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Filoso& Aaron Smuts on todennut, että kun puolustetaan eloku-
van &loso&sia mahdollisuuksia, on jo ylimuistoinen tapa nostaa 
esille elokuvien ajatuskokeellisuus@;. Elokuvan avulla voidaan 
esittää ajatuskoe, ja jos tämä pätee elokuvaan, se pätenee myös 
kauhutaiteeseen. Kauhutaide voi muotoilla erilaisia kuvitteelli-
sia ongelmatilanteita. Miten pitäisi toimia, jos morsianta uhkaa 
vampyyri? Kenen on vastuu, jos ksenomor& XECE riistäytyy kä-
sistä? Mitkä ovat liikenteen vaarantamisen rajat, jos tappajarek-
ka uhkaa käydä päälle keskellä moottoritietä?

Smuts täsmentää, ettei ajatuskoe-esimerkki vielä osoita, mi-
ten elokuva voisi &losofoida; se osoittaa vain, miten elokuvan 
avulla voidaan &losofoida@>. Vaikka &ktio puuhailee mielikuvi-
tuksen piirissä, se saattaa silti sanoa jotakin todellisuudesta. Ole-
massaolemattomat oliot ja tapahtumat kertovat olemassa ole-
vasta. Filoso& Pierre Cassou-Noguèsin mukaan &ktiolla on 
luonnontieteeseen ja &loso&aan verrattuna etulyöntiasema: jos 
&ktiossa onnistutaan kuvaamaan jokin tilanne mahdolliseksi, 
osoitetaan samalla, että tilanne tosiaan on mahdollinen:B. Mah-
dollisen tilanteen ei tarvitse olla todellinen. Näin kauhutaiteessa 
esiteltyjä toteutuviksi mahdottomia tai epätodennäköisiä tilan-
teita voidaan käsitellä vakavasti, eikä kauhu&ktiota tarvitse 
pyyhkäistä sivuun pelkkänä hölynpölynä.

Mutta ajatuskokeet eivät kelpaa rajaamaan elokuvan tai kau-
hutaiteen ominaislaatua, sillä ajatuskokeita voi tehdä myös muil-
la konstein. Kauhistavat ajatuskokeet ovat ikivanhaa &loso&sta 
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perinnettä. Dialogissaan Valtio Platon (ICJ/ICK tai ICI/ICD–
DIJ/DIK eaa.) tarinoi Gygeen sormuksesta: Glaukon kertoo pai-
menesta, joka maanjäristyksen jälkeen löytää jättiläisen haudan 
ja jättiläisen sormesta sormuksen. Paimenelle paljastuu, että pa-
nemalla sormuksen sormeensa ja kääntämällä sen kannan itseään 
päin hän voi muuttua näkymättömäksi mielensä mukaan. Myö-
hemmin hän käyttää sormusta vietelläkseen kuninkaan puolison 
ja murhatakseen kuninkaan. Glaukon antaa ymmärtää, että mo-
raali on pelkkä sosiaalinen rakennelma ja että ainoastaan ympä-
röivän yhteiskunnan paine pakottaa yksilön käyttäytymään mo-
raalisesti vastoin tahtoaan:

Jos nyt olisi kaksi tällaista sormusta ja toisen panisi sor-
meensa oikeamielinen, toisen väärämielinen, tuskinpa ku-
kaan voisi olla niin teräksenluja, että pitäisi kiinni oikeu-
denmukaisuudesta ja malttaisi olla kajoamatta toisen 
omaan, kun voisi huoletta siepata torilta mitä hyvänsä, 
mennä sisälle taloihin ja maata kenen kanssa haluaisi, yli-
päänsä toimia ihmisten keskuudessa aivan kuin jumala.:9

