdistui sosiaalisesti ja kulttuurisesti arvostettuihin asioihin. Myyttisellä tasolla uhka 

kohdistui tuonpuoleisen maailman kautta maailmalle, sosiaalisen elämäntasolla yhteiskunnallisiin pe-

rusyksikköihin esimerkiksi kotitalouden toimintaa tai yksittäisten ihmisten terveyteen. Taikuus vah-

visti rajaa sisä- ja ulkopuolen välillä ja teki sisäpuolesta jäsentyneemmän, kiintyneemmän ja kestä-

vämmän. Ulkopuolella noituus puolestaan edusti kaaosta, jolla rajoja murtamalla sisäinen eheys pyrit-

tiin hajottamaan. Noituuden kautta ongelmat saattoi siirtää ulkopuolelle, ulkopuolinen paha nähtiin 

syynä ongelmiin. Noituuden mahdollisuus vaikuttaa sisäiseen maailmaan tapahtui heikkojen rajojen ja 

epävakaisuuden kautta. (Eilola 2004, 166–167.) 

 

Uuden ajan 1600-luvun maailmankuvaan kuului ajatus siitä, että onnen määrä on vakio. Ihminen syn-

tyi tiettyyn yhteiskunnalliseen asemaan ja sai tietyn määrän onnea. Elämän kriisitilanteessa yksilön ja 

yhteisön tavoite oli onnen varmistaminen. Onni oli kollektiivista yhteisön menestystä ja eheyttä. On-

nea sai ja sitä pitikin parantaa taikuuden avulla siinä tapauksessa, että joku oli sen ensin varastanut 

teoin, ajatuksin tai kirouksin. Se, että joku varastamalla tavoitteli itselleen onnea enemmän kuin mitä 

hänelle kuului oli yhteisön moraalin kannalta paheksuttavaa. Tämä maailmankuva ja ajattelutapa mah-

dollisti taikuuden ja noituuden sekä mustan magian harjoittamisen. Tästä seurasi siitä syyttäminen ja 

rangaistukset noidille aina kuolemantuomioon asti (Virtanen 2016, 51.) Kansa harjoitti taikuutta pa-

remman tiedon ja suuremman turvan puutteessa. Useat taiat liittyivät kiinteästi arjen askareisiin, niin 

ettei niitä erikseen mielletty taikuudeksi. Taioilla selvitettiin karjaonnea, varkaan etsimistä, naimaon-

nea, matkan onnistumista tai kadonneen kotieläimen löytämistä. Kansa puhui loitsimisesta, varkaan 

katsomisesta tai luvun laskemisesta. (Virtanen 2016, 46-47.) 

 

Taikuutta käytettiin silloin, kun ihminen sairastui. Lääkärin ammatti ei ollut vielä eriytynyt omaksi 

alakseen 1600-luvun puolivälissä, kuten myöhemmin modernissa ajassa. Lääkärin toimenpide saattoi 

muistuttaa kansanparantajan rituaalista performanssia. Se lisäsi myös turvallisuuden tunnetta. Sairautta 

ei hoidettu vain fysiologisena häiriötilana vaan sairaan sosiaalinen tila otettiin huomioon. Sairasta 

tarkkailtiin holistisesta eli ihmisen kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, hänen persoonallisuutensa, käyt-

täytymisensä ja elämäntilanteensa vaikutti siihen miten sairautta tulkittiin. Myöskään lääketeollisuus ei 

ollut kehittynyt, joten kipulääkkeiden sijalla käytettiin enimmäkseen alkoholia. Sairauden syyn selvit-
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tyä käytettiin rohtoja, erilaisia yrttivalmisteita ja kääreitä sairauden parantamiseksi. Myös loitsujen ja 

rukousten lukemista ja toistamista käytettiin parannuskeinona. (Virtanen 2016, 48–50.) 

 

Sairauksien parantaminen ei tarkoittanut niinkään sairauksien poistamista, vaan siirtämistä ja karkotta-

mista. Sairaus saatettiin siirtää ihmiseltä nukkeen tai kotieläimeen tai karkottaa maailman laidalle 

myyttiseen vainajaan. Parantaja ei siis vain parantanut yhtä ihmistä, vaan hoiti koko yhteisöä. Ihmis-

keho oli perusyksikkö, mutta siitä tapahtuvat muutokset, esimerkiksi sairauksien tai kriisien takia, vai-

kuttivat koko kyläyhteisöön ja maailmajärjestykseen. (Virtanen 2016, 50.) 

 

Noituutta pidettiin salaliittona Jumalaa vastaan, vaikka taikuus hyväksyttiinkin kansan keskuudessa. 

Joissakin tapauksissa noituutta pidettiin myös salaliittona valtiota vastaan. (Toivo 2004, 194.)  Myös 

taikuutta, hyvää tarkoittavaa valkoista magiaa pidettiin yhtä tuomittavana kuin noituuttakin, sillä se 

houkutteli ihmistä turvautumaan muuhun kuin Jumalan armoon. Sen vuoksi se oli tuhoisampaa ihmi-

selle kuin pahana nähty musta magia, noituus. Ihmisen tuli myös hyväksyä Jumalan hänelle antamat 

koettelemukset eikä taikuuden keinoin estää niitä. (Toivo 2004, 206.)   

 

Carl Gustav Jungin arkkityyppi kategoriassa iso äiti on vanhan viisaan naispuolinen vastine. Iso äiti 

esiintyy tarinoissa sekä hyvänä hoivaavana ja auttavana äitinä tai keijuna sekä pahana noitana tai jul-

mana kuningattarena. (Schmitt 1999, 224.) Valkoinen ja musta magia ovat samankaltainen vastapari. 

Valkoiseksi magiaksi katsotaan auttavia voimia ja taikoja, kun taas mustaan magiaan liitetään paholai-

nen ja pahan voimat, kiroukset sekä noituudet. 

 

4.1 Hoivaava äiti ja jumalatar 

 
Neoliittiselta kaudelta 4500-3500 eKr. on säilynyt patsaita, jotka kuvaavat naisen jumalatar-kulttia. 

Jumalatar hahmo on kuvattuna veistoksissa monikasvoisena ja muuttuvaisena. Usein jumalatar kuvat-

tiin synnytysasentoon korostamaan elämän antajaa tai hänet kuvattiin kasvien ja eläinten kanssa esi-

merkiksi sitomassa kukkakimppua tai puhumassa leijonien ja vuohien kanssa. Paradoksaalista tässä 

hahmossa on elämänantajan lisäksi se, että hän on myös elämän riistäjä, kohtu ja hauta samassa hah-

mossa. Historian saatossa jumalatar on hallinnut mytologioita. Hänessä henkilöityy aika, tila ja aine. 

Hänessä kaikki elollinen syntyi ja kuoli. (Albeck, Pade 1992, 13.)  

 

Noitaoikeudenkäyntien kautta on tutkittu naisten mielenmaailmaa, sopeutumista odotuksiin, keinoja 

selviytyä ja luoda omaa identiteettiään uudessa modernissa ajassa ja yhteiskunnassa. Noituus- ja tai-

kuusoikeudenkäynnit paljastavat vääristyneitä tilanteita. Naiset olivat emäntiä, joilla oli vastuu kotita-
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loudesta. Emännällä oli vaativat työt ja rima oli asetettu korkealle, hyvän emännän tuli onnistua. Nai-

set saattoivat syyttää naapuriaan omasta epäonnistumisestaan. Emännän tehtävänä oli pitää kotitalou-

den puhtaus ja rajat kunnossa. Se ei tarkoittanut pelkästään emännän oman ruumiillisen siveyden puh-

tautta vaan koko kotitalon puhtautta. Näin ollen naisen ensimmäinen raja kulki hänen ruumiinsa ympä-

rillä ja toinen hänen kotitaloutensa ympärillä. Kolmas raja asetettiin hallitun kulttuurin ja villin luon-

non välille. (Toivo 2004, 217.) 

 

Uuden ajan alun naisen identiteetin merkittäviä osia emännyyden lisäksi olivat äitiys ja seksuaalisuus. 

Tutkija Lyndal Rooper on esittänyt Augsburgin noitaoikeudenkäynneistä teorian, jossa syyttäjänä ovat 

vastasynnyttäneet äidit ja syytettyinä ovat iäkkäämmät, lapsettomat naiset, jotka ovat olleet auttamassa 

kotitalouden ja lapsen hoidossa. Rooper tulkitsee näitä kertomuksia esioidipaalisen vaiheen takaumina. 

Taloudenhoitaja ottaa talossa äidin roolin ja äiti projisoi oman epävarmuutensa ja vihan tunteensa aut-

tajaan. (Toivo 2004, 220.) Naisten kansanparannustaitoja pyrittiin hallitsemaan ja hävittämään noita-

vainoilla. Paholaisen palveluksessa olevat kätilönoidat pystyivät ehkäisemään syntien seuraukset. Kak-

si syytä oli yli muiden: Syntyvyys oli naisten käsissä sekä koululääketiede pyrki sivuttamaan kansan-

parannustaidot. (Toivo 2004, 202.) 

