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J
okaisen, joka tuntee Fanged Noumenan tekstien 
kirjoittajan, on vaikea puhua niistä muistamatta 
Nickiä ihmisenä. Tämä ei johdu halusta rakentaa 
henkilökulttia Landin ympärille (mistä häntä itse-
äänkin syytettiin tekstien ensijulkaisun aikoihin), 

vaan jotta korostuisi, että tekstit ovat syntyneet koe-
sarjan tuloksena. Nuo kokeet olivat ajatuskokeita, mut-
teivät sellaisia, joita filosofit suorittavat uppoutuneina 
turvallisiin nojatuoleihinsa: näitä tekstejä kirjoittaessaan 
Land oli nimittäin yksi niistä harvoista ajattelijoista, 
jotka antavat ajattelun johtaa itsensä moisten pohdiske-
lumukavuuksien tuolle puolen; asettamaan itsensä alt-
tiiksi filosofian nimissä – vaikka se tarkoittaisi, että näin 
tehdessään hän häpäisisi filosofian ikiaikaisen nimen 
kaikkine perinteineen.

Iain Hamilton Grant, Landin entinen oppilas ja ny-
kyään itsekin merkittävä filosofi, sanoo: ”1900-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla akateemikot puhuivat loputto-
masti ulkopuolesta, mutta kukaan ei käynyt siellä. Esi-
merkillisenä poikkeuksena oli Land, joka teki kokeilut 
tuntemattoman alueella välttämättömiksi jälkipoliittisen 
kybernetiikan abstrahoivaan ulvontaan tarttuneelle fi-
losofialle.” Land kosiskeli filosofian sisäistä ulkopuolta 
yhdistellen sitä muihin tieteenaloihin nanoteknologiasta 
okkultismiin ja tietotekniikasta antropologiaan. Hän kui-
tenkin etsi ulkopuolta radikaalimmassa mielessä, koska 
tämä poikkitieteellinen tutkimusmatkailu tapahtui yhden 
ainoan päämäärän vuoksi: jotta vältettäisiin ”filosofisen 
ajattelun” maalaisjärjestä johdettu ihmiskeskeinen kon-
servatismi, jonka satunnaisuudet puolestaan ovat tulosta 
planeetan geologisen historian määrittämästä evoluutio-
kehityksestä… Land taisteli ”Ihmisturvajärjestelmäksi” 
kutsumaansa asiaa vastaan. Sillä hän tarkoitti ”stratifi-
kaation” tai kehäjaon murskaavaa kosmisen perinteen 
nettotulosta, joka normalisoi ja rajaa ajatuksen mahdol-
lisuuksia. Tämä teki väsymättömän uusien näkökulmien 
etsinnän välttämättömäksi. Kuinka muutoin voitaisiin 
tehdä mahdotonta vastarintaa ajatuksen vangitsemiselle 
sosiaalisuuden, institutionaalisuuden, henkilökohtai-
suuksien ja filosofian muotoihin?

*

Vuonna 1992 saavuin Warwickin yliopistoon, joka oli 
ankea betoninen kampus Englannin harmaassa tihku-
vetisessä sisämaassa. Olin tuolloin kokematon ja her-
mostunut teini, ja elättelin toivoa, että filosofia tarjoaisi 
minulle pääsyn jonkinlaiselle ulkopuolelle – tai vä-

hintään älyllisen seikkailun. Muutaman viikon päästä 
akateemisen elämän todellisuuden aiheuttama kammo 
ja pettymys olivat miltei lannistaneet minut. Oli siis hel-
potus tavata yksi luennoitsija, joka lopulta sanoi oikeasti 
tolkullisia asioita: ajattele elämää avoimena haavana, 
jota sörkit tikulla omaksi huviksesi. Tai: filosofiassa on 
kyse vain yhdestä asiasta: rettelöimisestä. Land sieti, 
että roikuin hänen työhuoneellaan polttaen tupakkaa ja 
juoden kahvia samalla kun hän (jatkuvasti yli-innostu-
neena ja stimulanteista väristen) työskenteli hupaisasti 
muinaistuneen vihreänäyttöisen Amstrad-tietokoneensa 
ääressä ja jakoi alttiisti viimeisimmät huomionsa mole-
kyylibiologiasta, nanoteknologiasta tai neurotieteistä. En 
voinut muuta kuin vaikuttua miehestä, joka paneutui 
työhönsä koko olemuksellaan; jolle filosofia ei ollut sen 
enempää toimistolle kuuluva kuin yksioikoisesti elämää 
ylläpitävä työ ja joka otti vakavasti filosofian naurettavan 
suurellisen pyrkimyksen yhdistää kaikki tiedetty suureksi 
spekulatiiviseksi kokonaisuudeksi. Hänellä oli ainutlaa-
tuinen kyky avata oppilaiden mielet filosofian historian 
käsitteellisille varannoille tavalla, joka sai filosofisen ajat-
telun vaikuttamaan välittömän tarpeelliselta ja konkreet-
tiselta: filosofia oli asevalikoima rettelöimistä varten ja 
työkalupakki, jota käyttäen voitiin paeta kaikkea ankeaa, 
rajoittavaa ja ikävystyttävää.