Sokrates vastaa myöhemmin, että koska ”oikeudenmukaisuus 
[…] on kaikkein parasta sielulle”, ”sielun on tehtävä oikein, oli-
pa sillä Gygeen sormus tai ei”:<, mutta Sokrateen vakaumukses-
ta huolimatta näkymätön mies palaa tekemään herjuuksia 
muun muassa H. G. Wellsin kauhuromaanissa Näkymätön mies 
(Le Invisible Man, EJMK; suom. EMCC), James Whalen (EJJM–
EMNK) sen pohjalta ohjaamassa samannimisessä elokuvassa (EMDD) 
ja Paul Verhoevenin (EMDJ–) &lmissä Hollow Man – mies ilman 
varjoa (Hollow Man, COOO). Yhdessäkään näistä oikeudenmu-
kaisuudella ei ole mitään arvoa näkymättömälle miehelle, joka 
aina kukistumiseensa saakka toimii ihmisten keskuudessa täysin 
omatunnottomasti kuin jumala.

Ajatuskoe ei luo uskoa ihmiseen, mutta yksilö saadaan mo-
raalin kahleisiin, jos hänen ajatellaan olevan valmis rankaise-
maan itseään. Moraali&loso& John Kekes on väittänyt, että ob-
jektiivinen moraali ylittää ihmisen autonomian rajat:?, ja 
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moraalista toimintaa pitää yllä nimenomaan kauhun tunne. Ke-
kesin esimerkkinä on Oidipus, joka syyllistyy isänmurhaan ja 
sukurutsaan vaikka tekee parhaansa välttääkseen rikkomukset 
ennustuksista huolimatta. Kun Oidipus oivaltaa tapahtuneen, 
hän tuntee moraalista kauhua. Oidipuksen traagisuus piilee sii-
nä, että hänen yrityksensä hallita kohtaloaan valuu tyhjiin. Hän 
on tehnyt parhaansa, mutta hänessä herää moraalinen kauhu, 
kun hän oivaltaa, että hän on tietämättään ja tahtomattaan syyl-
listynyt isänmurhaan ja sukurutsaan:@.

Oidipuksen tarina on yksi mahdollinen kauhutarinan perus-
muoto ja moraalinen kauhu yksi kauhun perusmuodoista. Yksi-
lö kuvittelee olevansa jotakin, mutta hän paljastuu toisenlaisek-
si kuin oli luullut. Filoso& Olivia Chevalier-Chandeigne on 
esittänyt, että kauhu virittyy äärimmilleen, kun normaali käyt-
täytyy hirviömäisesti::. Oidipus uskoi olevansa kelpo mies ja 
toimivansa oikein mutta syyllistyi hirviömäisiin tekoihin.

Moraalisen kauhun kokija voi harhautua itseymmärrykses-
sään joko tiedollisista tai mielenterveydellisistä syistä, ja kauhu-
taiteessa asiain todellisen tolan paljastumisen musertavuutta on 
työstetty taiten. Jo ensimmäisessä Silent Hill -pelissä (EMMM) oli 
hämärää, miten luotettava ja todellisuudentajuinen pelin pää-
henkilö oli:=, ja Silent Hill ! -pelin (COOE) päähenkilö James 
Sunderland paljastui vaimonsa murhaajaksi. Sunderland oli saa-
nut tältä kirjeen, jossa tämä sanoi odottavansa häntä Silent Hil-
lin kaupungissa. Sunderland joutui tappamaan hirviöksi muut-
tuneen vaimonsa, kun hän on taustatarinassa jo kerran tappanut 
tämän:A, eikä pelaaja saa selville, onko sairaan vaimon surma 
ollut murha vai eutanasia. Psykoanalyytikoiden Santosin ja 
Whiten tulkinnan mukaan pelin päähenkilön ja sen myötä pe-
laajan tehtävänä on yrittää päästä eroon moniselitteisyydestä, 
joka uhkaa pelaajan subjektiuden vakautta:;. Moniselitteisyys 
kuitenkin haihtuu Silent Hill !:ssa niin, ettei tilanteen valkene-
minen ole vapauttavaa vaan langettavaa. Nykyajan kauhu toimii 
tragedian tavoin sikäli, ettei katsoja tule katsomaan, miten san-
kari selviytyy, vaan miten hän joutuu kohtaamaan karmean 
kohtalonsa:>. 
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Sunderland kokee moraalista kauhua, koska hän ymmärtää 
unohtaneensa tekonsa tahallaan. Silent Hill ! paljastaa tahdon-
alaisen toiminnan rajat. Juuri siksi, että peli antaa pelaajalle 
mahdollisuuden ohjata pelihahmoa, peli mahdollistaa myös 
voimakkaamman tunnun hallinnan menettämisestä=B. Tapahtu-
mat vyöryvät Sunderlandin yli samaan tapaan kuin ne vyöryvät 
Oidipuksen yli. Moraalista kauhua herättävät tilanteet osoitta-
vat, että on olemassa asetelmia, joihin ei ole olemassa hyvää rat-
kaisua. Joku joutuu väistämättä kärsimään. Oidipuksen vastoin-
käymiset eivät olleet sattumaa, vaan hän joutui tunnustamaan 
itsensä pahantekijäksi, hän joutui tunnustamaan olevansa pe-
rustavasti puutteellinen ihmisolento=9. Sama pätee James Sun-
derlandiin. Kauhun traagisuus vain karttuu, koska tapahtumain 
kulun keskellä voimaton päähenkilö joutuu tuomitsemaan it-
sensä moraalisesti. Voi toivoa, että asiat olisivat toisin, mutta 
asiat eivät voi olla toisin.