 
4.2 Tuhoava ja pelottava noita-akka  

 

Käsite Häxa vakiintui noitavainojen jälkeen 1600-luvun loppupuolella. Se tarkoitti nimenomaan noi-

tasapattiin eli noitien kokoontumiseen lentävää noitaa. Sitä ennen käsite tunnettiin Keski-Euroopassa 

jo 1400-luvulla. Käsite troll puolestaan tarkoittaa muinaisskandinaavisessa kirjallisuudessa kaikenlai-

sia demonisia olentoja. Se oli paha tuonpuoleinen olento, joka esiintyi vesistöissä, metsissä ja vuorilla. 

Suomessa käytettiin sanaa hiisi. (Eilola 2004, 151–152.)  

 

Noita on iso äiti –arkkityypin tuhoava ja pelottava puoli (Schmitt 1999, 226). Eilola (2004, 164,166) 

kuvaa noitaan liitettäviä negatiivisuuksia. Noitaan projisoidaan paha. Noita edustaa kielteisten tuntei-

den kontrolloimattomuutta ja ulosmurtautumista. Noita on vihollinen yhteisön keskellä ja hän toimii 

yhteisöä jäsentäviä voimia vastaan. Saasta ja ei-hyväksytty siirrettään omien rajojen ulkopuolelle esi-

merkiksi pitkäaikaisissa riidoissa, joissa sovintoa ei ole näkyvissä. Noita edustaa hyvän kristityn vas-

takohtaa, hän oli riidanhaastaja, uppiniskainen ja anteeksiantamaton. Noidan sana on valheellinen eikä 

siihen ollut luottamista. Mitä enemmän noidalle kertyy negatiivisia tunteita ja hänen käyttäytymisensä 

muuttuu aggressiiviseksi sitä enemmän hän muistuttaa mielikuvaa pahasta noita-akasta. 
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Köyhyys on yksi yleinen piirre, joka yhdistetään noitaan. Noidaksi syytetyn asema oli heikko, kuten 

yksinäisten naisten, leskien ja muiden syrjäytyneiksi uskottujen henkilöiden oli uuden ajan alussa. 

(Nenonen 2007, 121.) Noidaksi luokiteltiin myös helposti ihminen, joka paransi, ennusti ja noitui 

pyynnöstä ja palkkiosta. Yksi tällainen noidalta yleisesti pyydetty teko oli vastataika eli suojaava ma-

gia. Vastataiat olivat tärkeitä riitakumppaneita vastaan, joiden uskottiin olevan noitia ja jotka saattoivat 

langettaa toisen päälle esimerkiksi sairauksia. (Nenonen 2007, 126.) Huonot välit äidin ja tyttären kes-

ken antoi kansalle aihetta epäillä toista heistä noidaksi. Riidat heikensivät uskottavuutta ja arvovaltaa. 

Myös miehet kärsivät läheisensä noituussyytöksistä. Useissa tapauksissa, jossa vaimo, tytär tai sisko 

tuomittiin noituudesta heidän puolustajinaan oli ainakin yksi mies. (Nenonen 2007, 113.) 

 

Noita on sekä alistetun naisen aseman että vahvan, voimakkaan ja itsenäisen naisen symboli. Vanha 

mystikkojen  näkemys 1800-luvulta tulkitsee noituuden pakanallisena, esi-kristillisenä uskontona, jos-

sa naiset palvovat jumalatarta. (Toivo 2004, 188.)  Margaret Murrayn kuuluisa, mutta virheellinen teo-

ria väitti noitavainojen olevan esikristillisten hedelmällisyyskultin rippeiden tuhoajia. Murraylla oli 

paljon kannattajia, mutta häneen suhtauduttiin myös erittäin kriittisesti. Eniten kannattajia oli naisliik-

keissä ja uusnoitien liikkeissä, joissa korostettiin naisen seksuaalisuuteen, raskauteen ja synnytykseen 

liittyviä kysymyksiä. Hedelmällisyyden palvonta kultti loi luonnon hedelmällisyyden ja naisen välille 

mystisen yhteyden. (Toivo 2004, 190.)   

 

Mielikuva noidasta sekä alistettuna, että itsenäisenä naisena, joka kärsi väkivaltaisia noitaoikeuden-

käyntejä, kidutusta ja joka poltettiin roviolla oli vahvasti esillä naisliikkeissä 1960- ja 1970-luvuilla. 

Radikaalifeministien korostama Mary Daly esitti noitavainot patriarkaalisen yhteiskunnan naisvainoi-

na. Noita edusti ideaalista naishahmoa, joka uskalsi aiheuttaa hankaluuksia eikä vain alistunut. Hahmo 

oli vahva, rohkea ja viisas. (Toivo 2004, 195–196.)  Kuitenkin noitien sosiaalisesta luokasta on eri 

käsityksiä. Esimerkiksi 1970-luvulla levinnyt, nykyään virheelliseksi katsottu käsitys on, että noidat 

olisivat olleet yksinäisiä, köyhiä naisia. Tilastotietojen mukaan niin noituudesta syytetyt kuin syyttäjät 

olivat keskivarakkaita talonpoikaisperheitä. He olivat tiiviisti sidoksissa omaan yhteisöönsä. (Toivo 

2004, 207.) 

 

Noituudesta syytettyä ja hänen lähipiiriään kohtasi julkisen häpeän lisäksi kunnianmenetys ja yksinäi-

syys. Toisin kuin nykyaikana, olivat ihmisen kaikki elämän osa-alueet julkisia, ammatillinen elämä ja 

julkisuus kietoutuivat yhteen. Koti oli julkinen paikka ja perhekunnat olivat suuria. Ryhmään kuulu-

minen ja yhteisöllisyys olivat yksilön tärkeimpiä ominaisuuksia. Ryhmän jäsenyys määritteli ihmisen 
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maineen ja kunnian.  Ilman ryhmää ja siihen kuulumista ihmisen elämä muuttui merkityksettömäksi ja 

ihminen kadotti oman identiteettinsä. (Virtanen 2016, 59–60.) 

 

Kasvimaailman salaisuudet tuntevaa henkilöä saatettiin vainota noitana. Noitien uskottiin tietävän yr-

teistä ja yrttimagiasta paljon enemmän kuin muut asiantuntijat kuten munkit ja lääkärit. He tiesivät 

mitkä kasvit tappavat, parantavat tai vääristelevät todellisuutta. Yhdistelemällä oikeita yrttejä noita 

pystyi lentämään, tuhoamaan tai tuottamaan onnettomuutta, mutta myös parantamaan sairauksia. Yr-

teillä oli taianomaisia tehoja. (Albeck, Pade 1992,31.) 

  

Kansanparantajat kilpailivat uuden lääketieteen kanssa, ja heitä saatettiin syyttää noituudesta. Kansan-

parantajia oli uuden ajan alussa useita, mutta vain osalle se oli päätoiminen ammatti. Parantamista si-

nänsä yrttien ja voiteiden avulla ei pidetty noituutena, mutta kun siihen yhdistettiin loitsuja tai muita 

menoja niin se tulkittiin noituudeksi. (Nenonen 2007, 126.) 

 

Eläinhahmot ovat kertomuksissa kuvattu noidan ystävinä ja apureina. Ne tarkkailevat noidan toimia ja 

liittyvät usein itsekin ennustuksiin. Eläimellä uskottiin olevan maagisia kykyjä ja niillä oli merkittävä 

osa myyteissä ja uskonnollisissa menoissa. Rupisammakon iljetystä herättää sen matelijamainen luon-

ne eläimen groteski naama sekä sen erittämä myrkky. Keskiajalla rupisammakkoa pidettiin noidan 

suosikki lemmikkinä, jolta hän sai myrkkyä keitoksiinsa. Muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset uskoi-

vat, että rupisammakko pystyi ennustamaan tai vaikuttamaan säähän. Rupisammakko voi ärsytettynä 

tuottaa myrkkyä, mutta vain äärimmäisissä tilanteissa se on tappavaa. (Albeck, Pade 1992, 12, 14.) 
 

Käsitys noidan ja pöllön välisestä yhteydestä voimistui keskiajalla. Yöaikaan liikkuva pöllö yhdiste-

tään pahoihin henkiin. Myös pöllön isot silmät ja litteä naama sekä ihmisääntä muistuttava kirkuna ja 

huudot herättävät pelkoa. Roomalaiset käyttivätkin pöllöstä nimitystä strix tai striga, joka tarkoittaa 

myös noitaa.  Pöllön huudon uskottiin ennustavan kuolemaa. (Albeck, Pade 1992,15.) 