Ennen kuin tapasin Landin olin jo kuullut hänestä 
juoruja uusilta opiskelijoilta, jotka olivat ymmällään 
siitä, mitä olivat kuulleet hänestä puhuttavan: väittikö 
Land todella palanneensa kuolleista? Uskoiko hän todella 
olevansa androidi, joka oli lähetetty tulevaisuudesta tu-
hoamaan ihmisten turvallisuudentunteen? Henkilönä 
hän oli ristiriidassa näiden röyhkeiden väitteiden kanssa 
(jotka molemmat hän todella esitti kirjoituksissaan). 
Hän oli perinpohjaisen kohtelias ja ystävällinen ja ennen 
kaikkea halukas keskustelemaan vakavasti kenen tahansa 
kanssa. Hän oli maksanut filosofiset oppirahansa ja 
saattoi pitää puolensa keskustelussa kenen tahansa pro-
fessorin kanssa; nämä keskustelut tosin kääntyivät usein 
solvaaviksi Landin esittäessä näkemyksiään instituutiota 
ja sen konservatiivisuutta vastaan. Mieluummin hän 
kuitenkin vietti aikaansa baarissa opiskelijoiden kanssa, 
tarjoten aina juomat, polttaen jatkuvasti ja keskustellen 
eloisasti (ja aina kun mahdollista, kiivaasti) aivan mistä 
tahansa aiheesta.

Land ei kenties ollut paras opettaja antamaan ai-
heestaan selkeää ja vakaata peruskäsitystä, mutta olennai-
sempaa on, että hänen luentojensa tunnelma oli aidosti 
innostunut. Luennoidessaan hän muistutti enemmän 
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Nick Land,  
epähumanistinen kokeilu
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Deleuzea Sorbonnessa vuonna -68 kuin kalseita episte-
mologian kursseja, joita brittiläisessä maaseutuyliopis-
tossa oli siedettävä 90-luvulla. Hänen vetämänsä kurssi 
oli nimetty kärkevästi ”Ranskalaiseksi nykyfilosofiaksi” – 
muilta osin opinto-ohjelmallamme ei ollut mitään teke-
mistä nykyisyyden kanssa. Oleellisempaa on kuitenkin, 
että Land toi opetuksessaan esiin omaa käynnissä olevaa 
tutkimustaan. Tämä oli ennenkuulumatonta: että filo-
sofiaa voitaisiin todella tehdä sen sijaan, että vain tulkit-
taisiin ja kommentoitaisiin sitä jälkikäteen. Hän imaisi 
yleisönsä mukaan filosofian, taloustieteen, kirjallisuuden, 
biologian, teknologian ja vielä nimeämättömien aiheiden 
spekulatiiviseen pyörteeseen – ennen kuin taas lamautti 
nämä jollakin järkyttävällä väitteellä tai omituisella julis-
tuksella. Puhuessaan Land harhaili ympäri luokkahuo-
netta välillä kiipeillen hajamielisesti tuolien yli kuin vie-
rasmaalainen vuorivuohi, välillä taas kyyristellen tuolin 
istuimella kuin jättimäinen rukoilijasirkka.

Landille kaikki alkoi Kantista. Hän luki Kantin ”kri-
tiikin” eräänlaisena yhteiskunnallisen konservatismin 
ja Pääoman mädättävien voimien alitajuisena dramati-
sointina, joka jatkui Nietzschen, Schopenhauerin ja Ba-
taillen kehittelemissä kantilaisen kritiikin villiintyneissä 
juurivesoissa. Nämä ajattelijat asettivat kyseenalaista-
misen ja rettelöimisen järjestyksen edelle. Land oli opis-
kellut keskittyneesti Heideggeria ja dekonstruktiivista 
ajattelua, jotka hän oli taipuvainen heittämään sikseen, 
vaikka niiden perustavoitteet edelleen vaikuttivat hänen 
tuotannossaan. Hän kuitenkin löysi keskeisimmän in-
spiraationsa Deleuzen ja Guattarin Kapitalismi ja skit-
sofrenia -teoksen kunnianhimoisesta ”kontingenssin 
universaalihistoriasta”. Sen hän tahtoi irrottaa ranskalais-
filosofisesta, vuoden -68 henkisestä poliittisesta kudel-
masta. Landin mukaan teokseen tiivistyi käsitteellinen 
lataus, jolla voitaisiin räjäyttää sen edelleen liian perintei-
sessä mielessä poliittiset tavoitteet.