Pelitutkija Bernard Perronin mukaan Silent Hillien päähenki-
löt eivät pysty ymmärtämään ympäröivää maailmaa=<. Lisäksi 
Silent Hill kieltäytyy kertomasta, mitä oikeastaan on tekeillä=?. 
Kauhupeli vaarantaa yksilön ontologisen turvallisuuden estä-
mällä pelaajaa toimimasta kaikkivaltiaasti=@. Jos maailma olisi 
syvimpiä sopukoitaan myöten hallittavissa, siitä tulisi ihmistah-
don esine. Maailma ei vain tahdolla muutu. Oidipus voi tehdä 
kaikkensa välttääkseen kohtalokseen ennustetut hirmuteot. Ja-
mes Sunderland voi tehdä parhaansa välttääkseen sen, mitä hän 
enimmin karttaa tietämästä. Mutta edeltä käsin on säädetty, 
mitä ihmisestä tulee.

Lähtökohtia ja ongelmakohtia
Matka Oidipuksesta Silent Hill iin on pidempi ajallisesti kuin 
ajatuksellisesti. Kauhun &loso&a ei ole tyytynyt ajatuskokeisiin 
vaan kauhutaiteesta on naarattu ihmisen olemassaolon ehtoja, 
kauhutaide on mielitty määritellä omaksi esteettiseksi piirik-
seen. Filoso&sesti suuntautuneet yritykset lähestyä kauhua voi-
daan jakaa karkeasti neljään ryhmään. Ensimmäisen lähestymis-



niin & näin -kirjoissa ilmestynyt

E.   M3SS, L2P43'*' (toim.), Henkinen itsenäisyys
C.   M2+43' H*3T*UU*+, Silleen jättäminen
D.   R2GFP W2GT, E)*+5,', Luonto
I.   P*SS2 P2553')HS3, Kaupunki ja ihmisen kodittomuus 

– Filoso"nen analyysi rakentamisesta ja arkkitehtuurista
N.   Q(*'43' SS3''*+, Kolmas vapauden käsite
R.  P*+443 AP,'*', Vireällä mielellä 

– Ymmärtämisen ja eettisyyden mieli alat
K.   J(G3*' OQQ+26 T* L2 M*44+3*, Ihmiskone
J.   T. P. U5VP2',W, Wittgenstein in Finland – A Bibliography #$!%–!&&!
M.   M3S2 H2''(G2, J(P2 S(,+2'42 & T*+* V2TX', 