 

4.3 Valkoinen ja musta magia 

 

Suomessa on tehty tutkimusta noituudesta jo 1640-luvulta lähtien. Pietari Brahen perustamassa Turun 

akatemiassa julkaistiin kaksi aikansa keskeistä väitöskirjaa Johannes Muntheliuksen tutkimus De Ma-

gia Naturali ja Johannes Wasseniuksen Disp. Phil. De Magia Naturali. Näissä väitöksissä erotetaan 

luonnollinen magia ja demoninen magia, jotka nykypäivänä tunnetaan käsitteillä valkoinen ja musta 

magia. Valkoinen magia on menestystä ja parantamista tavoitteleva magia, joka muistuttaa empiirisiä 
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luonnontieteitä, musta magia puolestaan on vahingoittavaa magiaa, jossa pidetään yhteydenpitoa paho-

laiseen ja demoneihin. (Virtanen 2016, 74.) Maagisen vaikuttamisen negatiivisena puolena nähtiin 

noituus ja positiivisena puolena taikuus (Eilola 2004, 136). Noituus ymmärretään ihmisen yliluonnolli-

sena voimana, jolla hän vahingoittaa muita. (Eilola 2003, 56).  

 

Uskonnossa yliluonnollisilta voimilta rukoillaan ja anotaan apua, magiassa puolestaan yliluonnolliset 

voimat manipuloidaan ja pakotetaan haluttuun toimintaan. Pyhimyskulteissa pyhimykselle luvataan 

toiminnasta vastalahja. Mustassa magiassa pahojen henkien kanssa saatetaan liittoutua.  1400-luvun 

lopulla Euroopassa levisi ajatus, että paholaisen kanssa liiton tehneet noidat lentävät öisin luudilla ja 

juhlivat suurina juhlapyhinä paholaisen kanssa noitasapatissa. Noitasapatti oli oppineiden eliittien 

luomus, jossa häväistiin pyhiä asioita, murhattiin ja syötiin lapsia, vietettiin orgioita ja alistuttiin sek-

suaalisesti paholaiselle. (Katajala-Peltomaa & Toivo 21, 2004.) 

 

Vaikka valkoista magiaa on harjoitettu kansan keskuudessa vuosisatojen ajan, sääti esivalta sen rikok-

seksi Ruotsi-Suomessa 1500-luvulla. Noituus katsottiin rikokseksi, mutta siitä sai kuolemantuomion 

vain jos sillä aiheutettiin toisen ihmisen kuolema. Kuitenkin taikuus ja noituus määrättiin kuoleman-

rangaistuksen alaiseksi Västeråsin valtiopäivillä vuonna 1527. Syynä siihen oli kymmenen vuotta ai-

kaisemmin Saksasta alkanut uskonpuhdistus, joka rantautui Pohjoiseen. (Virtanen 2016, 236–237.) 

 

4.4 Noitasapatti 

 

Noitasapatti oli tapahtuma, jonne noidat lensivät. He kokoontuivat myyttiseen paikaan tanssimaan, 

syömään, juomaan ja harjoittamaan luonnotonta seksiä. Suomessa ja Ruotsissa tätä noitasapattia uskot-

tiin vietettävän Blåkulla –nimisessä paikassa. Noitasapatissa noidat solmivat liiton paholaisen kanssa,  

he saivat kyvyn satuttaa toisia, kun olivat ensin antaneet sielunsa paholaiselle. Ruotsissa noitien uskot-

tiin vievän noitasapattiin myös lapsia. (Eilola 2004, 137.) Noitasapattiuskomusten perustalla on iki-

vanha šamanistinen perinne, jossa sielulla on kyky irrota ruumiista omille teilleen ja tietäjän kyky vai-

pua tiedottomaan tilaan. (Nenonen 2007, 56.) Sielun irrottautumista ruumiista perusteltiin myös siten, 

että sanottiin ihmisellä olevan kaksi sielua. Itse-sielu saattoi poistua ruumiista ja käydä tuonpuoleises-

sa. (Eilola 2003, 315.) 

 

Paholaisella oli metamorfoosimainen muoto, joka esiintyi niin ruumiillistumana kuin henkenä. Blåkul-

la-tapauksissa eli ruotsalaisissa ja suomalaisissa noitasapattikertomuksissa paholainen otti ruumiillisen 

muodon muodon ja kovakouraisesti pakotti ihmisiä mukaansa. Myös lapset, jotka vierailivat Blåkul-
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lassa saivat siellä ruumiillisia oireita ja mustelmia pieksämisestä. (Eilola 2003, 165.) Blåkullan sijainti 

on arvioitu olevan helvetin läheisyydessä, mutta sen lähellä sijaitsi myös Vitkulla eli Änglakammare. 

Valkoiset enkelit pelastivat lapsia Blåkullasta ja veivät heidät sinne turvaan. Vitkulla kuvattiin valoi-

sana paikkana, jossa oli hyvä olla. Siellä rukoiltiin ja veisattiin virsiä. (Eilola 2003, 146.) 

 

Metsä merkitsee rajaa, josta ranta-alue loppuu ja sisämaa alkaa. Metsä edusti pahansuopuutta, ei pel-

kästään metsän petojen tähden. Metsästä puuttui sosiaalinen järjestäytyminen, eikä normien valvomi-

nen ollut helppoa, joten metsä rinnastettiin yhteisön ulkopuolisuuteen. Kansanrunoudessa susi symbo-

loi rikollista, yksinäistä ihmistä tai henkilöä, joka asettuu yhteisön normien ja rajojen ulkopuolelle. 

Samantapainen jaottelu on nähtävissä jo muinaisissa saagoissa, jossa maailma jaettiin kahteen piiriin 

midgårdiin ja utgårdiin. Midgård oli jumalien ja ihmisten asuttama, jossa vallitsi harmonia ja järjestys. 

Utgård oli puolestaan trollien, jättiläisten asuttama kaaosvoimien paikka. (Eilola 2004, 142.)  

 

Tutkija Marko Nenonen (2004, 106, 247) kertoo artikkelissaan, että Kramerin Malleus Maleficarumis-

sa eli suomeksi Noitavasarassa ei kerrota mitään noitasapatista. Siinä mainitaan ainoastaan, että naisel-

la on kyltymätön lihallinen halu. Sen vuoksi syyllisyys noitasapattiin menemisestä ja paholaisen pal-

vonnasta kaatuu naisten päälle. Tästä syystä jotkut tutkijat ovat pitäneet noitavainoja nimenomaan 

naisvainoina.  
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5 NOITAVAINOT 

 

Noitavainot ovat varhaisen modernin ajan ilmiö. Suhtautuminen taikuuteen ja noituuteen kiristyi 1600-

luvulla. Syitä voi olla useita, tutkijat ovat esittäneet kaksi päälinjausta syistä: hallinnon, politiikan ja 

oikeuslaitoksen kehityksen sekä taloudelliset ja sosiaaliset ristiriidat. (Virtanen 2016, 238.) Ainutlaa-

tuisia piirteitä Euroopan noitavainoissa oli noitasapattiin lentävät noidat ja hyvää tarkoittavan taikuu-

den luokitteleminen rikokseksi (Nenonen 2007, 138). 

 

Tutkija Jari Eilola kommentoi noitauskomuksen epänormaalia ja patologista luonnetta: ”Noitavainot 

olivat lyhytaikainen häiriötila” (Eilola 2003, 13). Tutkija Nenonen kirjoittaa noitavainojen olevan en-

nemmin vainojen historiaa kuin noituuden historiaa (Nenonen 2007, 274). Noitavainot eivät olleet 

ainoita, joissa kuolemaan tuomittu poltettiin roviolla. Useissa vainoissa toisinajattelijat saivat saman 

kohtalon. (Nenonen 2007, 269.) Noitavainoissa käytettiin henkistä väkivaltaa, sekä määrättiin vankeut-

ta, jopa eristettyä vankeutta, jotta syytetty tunnustaisi syyllisyytensä. Myös fyysistä väkivaltaa käytet-

tiin kuten peukaloruuvia, jota tiukasti kiristämällä pystyttiin murskaamaan sormien luut ja nivelet. (Ei-

lola 2003, 170, 177.)  

 

Noitana syytetty tai tuomittu henkilö eristettiin yhteisön ulkopuolelle. Yhteisö määritteli hänen osansa 

ja noita koki eristämisen menetyksenä. Hän menetti osan itsestään ja olemuksestaan. Eristäminen 

syöksi hänet syvään aggressioon. (Eilola 2003, 300.)  Noidan aggressio, joka syntyi syytöksistä ja 

mahdollisesta eristämisestä ja syrjäyttämisestä, oli täysin vastakkainen niin sanotun huoneentaulun eli 

sen ajan, erityisesti kristillisen uskon perusteella, hyväksyttyä ja toivottua käytöstä. Naisen tuli olla 

anteeksiantava ja armelias sekä kuuliainen miestään ja esivaltaa kohtaan. Noidat puolestaan käyttäy-

tyivät omavaltaisesti, kieltäytyivät sovinnosta ja käyttivät terävää kieltä. (Eilola 2003, 300.) Tästä eris-

tämisestä ja siitä seuranneesta aggressiosta tuli kierre, sillä noita projisoi vihansa hänet eristäneisiin 

eikä häntä otettu takaisin yhteisöön, vaikka hän olisi sitä toivonut. Sen vuoksi aggressio vain kasvoi. 

(Eilola 2003, 319.) 