Jo Landin varhainen tuotanto todisti filosofisesta 
nerokkuudesta ja tarmokkaasta päämäärähakuisuudesta 
(jopa kärsimättömyydestä) suhteessa filosofisiin läh-
teisiin. Kuitenkin tietyssä vaiheessa 90-luvun puoliväliä 
oli kuin joku olisi kääntänyt vipua, ohjannut Landin 
pois kaikilta tunnetuilta filosofisen tutkimuksen rai-
teilta ja ladannut hänen teksteihinsä uutta voimaa. Tämä 
muutti niiden muodon, tyylin ja sisällön tai oikeastaan 
teki näistä kolmesta osatekijästä käytännössä erottamat-
tomat. Yhä vieraampia aineksia sulautui hänen filoso-
fiseen argumentointiinsa, joka pohjasi yhä enemmän 
jälkistrukturalismin hillittömimpiin osiin (Deleuzeen ja 
Guattariin, Lyotardin ”libidinaaliseen talouteen”). Tästä 
syntyi täysin uusi ”teoreettisen fiktion” tyylilaji. Tämän 
uuden muodon avulla Land herätti uudelleen henkiin 
sen, minkä hän näki olevan heideggerilaisuuden, struk-
turalismin ja jälkistrukturalismin perustavin pyrkimys: 
länsimaisesta historiasta ulos murtautumisen näyttämöl-
lepanon. Uusi yritys oli tarpeen, koska mainitut filoso-
fiset liikkeet olivat vastoin omaa luontoaan luovuttaneet 
orastavan antihumanisminsa takaisin instituutioiden py-
hittämien pappien turvallisiin käsiin – teennäiselle, poh-

Iltarukous

Elän istuen, kuin enkeli parturissa,
Puristaen nyrkkiin mukin syväuurteisen,
Alavatsa, kaula kaarella, hampaissa Gambier-
Piippu, alla ilman, hennoista purjeista täyttyneen.

Kuten vanhan kyyhkyslakan lämpimät ulosteet,
Tuhat unta minussa sulaa lempeään poltteeseen:
Hetken sydämeni suruinen on kuin manto puun,
Nuori tumma kulta valumista verinen.

Sitten, kun uneni olen niellyt huolella,
Käännyn, juotuani kolme-neljäkymmentä mukillista
Ja keskityn tyydyttääkseni tarpeen polttavan:

Suloisesti kuin Herra seetrin ja iisopin
Kusen tummiin taivaisiin, kovin korkeisiin, kaukaisiin;
Suurten heliotrooppien hyväksyessä sen.

Sonetti persreiälle

Hämyinen, poimuileva punaneilikka
Hengittää, nöyrästi uponnut sammaleeseen,
Rakkaudesta kosteaan, joka seuraa hellää valkoisten
Takamusten pakoa sen päärmeen syvyyksiin.

Kuin maitokyynelin sen säikeet on
Itkeneet julmaa tuulta, ne takaisin
Saven pieniin verihyytymiin häätävää
Kadottaakseen itsensä, mihin kutsuu viettävyys.

Usein Uneni liitti suunsa sen aukolle;
Sielu, ruumiin yhdynnälle kateellinen,
Siitä sai kyynelkanavan, pesän nyyhkytyksilleen.

Pyörtyvä oliivi, huilu hyväilevä se on;
Käytävä, josta laskee taivainen makeinen:
Kosteuden kietoma Kaanaa naisellinen!
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diskelevalle, kuohitulle frankofiiliselle ”mannermaisen 
filosofian” kultille, joka koki riemuvoittonsa englannin-
kielisessä tiedemaailmassa 1990-luvulla.

Landin yritys löytää toinen tapa ajatella otti näin 
ollen kokeellisen kirjoittamisen muodon; se kuitenkin 
ulottui myös kirjoituksen tuolle puolen. Pyrkimys löytää 
jokin ”merkki”, joka ei olisi vain Ihmisturvallisuusjärjes-
telmän luotaantyöntävää narsistista heijastusta, edellyt-
täisi säätelevän metodin hylkäämisen kokonaan. Land ei 
etsinyt suhdetta ulkopuoleen loppumattomasta sisäsiit-
toisesta filosofisten tekstien kritisoimisesta vaan populaa-
rikulttuurista: ensimmäisen teknologian ympäröimänä 
kasvaneen sukupolven herkistyneisyyksistä. Hän etsi 
sitä William Gibsonin kaltaisten, kyseisen sukupolven 
”uudelleenohjelmointia” tarkkailleiden kirjoittajien ky-
berpunkoletuksista, Terminatorin, Blade Runnerin ja 
Videodromen kaltaisten elokuvien tulevaisuusshokkiker-
tomuksista, ja ruumiin rytmisistä uudelleenhahmotuk-
sista tanssikulttuurissa ja ne synnyttäneestä digitaalisen 
äänimaailman hybridisestä, katkoksellisesta antikielestä 
(erityisesti junglesta, joka oli juuri syntynyt 90-luvun 
puolivälissä). 