Otsikko uusiksi – Taiteellisen tutkimuksen suuntaviivat
EO.  T,))3 W2GG*'3(5, Filoso"an toinen – Levinas ja juutalaisuus
EE.  D2'3*G J(5G*'3(5, Suomen onnettomuus – De Miseriis Fennorum
EC.  M3VP*G O'Q+26, Kapinallisen politiikka 

– Tutkielma vastarinnasta ja taipumattomuudesta
ED.  J. J. F. P*+2'T*+, Yhteiskunta uutena aikana & muita kirjoituksia
EI.  J(553 B2VS)2', Omaisuus ja elämä 

– Heidegger ja Aristoteles kreikkalaisen ontologian rajalla
EN.  N3VV,GY M2VP32W*GG3, Castruccio Castracanin elämä
ER.  J(SS2 P2254*G2 (toim.), Terrorismi 

– Ilmiön tausta ja aikalaisanalyysejä
EK.  L2(+3 M*P4,'*', Moderniteetin jäljillä 

– Tekstejä aistisuudesta, tiedosta ja sivistyksestä
EJ.  A+4P(+ SVP,F*'P2(*+, Taito olla ja pysyä oikeassa 

– Eristinen dialektiikka
EM.  J(P2 D+(QW2, Unohdettuja ajatuksia etsimässä
CO. J(P2 V2+4, & H2S3) A442+, Syvä laulu
CE.  J(553 B2VS)2' & M33S2 L(,4, (toim.), Heidegger 

– Ajattelun aiheita
CC.  K2+3 VH6+6'*', Ympäristö"loso"an historia 

– maaäitimyytistä Marxiin
CD.  T*+* V2TX', Karhun nimi – kuusi luentoa luonnosta
CI. G(6 H22+5VP*+, Tunnustuksettomuus
CN.  J,5X O+4*U2 6 G255*4, Ajatuksia tekniikasta
CR. T2F2'3 K3GF*GH3'*' (toim.), Kääntökirja 

– Kirjoituksia kääntämisen "loso"asta
CK.  M2+43' H*3T*UU*+, Tekniikka ja käänne



CJ.  S3),'* W*3G, Juurtuminen 
– Alkusoitto ihmisvelvollisuuksien julistukselle

CM.  M3S2 H2''(G2, Suomalaisuudesta – Erään sukupolven tarina
DO.  F+3*T+3VP N3*4Z5VP*, Tragedian synty
DE.  ET)('T H(55*+G, Geometrian alkuperä 

– Johdanto Jacques Derrida
DC.  W3GG32) J2)*5, Pragmatismi 

– Uusi nimi eräille vanhoille ajattelutavoille
DD.  T((SS2 T,)F*+3 & H2''( J((5, (toim.), Sokrates koulussa 

– Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa
DI.  J(P2 V2+4,, Tanssi maailman kanssa – Yksittäisen ontologiaa
DN.  G3,+U3, C,GG3, Nietzschen jälkeen – miten tullaan "loso"ksi
DR.  F8,T,+ D,54,8*W5S3, Talvisia merkintöjä kesän vaikutelmista
0..  M3U(*G T* U'2)(',, Traaginen elämäntunto
0/.  J,6V* C2+,G O24*5, Nyrkkeilystä
0-.  M2+43' H*3T*UU*+, Esitelmiä ja kirjoituksia osa II
IO. E. M. C3,+2', Hajoamisen käsikirja
IE.  M2+3*-F+2'V* D2'3*G, L,(35* L2Q,+4('*, 

R3VP2+T P2GG25V3, & P3*++* S6S*5, 
Matildan ja Taavetin matemaattiset seikkailut

IC. M2+3*-F+2'V* D2'3*G, L,(35* L2Q,+4('*,  
R3VP2+T P2GG25V3, & P3*++* S6S*5, 
Matildan ja Taavetin seikkailut tieteen maailmassa

ID.  O5V2+ B+*'3Q3*+, Keskusteleva opetus
II. M2(UP' G+*U,+6, Filoso"aa lapsille ja nuorille
IN.  M2+3*-F+2'V* D2'3*G, L,(35* L2Q,+4('*,  

