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Valaisen syytä Marxin ja Nietzschen yh-
teismitattomilta vaikuttavien opetusten 
sulauttamiseen praksiksen teoriaksi, kun 
analysoin molempien tuotannosta löy-
tyviä viittauksia oppiin teorian ja käy-

tännön ykseydestä. En aio tarjota kattavaa esitystä näiden 
kahden ajattelijan kirjoitusten ytimestä tai ”todellisesta 
merkityksestä”. Molempien teokset välttelevät täsmällistä 
tulkintaa. Esimerkiksi taannoisessa1 John Hoffmanin kir-
jassa nimeltä Marxism and the Theory of Praxis väitetään 
jossain määrin perustellusti, että Hoffmanin ”praksisiksi” 
marxilaisiksi nimittämä joukko on vääristänyt marxismin 
alkuperäisen tieteellisyyden irrationalistiseksi volunta-
rismiksi – ja kyseiseen joukkoon Hoffman sisällyttää 
jokaisen 1900-luvun varteenotettavan Marx-tutkijan ja 
marxilaisen Leniniä lukuun ottamatta. Hoffman ja muut 
”engelsiläiset” marxilaiset eivät kuitenkaan ole pystyneet 
osoittamaan syitä sille, että Lukács, Gramsci, Schmidt, 
Marcuse, Avineri, Petrovic ynnä muut ovat kieltäneet 
luonnontieteiden metodologian olevan marxilaisen tieto-
teorian perusta. Koska tällainen osoitus puuttuu, voidaan 
olettaa Marxin kirjoituksissa olevan jonkinlaista pohjaa 
tulkinnalle, että marxilainen tiede nousee pikemmin 
todellisuuden käytännöllisestä muuttamisesta kuin val-
litsevan todellisuuden teoreettisesta reflektoinnista. Kä-
sittelen tässä niitä Marxin tekstien elementtejä, jotka 
perustelevat edellä mainittua tulkintaa. Lisäksi analysoin 
Nietzschen käsitystä tieteestä sinä, mikä yhdistää teorian 
käytäntöön selventääkseni joitakin marxistista tieto-
teoriaa ja politiikkaa perustavia käsityksiä.2

I Kokeellisuus ja hallinta
On usein katsottu sopivaksi jakaa Marxin ajattelu tie-
teeseen ja ideologiaan eli havaintopohjaisiin ja preskrip-
tiivisiin aineksiin, aivan kuin suhde hänen tieteellisten 
talous- ja yhteiskunta-analyysiensa sekä vallankumo-
uksellisen poliittisen sitoumuksensa välillä olisi vain ul-
kokohtainen tai satunnainen3. Tässä väitän, ettei Marx, 
kuten ei myöskään Nietzsche, pyrkinyt tieteellisyyteen 

huolimatta vallankumouksellisesta pyrkimyksestään 
muuttaa maailmaa, vaan nimenomaan sen vuoksi.

Marxille ja Nietzschelle tiede ei ollut yksinkertaisesti 
vain väline ihmisen elinolosuhteiden helpottamiseksi, 
vaan myös keino kehittää ihmistä paremmaksi noiden 
olosuhteiden puitteissa. Se ei ollut vain keino määrittää 
tekniikoita, joilla tyydyttää ihmisten olemassa olevia 
tarpeita, vaan myös ihmisen kykyjen ja pyyteiden laa-
jentamiseen ja muuttamiseen pyrkivä metodi. Marxin 
ja Nietzschen tieteen keskeinen tehtävä oli luoda uusi 
ihminen ja ylittää se, mitä siihen asti oli pidetty ihmis-
luontona. Sekä Marx että Nietzsche toivoivat ihmistä 
käsittelevän tieteen korvaavan moraalifilosofian käytän-
nöllisen järjen osa-alueena, joka käsittelee ihmiselle tär-
keimpiä asioita.

Marx ja Nietzsche näkivät moraalin käytännön ulottu-
vuutena, joka ei palaudu mittaukseen, kokeellisuuteen, to-
dentamiseen ja kumoamiseen. On esimerkiksi mahdollista 
kokeilla käytännöllisiä toiminnan ohjeita siitä, kuinka an-
saita rahaa osakemarkkinoilla, kuinka menestyä sissisodan-
käynnissä, kuinka kasvattaa suurimpia mahdollisia ruusuja 
ja niin edelleen. Toimintaohjetta kokeillaan; jos se toimii, 
se omaksutaan käytännön viisautena; jos taas se ei toimi, 
sitä korjaillaan ja kokeillaan uudelleen. Moraalisia toimin-
taohjeita, kuten valehtelemisen tai varastamisen kieltoa ei 
kuitenkaan ole sallittua koetella. Sitä, joka tekee kokeiluja 
moraaliasioissa, pidetään moraalittomana.

Moraalin, lakien ja arvojen ruotimisen ja niiden 
kokeellistamisen vaikea ja vaarallinen projekti oli yksi 
ulottuvuus Marxin ja Nietzschen pyrkimyksessä luoda 
uusi ihminen. Molemmat uskoivat, että vallitsevat mo-
raalisäädökset estivät ja taannuttivat ihmisen kehitystä 
vähentämällä rohkeutta koettaa uusia elämisen tapoja ja 
tehdä kokeita yhteiskunnallisilla muodoilla ja arvoilla, 
eli toteuttaa tieteellistä elämäntapaa. Sekä Marx että 
Nietzsche ymmärsivät moraalin hylkäämisen johtavan 
päättäväisempään uusien ajatusten koetteluun, todistet-
tujen hypoteesien tulosten kokeilemiseen ja toimeen-
panoon sekä ihmiskuntaa koskevan teorian käytännöl-
listämiseen. Nietzsche ylpeili olevansa ensimmäinen 
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immoralisti; Marx taas katsoi ylpeänä tarjonneensa so-
sialismille tieteellisen perustan ja sivuuttaneensa eettiset 
pohdinnat, mikä erotti hänet aiemmista sosialisteista. 
Marxin mukaan sosialistista yhteiskuntaa ei enää tule 
pitää pelkkänä ideaalina eli sinä, mitä ”pitäisi” olla, sillä 
vallankumouksellisten kokeiden avulla sosialistisesta yh-
teiskunnasta tulee todellisuutta. Päättäväinen tunkeu-
tuminen yhteiskunnan rakenteisiin, hypoteesien koet-
teleminen käytännössä, niiden korjaaminen kokeilun 
tulosten mukaan eli uskallus soveltaa luonnontieteiden 
metodeja ja käytäntöjä yhteiskuntatieteissä on oleellinen 
piirre Marxin päämääränä olevassa sosialismin muutta-
misessa utopiasta tieteeksi. Nietzsche, joka kammosi aja-
tusta työläisistä valtion johdossa, jakoi kuitenkin Marxin 
tahdon kokeellisuuteen eli hänen tapansa verifioida tai 
falsifioida sosialistisia teorioita. Nietzsche kirjoittaa:

”Toivoisin todellakin, että muutama suuri koe todistaisi 
sosialistisen yhteiskunnan kumoavan itsensä, leikkaavan 
irti omat juurensa. Maa on riittävän suuri ja ihminen vielä 
tarpeeksi uupumaton; niinpä tuollainen käytännöllinen 
opetus ja demonstratio ad absurdum ei vaikuta minusta epä-
toivottavalta, vaikka se sitten saavutettaisiin maksamalla sen 
hintana valtava määrä tuhlattuja ihmishenkiä.4”

Niinpä sekä Marx että Nietzsche kannattivat kokeel-
lista metodia, joka on keskeinen teorian ja käytännön 
ykseyden opissa. Samanlaista heissä ei ollut ainoastaan 
metodi, vaan myös tutkimuksen henki. Marxin olisi 
voinut odottaa lainaavaan tutkimuksensa innoittajana 
seuraavaa Goethen lausetta pikemmin kuin Nietzschen: 
”Vihaan kaikkea, mikä vain ohjeistaa minua lisäämättä 
tai välittömästi kiihdyttämättä aktiivisuuttani.”5

Molemmat halveksivat ”skolastisia”, ”akateemisia” 
ja ”epäkäytännöllisiä” ongelmia. Kukaan ei voisi kutsua 
Marxia tai Nietzscheä puolueettomiksi tutkijoiksi. 
Molemmat olivat intohimoisesti sitoutuneita käyt-
tämään tutkimuksiaan ihmiskunnan hyväksi. Itse asiassa 
Nietzsche moittii puolueetonta tutkimusta seuraavasti:

”[E]n tiedä mitään mikä inhottaisi niin kovin kuin sellainen 
’objektiivinen’ nojatuoli […]. [M]inua sellaisen näkeminen 
suututtaa, sellaiset ’katselijat’ tekevät minut karsaaksi ’näy-
telmälle’ vielä enemmän kuin näytelmä (itse historia kuten 
lukija ymmärtää) […].6”

Tällä purkauksella on vastinkappaleensa Marxin vuoda-
tuksissa nuoria hegeliläisiä historian ”katselijoita” vastaan 
Pyhässä perheessä ja Saksalaisessa ideologiassa. Marxkin 
totesi, että hänen ajatuksensa onnellisuudesta on taistelu 
ja että hän mieluiten viettää aikansa tutkiskelemalla 
kirjoja7, mikä tietenkin on teorian ja käytännön yk-
seyden olennainen yhdistelmä. Se muistuttaa Nietzschen 
omaelämäkerrallista toteamusta, että hän on luonteeltaan 
sotaisa ja että lukeminen on hänen ensisijainen virkistyk-
sensä, kun hän ei tutki tai kirjoita8. ”Tiedon urheat so-
tilaat” eivät käytä ”lansettia vaan asetta”. Sekä Marx että 
Nietzsche viittaavat teorioihin aseina.9

Nyt voi herätä kysymys, kuinka tällainen sotaisa 
henki ja intohimoinen sitoutuminen asiaan ovat sovitet-
tavissa yhteen Marxin ja Nietzschen teosten tieteellisten 
pyrkimysten kanssa. Mikäli tiedettä pidetään tosiasioiden 
puolueettomana havainnointina ja käsittelynä, faktojen 
ja hypoteesien passiivisena, tahdosta riippumattomana 
pohtimisena, näiden hypoteesien tuottamien ennus-
teiden testaamisena, joka johtaa tarkkailijan tai teoree-
tikon yksilöllisyyden kumoutumiseen, ja havaittua tietoa 
jäsentävien objektiivisten lakien työstämisenä, ei sen 
enempää Marxia kuin Nietzscheä voisi täsmällisesti ku-
vailla tiedemieheksi. Molemmat kuitenkin uskovat edellä 
mainitun tiedekäsityksen olevan tieteen olemuksen vää-
rinymmärtämistä:

”On vain taikauskoa sanoa, että ihmisen kohteesta saama 
kuva todella näyttää totuuden asioista. Ellei sitten ole niin, 
että kohteiden odotetaan kyseisinä hetkinä tulevan maala-
tuiksi ja tai valokuvatuiksi oman toimintansa tuloksena täy-
siin passiivisten välineiden kautta!10”

Tai kuten Marx kirjoittaa:

”Kaiken tähänastisen materialismin […] päävika on siinä, 
että esine, todellisuus, aistillisuus käsitetään vain objektin tai 
havainnon muodossa, mutta ei inhimillisenä aistillisena toi-
mintana, käytäntönä, ei subjektiivisesti.11”

Marxille ja Nietzschelle tieteellinen tieto on tulosta siitä, 
että ihmiset muotoilevat tosiasioita käsitteellisesti ja ak-
tiivisesti käytännöllisiin tarkoituksiin kuten luonnon hal-
litsemiseen ja elämän ylläpitämiseen. Molemmat pitivät 
kiinni baconilaisesta lausumasta, että tieto on valtaa. 
Tieteen päämääränä on muuttaa maailmaa, ei ainoastaan 
ymmärtää tai tulkita sitä uudelleen. Paremmin sanottuna 
tieteellinen ymmärrys maailmasta syntyy maailman 
muuttamisesta, sillä kokeilemisesta ja kokeellisten löy-
dösten käytännöllisestä soveltamisesta tekniikoissa. Tieto 
on hallintaa; tiede on sekä valloittamista että ymmärtä-
mistä. Tiede ei ole vain keino saada teoreettista tietoa, 
vaan myös tehokkain mahdollinen väline, jolla saavuttaa 
maailman käytännöllinen hallinta. Tieteellinen toiminta 
yhdistää teorian ja käytännön.12 