 

Noitadoktriini on teoreettista tutkimusta, jolla pyritään selvittämään noituuden vaarallisuus. Se auttoi 

tuomareita ja papistoa noitien tunnistamisessa (Virtanen 2016, 68). Noitavainoissa syytettynä oli sekä 

miehiä että naisia (Virtanen 2016, 241). Viimeisen kerran noituudesta syytetty teloitettiin Euroopassa 

1775. Sen jälkeen ei noituudesta enää langetettu kuolemanrangaistusta. (Albeck, Pade 1992, 80.) 
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5.1 Kirkon suhtautuminen noitiin  

 

Uskonpuhdistuksen jälkeen puhdasoppisuuden myötä taikuus katsottiin rikolliseksi toiminnaksi. Noi-

tuus oli jo aikaisemmin katsottu rikokseksi. Kansanuskon juhlat kuten kekri sulautuivat kristillisen 

juhlaperinteeseen. (Eilola 2003, 55.) Uskonnollinen elämä piti yhteisöjä koossa jumalanpalveluksen ja 

ehtoollisen kautta. Ehtoolliselta poissulkeminen sulki ihmisen yhteisön ulkopuolelle. Uskonnon rooli 

korostui keskiajalla ja uuden ajan alussa määriteltäessä oikeaa ja väärää toimintaa, valtasuhteita sekä 

yhteiskuntajärjestystä. (Katajala-Peltomaa & Toivo 2004,14.) Kristillinen kirkko valtion kanssa yhteis-

työssä valvoi muun muassa avioliiton sopua ja väkivallattomuutta. Se sääti lakeja kuten salavuoteus, 

joka auttoi perheitä pitämään järjestystä kotona nuorien tyttärien ja poikien keskuudessa. (Nenonen 

2007, 197.)  

 

Keskiaikaisten paholaistarinoiden sisältö oli synnintunnustuksen puhdistava vaikutus sekä demonien 

voimattomuus pyhien edessä. Sillä kirkko pystyi kontrolloimaan kansaa. Kansa puolestaan mielsi 

kontrollin menettämisen esimerkiksi omassa kehossa, teoissa ja sanoissa paholaisen riivaamaksi. Paho-

lainen koettiin todelliseksi ja voimalliseksi toimijaksi. Kirkon oppineet mielsivät paholaisen kaaoksen 

ja onnettomuuden aiheuttajaksi, kansa puolestaan turvautui paholaisen apuun estääkseen onnettomuut-

ta. Noituuden ja taikuuden nähtiin järkyttävän Jumalan luomaa järjestystä, kotitalouden menestystä ja 

ihmisen sisäistä harmoniaa. Noituuden sulkeminen yhteisöjen ulkopuolelle vahvisti yhteisöä ja sen 

hyväksyttyjä toimintamalleja. (Katajala-Peltomaa & Toivo 2004, 25.) Paholainen on kuvattuna keski-

aikaisissa kirkkomaalauksissa. Usein kuva on kirkon uloimmissa osissa kuten asehuoneessa. Tällä ku-

vattiin sitä, että paholaisen voima ylettyy vain kirkon uloimpiin osiin. (Eilola 2003, 157.) 

 

Englannissa ja Skotlannissa noitia pidettiin saatananpalvojina 1600-luvulla. Heidän katsottiin olevan 

langenneita kristittyjä, jotka paholainen oli saanut puolelleen ja jotka häpäisivät kristillisen liturgian eli 

jumalanpalveluksen. Saatana kuvattiin laskelmoivaksi, joka eläimen tai ihmisen hahmossa väijyi uhre-

jaan. Saatanan lupaukset olivat toivoa herättäviä, mutta kätkivät taakseen vaatimuksen tottelevaisuu-

desta. Noidat toimivat kristittyjä vastaan ja yrittivät tehdä heidän elämänsä sietämättömäksi mm. levit-

tämällä sairauksia, hedelmättömyyttä, hulluutta ja kuolemaa magian avulla sekä ihmisiin että eläimiin, 

tuhoamalla ihmisten elinkeinoon: karjan ja sadon. (Albeck, Pade 1992,8-9.) Noidat solmivat liiton 

paholaisen kanssa. He antoivat sielunsa paholaiselle ja sitä kautta saivat voiman vahingoittaa toisia. 

(Eilola 2003, 124.) 
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5.2 Noitavainojen syyt 

 

Noitaoikeudenkäyntejä saattoi syntyä useasta syystä, noituussyytteet myös yleistyivät useissa maissa 

samaan aikaan. Eniten niitä ilmeni 1600-luvun alkupuolella Euroopassa, ja myöhemmin Suomessa ja 

Ruotsissa 1600-luvun jälkipuoliskolla. (Nenonen 2007, 139.) Huonontuneet elinolot, kurjuus ja sodat 

lisäsivät ristiriitoja kansan keskuudessa. Ihmiset kilpailivat keskenään elinoloista ja yhteiskuntaluokki-

en välille syntyi riitaa ja kaunaa. Köyhiä syytettiin noituuden harjoittamisesta. Se saattoi olla osa luok-

kataistelua. (Nenonen 2007, 143.) Kaikki ihmiset eivät pitäneet noitaoikeudenkäyntejä vastenmielisi-

nä. Sillä, että noidat saivat tekonsa mukaan, suojeltiin viattomia. (Nenonen 2007, 197.) 

 

Noitavainojen taustalla on useita syitä. Noitavainoissa miesten hallitsemassa yhteiskunnassa pyrittiin 

rajoittamaan naisten seksuaalisuutta, joka herätti miehissä naisvihaa. Vainojen syynä on voinut olla 

myös se ettei kirkko suvainnut pakanallisia uskontoja, magiaa ja taikauskoa. Katolinen tuomiolaitos 

inkvisitio etsi uusia vihollisia kerettiläis- ja juutalaisvainojen jälkeen. Vainojen taustalla piilevät myös 

ihmisten ja yhteiskuntaluokkien väliset taloudelliset ristiriidat. Huonontuneet elinolot kärjistivät tilan-

netta. Noitavainot olivat myös kurinpidon tiukennusta, joka puolestaan nosti ja vahvisti uuden aikaisen 

oikeushallinnon asemaa. (Nenonen 2007, 36.) 

 

Yksi teoria noitavainoista on Robert Muchembledin akkulturaatio eli kulttuurien yhdenmukaistamis-

teoria. Yhteiskunnan johtavat ryhmät ohjasivat kansanjoukkojen tapoja ja uskomuksia ja niiden kautta 

he pystyivät hallitsemaan ihmisiä ja toisia ihmisryhmiä. Kansanomaisen kulttuurin vuodenkiertoon ja 

perheiden juhliin kuului paljon taikoja. Niitä oli myös päivittäisissä tavoissa. 1500-luvulta alkaen vi-

ranomaisten toimesta näitä juhlaperinteitä lopetettiin tai muutettiin uskonnollisesti sopivaan muotoon. 

(Nenonen 2007, 159.) 

 

Toinen teoria noitavainoista liittyy puolestaan naisten tietoisuuteen ehkäisymenetelmistä ja raskauden 

keskeyttämisestä. Musta surma 1300-luvulla toi Eurooppaan pahan väestöpulan ja tämän jälkeisenä 

aikakautena naiset, joilla oli tietoa ehkäisystä joutuivat vaaraan. Sen vuoksi hallitseva luokka kävi käti-

löitä vastaan, joilla oli tietoutta ehkäisystä. (Nenonen 2007, 119.) 

 

Valistuksen ajan alkaminen oli yksi tärkeimmistä syistä noitavainojen loppumiselle. Tutkittu ja perus-

teltu tieto sai suuremman sijan ihmisten elämässä aikana jona koulutusta, tiedon ja osaamisen sekä 

yhteiskunnallisten olojen parantamista korostettiin. (Nenonen 2007, 241.) Kramerin vuonna 1486 jul-

kaistu noituudesta kertova Noitavasara Malleus Maleficarum ei ollut syynä noitavainoihin, sillä teos 
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on nykyään paljon kuuluisampi kuin se oli vainojen aikana, eikä useimmissa oikeudenkäynneissä sii-

hen viitattu lainkaan. (Nenonen 2007, 116). 

 

Dosentti Marko Nenonen (2007) pohtii noitavainojen loppumisen syitä ja toteaa, että jälkipolven aja-

tukset ovat olleet toisenlaiset, myös luonnontieteiden teorioiden suosion yleistyminen, noitasapattius-

komusten hylkääminen, sekä se, että noituuden harjoittamista ei laskettu enää rikokseksi. (Nenonen 

2007, 254.) Myös uteliaisuus, valistus ja keskustelu korostui kansankulttuurissa uudella tavalla. Usko 

työhön ja osaamiseen sekä hengellinen usko syrjäyttivät magiaan uskomisen. Herätysliikkeet auttoivat 

myös taistelemaan taikauskoa vastaan. (Nenonen 2007, 256.) 
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6 VERDIN NOIDAT 

 

Verdi saapui Milanoon vuonna 1832. Verdi syntyi niihin aikoihin kun Rossini oli saanut läpimurtonsa 

ja kasvoi nuoruudessaan Rossinin kulta-aikana, mutta Milanoon saapuessa ilmapiiri oli jo muuttunut. 