Näissä käytännöissä Land näki thanatoksen – kuo-
lemanvietin, tuntemattoman ulkopuolen – soluttautu-
misen ihmiseen eroksen kautta. Kyse on kapitalistisesta 
uusien eroottisten seikkailutuotteiden hillittömästä 
tuotannosta, joka näyttää suuntaa kohti inhimillisen 
muodonmuutosta, katkaisee suhteensa (kulttuuriseen, 
lajilliseen ja lopulta biologiseen) menneisyyteen ja avaa 
sen uusille epäorgaanisille affektien jaoille. Verrattuna 
tunnettuun – orgaanisen liiallisuuden tasoon, johon in-
himillinen oli hautautunut – tuollaisiin tuntemattomiin 
piti epäröimättä myöntyä. Myös filosofisen ajattelun 
oli kiinnityttävä erokseen, jos se mieli käyttää hyväkseen 
näitä uusia mahdollisuuksia. Tämän seurauksena Land ei 
ainoastaan kirjoittanut näistä asioista vaan pyrki vapaut-
tamaan niiden liikkeellepanemat epäinhimillistämisen 
voimat ja tislata niistä ”kokeellisia mikrokulttuureja”. 
Hän pyrki kiihdyttämään kapitalismissa tapahtuvaa 
kielen purkamista uusien kirjoittamisen, puhumisen ja 
ajattelun käytäntöjen kautta, mutta myös yhdistämään 
ruumiin uudelleen ”molekulaarisiin” pohjavirtauksiinsa 
ja hellittämään fyysistä ja äänteellistä perustaa, joka kytki 
sen merkitykseen.1

Tämän lähestymistavan valitessaan Land luopui aka-
teemisesta kunnioitettavuudesta ja monesti jopa menetti 
kannattajiensa luottamuksen pyrkiessään kaikin mahdol-
lisin tavoin porautumaan inhimillisten käyttäytymissään-
töjen kivettyneiden kerrostumien läpi. Seurasi omituisia 
kohtauksia: Mille plateaux -seminaari, jossa joukko häm-
mentyneitä opiskelijoita ohjattiin ”lukemaan” kirjan lu-
kujen nimet muuttamalla ne akronyymeiksi, jotka sitten 
hahmotettiin vektoreiksi QWERTY-näppäimistöstä piir-
rettyyn diagrammiin (”qwertypologia”); kolmen viikon 
mittainen koe, jossa kieltäydyttiin puhumasta ensim-
mäisessä persoonassa viitaten sen sijaan kollektiiviseen 
entiteettiin nimeltä ”Cur” (kokeeseen ottivat osaa ”Rans-
kalaisen nykyfilosofian” kurssin kovaksikeitetyimmät 

”Kun esitys jatkui, yleisö 
hiljeni ja ihmiset vilkuilivat 
toisiaan epävarmasti kuin 
olisivat vahingossa päätyneet 
hautajaisiin...”

osanottajat, jotka laajensivat luennot jatkuvaksi liikku-
vaksi seminaariksi); ja kaikkein mieleenpainuvimpana 
esitelmä Virtual futures -konferenssissa vuonna 1996. 
Taiteilijayhteisö Orphan Driftin kanssa yhteistyössä ke-
hitellyssä ja jungle-äänityksellä täydennetyssä ”DogHead 
SurGeri” -nimisessä esityksessä Land makasi korokkeen 
takana lattialla (käärmeeksi-tuleminen, joka oli kehol-
lisen destratifikaation ensimmäinen vaihe), ja raakkui ar-
voituksellisia invokaatioita ja niiden välillä osia Artaud’n 
mielisairaalarunoista. Tässä harhaisessa äänisähkötyk-
sessä merkitys tuntui hajoavan paljaaksi foneettiseksi 
ainekseksi, joka suli katkokselliseen rytmiin ja vaikutti 
suoraan alitajuntaan. Kun Land alkoi puhua oudolla, tu-
kahdutetulla äänellään (kenties siihen ”naurettavan kor-
keaan […] sävyyn […] joita muinaiset demonologit ku-
vailivat ’hopeiseksi’”, ja jonka hän myöhemmin kertoo 
kiusanneen häntä), hämillinen yleisö alkoi hihitellä; de-
moninen ääni värisi hiukan, kunnes Landin tietoisuus 
tehtävästään voitti hetkellisen itsetietoisuuden. Kun 
esitys jatkui, yleisö hiljeni ja ihmiset vilkuilivat toisiaan 
epävarmasti kuin olisivat vahingossa päätyneet hauta-
jaisiin… Land piti nolostusta vain perusestyneisyytenä, 
joka oli murrettava päästäkseen tutkimaan tuntematonta 
– aivan toisin kuin akateemisen kesytyksen voimat, jotka 
tasapäistävät kasvattamalla riittämättömyyden ja häpeän 
tunteita Mestareiden ja vielä opittavana olevan edessä.

*

Kenties tämän mahdollisimman laajan filosofiakäsi-
tyksen vuoksi vain muutama tuolloisista opiskelutove-
reistani on nykyään akateemisissa töissä (ja silloinkin 
prekaarisen vähäisissä asemissa, tai pikemminkin taide-
kouluissa kuin filosofian laitoksilla). Toisaalta taas heidän 
joukossaan on kirjailijoita (Hari Kunzru, James Flint), 
muusikoita (Kode9, eräs dubstepin edelläkävijöistä) ja 
kirjoittajia kuten Mark Fisher (blogaaja ”K-punk”, Ca-
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pitalist Realism2 -teoksen kirjoittaja). Toiset ovat lähes-
tyneet Landia kaukaa, kuten Reza Negarestani, joka etsi 
hänet käsiinsä verkossa ja aloitti hänen kanssaan pitkän 
online-keskustelun. Tämä johti omituisen Cyclonopedia3 
-kirjan kirjoittamiseen.