Tiede on käytännöllistä, tai Marxin sanoin ”tuotan-
tovoima”. Toisin kuin tuottamattomat käytännöt, kuten 
filosofia, uskonto ynnä muut ideologian muodot, tiede 
ei rajoita itseään annettuun maailmaan, vaan pyrkii 
kokeellisen vuorovaikutuksen kautta hallitsemaan ja 
muuttamaan sitä. Uskonto ja filosofia ovat käytännöl-
lisen elämän vieraantuneisuuden muotoja; ne tarjoavat 
enemmän tai vähemmän mielikuvituksellisen tulkinnan 
maailmalle, jota eivät kykene muuttamaan13. Tiede ei 
ole passiivista ja vastaanottavaista eikä hyväksy maailmaa 
sellaisena kuin se on. Kun Marx sanoo, että tähän asti  
”[f ]ilosofit ovat vain eri tavoin selittäneet maailmaa, 
mutta tehtävänä on sen muuttaminen”14, hän vaatii tie-
dettä filosofian sijaan. Tai kuten Nietzsche sanoo:
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”Filosofinen objektiivinen elämänkatsomus voi sen vuoksi 
olla merkki tahdon ja voiman vähäisyydestä. Voima nimit-
täin järjestää sitä, mikä on lähellä ja lähinnä; ’tiedon ihmi-
set’, jotka tahtovat vain todeta sen, mitä on, ovat niitä, 
jotka eivät kykene korjaamaan mitään sellaiseksi kuin sen 
tulisi olla. Taiteilijat ovat välimuotoja: he ainakin saavat 
aikaan kuvan siitä, mitä pitäisi olla; he ovat tuotteliaita niin 
pitkälti, että he saavat aikaan muutosta toisin kuin tiedon 
ihmiset, jotka jättävät kaiken sellaiseksi kuin se on.15 ”

Nietzsche tekee saman johtopäätöksen kuin Marx, eli 
että ”filosofia, uskonto ja moraalisuus ovat rappion oi-
reita”16, heikkotahtoisuuden ja kyvyttömyyden oireita.

Se, että tiede on käytännöllistä ja tuottavaa toi-
mintaa, ei Marxille ja Nietzschelle ole puhtaan, puolu-
eettoman tietoon pyrkimisen onnekas ja satunnainen 
toissijainen seuraus. Tiede ei vain käytä aisteissa an-
nettua, vaan aistiset tarpeet motivoivat ja suuntaavat 
sitä. Marx kysyy: ”[M]itä olisi luonnontiede ilman 
teollisuutta ja kauppaa? ’Puhdas’ luonnontiedekin saa 
sekä tarkoituksensa että materiaalinsa vain kaupan ja 
teollisuuden kautta, ihmisen aistimellisen toiminnan 
ansiosta.”17 Toisaalla Marx julistaa, että tiede on to-
dellista tiedettä vain silloin, kun ”se lähtee liikkeelle 
aistihavainnosta sen kaksinaisessa muodossa, sekä 
aistisena tietoisuutena että aistisena tarpeena […].”18 
Myös Nietzsche uskoo fysiologisten ärsykkeiden oh-
jaavan kaikkia tietoon suuntautuvia pyrkimyksiä19. 
Edelleen hän väittää, että aistihavainnot ovat käytän-
nöllisten intressien tai aististen tarpeiden ehdollis-
tamia.

”Tietoisuus on läsnä vain siinä määrin kuin se on hyödylli-
nen. Ei voida epäillä, etteivätkö kaikki aistihavainnot olisi 
arvoarvostelmien läpitunkemia (hyödyllinen tai haitallinen – 
näin ollen mieluisa tai epämieluisa).20”

Marxin tavoin Nietzsche torjui ajatuksen tieteestä ob-
jektiivisten tapahtumakulkujen puolueettomana poh-
dintana, sillä tuollainen näkemys edellyttää ”katsetta 
jolla ei saa olla mitään suuntaa, jossa pitää estää, josta 
pitää puuttua ne aktiiviset ja tulkitsevat voimat joiden 
vaikutuksesta näkeminen vasta muodostuu jonkin nä-
kemiseksi […]”21. Nietzsche pilkkaa ”puhtaan, tahdot-
toman, kivuttoman, ajattoman tiedon-subjektin” saasta-
tonta havaintoa.

Marxia selkeämmin Nietzsche muotoilee ajatuksen, 
että tieteellinen ajatelma on eräs tahtomuksen muoto. 
Jos tahtomus tai tahtominen on se, mikä aiheuttaa toi-
minnan, ajattelu ja toiminta ovat yhtä suuressa määrin 
tahdon muotoja. Juuri tieteen käytännöllisessä luon-
teessa paljastuu teorian ja käytännön ykseys; teoria ja 
käytäntö, ajattelu ja toiminta, ovat molemmat tahdon 
ilmenemismuotoja.

”Teoria ja käytäntö – kohtalokas erottelu. Aivan kuin olisi 
olemassa todellinen tietovietti, joka huomioimatta hyödyl-
lisyyden ja haitallisuuden kysymyksiä hakeutuu sokeasti 

kohti totuutta; ja sitten erillään siitä koko käytännöllisten 
intressien maailma.22”

Tiede syntyy käytännöllisistä tarpeista ja tähtää esteiden 
voittamiseen noiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Se 
muuttaa teoreettisen spekulaation käytännölliseksi osaa-
miseksi tai tekniikaksi kokeilemalla, soveltamalla teoreet-
tisia ideoita käytäntöön ja korjaamalla hypoteeseja käy-
tännön mukaan. Kokeilu todistaa teorian pätevyyden, 
mutta käytäntö lisää myös teoreetikon kykyjä toistet-
tujen kokeiden myötä – aivan kuten uimarin tai kokin 
taito ei kehity niinkään pohtimalla nojatuolissa tai lu-
kemalla kirjaa kuin käytännön myötä. Nietzsche ylistää 
tieteellisen toiminnan ankaruutta ja kurinalaisuutta 
keinona jalostaa ihmisen luonnetta: ”[S]e antaa lisää 
tarmoa, päättäväisyyttä ja kestävää sitkeyttä; se opettaa, 
kuinka päämäärä saavutetaan sopivalla tavalla.”23

Tiede ei ole puhtaan vaan käytännöllisen järjen il-
mentymä. Se ei ole puolueetonta, tahdotonta pohdintaa, 
vaan pikemminkin ihmisen tahdon korkein ilmentymä. 
Tiede on tahtoa kokeilla, tahtoa olla omaksumatta 
mitään uskon pohjalta, tahtoa säilyttää vakaumukset 
testattavien hypoteesien muodossa, tahtoa harjoittaa ja 
soveltaa teorioita. Yhteiskuntatieteellä on oltava kokeel-
linen perusta: ”[E]i enää koskaan tule pitää häpeällisenä 
poiketa moraalista toiminnassa tai ajatuksissa; elämällä ja 
yhteiskunnalla on tehtävä paljon uusia kokeita.”24 Koska 
Nietzsche katsoo luonnontieteiden perustuvan arvoar-
vostelmiin, hänen ei voi olettaa pitävän yhteiskuntatie-
teitä arvoneutraaleina. Ennemminkin arvoilla, eli tahdon 
kohteilla ja tieteellisen toiminnan motivoijilla, täytyy olla 
kokeellinen perusta: ”Siksi kokeellinen moraali: antaa it-
selleen tavoite.”25 Parasta tapaa elää koskevan hypoteesin 
todentaminen, kuten hypoteesi submolekulaaristen pro-
sessien toiminnasta, on riippuvainen sen soveltamisesta 
käytäntöön ja sen kokeilemisesta.

