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Tämä kirja on 6loso6nen ja sen myötä myös poliittinen hanke. 
Filoso6sena hankkeena on ajatella hitaasti ajatusta, joka kulkee 
nopeasti modernin pään läpi: ajatusta materiasta passiivisena 
aineksena, raakana, karkeana tai liikkumattomana. Tämä tapa 
jäsentää maailma tylsäksi materiaksi (maailma on ”se”, olioita) 
ja väreileväksi elämäksi (”meitä”, olentoja) on Jacques Rancièren 
fraasia käyttääkseni ”aistisen jakamista”L. Materian ja elämän 
karsinat rohkaisevat meitä jättämään huomiotta materian vitaa-
lisuuden ja materiaalisten muodostelmien eläväiset voimat, ku-
ten tavan, jolla omega–4-rasvahapot voivat muuttaa ihmisen 
mielentilaa, tai tavan, jolla roskamme eivät ole kaatopaikalla 
suinkaan ”poissa” vaan luovat eläväisiä kemikaalien virtoja ja 
epävakaita metaanituulia juuri nytM. Kääntelen ”elämän” ja 

”materian” hahmoja eri asentoihin, huolestutan niitä kunnes ne 
alkavat näyttää oudoilta, jotenkin samaan tapaan kuin tutusta 
sanasta voi toistamisen myötä tulla vieras, mieletön ääni. Tä-
män vieraantumisen luomassa tilassa voi alkaa muotoutua vi-
taalinen materiaalisuus.

Tarkemmin sanoen se voi muotoutua taas, sillä yksi ajatuksen 
muunnelma sai ilmaisunsa jo lapsuuden kokemuksissa maail-
masta, jossa elää pikemminkin elollisia olioita kuin passiivisia 
objekteja. Yritän herättää eloon tämän tunnun, sen, mitä Henri 
Bergson kutsui ”latentiksi uskoksi luonnon spontaaniuteen”N. 
Ajatuksella väreilevästä materiasta on myös pitkä (ja ellei latentti, 
niin ainakin ei-hallitseva) 6loso6nen historia lännessä. Ve toan 
myös tähän historiaan ammentamalla erityisesti Baruch Spi-
nozan, Friedrich Nietzschen, Henry David 0oreaun, Charles 
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Darwinin, 0eodor Adornon ja Gilles Deleuzen käsitteistä ja 
väitteistä sekä Bergsonin ja Hans Drieschin vitalismeista varhai-
selta 3JKK-luvulta.

Kirjan poliittinen hanke on mitä kunnianhimoisimmin il-
maistuna rohkaista älykkäämpää ja kestävämpää sitoutumista 
väreilevään materiaan ja eläväisiin olioihin. Johtava kysymys 
kuuluu: Miten poliittiset reaktiot julkisiin ongelmiin muuttui-
sivat, jos ottaisimme (ei-inhimillisten) ruumiiden vitaalisuuden 
vakavasti? Tarkoitan ”vitaalisuudella” olioiden – elintarvikkei-
den, hyödykkeiden, myrskyjen, metallien – kykyä estää tai tor-
jua ihmisten tahto tai suunnitelmat mutta myös toimia kvasitoi-
mijoina tai voimina, joilla on omia liikeratoja, taipumuksia ja 
suuntauksia. Pyrin artikuloimaan värisevän materiaalisuuden, 
joka kulkee ihmisten rinnalla ja sisällä, jotta nähtäisiin, miten 
poliittisten tapahtumien analyysit saattaisivat muuttua, jos soi-
simme olioiden voimalle suuremman painon. Miten esimerkik-
si kulutustottumukset muuttuisivat, jos emme kohtaisikaan 
roskaa, krääsää, rompetta tai ”kierrättämistä” vaan kasvavan ka-
san eläväistä ja potentiaalisesti vaarallista materiaa? Mitä julki-
selle terveydelle koituisi, jos syöminen ymmärrettäisiin erilais-
ten ja kirjavien kappaleiden kohtaamiseksi, jotkin niistä minun, 
useimmat eivät, eikä yksikään niistä koskaan pääse voitolle aina? 
Millaiset kysymykset ympäröisivät kantasolututkimusta, kun ei 
enää oletettaisi, että materian ainoa vitaalisuuden lähde on sielu 
tai henki? Millainen ero energiapolitiikkaan tuottuisi, jos säh-
köä ei pidettäisi pelkkänä resurssina, hyödykkeenä tai välineelli-
syytenä vaan myös ja radikaalimmin ”aktanttina”?