Tuohon aikaan Warwickin tapahtumat houkutte-
livat kiinnostuneita myös opiskelijajoukon ulkopuo-
lelta: Russell Haswell, nykyään tunnustettu artisti ja 
DJ, muistaa, että huhut Landin ja hänen lähipiirinsä 
kummallisista ideoista vetivät hänet puoleensa läheisestä 
Coventryn kaupungista. Nykyään maailmanlaajuisesti 
ansioituneet taiteilijat Jake ja Dinos Chapman löysivät 
Landin tuotannon vuonna 1996 ja tilasivat häneltä esi-
tetekstin ensimmäiseen suureen esitykseensä Lontoon 
ICA:ssa. Yksi heidän printeistään koristaa (tai halventaa) 
Fanged Noumenan kantta.

Vuonna 1995 Sadie Plantin (situationistien historia-
teoksen The Most Radical Gesturen ja ”kyberfeministisen” 
Zeros and Ones -käsikirjan kirjoittajan) Warwickiin saa-
pumisen myötä Landin kokeellinen toiminta sai väliai-
kaisesti institutionaalisen perustan Cybernetic Culture 
Research Unitissa (CCRU), joka oli opiskelijoiden 
johtama, asemaltaan epävakaa tutkimusryhmä. Plantin 
melko äkkinäisen häipymisen jälkeen filosofian laitos 
kiisti sen koskaan olleen olemassa.4 CCRU järjesti sekä 
yliopiston sisällä että sen ulkopuolella tapahtumia ja in-
terventioita – ”virotekniikoita”, ”parvikoneita”, ”afrofu-
tuureja” – joissa teoriaa käytettiin osatekijänä musiikin, 
taiteen ja esityksen ohella. Kantavana rakenteena oli 
kuitenkin aina olennaisesti landilainen yhdistelmä käsit-
teellistä ankaruutta ja kokeellista toimintaa. He julkai-
sivat omakustanteena eklektisen pamflettisarjan Abstract 
Culture, jota musiikkilehti The Wire luonnehti ”virraksi 
käsitteellistä häirintää, jossa odottamattomat tunnis-
tukset leimahtavat esiin kuin vieraat tilannekuvat tutusta 
maailmasta”. Yhdessä Abstract Culturen julkaisussa (”par-
vessa”) ilmestyi Landin klassinen teksti ”Meltdown”, 
jossa kutsuttiin apokalyptistä planeetanlaajuista tekno-
singulaarisuutta. Sen synkkänä ennakoivana mielihyvän 
lähteenä olivat nihilistiset heitot orastavaa kalifornialaista 
Wired-lehden kyberoptimismia vastaan.

Land, joka yhä useammin väitti, että hänessä asuu 
erilaisia ”olioita” – Cur, Vauung, Can Sah – antoi oman 
panoksensa CCRU:hun kehittämällä lukuisia kvasi-
lovecraftilaisia mytologioita tai ”yliuskomuksia” [hypers-
titions]. Näihin kuului CCRU-kollektiivin fiktiivinen 
henkilöiminen kryptografian professori Daniel Barkerin 
muotoon. Barker pohjautui Mille plateaux -teoksen pro-
fessori Challengeriin (itsessään ”yliuskoiseen” Conan 
Doylen henkilöhahmon sovellukseen). Hänen sanottiin 
kehittäneen ”kosmisen geotraumateorian”, joka yhdistää 
Freudin traumateorian synkretistiseen näkemykseen 
planeetan luonnonhistoriasta. ”Geotraumatiikka” on 
luonnos fiktionsisäisestä teoreettisesta järjestelmästä ja 
pohjautuu kaikkeen mahdolliseen geologiasta ja mikro-
biologisesta evoluutiosta aina ihmisbiologiaan ja äänen-
muodostukseen, ja siinä tulkitaan maan historiaa sarjana 
syvään uponneita traumoja, joista yksi on inhimillinen 

yksilöllisyys. ”Barker” pyrki risteyttämään nietzscheläistä 
genealogiaa, deleuzeguattarilaista kenttäanalyysiä ja in-
formaatioanalyysiä ”tulkitakseen” tätä kosmista tuskaa. 
Tuloksena oli skitsoanalyyttinen geokryptografia, jonka 
oli määrä korvata oidipaalinen psykoanalyysi.

Tämän kauden tuotannossa Landin antihumanis-
tiseen pohdintaan yhdistyy mieltymys sanaleikkeihin ja 
uudelleen herännyt arvostus Kapitalismi ja skitsofrenia 
-teoksessa esiin nousseita antropologisia, mytologisia ja 
psykoanalyyttisia voimavaroja kohtaan. Hän nautti ”su-
lautumisesta” CCRU-kollektiiviin, joka epäilemättä on-
nistui mikrokulttuurina. Sen jäljittämättömät, kryptiset, 
oudoista epäinhimillisistä olennoista, yliuskonnollisista 
henkilöitymistä ja synkretistisistä jumaluuksista kertovat 
kirjoitukset ovat ainutlaatuisen häiritseviä ja vaikuttavia: 
on kuin ryhmä olisi yhdessä päässyt sisään aiemmin tun-
temattomille outojen arkkityyppien alueelle. He hämär-
sivät onnistuneesti rajaa, joka erottaa todellisuuden ja 
heidän ”yliuskoiseksi” kutsumansa fiktiot, jotka todellis-
tavat itsensä kollektiivisessa toiminnassa.