Poliittinen yhteiskunta on sen kokeilemista, kuka voi 
hallita ja kuka totella26. Marxin ja Nietzschen hypoteesit 
tästä asiasta olivat erilaiset, mutta sen ei tulisi hämärtää 
heidän politiikan tiedettä koskevan ymmärryksensä sa-
manlaisuutta. Kysymykseen siitä, ketkä muodostavat 
hallitsevan luokan, ei voida vastata irrallaan käytännöl-
lisestä kokeilusta. Poliittisen tieteen perustava ongelma 
voidaan ratkaista vain poliittisen käytännön myötä. Tie-
demieheltä vaaditaan nimenomaan rohkeutta. ”Olemme 
kokeita: jos sitä tahdomme olla.”27 Tiedemiehet ”ovat us-
kaliaan moraalin ihmisiä”28; heillä täytyy olla rohkeutta 
kokeilla, käyttää teorioitaan. ”Tullaksemme viisaiksi 
meidän täytyy tahtoa käydä läpi tiettyjä kokemuksia ja 
sen mukaisesti loikata niiden hampaisiin. On totta, että 
tämä on hyvin vaarallista. Moni ”tietäjä” on tullut syö-
dyksi tässä kehityskulussa.”29

Hallinnan ennakkoehtona on rohkea päättäväisyys 
ja tahto elää kokeiden mukaisesti30. Tieteellinen tieto on 
tahtomuksen muoto; se ei ole objektiivisten ilmiöiden 
passiivista heijastumaa. Teoria ja käytäntö käyvät yksiin 
tieteessä, sillä sekä ajattelu että toiminta nousevat tahtomi-
sesta eli päättäväisyydestä ottaa oma ympäristö hallintaan.
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II  Marxin luokka-käsitteen  
 preskriptiivinen luonne

Marx ajatteli, että kaikki ajatukset nousevat yhteiskun-
nallisesta käytännöstä ja perustuvat käytännöllisiin tar-
peisiin. Lisäksi hän tarjosi mielenkiintoisen selityksen 
sille, että ajattelijat ovat virheellisesti kuvitelleet ajatus-
tensa olevan puolueettomia, puhtaita ja vailla käytännön 
tahraa. Koska ajattelu edellyttää vapaa-aikaa, he ovat 
useammin hallitsevan luokan kuin työväenluokan jä-
seniä – tai täsmällisemmin, kun hallitseva luokka jaetaan 
ensinnäkin varsinaisiin riistäjiin, ja toiseksi ideologeihin, 
jotka ansaitsevat tuottamalla tuon riiston naamioivia il-
luusioita, teoreetikot kuuluvat jälkimmäiseen ryhmään. 
Nämä ihmiset, joilla on vapaa-aikaa ja jotka ovat erossa 
elämän aineellisten edellytysten tuotannosta, näkevät 
itsensä käytännöllisen elämän tuotannosta ja kamppai-
luista riippumattomina. Heillä on kuitenkin käytännöl-
linen intressi säilyttää hallitseva luokka, johon he itse 
kuuluvat. Lisäksi todennäköisesti vain ne, jotka hallit-
sevat viestintävälineitä, hyväksyvät ja levittävät heidän 
ajatuksiaan. Siksi heidän ajatuksensa ilmaisevat tavalli-
sesti hallitsevan luokan käytännöllisiä etuja, paitsi kun 
on olemassa vahva vaihtoehtoinen luokka kilpailemassa 
johtoasemasta. Niinpä ideologien huomionarvoinen 
tunnuspiirre on harhakuvitelma, että heidän ajatuksensa 
ovat puolueettomia, vaikka ne todellisuudessa ilmaisevat 
käytännöllisiä luokkaetuja. Henkisen ja ruumiillisen 
työn erottelun hävittäminen eli teoreettisen ja käytän-
nöllisen toiminnan ykseys on turvajärjestelmä, jonka 
sosialistinen yhteiskunta tuottaa ideologisia illuusioita 
vastaan. Kaikille tarjotaan koulutus tieteessä ja kulttuu-
rissa, ja kaikki työskentelevät aineellisessa tuotannossa.

Marxin mukaan tiede ei niinkään edellytä irrottautu-
mista käytännöllisestä elämästä kuin ymmärrystä teorian 
käytännöllisestä synnystä ja omien teorioiden soveltamista 
käytäntöön. Toinen teesi Feuerbachista on seuraava:

”Kysymys, vastaako inhimillistä ajattelua esineellinen 
totuus, ei ole teorian, vaan käytännön kysymys. Käytän-
nössä ihmisen täytyy todistaa ajattelunsa totuudellisuus, 
so. sen todellisuus ja voima, sen tämänpuolisuus. Kiista sel-
laisen ajattelun todellisuudesta tai epätodellisuudesta, joka 
eristäytyy käytännöstä, on puhtaasti skolastinen kysymys.31”

Yleisesti ottaen teoreettiset ongelmat heijastavat käytän-
nöllisiä ongelmia; niitä ei voida ratkaista puhtaasti älyl-
lisellä tavalla, vaan vain käytännössä poistamalla teoreet-
tisen ongelman aiheuttaja. Kahdeksas teesi Feuerbachista 
on:

”Yhteiskunnallinen elämä on oleellisesti käytännöllistä. 
Kaikki mysteeriot, jotka viettelevät teoriaa mystiikkaan, 
saavat järjellisen ratkaisunsa inhimillisessä käytännössä ja 
tämän käytännön ymmärtämisessä.32”

Ihmiskunta asettaa itselleen ainoastaan toteutettavissa 
olevia tehtäviä, väittää Marx kuuluisassa esipuheessaan 

teokseen Kansantaloustieteen kritiikki; ongelmat, jotka 
nousevat yhteiskunnallisista käytännöistä, voidaan myös 
ratkaista yhteiskunnallisissa käytännöissä. Marxistinen 
teoria on niin ollen ennen kaikkea käytännöllinen väline 
tai ase proletariaatin käytössä, velvoitus toimintaan ja 
ilmaisu tahdosta toimia eli ohje vallankumoukselliseen 
praksikseen.