Belliini oli silloin musiikkimaailman huipulla, hänen musiikissaan kuului tunteet entistä enemmän, 

melodialinjat olivat pidempiä ja harmoniaa käytettiin ilmaisuvoimaisemmalla tavalla, kuten soinnun 

pidätykset vahvoilla tahdin osilla. Tämä korostui erityisesti tenoriosissa. Rossinin aikana tenorilta, 

kuten muiltakin äänityypeiltä vaadittiin kevyttä ja liikkuvaa, koloratuuria, mutta Bellini puolestaan 

halusi intensiivistä, kestävää, ilmaisuvoimaista rakastajan karaktääriä. Bellini kuoli vuonna 1835. Hä-

nen jälkeensä tuli Donizetti, joka oli erityisesti ihastunut dramaattisuuteen. (Budden 1985, 160–161.)  

 

Verdin oopperat Rigoletto, Trubaduuri ja La traviata ovat italialaisen oopperan kulmakiviä (Sadie 

2000, 26). Trubaduuri on oopperana myöhäisromantiikan kukoistavimpia helmiä ja se on koko ro-

manttisen kauden oopperamusiikin huipennus. Symmetrinen metriikka, kahdeksan kohtausta, kohtauk-

sissa pysähdytty hetkeen, ennemmin kuin paljon suuria juonenkäänteitä. (Budden 1985, 221.) Musii-

kissa on lempeitä lyyrisiä kohtia vauhdikkaampien osien välissä.  

 

Verdillä oli ollut jo pidemmän aikaa rauhallisempi kausi suursuosittujen oopperoidensa jälkeen. Verdi 

oli hyvin tuottoisa jatkuvasti, mutta ei saanut samanlaista läpimurtoa kuin vuoden 1853 Trubaduuri ja 

La Traviata olivat olleet. Un ballo in mascera eli Naamiohuvit sai ensi-iltansa vuonna 1859, samassa 

paikassa kuin Trubaduuri Rooman Apollo teatterissa. Naamiohuvien suosio kohosi paljon hitaammin 

kuin Trubaduurin. Oopperassa on monia näkökulmia 1840 ja 1850 – luvulla vallinneeseen vallanku-

mouksen kaipuuseen. Mielenkiintoista on se, että oopperassa Db-duuriin on assosioitu kuolema. (Sadie 

2000, 26.) 

 

6.1 Trubaduuri 

 

Trubaduurissa toistuu oopperoista tuttu kolmiodraama. Manrico eli trubaduuri ja kreivi Luna ovat mo-

lemmat rakastuneet Leonoraan. Miesten välille syntyy kaksintaistelu. Manricon luullaan kuolleen, 

mutta hänen äitinsä Azucena auttaa poikaansa ja Manrico säilyy hengissä. Leonora on tällä välin men-

nyt luostariin. Juuri ennen kuin kreivi Luna ilmestyy naisen luokse, ehtii Manrico ensin. Azucena puo-

lestaan joutuu Lunan vangitsemaksi ja äitiään vapauttaessaan Manrico jää itse kreivin vangiksi. Leono-

ra tarjoaa itseään Lunalle, siitä hinnasta, että Manrico pääsisi vapaaksi. Leonora myrkyttää itsensä ettei 
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joutuisi Lunan käsiin. Ooppera päättyy siihen, että kreivi Luna  kostaa Manricolle tappamalla hänet 

äitinsä silmien edessä. (Lazarus 1989, 69.)  

 

Kaiken tämän tapahtumaketjun taustalla on tarina, jota Azucena toistelee oopperan edetessä. Kreivi 

Lunan isä määräsi Azucenan äidin polttoroviolle noituudesta. Kreivillä oli kaksi poikaa, Luna ja toinen 

veli, joka kärsi karmean kuoleman jo lapsena naisen heittäessä hänet roviolle. Oopperan lopussa sel-

viävät todelliset sukulaisuussuhteet. Kaiken taustalla vaikuttaa kuitenkin Azucenan äidin hautoma kos-

to vanhaa kreiviä kohtaan, joka toteutuu kreivin pojan tappaessa veljensä. 

 

6.2 Azucena 

 

Azucenan roolihahmo on Verdille erityisen tärkeä sillä Verdi sävelsi Trubaduuri oopperan äitinsä kuo-

leman jälkeen. Hahmon taustalla vaikuttaa Verdin oma äiti. Erityisesti hahmon keskeinen osa ooppe-

rassa viittaa häneen. Azucenalla on oopperassa useita rooleja, hän on äiti pojalleen Manricolle, joka 

uskollisesti valvoo äidin vierellä loppuun asti, ja kuitenkin Manrico lähtee ensin Kreivi Lunan käden 

kautta. Azucena on tytär, joka kantaa raskasta taakkaa, hän ei pelkästään sure ja ole edelleen järkytty-

nyt äitinsä kuolemasta, vaan hän kantaa sisällään äidin kostoa, josta hän saa vapautuksen vasta ooppe-

ran viimeisellä hetkellä, kun äidin kosto tulee todeksi kreivin pojan, Azucenan kasvattipojan, kuoltua.  

 

Azucena on myös noita, hän on noidan tytär ja jo oopperan alusta asti, häntä syytetään lapsen varasta-

misesta, joka myöhemmin osoittautuu todeksi. Syytös lapsen varastamisesta viittaa myös 1600-luvun 

noitavainoihin, joissa lapsia vietiin noitasapattiin, pohjoisessa Blåkullaan, tai lasten kuoltua noitien 

väitettiin varastaneen heidän sielunsa. Lisäksi Azucenaa määrittää hänen etninen taustansa, hän on 

mustalainen. Azucena puolustautuu kreivi Lunan ja Ferrandon kuulustellessa häntä sillä, että hän on 

mustalainen ja kiertää paikasta toiseen, eikä asetu aloilleen, eikä siten voi tietää mistä hän on tullut ja 

minne menossa, alunpitäen hän kertoo olevansa kotoisin Biscagliasta. 

 

Azucenan tarina on ennen kaikkea surullinen. Hän kärsii kammottavasta traumasta, koska hän näki 

äitinsä poltettavan roviolla noitavainoissa. Azucenan ensimmäinen aaria Stride la vampa eli Kirkaisu 

liekeistä kertoo siitä hetkestä kun äiti käveli kansan eteen ja hänet sytytettiin palamaan polttoroviolla. 

Hetkeä myöhemmin Azucena kertoo pojalleen Manricolle Condotta aariassa miten hän kosti äitinsä 

kuoleman heittämällä kreivin pojan liekkeihin, mutta kauhukseen huomasi heittäneensä sinne oman 

poikansa. Hän otti kreivin pojan kasvatikseen ja pitää nyt tätä omana poikanaan Manricona. Häntä 

syytetään oopperan kuluessa juuri kreivin pojan kidnappaamisesta ja tappamisesta. 
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Azucena edustaa äitiä ja hänet on nostettu oopperassa sankarittaren rinnalle, jopa niin, että hän on san-

karin eli poikansa Manricon kanssa loppukohtauksessa. Tämä poikkeuksellinen valinta kertoo siitä, 

että Manrico ei koskaan päässyt irti äidistään, vaan valitsi tämän rakastettunsa edelle. Myöskään Azu-

cena ei päässyt äidistään irti ennen kuin vasta oopperan lopussa hänen poikansa kuoleman kautta. Jun-

gin arkkityyppikategoriassa Azucenan animus on Manrico ja Azucenan varjo on hänen transsinsa. 

Transsissa hän palaa äitinsä viimeisiin tapahtumiin ja siitä Azucenalle aiheutuneeseen traumaan. Oop-

pera päättyy siihen, että Azucena vapautuu äidin kostosta. Äiti sai kostaa oman katkeran kohtalonsa 

siinä, että vihdoin oikea kreivin poika tapettiin. 

 

Kosto on tärkeä teema Trubaduurissa. ”Mi vendica” huutaa Azucenan äiti hänen sisällään. Azucenan 

kertoessa äidin julmasta kohtalosta ensin aariassa Stride la vampa ja myöhemmin aariassa Condotta 

alkaa trassi-teema soida ja vielä kerran koko teoksen finaalissa, jossa Azucena jälleen palaa päivään, 

jona hirveä ihmisjoukko köytti hänen äitinsä paaluun. Tässä Azucena menee omaan tiedostamatto-

maansa, muistoihin, jotka hän on halunnut jo unohtaa. Tämä transsin tila muistuttaa myös noitasapatis-

ta. Siellä tapahtuu iljettäviä asioita. Tässä tapauksessa nämä iljettävyydet nousevat muistoista, jotka 

ovat todellisia tapahtumia. ”Mi vendica” saa Azucenan pois tolaltaan, toinen sana, joka tekee kerta 

toisensa jälkeen saman on ”il rogo” eli paalu, johon hänen äitinsä sidottiin ja jossa hänet poltettiin. 

Alitajuntaisesti Azucena voi pelätä samaa kohtaloa omalle kohdalleen ja siksi säikähtää joka kerta tois-

tellesaan tätä sanaa.  