Termi on Bruno Latourin: aktantti on toiminnan lähde, ja se 
voi olla joko inhimillinen tai ei-inhimillinen; se on sitä, millä on 
tehoisuutta, se voi tehdä asioita, se on riittävän koherentti vai-
kuttamaan, tuottamaan vaikutuksia, muuttamaan tapahtumien 
kulkua. Se on ”mikä tahansa entiteetti, joka muuntaa toista en-
titeettiä kokeessa”, jotakin, jonka ”pätevyys johdetaan [sen] suo-
rituksesta” pikemminkin kuin oletetaan jo ennen toimintaaO. 
Joitakin aktantteja on parempi kuvata protoaktanteiksi, sillä 
nämä suoritukset tai energiat ovat liian pieniä tai liian nopeita 
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olemaan ”olioita”P. Ihailen Latourin yritystä kehittää sanasto, 
joka käsittelee useita tehoisuuden moodeja ja asteita, jotta se 
pystyisi kuvaamaan distributiivisempaa toimijuutta. Latour vält-
telee strategisesti sitä, mitä yleensä pidetään ihmisille luonteen-
omaisena tai jopa ainutkertaisena, ja niin teen minäkin. Aina-
kin vähän aikaa ja määräpisteeseen saakka. Haaskaan huomiota 
yksittäisiin ”olioihin” panemalla merkille yksittäisille materiaali-
sille kon6guraatioille luonteenomaiset vallat tai tehoisat voimat. 
Se, että minun tapaani yrittää esittää inhimilliset ja ei-inhimilli-
set aktantit vähemmän vertikaalisesti kuin tavallisesti, tarkoittaa 
sitä, että sulkeistetaan kysymys inhimillisestä ja väistetään rikas 
ja runsas kirjallisuus subjektiivisuudesta ja sen synnystä, mah-
dollisuusehdoista ja rajoista. Filoso6nen pyrkimys nimetä, mis-
sä subjektiivisuus alkaa ja päättyy, kytkeytyy usein fantasioihin 
ihmisen ainutkertaisuudesta Jumalan silmien edessä tai mate-
riaalisuudelta pakenemisesta tai luonnon hallitsemisesta; ja siel-
läkin, missä näin ei ole, se on silti aporeettinen tai donquijote-
mainen hanke.

Muutoin tärkeä subjektiivisuuden teema saa seuraavassa siis 
pikatuomion, jotta voin keskittyä kehittämään sanaston ja kie-
liopin ja niin ollen paremman erottelukyvyn ei-subjekteista 
juontuville aktiivisille voimille. Tahdon korostaa sitä, mikä tyy-
pillisesti jätetään varjoon; ei-inhimillisten tai ei-aivan-inhimil-
listen olioiden materiaalista toimijuutta tai tehoisuutta. Yritän 
tehdä aterian aineksista, joka on jätetty pois antroposentrisesti 
kokoon keitetystä politiikan teorian juhla-ateriasta. Niin teh-
dessäni houkuttelen puoleeni syytöstä performatiivisesta sisäi-
sestä ristiriidasta: eikö väreilevää materiaa koskevan teorian kui-
tenkin artikuloi juuri ihmissubjekti? Kyllä ja ei; väitän nimittäin, 
että se, mikä näyttää performatiiviselta sisäiseltä ristiriidalta, 
saattaa hyvinkin kadota, jos operatiivisia materian, elämän, it-
sen, oman edun, tahdon ja toimijuuden käsitteitä tarkistetaan.