Koska Marx kuitenkin toistuvasti esitti ohjeensa en-
nustusten muodossa ja arvonsa syysuhteina, on usein 
oletettu, ettei marxilainen tiede ole tahtomuksen il-
mausta vaan objektiivisten prosessien puhdasta havaitse-
mista. Seuraavasta esimerkistä voidaan nähdä, ettei näin 
ole. Kommunistisen puolueen manifestin ensimmäinen 
luku alkaa näennäisellä havaintoväitteellä: ”Koko tähän-
astisen yhteiskunnan historia on ollut luokkataistelujen 
historiaa.”33 Tämä näyttää olevan puhtaasti deskrip-
tiivinen väite, jonka mukaan taistelut tiettyjen ihmis-
ryhmien välillä ovat jättäneet jälkensä kaikille kirjoitetun 
historian sivuille. Kuitenkin Marx väittää samalla myös, 
että luokkien välinen taistelu motivoi historiallista kehi-
tystä. Hiukan ennen kuolemaansa Marx kirjoitti:

”Lähes neljänkymmenen vuoden ajan olemme painotta-
neet, että luokkataistelu on historian välitön käyttövoima 
ja että erityisesti luokkataistelu porvariston ja proletariaa-
tin välillä on modernin yhteiskunnallisen kumouksen suuri 
liikkeellepanija […].34”

Esitetyn pohjalta ei vielä voida selkeästi havaita arvoar-
vostelmaa, joka sisältyy tähän oletetusti selittävään lau-
sumaan. Jos kuitenkin viitataan Filosofian kurjuuteen, 
vuotta ennen Kommunistisen puolueen manifestia kirjoi-
tettuun teokseen, voidaan lukea: ”Ei vastakkainasettelua, 
ei edistystä. Tämä on laki, jonka mukaan sivilisaatio on 
toiminut meidän päiviimme asti.”35 Näin päädytään ar-
vottuneeseen väitteeseen, että taistelu on historiallisen 
edistyksen syy. Marx viittaa säännöllisesti historian pois-
saoloon idän luonteenomaisena piirteenä; huolimatta 
teknisen kehityksen ja sivistyksen korkeasta tasosta idästä 
puuttuvat luokat ja poliittiset ristiriidat, jotka luonneh-
tivat ja edistävät lännen historiaa.

Mutta mikä täsmällisesti ottaen on luokkataistelu? 
Mikä perustaa luokan? Marx ei koskaan vastannut 
näihin kysymyksiin tyhjentävästi. Hänen ainoa yrityk-
sensä määritellä luokka jäi keskeneräiseksi36. Marxin ta-
vasta käyttää luokka-käsitettä voidaan kuitenkin nähdä 
selkeästi, että se eroaa kansallisuuden, rodun, suku-
puolen, uskonnon tai uskontunnustuksen mukaan teh-
dyistä erotteluista.

Luokat eivät pohjaudu rodun tai sukupuolen kal-
taisiin väitettyihin biologisiin eroihin kuten kastit. 
Luokkaerot ovat eroja, jotka voidaan ylittää. Esimerkiksi 
mustien ja valkoisten välisten suhteiden määrittäminen 
pikemmin luokka- kuin kastisuhteiksi merkitsee opti-
mistista suhtautumista roturistiriidan ratkaisemiseen. Sa-
massa määrityksessä myös ehdotetaan mahdollista tapaa 
ratkaista ongelma. Miesten ja naisten välisen suhteen nä-
keminen luokkataisteluna tarkoittaa samalla, että torjuu 
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väitteen ”biologia on kohtalo”. Luokat ovat historiallisia; 
ne voivat tulla siksi, mitä ne eivät ole.

Vastaavasti luokat eivät ole kansallisuuksia, kulttuu-
riryhmittymiä tai uskonnollisia lahkoja. Pohjois-Irlannin 
taisteluiden tai Lähi-idän ymmärtäminen luokkatais-
teluna tarkoittaa, että suositellaan näennäisten ristirii-
tojen syiden ylittämistä ja esitetään, että tuollaisten tais-
telujen osapuolet ovat arvioineet väärin taisteluiden 
merkityksen ja päämäärän. Marx ratkaisi ”juutalaiskysy-
myksen” tyhjentämällä uskonnolliset erot luokkaeroihin. 
Välitön luokka-analyysi edellyttää, että ainoat (vas-
takkain asettelevat) erot, joka jakavat ihmiskuntaa, ovat 
ne, jotka syntyvät eri asemista sosioekonomisessa työn-
jaossa; se sisältää vaatimuksen olla erottelematta rodun, 
sukupuolen, uskonnon tai kansallisuuden pohjalta.

Marxin internationalismi on elimellinen osa hänen 
luokkataisteluteoriaansa. Luokka-analyysi, ei suinkaan 
tarkoita aiemman, ihmisen ”lajiolennoksi” mieltävän hu-
manismin torjumista, vaan sen muotoilemista uudelleen 
taloudellisen historiakäsityksen puitteissa. Marxin 
taistelu proletaarien asian puolesta ei ole erillistä kiihko-
mielistä sitoutumista etuun, joka olisi ristiriidassa lajin 
hyvinvoinnin kanssa. Johdatuksessaan teokseen Hegelin 
oikeusfilosofian kritiikkiä Marx nimittäin näki proletari-
aatin ”universaalina luokkana”, ihmiskunnan edun kan-
nattajina. Niin ollen historian materialistinen tulkinta 
paikansi nämä universaalit edut konkreettisesti teollisen 
kapitalismin rakenteen sisällä.

Luokat ovat taloudellisia ryhmittymiä, mutta ne 
eroavat selkeästi tulotasoista. Vain ”rahvaanomainen 
mieli palauttaa luokkaerot ’eroihin lompakkojen pak-
suudessa’ […]”37. Luokat järjestyvät suhteessa tuotanto-
välineisiin, eivät suhteessa kulutusvoimaan tai tuloihin. 
Niinpä Marxille luokat ovat miesten ja naisten joukkoja, 
joiden jäsenillä on samankaltainen asema yhteiskunnalli-
sessa työnjaossa ja yhteinen suhde tuotantovälineisiin.