Lopulta Land kuitenkin lohkaisi itsensä irti 
CCRU:sta, kun sen älyllinen sekamuotoilu ja mikrokult-
tuurinen toiminta löysivät keskittyneen, kaavamaisen 
muodon Deleuzen ja Guattarin melko epämääräisesti 
Mille plateaux’ssa hahmottaman ajattelemisessa ja har-
joittamisessa, ”nomadisessa numeroimisessa”. Landin 
mukaan digitaaliteknologia paljasti numeroista ulottu-
vuuden, joka erotti ne täysin kielen ajattelun vankilaksi 
muuttavista merkityksen valtarakenteista; se jopa erotti 
numerot matematiikan jaotelluilta alueilta puhtaalle, 
avoimelle immanentin aineellisuuden tasolle, jota asut-
tivat vain ”elohiiret”. Kiihdyttämällä ”silikaattisesti” 
Pääoman planeetanlaajuista koetta ”neulata” ihmiskult-
tuuri näihin elohiirinumeroihin sen hajottamiseksi Land 
uskoi, että hän voisi täydellistää sen, mihin dekonst-
ruktio saattoi vain viitata loputtomissa filosofisen hyker-
telyn kierteissään: se kumoaisi kielessä ja merkityksessä 
institutionalisoituneen vallan ja avaisi luotettavan vies-
tintäyhteyden tuntemattoman kanssa – puhtaan aineel-
lisen hajaantumisen, jota menneisyydestä johdetut mallit 
eivät ole käsitelleet ennalta.

Land löytyi yhä useammin lyhyimmän mahdol-
lisen ajan nukkuneena (tässä vaiheessa hän asui työhuo-
neellaan) tekemästä keskittynyttä ”mekanoomista” tutki-
musta, johon kuului loputon symbolien pyörittely hänen 
vanhentuneen koneensa vihreällä näytöllä, mitä jatkui 
aina syvään yöhön asti. Hän näytti päätyneen romantti-
sesta libidinaalisen yhteistoiminnan avulla pakenemisen 
näystä kylmään ja lähes hedelmättömään abstraktiin 
toimintaan, jota hän harjoitti eristyksissä. Toisaalta voi-
taisiin myös sanoa hänen palanneen eräänlaiseen runo-
uteen, vaikkakin kaikesta ilmaisemisesta ja kaikesta mer-
kityksestä tyhjennettyyn runouteen. Tästä huolimatta on 
merkki siitä (mitä Mark Fisher kutsui Landin ”holtitto-
maksi tinkimättömyydeksi”), että kun hän oli vuoles-
kellut kysymyksenasettelustaan esiin tämän vähimmäis-
määräisen ytimen, hän antautui sille täysin. Hän kertoi 
edelleen viimeisimmistä numeerisista löydöistään niille, 
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jotka vielä kuuntelivat. Poikkeuksetta kuuntelijat eivät 
saaneet niistä mitään tolkkua.

Hoidettakoon tämä pois tieltä: kaikissa sanan nor-
matiivisissa, kliinisissä tai sosiaalisissa merkityksissä Land 
todellakin sekosi. Jälkikäteen hän ei pelännyt kuvailla 
tätä kehityskulkua tunnontarkasti, vaan dokumentoi sen 
aivan kuin olisi kirjannut ylös epäonnistuneen kokeen5. 
Hän piti läpimurtonsa rappeutumista murtumiseksi ää-
rimmäisenä ja nöyryyttävänä todisteena ihmisen kyvyt-
tömyydestä välttää ”päälaatikko”, henkilöityneen itsen 
vankila. Landin kannalta surkeaa oli, ettei hän kyennyt 
enää sanomaan, olivatko hänen teoreettiset ilmestyksensä 
olleet (kuten hän oli harhansa huippuaikoina uskonut) 
heijastuksia pääsystä transsendenttiin – vai yksinomaan 
kestokykynsä naurettaville rajoille ajetun mielen säälit-
täviä häiriöitä. Koe oli ohi.

*

Kun otin yhteyttä Landiin hänen teostensa uudelleen-
julkaisemisen merkeissä, hän ei vastustanut, mutta hä-
nellä ei myöskään ollut mitään lisättävää: ”Se oli toinen 
elämä; minulla ei ole siitä mitään sanottavaa – en edes 
muista kirjoittaneeni puoltakaan noista asioista… En 
halua ryhtyä jälkikäteen tuomitsemaan muinaisia kir-
joituksiani – luulen, että on paras astua hienotunteisesti 
syrjään. Ne kuuluvat epäkuolleen amfetamiinijumalan 
kynsivään syleilyyn.” 