Miksi puhua materian vitaalisuuden puolesta? Koska aaviste-
len, että kuva kuolleesta tai läpikotaisin välineellistetystä mate-
riasta ruokkii ihmisen hybristä ja maalle tuhoisia fantasioi-
tamme valloituksesta ja kulutuksesta. Se ruokkii niitä estämällä 
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meitä havaitsemasta (näkemästä, kuulemasta, haistamasta, 
maistamasta, tuntemasta) laajempialaisia ei-inhimillisiä voimia, 
jotka kiertävät ihmisruumiiden ympärillä ja sisällä. Nämä mate-
riaaliset voimat, jotka voivat auttaa meitä tai tuhota meidät, ri-
kastuttaa meitä tai kytkeä meidät pois, jalostaa tai nöyryyttää 
meitä, vaativat joka tapauksessa huomiotamme tai jopa ”kun-
nioitustamme” (kunhan termiä venytetään kantilaisen merki-
tyksensä ulkopuolelle). Kuva lähtökohtaisesti elottomasta mate-
riasta saattaa olla yksi esteistä ekologisempien ja materiaalisesti 
kestävämpien tuotannon ja kulutuksen tapojen ilmaantumiselle. 
Tässä väitteitäni motivoi oman edun tavoittelu tai pyrinnöllinen 
huoli ihmisen selviytymisestä ja onnesta: tahdon edistää vih-
reämpiä ihmisen kulttuurin muotoja ja ihmis-materiaalisuuk-
sien ja olio-materialisuuksien huomiokkaampia kohtaamisia. 
(Vitaalisen materialismin ”ekologinen” luonne onkin kahden 
viimeisen luvun ydin.)

Tekstissään ”Traité de nomadologie” Deleuze ja Félix Guatta-
ri tekevät kokeita ”materiaalisen vitalismin” ajatuksella, jonka 
mukaan vitaalius on materia-energialle immanenttiaQ. Hanke 
antoi innoituksen omalleni. Deleuzen ja Guattarin tavoin am-
mennan valikoivasti epikurolaisesta, spinozistisesta, nietzsche-
läisestä ja vitalistisesta perinteestä samoin kuin valikoimasta 
luonnontiedettä ja kirjallisuutta käsitelleitä nykykirjoittajia. 
Tarvitsen kaiken mahdollisen avun, sillä hanke vaatii tekemään 
monta asiaa yhtä aikaa: 3) maalaamaan väräjävästä materiasta 
positiivisen ontologian, joka venyttää totunnaisia toimijuuden, 
toiminnan ja vapauden käsitteitä joskus jopa murtumispistee-
seen; D) hajottamaan ontoteologiset kaksinapaisuudet elämä/
materia, ihminen/eläin, tahto/determinoituminen ja orgaani-
nen/epäorgaaninen käyttämällä argumentteja ja muita retorisia 
keinoja tuomaan ihmisruumiisiin esteettis-aRektiivista avoi-
muutta materiaaliselle vitaalisuudelle; ja 4) luonnostelemaan 
poliittisen analyysin tyylin, joka pystyy tekemään paremmin 
selkoa ei-inhimillisten aktanttien panoksesta.

Seuraavassa yritän siis todistaa vitaalisista materiaalisuuksista, 
jotka virtaavat lävitsemme ja ympärillämme. Vaikka kantasolujen, 
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sähkön, ruuan, roskan ja metallien liikkeet ja tehoisuus ovat kes-
keisiä poliittiselle elämälle (ja ihmisen elämälle sinänsä), melkein 
saman tien kun nämä aktiviteetit ja toimet ilmaantuvat julkisuu-
teen (usein häirittyään ensin ihmisen hankkeita tai odotuksia), ne 
esitetään ihmisen moodiksi, toiminnaksi, merkitykseksi, agen-
daksi tai ideologiaksi. Tämä nopea korjausliike pitää yllä fantasiaa, 
että ”me” todella hallitsemme kaikkea sitä, mikä on ”sitä” – siis 
sitä, mistä käytetään sanaa ”se”, niitä, jotka soveltamani (ei-meka-
nistisen, ei-teleologisen) materialismin perinteen mukaan paljas-
tuvat potentiaalisesti voimakkaiksi toimijoiksi.