Kuitenkaan tietyt ryhmät, kuten ranskalainen ta-
lonpoikaisto 1800-luvulla, ”eivät muodosta luokkaa”38, 
vaikka heillä on sama suhde tuotantovälineisiin. Talon-
poikien edut ovat vain paikallisia; heiltä puuttuu kan-
sallinen ykseys ja poliittinen järjestäytyneisyys. Porva-
risto lakkasi olemasta sääty ja muuttui luokaksi, kun se 
järjestäytyi kansalliselta pohjalta poliittisten päämäärien 
vuoksi39. Aluksi työläisiä erottivat paikallisuudet ja kau-
pankäynnin rajat, mutta myöhemmin keskittyneen teol-
lisen tuotannon kehitys ja parantuneet viestintäkeinot 
yhdistivät heidät. He muodostavat luokan, kun he jär-
jestäytyvät ensin kansalliselta, sitten kansainväliseltä poh-
jalta. Vaikka työläisten keskinäinen kilpailu ja kilpailu 
yksittäisten kapitalistien välillä taannuttavat luokkien 
muodostumista40, lopulta ”yksityisen työläisen ja yksi-
tyisen porvarin väliset yhteenotot saavat yhä enemmän 
kahden luokan välisten yhteentörmäysten luonteen”41. 
Ennen kansallista järjestäytymistään poliittisiin tarkoi-
tuksiin työläiset eivät muodosta luokkaa42. Siten luokka 
ei perustu vain yhteiseen suhteeseen tuotantovälineiden 
kanssa, vaan myös poliittiseen järjestäytymiseen ja po-
liittiseen päätökseen. lyhyesti sanottuna luokka on mah-

dollisesti hallitseva ryhmä, joka on yhdistynyt ja yleistää 
taloudelliset etunsa poliittiseen muotoon43. 

Näin ollen toteamusta, että historia on luokkatais-
telun tulosta, ei voida ottaa väitteenä luokkataistelun 
yleismaailmallisesta vallitsemisesta ihmisen kehityksen 
kaikilla asteilla. Aiemman väittämät nimittäin viittaavat 
siihen, että Marx ajatteli luokkien ilmaantuvan vain 
tiettyinä ihmisten suhteiden jatkumon hetkinä. Täl-
lainen hetki on luokkataistelun kausi, ”joka huippuunsa 
kärjistettynä merkitsee täydellistä vallankumousta”44. 
Vähemmän vallankumoukselliset kaudet eivät ole var-
sinaisesti ”historiallisia” eli inhimillisen kehityksen tai 
edistyksen aikoja. Ilman taistelua vallasta ja pyrkimystä 
ryhtyä vallankumoukselliseen toimintaan luokkia ei ole 
olemassa. ”Työväenluokka on vallankumouksellinen tai 
se ei ole mitään.”45

Luokat ovat siis vallasta taistelevia ryhmittymiä, 
mutta nämä ryhmät määrittyvät suhteena tuotantoväli-
neisiin, ja valtataistelu keskittyy tuotantovälineiden hal-
linnan ympärille. Miksi näin on? Luodessaan perustaa 
historian materialistiselle tulkinnalle Marx selittää tämän 
seuraavasti: 

”Tätä tuotantotapaa ei ole tarkasteltava vain siltä kannalta, 
että se on yksilön fyysisen olemassaolon uusintamista. Se 
on enemmänkin yksilöiden toiminnan tietty muoto, tietty 
tapa ilmentää elämäänsä, heidän elintapansa. Yksilöt ovat 
sitä, mitä on heidän elintoimintansa. Se mitä he ovat, käy 
siis yhteen heidän tuotantonsa kanssa – niin sen kanssa mitä 
he tuottavat kuin myös sen kanssa miten he tuottavat. Yksi-
löiden tuotannon aineellisista ehdoista riippuu siis, mitä he 
ovat.46”

Yksilöiden luonne riippuu tavasta, jolla he ilmaisevat 
elämäänsä, heidän teoistaan ja töistään enemmän kuin 
heidän ajatuksistaan. Koska ensiksi mainitut ovat riip-
puvaisia yksilön suhteesta tuotantovälineisiin, luokka-
eroja määrittää yksilöiden yhteys tuotantovälineisiin 
tai niistä erillään oleminen. Tuotantovälineitä ”ei tule 
pitää vain” tapana hankkia tuloja, vaan ne ovat elämän 
ilmaisun, inhimillisten kykyjen ja tarpeiden ehtoja. Itse 
määräytynyt tuottava toiminta on ihmiskunnan korkein 
päämäärä47. Marx ennakoi, että kommunistisessa yhteis-
kunnassa ”työstä on tullut elämän välineen lisäksi elämän 
ensisijainen puutteellisuus”48. Luokkaristiriita on siis 
yksilöiden välistä taistelua, jota määrittää heidän ennen 
kaikkea inhimillinen eli tuotannollinen kykynsä. Siinä 
päämäärä on arvokkain mahdollinen päämäärä: itse mää-
räytynyt tuottava toiminta. Luokkataisteluiden historia 
sulkee ulkopuolelleen erityisesti vähäarvoisempien tavoit-
teiden vuoksi syntyneet ristiriidat. 

Historia luokkataisteluiden historiana ei siis ole 
puhtaasti havaintopohjainen kuvaus ihmiskunnan ta-
pahtumakuluista, vaan arvio, että taistelu saa aikaan 
eniten edistystä ihmisen kehityksessä. Itse asiassa mikäli 
toteamus historiasta luokkataistelun historiana olisi 
puhdas havaintolausuma, Kommunistisen puolueen ma-
nifestin loppu, jossa kehotetaan kaikkien maiden prole-
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taareja liittymään yhteen, olisi turhanpäiväinen. Lisäksi 
jos maailman työläiset ovat yhdistymisen puutteessa, he 
eivät muodosta luokkaa. Jos taas työläiset eivät muodosta 
luokkaa, lausuma historiasta luokkataisteluiden histo-
riana on ilmeisen epätosi, mikäli se ymmärretään arvotta-
mattomana havaintolausumana. Marxilaisen tieteen ym-
märtäminen puhtaasti havaintopohjaiseksi on harhaan-
johtavaa. Väitteellä historiasta luokkataisteluiden histo-
riana on sama asema kuin sillä, että hän ajaa työläisten 
yhtymisen asiaa; kumpikin ilmaisee hänen arviotaan, että 
historiallista edistystä tehostaa parhaiten ihmisten liitty-
minen yhteen taistelussa tuotantovälineiden hallinnasta. 
Molemmat väitteet ilmaisevat Marxin tahtoa osallistua 
vallankumoukselliseen toimintaan, ilmaukseen korkeista 
päämääristä, jotka hän uskoi saavutettavan luokkasodan 
kautta. Hänen kuvailevat lausumansa ovat samaan aikaan 
kehotuksia; hänen analyysinsa on asian ajamista.