R3VP2+T P2GG25V3, & P3*++* S6S*5, 
Filosofoidaan matematiikasta ja luonnontieteistä

IR. J,P' D*[*6, Taide kokemuksena
IK.  P3*++* H2T,4, Mitä on antiikin "loso"a?
IJ.  M2+43' H*3T*UU*+, Mitä on metafysiikka?
IM.  A'' M2+U2+*4 SP2+F, Nukkesairaala
NO.  A'' M2+U2+*4 SP2+F & L2(+2'V* J,5*FP SFG344*+, 

Kuka minä olen? – Nukkesairaalan opettajanopas
NE. S2)3 P3PG54+7), Elämän ongelma – Filoso"an eettinen ydin
NC. N,+)2'T B23GG2+U*,', Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi
ND. B*24* B\++*5*', B, M2G)P*54*+ & T((SS2 T,)F*+3, 

Ajatellaan yhdessä – taitavan ajettelun työkirja
NI. R,U*+-P,G D+,34, Filosofoidaan lasten kanssa
NN. L**'2 K(+S3 & T((SS2 T,)F*+3, Väittely opetusmenetelmänä
 – Kriittisen ajattelun, argumentaation ja retoriikan taidot käytännössä



NR. L(T[3U W344U*'54*3', Ajatusliikkeitä
 – Päiväkirjat #$'&–#$'! & #$'(–#$')
NK.  S3), K6GG7'*', J(P2'2 L*)*443, N3S, N,F,'*'  

& M2+SS( OS52'*' (toim.), Kiista yhteismaista 
– Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka

NJ.  H*+]*+4 M2+V(5*, Taiteen ikuisuus
NM.  H*3'+3VP H*3'*, Romantiikan koulu
RO. M244P*[ B C+2[Q,+T, Elämän korjaajat
 – Kädentaitojen ja käytännöllisen ammattityön ylistys
RE.  T2F2'3 K3GF*GH3'*', Itsemurhan "loso"a
RC.  J(G32' B2UU3'3 & P*4*+ S. F,5G, Etiikan pikkujättiläinen
RD.  F+3*T+3VP H7GT*+G3', Teokset
RI.  M3VP*G T* C*+4*2(, Arkipäivän kekseliäisyys # – Tekemisen tavat
RN.  A'443 S2G)3'*' & T*+* V2TX', Energia ja kokemus 

– Naftologinen essee
RR.  M3VP*G F,(V2(G4, Klinikan synty
RK.  J(G32' B2UU3'3 & P*4*+ S. F,5G, Ajattelun pikkujättiläinen
RJ.  E+)2'', B*'V3W*'U2, Olipa toisen kerran 

 – *! ajattelemisen arvoista satua
RM.  V3GG* LHPT*, Niukkuuden maailmassa
KO.  M3VP*G T* C*+4*2(, L(V* G32+T & P3*++* M26,G, 

 Arkipäivän kekseliäisyys ! – Asuminen, ruuanlaitto
KE.  M3VP*G F,(V2(G4, Parhaat
KC.  P32 H,('3 & P*+44( S2G,W22+2 (toim.), Filoso" tavattavissa 

 – Ajatuksia "loso"sesta elämästä
KD.  V*+2 T+3F,T3, Sukupuolen "loso"a
KI.  R,]*+4, C25243 & AVP3GG* C. V2+Z3, 

 Ylittämättömiä yksinkertaisuuksia – '$ "loso"sta kompakertomusta
KN.  ET(2+T H2'5G3VS, Musiikille ominaisesta kauneudesta

 – Yritys säveltaiteen estetiikan uudistamiseksi
KR.  M*542+3 EVSP2+4, Jmalallisen lohdutuksen kirja
KK.  T2F2'3 K3GF*GH3'*', Silmät ilman kasvoja – Kauhu "loso"ana

Tilaukset
www.netn.fi/kauppa

niin & näin
PL KDO

DDEOE T2)F*+*