Land julkaisi yhden kirjan lyhyen uransa aikana, 
joka päättyi hänen ”eläköitymiseensä” Warwickista 90-
luvun loppupuolella. Vuonna 1992 oli ilmestynyt kirja 
Georges Bataillesta, The Thirst for Annihilation6, jota 
voisi oikeammin kuvailla kirjaksi Bataillen kanssa. Land 
käyttää siinä merkittävän osan ensimmäisestä luvusta 
suomimalla kommentaarikirjallisuutta sen pelokkuu-
desta. Sitten hän jatkaa kartoittamalla omaa ”sisäistä ko-
kemustaan” yhteydessä Bataillen raastavaan ajatteluun. 
Kautta koko kirjan filosofinen analyysi hajoaa säännöl-
lisesti runoudeksi, itseinhoksi ja ateistiseksi paasaukseksi. 
Teosta pidetään edelleen suuressa arvossa tietyissä pii-
reissä, ja se on jopa taikakalumainen joillekin rajua, rajat 
ylittävää kirjallisuutta etsiville. Se on ehdottomasti ainut-
laatuinen ja voimakas kirja. Monien mielestä se ei kui-
tenkaan vetänyt vertoja Landin 90-luvun puolivälin ja 
lopun laajuudelle ja kekseliäisyydelle. Fanged Noumenan 
myötä tällä kaudella kirjoitetut hajanaiset tekstit ainakin 
tuotiin yhteen, ja ensi kertaa hänen ajattelunsa liike-
ratoja saatettiin kartoittaa ja arvostaa sen filosofista tuo-
reutta. Kirjoittaessani johdantoa yhdessä Ray Brassierin 
(myös Landin entisen oppilaan, omaperäisen ja tarkka-
näköisen filosofin, joka ei ole koskaan kieltänyt Landin 
vaikutuksen ”noloa” perintöä) tajusin, kuinka paljon 
Landin karisma ja maine – ja hänen oma taipumuksensa 
ykskantaan hylätä filosofia kaikissa mahdollisissa tilan-
teissa ja hämmentäen ajaa vastustajansa ansaan liioitte-
lemalla – oli torjunut kaiken hänen tuotantoonsa koh-
distuvan filosofisen arvostuksen mahdollisuuden. Kuten 
edellä mainittiin, hänen tekstinsä saattoivat vaikuttaa 

tehokkaimmin toisilla aloilla. Olisi kuitenkin syytä ottaa 
huomioon, että tämä vaikutus perustuu ennen kaikkea 
hänen uuden filosofiakäsityksensä tarkkanäköisyyteen ja 
omaperäisyyteen.

Land oli nuori luennoitsija ja työskenteli eräällä 
ehkä kaikkein muuttumattomimmista yliopiston tie-
teenaloista. 90-luvun puolivälissä hän kuitenkin kä-
sitteli tarmokkaasti aiheita, jotka tuohon aikaan olivat 
selkeästi alaan liittymättömiä, mutta nykyään kuuluvat 
keskustelun perusaineksiin: bioteknologia, radikaali 
islam, internet koukuttavana huumeena, Kiinan nousu 
talousmahtina – kaikki nämä nousevat esiin Fanged Nou-
menassa, jota kirjoitettaessa Landin kollegat lörpöttelivät 
(parhaimmillaankin) runoudesta ja maalaustaiteesta, 
Läsnäolosta ja metafysiikan historiasta. 

Land avasi uusia mahdollisuuksia aikana, jolloin 
”mannermainen filosofia” alkoi rappeutua sklerootti-
sesti laitostuneisiin kuppikuntiin, joista jokaisella oli 
omat mestarinsa ja mittavat raamattunsa, initiaationsa 
ja liturgiansa. Hän antoi meille filosofian historian lu-
kemisen tavan, joka teki filosofiasta huimaa, välittyvää, 
asioihin liittyvää ja eloisaa. Tietenkin hänen romahduk-
sensa tarjosi systeemille mahdollisuuden tulla väliin ja 
parantaa haavan, minkä seurauksena kaikki jäljet tästä 
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toisesta tiestä pyyhkiytyivät pois. Sen on kuitenkin löy-
tämässä uudelleen ajattelijoiden uusi sukupolvi, joka vä-
syttyään filosofian tekstiin jumittumiseen on palaamassa 
peräämään ulkopuolen ajattelua.

Landin tuotannolla myös oli – ja on edelleen – kär-
jistämisen voima: vasemmistolaiset eivät voi sulattaa sen 
hillittömyyttä, kapitalismin hehkuttamista sen perus-
teella, että se kykenee purkamaan perinnettä, hierarkioita 
ja järjestystä. Tämän ominaispiirteen myötä se kuitenkin 
tarjoaa virkistävän vaihtoehdon sekä hurskaan tietämät-
tömälle humanistiselle etiikalle että ihmeellisen ”tapah-
tuman” tahdonvapauspolitiikalle, jota viime vuosina on 
kaupitellut muiden muassa Badiou. Toisaalta yhtä lailla 
myös oikeistolaiset moittivat Landia vastuuttomuudesta 
ja sen teeskentelyn hylkäämisestä, että kapitalistinen ke-
hityssuunta olisi perustavassa yhteydessä mihinkään inhi-
milliseen suunnitelmaan. 