Jos kuitenkin Marxin ajattelu on todellakin tahto-
misen muoto eli jos hänen analyysinsa eivät ole arvot-
tamattomia vaan perustuvat moraalisiin kehotuksiin, 
kuinka hän saattoi väittää teoriaansa tieteelliseksi? Ni-
menomaan koettelemalla näitä arvoja tai kehotuksia. 
Itse asiassa ei olisi harhaanjohtavaa olettaa Marxin omis-
taneen elämänsä sen arvostelmansa koettelemiselle, että 
luokkaristiriita edistää ihmisen kehitystä. Marxin tahto 
taistella on samalla hänen tahtonsa koetella hypoteesiaan. 
Hänen tieteensä koostuu vallankumouksellisesta toi-
minnasta keinona verifioida hänen teoriansa. Teorian ja 
käytännön ykseys on Marxin tieteellinen metodi. Hänen 

teorioitaan ei ole johdettu objektiivisten tapahtumakul-
kujen passiivisesta, puolueettomasta havainnoinnista; 
Marxin mukaan yhtään teoriaa, edes luonnontieteissä, ei 
ole johdettu niin. Hänen teoriansa nousevat praksiksesta, 
päätöksestä muuttaa maailmaa ja tahdosta selvittää esteet 
hänen päämääränsä tiellä. Nietzschen tavoin Marx siis 
uskoi sekä ajattelun että toiminnan olevan tahtomisen 
johdannaisia.

III Pohdinta ja toiminta
Lienee hedelmällistä tutkia Marxin ja Nietzschen käy-
tännön ja teorian erottamiseen kohdistamia vastalauseita, 
jotta kävisi selvemmäksi, mitä he tarkoittivat käytännön 
ja teorian ykseydellä. Nietzsche kirjoittaa tuoden esiin 
monia hänelle ja Marxille vastalauseita:

”Erottelu ’teoreettisen’ ja ’käytännöllisen’ välillä on vaaral-
linen, esimerkiksi Kantin tapauksessa, mutta myös antiikin 
ajattelijoilla: – he käyttäytyvät kuin puhdas henkisyys tuot-
taisi heille tiedon ja metafysiikan ongelmat; – he käyttäyty-
vät kuin käytäntöä pitäisi arvioida oman mittansa mukaan 
riippumatta siitä, mikä teorian vastaus on. Ensiksi mainit-
tua vastaan kohdistan filosofien psykologiani: heidän kaikkein 
vieraantuneimmat laskelmansa ja heidän ”henkisyytensä” 
ovat kaikesta huolimatta vain fysiologisen tosiasian viimei-
nen kalpea muisto […]. Viimeksi mainittuja vastaan esitän 
kysymyksen, tiedämmekö mitään muuta tapaa toimia hyvin 
kuin hyvin ajattelemisen; jälkimmäinen on teko ja ensiksi 
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mainittu edellyttää ajattelua. Onko meillä erilainen tapa 
arvioida elämäntapaa kuin arvioida teoriaa: induktio, ver-
tailu?49”

Nietzsche ja Marx ovat yhtä mieltä ajatellessaan teoreet-
tisten ongelmien nousevan käytännön elämästä. Mo-
lemman myös ajattelevat, että riippumatta siitä, kuinka 
eristäytyneitä tai vieraantuneita teoreetikot ovat käy-
tännön elämästä, he ilmaisevat ajatuksissaan käytännön 
tarpeita, jotka myös motivoivat heidän ajattelunsa.

Teoreetikon (theoros) varhaisin merkitys oli katselija 
eli thean – nähdyn tai spektaakkelin, julkisen tapah-
tuman, juhlan, urheilutapahtuman ynnä muun teatte-
rissa nähtävän – pohtija. Käsite theoros viittasi mieheen, 
joka lähetettiin osallistumaan muukalaisten uskon-
nollisiin juhliin, tai teatterin yleisön jäseneen, ennen 
kuin se alkoi viitata henkilöön, joka pohtii tai katselee 
jotain näkökantaa inhimillisestä kokemuksesta. Tuolloin 
theoros oli tarkkailija, joka ei osallistunut todistamaansa 
julkiseen tapahtumaan, siis katselija pikemmin kuin 
toimija.

Marx ja Nietzsche uskovat, että on väärinkäsitys 
olettaa teoreetikon olevan elämän näytelmän ulkopuo-
lella pelkkänä katselijana samaan tapaan kuin yleisön 
jäsen on erillään näyttelijöistä teatterissa. Nietzsche 
viittaa ”kontemplatiivisuuden harhakuvaan” seuraavasti:

”Hän sanoo olevansa luonnostaan kontemplatiivinen eikä 
tällöin huomaa, että hän on myös elämän varsinainen 
runoilija ja edelleenrunoilija, – että hän tosin suuresti eroaa 
tämän draaman näyttelijästä, niinsanotusta toimivasta 
ihmisestä, mutta vielä enemmän näyttämön edessä istuvasta 
pelkästä katselijasta ja juhlavieraasta.50”

Huolimatta itseään koskevasta käsityksestään teoreetikot 
eivät siis ole ajattelunsa kohteena olevan käytännöllisen 
elämän ulkopuolella; he ovat tietty osa yhteiskunnallista 
elämää sekä sen olioina että sen luojina. Ajattelijan ko-
kemusta ehdollistavat yhteiskunnalliset olosuhteet, joissa 
hän toimii. Kategoriat, käsitteet ja arvot, joiden kautta 
hän ymmärtää kokemustaan, ovat yhteiskunnan tuot-
tamia. Ajattelijat eivät kuitenkaan ajatuksissaan heijasta 
passiivisesti yhteiskunnallisia olosuhteita, jotka ehdol-
listavat heidän ajatteluaan; he uudelleentulkitsevat luo-
vasti perimiään käsitteellisiä työkaluja hallitakseen uutta 
historiallista kokemusta. Ajattelu on aktiivista ja luovaa, 
muttei idealistien mieltämällä tavalla eli puhtaan järjen 
toimintana, jonkin tekemisenä ajateltavaksi tai ymmär-
rettäväksi käytännöllisistä seurauksista riippumatta51. 
Idealistinen oletus puhtaasta havaintotoiminnasta edel-
lyttää, että olisi ”todellinen tietovietti, joka huomioi-
matta hyödyllisyyden ja haitallisuuden kysymyksiä ha-
keutuu sokeasti kohti totuutta”. Tämän pohjaoletuksen 
sekä Marx että Nietzsche torjuivat.