 

Tyypillistä Azucenan musiikillisessa kielessä on 3/8 ja 6/8 tahtilajit, lyhyehköt fraasit. Azucenan ava-

usaaria on säkeistölaulu, joka on mustalaislaulun keskiosa. Myöhemmin kertova aaria Condotta ell’era 

in ceppi näyttää Azucenan pateettisen puolen ja aaria itsessään näyttää musiikillisen ilmaisun voiman. 

Azucenalla on tekstin puolesta koko oopperan dramaattisin osuus. Sävellajit, joissa Azucena pääasias-

sa laulaa ovat e-,g- ja a-molli, sekä C-duuri (Budden 1985, 221-222.) Azucenaan on liitetty espanjalai-

nen tunnelma musiikissa. Trubaduuri on sävelletty siten, että aristokraattista puolta edustaa b-

merkkiset sävellajit, kun taas #-merkkiset sävellajit ovat mustalaisille Azucenalle ja Manricolle (Sadie 

2000, 16–17.) Harmoninen tai melodinen motiivi ulottuu laajemmalle kuin vain yhteen numeroon (Sa-

die 2000, 26). 

 

Vastineena Azucenan surulle esitellään hänen oveluuttaan terzetossa kolmannessa näytöksessä, jossa 

Ferrando kertoo kreiville, että hän on kuullut, että mustalaiseukko Azucena oli vienyt Kreivin pojan. 

Azucena on otettu jo aikaisemmin kiinni ja hän vaikeroi päästäkseen vapaaksi. Hän kertoo miehille, 
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että mustalaisluonteeseen kuuluu vaeltaminen, eikä hänellä ole paikkaa minne mennä. Azucena laulaa 

sydäntä riipaisevan laulun pojastaan, jonka hän on menettänyt. Keskustelun edetessä Azucena ymmär-

tää, että häntä haastava kreivi on hänen poikansa Manricon veli. Ferrando jatkaa syyttämistään, että 

Azucena on polttanut kreivin pojan elävältä. Azucena puolustautuu ja huutaa Manricoa avukseen ja 

anelee armoa syytöksiin sekä muistuttaa Jumalan koston kohtaavan jokaista.   

 

Finaalissa Azucena on vangittuna ja Manrico valvoo hänen vierellään. Azucena on jo lähellä kuole-

maa, hän nukahtelee ja yhtäkkiä näkee Il rogon eli paalun, johon hänen äitinsä oli köytetty ennen polt-

tamista. Azucena menee transsiin ja vieläkin tämä hirvittävä tapahtuma vainoaa häntä. Hän haluaa 

kuolla pois, jotta hänen ei tarvitsisi enää surra menneitä. Hän laulaa, että lopuksi palaamme kotiimme. 

Äiti ja poika laulavat kauniin dueton, jossa he lohduttavat toisiaan kuoleman edessä. Sitten ovi avautuu 

ja Leonora astuu vankilaan. Leonora yrittää saada Manricon lähtemään ja pelastamaan itsensä, mutta 

Manrico ei luota Leonoraan vaan haluaa jäädä äitinsä rinnalle. Kreivi tulee paikalle ja lopulta kiihkeän 

kohtauksen päätteeksi hän iskee Manricon kuoliaaksi. Manricon viimeiset sanat toivottavat äidillensä 

hyvää elämää. Äiti havahtuu poikansa huutoon ja hätääntyy. Kreivi toteaa pojan kuolleen, silloin Azu-

cena paljastaa Manricon olleen Kreivin veli. Nyt olen kostanut äiti huutaa Azucena aivan oopperan 

päätteeksi. 

 

6.3 Naamiohuvit 

 

Naamiohuvien tapahtumat sijoittuvat Bostoniin, mutta jo pian synopsiksen julkistamisen jälkeen oli 

selvää, että se assosioituu Ruotsin kuninkaaseen Kustaa III: teen. Siitä seurasi ongelmia Verdille, hä-

nen piti muuttaa päähenkilö kuninkaasta herttuaksi, myöhemmin kreiviksi. (Sadie 2000, 166.) Ooppera 

kertoo Ruotsin kuninkaan murhasta (Lazarus 1987, 739). 

 

Ooppera alkaa sillä, että Riccardo suunnittelee tanssiaisia, Oscar palvelijapoika tuo hänelle vieraslistan 

ja Riccardo jää ihastelemaan Ameliaa, jonka nimi on listalla. Hetken päästä Renato astelee huoneeseen 

varoittaakseen Riccardoa häntä vastaan suunnitelluista juonista. Sen jälkeen tuomari vaatii Riccardoa 

karkoittamaan mustan ennustajan Ulrican. Riccardo joukkoineen päättää lähteä Ulrican luokse, jotta 

tämä voisi ennustaa hänelle. Myös Oscar puolustaa Ulricaa ja on kiinnostunut kuulemaan omasta tule-

vaisuudestaan. (Sadie 2000, 167.) Jo oopperan alussa valtaa pitävät ottavat Ulrican vihansa kohteeksi.  

 

Kun Riccardon joukko ehtii Ulrican luo, ensimmäisensä rohkenee merimies Silvano kysymään tule-

vaisuudestaan, Ulrica ennustaa tämän kädestä menestystä hänen elämäänsä. Silvano riemuitsee, mutta 
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kohta heidät keskeytetään. Amelian palvelija on ovella hän sanoo, että Amelia tarvitsee neuvoa ja Ul-

rica häätää miehet pois luolastaan ja ottaa Amelian vastaan. Tässä kohtauksessa on mielenkiintoista se, 

että vanha viisas eukko valitsee sankarittaren ennen sankaria, auttaakseen tätä. Amelia kertoo, että hän 

ei saa rakastamaansa Riccardoa mielestään, Ulrica kertoo hänelle, että on olemassa yrtti, joka vapaut-

taa rakkaudesta. Tämä voidaan katsoa taian vasta-aineeksi, jotta Amelia saa miehen pois mielestään. 

Hänen täytyy mennä paikkaan, jonka noita hänelle osoittaa. Ulrica laulaa laulun Della citta  al 

l’occasso. Siinä hän neuvoo Amelialle paikan, josta vastataian ainekset löytyvät. Amelia kerää rohke-

utta ja lähtee matkaan jonka jälkeen Riccardon porukka astelee uudestaan Ulrican luo. Noituuteen 

1600-luvulla liitetty vasta-aine taian tai tässä tapauksessa rakastumisen vastustamiseksi tehty taika 

purkaa ensimmäisen taian. Amelia on oopperassa anima eli päähenkilön Riccardon toinen puoli, vas-

takkaista sukupuolta oleva rakastettu. Iso äidin arkkityyppi noita Ulrica neuvoo Amelialle, anima –

arkkityypille, taian jolla vasta-ainekset löytyvät ja Amelia vapautuu rakkauden palosta. 

 

Noita jatkaa ennustuksiaan, mutta kun hän tulee Riccardon kohdalle hän kieltäytyy ensin kertomasta 

ennustustaan, käskyn jälkeen hän toteaa kreiville, että ystävä tulee tappamaan hänet. Riccardo ei ensin 

usko tätä ja koko joukko nauraa Ulricalle. Hetkeä myöhemmin hän kuitenkin jatkaa, että ystävä jota 

kreivi Riccardo tervehtii seuraavaksi kädestä on hänen tappajansa. Pian Renato ilmestyy paikalle ja 

kättelee ystäväänsä. Ensimmäisen näytöksen finaalissa Ulrica päivittelee toisten naurureaktiota ja van-

noo, että kreivi menettää vielä tänään henkensä. 

 

Oopperan toisella puoliajalla Amelia ja Riccardo jäävät kiinni itse teossa. Amelian aviomies Renato 

näkee heidät yhdessä. Amelia laulaa koskettavan aariansa Morrò, ma prima ingrato omasta lähestyväs-

tä kuolemastaan. Renato vannoo kostoa heille molemmille. Hän suunnittele Riccardon murhaa Sa-

muelin ja Tomin kanssa. He arpovat kuka saa tappaa Riccardon ja inhorealistisesti laittavat Amelian 

nostamaan arvan. Riccardo on kutsunut Amelian kutsuilleen ja ooppera päättyy naamiaisiin. Naamiai-

sissa Amelia yrittää varoittaa Riccardoa, palveluspoika Oscar on Amelian ja Renaton välissä. Koko 

ooppera päättyy siihen, että Renato iskee miekan Riccardon sydämeen. 

 

Naamiohuvit on romanttinen tragedia. Oopperan aihe on kuolema naamiaisissa, se perustuu Ruotsin 

kuninkaan Kustaa III:n murhaan vuonna 1792. Tarina on humanistinen sekä draamallisesti eteenpäin 

menevä, toisin kuin sen hahmot. (Budden 1985, 245.) Naamiohuvit asettaa vastakkain nautinnonhalun 

ja murhasuunnitelmat. Päähenkilöt Riccardo ja Amelia rakastavat toisiaan, mutta Amelia on naimisissa 

Renaton kanssa. Miesten ystävyyden pilaa rakkaus samaan naiseen. Petetyn ystävän kosto on murha. 