Nykyään Land työskentelee journalistina Shang-
haissa (”uuskiinassa”, kuten hän kirjoitti silloin, kun 
sen futuristinen siluetti oli vain hänen kuumeinen etiäi-
sensä). Hän julkaisee edelleen silloin tällöin online-kom-
mentteja, jotka ovat ainutlaatuinen seos journalismia ja 
teoretisointia.7 Ne todistavat edelleen hänen poikkeuksel-
lisesta kyvystään viitata tämänhetkisen maailman pintaan 
suoraan ja tietoisesti, kiistämättä filosofista pyrkimystä 
muotoilla tämän maailmanlaajuisen mielenvikaisuuden 
”universaalihistoria”.

*

Erään Landin mieleenpainuvan väitteen mukaan ka-
pitalismin toteuttamasta maan keinotekoistamisesta 
seuraavan positiivisen takaisinkytkennän ansiosta tämä 
kehitys kaksinkertaistaa tehonsa jatkuvasti lyhenevissä 
ajanjaksoissa:

”Lähestyen maansulamissingulariteettia vaiheittainen kult-
tuuri kiihtyy läpi digitekniikkalämmitteisen maisemansa 
ylittäen kompressiokynnyksiä, jotka seuraavat ankaraa 
logistista käyrää: 1500, 1756, 1884, 1948, 1980, 1996, 
2004, 2008, 2010, 2011…

Mikään inhimillinen ei erota sitä lähitulevaisuudesta. 
[...]
Yliaika on loppumassa.
Pääseekö se, mikä pelaa sinua, kakkoslevelille?
(”Sulaminen”)8”

Landille tuollaiset teoreettiset väitteet olivat myös kii-
hokekoneita tai välineitä, joiden avulla sulautua pla-
neetan äärimmilleen-jännittymiseen ja kiihdyttää sitä. 
Tuon jännittymisen tuloksena ”elimetön ruumis” voisi 
lopulta luoda inhimillisen nahkansa. Mikäli filosofiasta 
tulee tuon pyrkimyksen myötä hypen (tai CCRU:n ne-
ologismin mukaan ”yliuskon”) laji, ovatko Landin hal-
ventajat oikeassa, ettei hänen näkökantaansa voi erottaa 
”uuskonservatiivisen” toimintasuunnitelman passiivisesta 
hyväksymisestä – että hänen teoriassa ajamansa ajatus ka-

pitalistisen prosessin kiihdyttämisestä käytännössä vain 
allekirjoittaa kapitalististen valtarakenteiden ylläpidon 
niiden (vallankumouksellisen tai kehittävän) hajotta-
misen sijasta? 

Land yritti saavuttaa planetaarisen prosessin jän-
nitteisen palavan ytimen ankkuroimalla käsitteellisen 
ajattelun kulttuurisen energian libidisoimiseen. Pitää 
todella paikkansa, että näissä yrityksissään hän tasapai-
noili aina tuhon romantisoimisen ja epävarman halun, 
kapitalismin ”jännittäviin” ja ”jännitteisiin” ilmiöihin 
samastumisen halun, välillä. Lopulta Land hylkäsi liian 
konservatiivisena jopa Deleuzen ja Guattarin ”varo-
vaisen” jaon kapitalismin ”hyvään” kenttiä hajottavaan 
tai deterritorialisoivaan puoleen ja ”pahoihin” reterrito-
rialisoiviin mekanismeihin. Tinkimättömän, inhimillisen 
häkkeihin kohdistuvan vihan nimissä hän saattoi ottaa 
ehdoitta antautumisen riskin uusien (aivan liian inhimil-
listen) voimien edessä, jotka ottavat maailman haltuunsa 
heti kun sen vanhat valtarakenteet on hajotettu – ja jotka 
hyödyntävät jokaista homo sapiensin halpamaista refleksiä 
omien, viime kädessä banaalien tavoitteidensa edistä-
miseen.

Tämän näkökulman ottaessaan kuitenkin välttää 
kohtaamasta Landin ajattelun vahvimpia puolia. Hänen 
kerettiläisyytensä oli kaksinaista: se ei ollut vain hänen 
yrityksessään ”sulauttaa” kirjoitusta immanentisti sen ku-
vailemiin kehityskulkuihin, vaan myös hänen vakaumuk-
sellisessa antautumisessaan ajattelemaan Pääoman vaivih-
kaisen, ihmiset syrjäyttävän vallananastuksen todellista 
tapahtumakulkua (ja sen perintöä filosofiassa) – ja ih-
misen naurettavan kyvyttömyyden myöntämisessä tämän 
tapahtumakulun äärellä. Tässä suhteessa ei ole vielä 
osoitettu hänen olleen väärässä taannoisesta toiveajat-
telun noususta huolimatta. Hänen tuotantonsa haastaa 
edelleen monin tavoin ajattelemaan nykyistä elämää tällä 
planeetalla: planeetalla, jota ohjaa tulevaisuudesta käsin 
jokin henkilökohtaisen ja kollektiivisen inhimillisen ta-
voitteellisuuden ulkopuolelta tuleva. Sillä ei enää voida 
teeskennellä olevan mitään tekemistä järjen tai edistyksen 
kanssa.

Suomentanut Maria Valkama
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