Spinoza on tämän kirjan kulmakivi, vaikka hän ei aivan ol-
lutkaan materialisti. Vetoan hänen ajatukseensa pyrkivistä ruu-
miista, jotka pyrkivät lisäämään toimintakykyään liittoutumal-
la toisten ruumiiden kanssa, ja jaan hänen uskonsa siihen, että 
kaikki on tehty samasta substanssista. Spinoza hylkäsi ajatuk-
sen, jonka mukaan ihminen ”pikemmin häiritse[e] luonnon 
järjestystä kuin seuraa […] sitä”, ja lupasi sen sijaan ”tarkastella 
ihmisen toimia ja pyyteitä aivan kuin olisi kyse suorista, tasois-
ta tai kappaleista”S. Myös Lucretius ilmaisi eräänlaista monis-
mia kirjassaan Maailmankaikkeudesta: kaikki, sanoo hän, on 
tehty samasta eriskummallisesta aineksesta – samoista raken-
nuspalikoista, jos niin tahtoo sanoa. Lucretius käyttää niistä 
nimitystä primordia, esialkuset; nykyisin voisimme kutsua niitä 
atomeiksi, kvarkeiksi, hiukkasvirroiksi tai materia-energiaksi. 
Väite sama-aineksisuudesta, vihjaus, että pohjimmiltaan kaikki 
on yhteydessä eikä sitä voi palauttaa yksinkertaiseen substraat-
tiin, saa vastakaikua ekologisesta herkkyydestä, ja myös se on tär-
keää minulle. Mutta päinvastoin kuin eräissä syväekologian 
versioissa, monismini ei oleta sen enempää osien sulaa harmo-
niaa kuin yhteisen hengen yhdistämää moninaisuuttakaan. 
Kaava tässä, kirjoittaa Deleuze, kuuluu ”ontologisesti yksi, 
muodollisesti moninainen”T. Kuten Michel Serres kirjassa La 
Naissance de la physique sanoo, tämä on melskeinen, imma-
nentti kenttä, jolla moninaiset ja vaihtelevat materiaalisuudet 
törmäävät, hyytyvät, muuntuvat, kehittyvät ja hajoavatU. Vaik-
ka pidänkin epikurolaisuuden kuvaa yksittäisistä atomeista, 
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jotka putoavat ja kieppuvat tyhjiössä, liian yksinkertaisena, 
jaan epikurolaisuuden vakaumuksen, jonka mukaan on ole-
massa luonnollinen taipumus siihen, miten asiat ovat – ja että 
säädyllisyyttä ja arvollista politiikkaa ruokitaan, jos virittäydy-
tään melskeen oudolle logiikalle.

E&#&)*"++,-$$!,), -..)/0!

Kun kirjoitin kirjan !e Enchantment of Modern Life, keskityin 
ihmisen aRektin eettiseen relevanssiin, täsmällisemmin lumouk-
seen eli tuohon ilon ja häiritsevyyden outoon yhdistelmään. 
Ajatuksena oli, että aistisen lumouksen hetket arkimaailman 
kanssa – luonnon mutta myös hyödykkeiden ja muiden kult-
tuurituotteiden kanssa – saattavat lisätä motivaatioenergiaa, jota 
tarvitaan liikuttamaan minuus pelkästä eettisten periaatteiden 
omaksumisesta todelliseen eettiseen käyttäytymiseen.

Tuon kirjan aihe oli osa suurempaa poliittisen teorian suun-
tausta, eräänlaista esteettistä ja eettistä käännettä, joka suurelta 
osin sai innoituksensa feministisestä ruumiin tutkimisesta ja 
Michel Foucault’n ”itsestä huolehtimista” käsitelleestä työstä. 
Nämä tutkailut panivat ”halun” ja ruumiin käytännöt, kuten 
fyysisen liikunnan, meditoimisen, seksuaalisuuden ja syömisen 
takaisin etiikan tutkanäytölle. Jotkut politiikan teorian edustajat, 
ehkä huomionarvoisimmin Nancy Fraser teoksessa Justice Inter-
ruptus, kritisoivat käännettä vetäytymiseksi pehmoisiin psyko-
kulttuurisiin identitettikysymyksiin kovien poliittisten kysy-
mysten – taloudellisen oikeudenmukaisuuden, ympäristön 
kestävyyden, ihmisoikeuksien ja demokraattisen hallinnon – 
kustannuksella. Toiset (ja minä kuulun tähän leiriin) vastasivat, 
että ruumiinkuri, jonka avulla eettinen herkkyys ja sosiaaliset 
suhteet muodostetaan ja muotoillaan, on sinänsä poliittista ja 
muodostaa kokonaisen (liian vähän tutkitun) ”mikropolitiikan” 
kentän, jota ilman mikä tahansa periaate tai menettelytapa on 
vaarassa jäädä pelkäksi läjäksi sanoja. Talous ei viherry, vauraus ei 
jakaudu uudelleen, oikeuksia ei valvota tai laajenneta ilman  
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