(Lazarus 1989, 74.) Hahmot ovat oopperassa mielenkiintoisia ja tuovat oman värinsä tapahtumiin ja 
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musiikkiin. Musiikki on täynnä upeita niin viipyileviä ja koskettavia aarioita, kuten Amelian aaria 

Morrò, ma prima in grazia. Palveluspoika Oscar laulaa nuorelle olemukselleen uskollisesti, välittömäs-

ti ja siten keventää koko oopperaa. 

 
6.4 Ulrica 

 

Tosin kuin Azucena Trubaduurissa on nostettu yhdeksi päähenkilöistä, Ulrica Naamiohuveissa on si-

vuhenkilö. Hän ilmestyy oopperaan vain ensimmäisen näytöksen puolivälistä sen loppuun. Sen jälkeen 

hän ei enää palaa näyttämölle. Ulricalla on oopperassa kuitenkin rooli, joka vie juonta ratkaisevasti 

eteenpäin ennustamalla oopperan lopun eli sen että Renato, Riccardon ystävä, tulee tappamaan Riccar-

don. Ennustuksen kuullessaan Riccardo nauraa, eikä usko tätä, mutta loppukohtauksessa tanssiaisissa 

Renato saapuu paikalle ja nuori poika Oscar tunnistaa hänet, pian on jo liian myöhäistä koska hän 

puukottaa Riccardon.  

 

Ulrica on noituuden takia eristetty yhteisöstä ja hän asuu luolassa metsässä. Ulrican hahmo on likai-

nen, jopa eläimellinen. Hän aloittaa aariallaan Re dell’abisso affrettati, jossa hän kutsuu pimeyden 

kuningasta avukseen. Hänen loitsussaan ovat eläimet mainittuna. Harjalintu, joka on laulanut kolme 

kertaa, salamanteri, joka on kolme kertaa sähissyt ja kolme kertaa on noidalle jo haudasta vastattu. Sen 

jälkeen paha henki ilmestyy hänelle. Ulrica riemuitsee taikansa toimivuudesta ja huutaa: ”Se on hän!” 

Orkesteri ja Ulrica vuorottelevat duettomaisesti hyvin iloisen ja juhlallisen häämarssin. Tämän jälkeen 

Ulrica saa voimansa ja ottaa yhteisössä alistetun asemansa takaisin ja vannoo ettei kukaan pääse pa-

koon noidan katseelta: ”Vaikene!”, hän varoittaa ihmisiä aariansa päätteeksi. Ulrica menee transsiin ja 

muuttuu  lohikäärmeen kaltaiseksi, eläimelliseksi hahmoksi. Pahuus ottaa hänestä otteen. Hän ei ole 

enää syrjäytetty vanha eukko, joka on ajettu pois yhteisöstä, vaan hän sai paholaisen kautta voimansa 

takaisin, näkee tulevaan ja hautoo kostoa. Ulrica on tekemisissä mustan magian kanssa. Hän näkee 

tulevaisuuteen transsinsa aikana. Sen vuoksi hän on tärkeä myös yhteisössä, josta hänet on jo kertaal-

leen ajettu pois.  

 

Kuitenkin jotain inhimillistä paljastuu Ulricassa, hänen nähdessä Riccardon kohtalon. Hän käskee 

joukkoa lähtemään, ja jättämään hänet rauhaan. Hän ei suinkaan iloitse näkemästään, vaan mieluum-

min olisi puhumatta siitä. Hänen inhimillinen puolensa tulee esille myös myöhemmin, kun hän haluaa 

auttaa Ameliaa ja käskee muut pois luolastaan, vaikka paikalle jääkin piiloon Riccardo ja he laulavat 

terzeton Che vagita cosi? Tässä terzetossa Amelia laulaa kaunista pitkää linjaa, kun taas Ulrica  kom-

mentoi sähäköillä kahdeksasosilla ja tahtien ylittävillä takapotkukielloilla: No, non tremar, älä vapise. 
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Tämä kuvastaa hyvin noidan asemaa yhteisössä. Hän on poikkiteloin ja yrittää sohaista äänensä kuulu-

ville aristokraattien mennessä omia teitään. 

 

Ulrican hahmo jää kokonaisuudessaan kaukaiseksi ja kylmäksi. Hän näyttäytyy selvästi pahana noita-

na, joka käy noitasapatissa ja joka on paholaisen lähettiläs. Hän riemastuu valtavasti yhteydestään pa-

holaiseen, koska sitä kautta hän saa voimansa, joka häneltä on riisuttu yhteisössä. Perinteisistä noi-

tuususkomuksista Ulrica viittaa myös valkoiseen magiaan, kuten taikajuomaan sekä eläimiin harjalin-

tuun ja salamanteriin. Päällimmäisenä Ulrican hahmosta paistaa yksinäisyys, eristyneisyys ja syrjäy-

tyminen. Hänen  kohtalonsa on surullinen, mutta hän saa kuitenkin elää metsässä rauhassa. Häntä ei 

ole kohdannut sama julma kohtalo, kuin Azucenan äitiä Trubaduurissa, polttorovio. 
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7 YHTEENVETO 

 

Kosto on teema, joka yhdistää molempia oopperoita Trubaduuria ja Naamiohuveja sekä noita hahmo-

ja. Azucena on katkera äitinsä kohtalosta ja äidin ääni hänen sisällään janoaa kostoa. Ulrica puolestaan 

on aggressiivinen ja vihainen omasta kohtalostaan. Hän löytää voiman kostosta ja siitä, että hänellä on 

paholaisen kautta suurempi valta kuin ihmisillä, jotka ovat hänet ajaneet pois. Kosto-ajatus on samalla 

hyvin inhimillinen, mutta kuten nämäkin hahmot osoittavat, siitä seuraa suurta kärsimystä ihmiselle. 

Siitä muodostuu eteenpäin menevä voima, joka ei kuitenkaan ole toiveikas ja mahdollisuuksia ja nä-

kökulmia avaava vaan tukahdutettu ja piinattu tulevaisuus, joka on täynnä kärsimystä ja loukkaantu-

mista. 

 

Tärkeää Trubaduurissa ja Azucenan hahmossa ovat kompleksit. Azucenalla on traumansa kautta äiti-

kompleksi, hän on jäänyt toteuttamaan äitinsä elämää. Tätä toistaa myös hänen kasvattipoikansa Man-

rico, joka ei pysty pääsemään äidistään irti, hän kieltäytyy lopussa uskomasta Leonoran rakkauteen ja 

väittää tätä viholliseksi. Hän haluaa pysyä äitinsä rinnalla loppuun asti ja kuitenkin hänen oma loppun-

sa tulee ennen kuin äidin. Ulrican kompleksit liittyvät yhteisöön kuulumiseen. Hän on tyypillinen esi-

merkki noidasta, joka on syrjäytynyt yhteisöstä ja elää erakkona metsässä. Hänestä saatetaan kertoa 

kylillä vaikka minkälaisia tarinoita aina noitasapatista ja lasten syömisestä lähtien. Hänellä on vain 

kaksi vaihtoehtoa, joko hän pysyy yhteisön ulkopuolella tai hänet poltetaan roviolla. Molemmat hah-

mot ovat myös etniseltä taustaltaan valtaväestöstä poikkeavia. Azucena on mustalainen ja hän elää 

irtolaisena, vaeltaa paikasta toiseen ja elää päivän kerrallaan. Ulrica puolestaan on afrotaustainen, 

tummaihoinen.  

 

Näistä kahdesta C.G. Jungin iso äiti arkkityypistä Ulrica edustaa pahaa noita-akkaa ja Azucena hoita-

vaa äitiä. Azucena on perinyt tietonsa omalta äidiltään ja transsiin tultuaan hän paljastaa tarinansa. 

Ulrica puolestaan saa voimansa ja tietonsa paholaiselta ja käyttää sitä nostamaan omaa poljettua ase-

maansa. Noidan merkitys oopperassa on olla iso äidin asemassa antamassa neuvoja ja ohjeita päähen-

kilöille eli tarinan sankareille ja sankarittarille. Noita toimii myös kontrastina. Hän tuo tummempaa 

sointiväriä ja dramatiikkaa sekä musiikillisesti että juonellisesti. 
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8 POHDINTA 

 

Noituuden tutkimukseen tutustuminen on ollut antoisaa. Noituus on kiinnostava ja moniulotteinen il-

miö sekä alati muuttuva ja uudestaan huomiota saava (Nenonen 2007, 87). Tutkijoihin ja heidän työ-

hönsä tutustuessani erityisesti Marko Nenosen kriittisyys ja pohdiskelu noitatutkimuksesta herätti mie-

lenkiintoni ja kriittisen tarkastelun ilmiötä kohtaan. Nenonen (2004) arvostelee noitatutkimustaan ar-

tikkelissaan. Tutkimuksissa ristiriitaisuuksia on useista eri asioista kuten aikakaudesta, oliko noitia jo 

keskiajalla, vai vasta uuden ajan alussa, jolloin noitavainot olivat suurimmillaan, noitien sukupuolesta, 

toiset tutkijat korostavat naisnoitia ja naisvainoja, kun taas toisten tutkimusten mukaan kolmasosa noi-

dista oli miehiä, noitavainoissa vainottujen ja kuolleiden määrä vaihtelee 40 000:sta miljoonaan. Ny-

kyään tiedetään, että noitavainot olivat pahimmillaan keskiajan jälkeen, uuden ajan alussa, jolloin noi-

tavainoissa syytettyinä oli korkeintaan 200 000 ja heistä kuoli 20 000 – 50 000 ihmistä. (Nenonen 

2007, 38.)  

 

Noitatutkimusta on tehty usealla tutkimuksen kentällä, on tutkittu vainojen historiaa, noidan yhteis-

kunnallista asemaa ja tarinoita noidista, kuitenkin mielenkiintoisimpana pidän naistutkimuksen näkö-

kulmaa. Sitä miten tietäjä-naisia, noitia, on rangaistu yhteisöissä heidän intuitiivisen viisautensa ja 

toisten auttamisen vuoksi. Myös heidän asemastaan johtuen, heitä on saatettu syyttää omaisuuden, 

ravinnon tai jopa lapsien varastamisesta tai tappamisesta. Myös aikaansa liittyvä ajatus onnen ja onnel-

lisuuden vakioisuudesta on mielenkiintoinen. Ajatus siitä, että jotain pahaa tapahtuu on luonnollisesti 

jonkun syytä. Joku toinen mahdollisesti naapuri tai muu kateellinen kyläläinen on vienyt lapsen, karjan 

tai sadon. Tämä ajatus on looginen ja antaa myös ihmiselle syyn vapauttaa itsensä vastuusta ja tunnon-

tuskista, koska hän pystyy syyttämään toista häntä kohdanneista onnettomuuksista ja vastoinkäymisis-

tä. 

 

Tutkimuksia, jotka kohdistuvat noituuteen on käytetty eri yhteyksissä puolesta puhumaan ja korosta-

maan tiettyjä arvoja ja asioita, joita ei kuitenkaan historian tutkimuksen mukaan ole tapahtunut. Noitiin 

liittyvä henkisyys ja näkymätön maailma sekä aikanaan noitaoikeudenkäynneissä annetut todistukset 

antavat aihetta epäillä mihin todellisuuden ja epätodellisuuden raja vedetään. Tämän vuoksi myös tut-

kimusta voi suunnata alleviivaamaan omia tarkoituksiaan ja ajatuksiaan.  

 

Noituuden tutkimuksen ristiriitaisuus ja useiden tutkijoiden kuten Margaret Murrayn tutkimuksen hyl-

kääminen kertoo, siitä tutkijoilla on useita eri motiiveja tutkiessa noituutta. Mielenkiintoinen tutki-

musnäkökulma on naistutkimus, jossa erityisesti Christina Larnerin ja Dalen tutkimusta on korostettu. 
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Larnerin tutkimuksiin viitataan sosiaalisen kontrollin mallia tutkittaessa. Sosiaalisen kontrollin mallit 

eivät selitä noituutta vaan ennemminkin noituussyytösten lisääntymistä tai vähentymistä. (Eilola 2003, 

14, 19.)  

 

Noitavainoja tutkivien tutkijoiden keskuudessa on vuosisatojen ajan syntynyt ilmiöitä mielikuvien 

pohjalta. Nenonen (2007) toteaakin huvittavasti, että tutkijat selittävät sitä mitä ovat itse keksineet. 

Länsieurooppalaisessa muodissa naisnoidasta, joka lentää luudalla tuli yleinen stereotypia. (Nenonen 

2007, 275.) Noituus kosketti sekä tavallista kansaa, että oppineita kirkonmiehiä. Yläluokan oppineet 

saattelivat toisiaan noitaroviolle syyttäen noitasapatissa vietosta (Nenonen 2007, 213). Mielestäni Ne-

nosen toteamus tutkimuksen tieteellisyydestä kertoo paljon noituus ilmiöiden luonteista sekä inhimilli-

syydestä. Noituusilmiö on hyvin lähellä arkipäiväistä elämää, syiden ja seurausten pohtimista ja pet-

tymysten ja surujen kohtaamista. Noidassa ihmiset löysivät syyllisen. 

 

Noituus ja iso äiti arkkityyppi kohtaavat tässä opinnäytetyössä. Historiallinen katsaus noituuteen ja 

noita vainoihin sekä narratiivinen analyysi C.G. Jungin vanha viisas arkkityypin näkökulmasta G. 

Verdin oopperoissa Trubaduuri ja Naamiohuvit tarkastelevat noituutta sekä todellisena ilmiönä että 

tarinan hahmojen muodossa. Narratiivisessa tutkimuksessa yksilön tarinan kerronta on tutkimuksen 

keskiössä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka). Näin on myös opinnäytetyössäni, analysoin hahmoja 

heidän kertomustensa perusteella. Ooppera taidemuotona kätkee sisäänsä tarinoita, peilauksia histori-

asta sekä ihmisen ja elämisen problematiikkaa. Noita hahmo on oopperassa käänteentekevä, kontras-

toiva, itsenäinen hahmo, joka kuitenkin asemansa takia on usein heikoilla. 

 

Koen noitahahmojen laulamisen omakseni ja minun äänelleni sopiviksi. Azucenan rooli Trubaduurissa 

on todella vaikuttava. Azucenan rooli näyttää mezzosopraanon potentiaalin ja äänialan laajuuden. 

Oopperassa on kaksi prima donnaa. Sankaritar Leonora ja äiti Azucena. (Budden 1985, 221.) Azucena 

on vanhana viisaana Leonoran eli anima arkkityypin kehittyneempi muoto. Mielenkiintoista onkin, että 

juuri Manrico, animus, valitsee näiden kahden naisen väliltä ja lopulta vanhempi, äiti, vie voiton. Azu-

cenan rooli on hyvin koskettava ja traaginen, hänen kipunsa ja tuskansa välittyvät avun huutona. Hä-

nen elämänsä on selviytymistä ja kuitenkin hänellä on poikansa ja lopussa hän pääsee pois äidin kiro-

uksen alta. 

 

Ulrican roolissa minua kiehtoo ennen kaikkea hänen pimeytensä, nokkeluutensa sekä ironisuutensa. 

Hänen eläimellisyytensä sekä eristyneisyytensä ovat myös mielenkiintoisia. Ihmisen eristäytyminen 

yhteisöstä luo hänelle aivan oman elämäntapansa ja käyttäytymismallit. Ulricasta tulee metsässä eläi-
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men kaltainen, hänen ihmisarvonsa on mitätöity. Tämä muistuttaa myös läheisesti taustatutkimuksissa 

esille tulleita ihmiskohtaloita. Heitä saatettiin syyttää toisen vastoinkäymisestä tai epäonnesta ja sen 

varjolla heidän asemaansa heikennettiin tai jopa suljettiin pois yhteisöstä. Myös Ulrican elämä on hy-

vin paljon selviytymistä, vaikka se on erilaista kuin Azucenalla. 

 

Opinnäytetyössäni pääsin läheisesti tutustumaan kahteen oopperarooliin. Opinnäytetyön tekeminen oli 

hyvin antoisaa, pääsin hyödyntämään jo aikaisemmissa opinnoissani tutuksi tulleita C.G.Jungin arkki-

tyyppejä sekä psyykeen tutkimista, joka toimi taustana opinnäytetyöni metodille. Hahmotutkimus me-

todina antaa keskustelulle ja havainnoilla tilaa. Hahmon ymmärtäminen ja merkitysten luominen on 

taiteilijan työtä. Laulaja kokee laulamansa hahmon ja tarttuu siihen kosketuspintaan, jota hahmo tarjo-

aa. Itselleni oli tärkeää tutustua noituuden sekä noitavainojen historiaan, jotta ymmärrän minkälaiseen 

asemaan oopperoiden hahmot Azucena ja Ulrica joutuivat yhteisöissään. Näin sain ymmärryksen 

hahmojen inhimillisiin puoliin. 

 

Noituus ja noitahahmot kiinnostavat minua erityisesti siksi, että ne ovat äänityypilleni sävellettyjä roo-

leja. Toinen mielenkiintoa herättävä asia on noidan pahuuden kysymys. En halua nähdä noitaa pahana 

hahmona. Näen hänet ennemminkin yhteisön uhrina, viisaana, aistikkaana ja intuitiotansa kuunteleva-

na naisena. Jatkotutkimuksissani voisin syventää noidan roolin merkityksen tarkastelua oopperoissa, 

mitä noidan rooli merkitsee muihin hahmoihin nähden ja mikä on roolin merkitys koko tarinassa. Tut-

kimusta voisi jatkaa myös analysoimalla muita noita-rooleja niin oopperan kuin kirjallisuuden saralta. 

Myös naistutkimukseen syventyminen voisi tuoda mielenkiintoista näkökulmaa oopperan  hahmojen 

tutkimiseen. 
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