Halu, joka kohdistuu tietoon tai ymmärrykseen it-
seisarvona, ei välineenä, edellyttää hegeliläistä eli idea-
listista virheoletusta, että ”minä olen ajatteleva mutten 
elävä olio, etten ole ’animaalinen’ vaan enintään ’cogi-

taalinen’”52. Marx kohdistaa saman vastalauseen hegeli-
läiseen idealismiin: ”Hegelille ihmisen olemus – ihminen 
– on yhtä kuin itsetietoisuus.” Ajatteleva itse on kui-
tenkin vain abstraktio ihmisestä ”luonnollisena, ruu-
miillisena, aistisena, objektiivisena olentona”. Idealis-
tisen abstraktion tuloksena ainoa toiminta, jonka Hegel 
tunnustaa, on ”abstakti ajatustyö” 53. Hegel näkee teo-
reetikon toiminnan yrityksenä tehdä ilmiö ymmärrettä-
väksi; Marx ja Nietzsche näkevät teoreetikon toiminnan 
pyrkimyksenä hallita ilmiötä. Teorian ja käytännön yk-
seyden puolestapuhujat pitävät kiinni siitä, että järki on 
elävän, aistisen ihmisen väline tai ase.

Hegel olettaa, että kun järjen toimintaa pidetään vä-
lineellisenä itsetarkoituksellisen sijaan, ”ajattelu yleisesti 
ottaen asetetaan muille mielen toiminnoille alisteiseksi. 
Emme sano tunteistamme, impulsseistamme ja pyyteis-
tämme, että ne palvelevat meitä – pikemminkin niitä 
pidetään itsenäisinä sielunkykyinä ja voimina [joista ole-
muksemme koostuu].”54 Uskomus, että järki on aistisen 
organismin palvelija, halventaa sitä, mitä Hegel pitää 
ihmisen ylevöittävänä ominaisuutena. Teoria käytännön 
saavuttamisen keinona asettaa tahdon ihmisyyden tun-
nusomaiseksi piirteeksi.

Nietzsche huomauttaa, että ”miehet käyttävät saa-
maansa uutta tietoa tai kokemusta myöhemmin pel-
tosarkana tai ehkä myös aseena, naiset taas tekevät siitä 
välittömästi koristeen.”55 Näyttäisi siltä, etteivät miehet 
ja naiset koskaan yksinomaan tahdo ymmärtää koke-
muksiaan. Ihmisen luonto on olla työkalujen valmistaja 
ja taistelija. Ihminen on käytännöllistä toimintaa, tahtoa; 
hänen luontonsa sulkee lähtökohtaisesti pois passiivisen, 
vastaanottavaisen, ”teoreettisen” asenteen. Pelkkä poh-
timinen, passiivisuus, on heikkoutta ja velttoutta; ”sillä 
mitä muuta elämä on kuin toimintaa?”56. Marxille ja 
Nietzschelle passiivisuus on kärsimystä. Marx toteaa:

”Aistisuus tarkoittaa kärsimystä. Ihminen objektiivisena, 
aistisena oliona on siksi kärsivä olio – ja koska hän tuntee 
kärsimyksensä, passion alainen olio. Passio on sen kohteen 
puoleen vahvasti kääntyneen ihmisen olennainen voima.57”

Marx siis muuttaa passiivisuuden toiminnaksi, kär-
simyksen pyrkimiseksi ja tahtomiseksi. Vastaavasti 
Nietzsche muuntaa aistikokemuksen tahtomiseksi: 
”Kaikki, mikä tuntee, se kärsii minusta ja on vankiloissa: 
mutta tahtomiseni tulee aina minun vapauttajakseni ja 
ilontuojakseni.”58

Sen paremmin Nietzscheltä kuin Marxiltakaan ei 
voida löytää viittauksia ei-välineelliseen kokemuksen 
pohtimiseen teoreetikon tehtävänä. Itse asiassa tämä pe-
rustaa Marxin Feuerbachin ”mekanistista materialismia” 
vastaan esittämää kritiikkiä: ”Feuerbachin ”käsitys” aisti-
maailmasta rajoittuu toisaalta tuon maailman pelkkään 
tarkasteluun, havainnointiin ja toisaalta pelkkään aisti-
miseen.”59 Marx väittää, ettei Feuerbach ymmärrä mate-
rialistista käytäntöä eli aistikokemuksen kääntämistä pyr-
kimiseksi pikemmin kuin sen pidättämistä kärsimisenä, 
tarvitsemisena ja pohdintana. 
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Marxille ja Nietzschelle teoria ei ole sen enempää 
passiivista kokemuksen mietiskelyä kuin aktiivista pyr-
kimystä tehdä kokemus ajateltavaksi; teorian tehtävä 
on hallita kokemusta ja muuttaa maailmaa. Maailman 
muuttamisen imperatiivi on sekä eettinen – maailma ei 
ole sellainen kuin sen tulisi olla – että tietoteoreettinen 
– ”voimme ymmärtää vain maailman, jonka olemme itse 
tehneet”60.

Tämä näkemys maailmasta ennemmin ”sinä, mikä 
tulee muuttaa” kuin ”sinä, mitä pitää ymmärtää” pe-
rustaa Aristoteleen omaksumasta eroavaa käsitystä luon-
nosta ja ihmisluonnosta. Marx ja Nietzsche torjuivat aris-
toteelisen oletuksen, että luonto on ensisijaisesti hyvää 
tekevä, että kaikilla kosmoksen osilla on tietty, luonnon 
niille osoittama tehtävä, ja että ihminen pystyy ymmär-
tämään asioiden ja ihmisten luonnollisia tehtäviä. Tämän 
seurauksena he torjuivat klassisen käsityksen teoriasta 
toimintana, joka tekee ymmärrettäväksi ihmisen luon-
nollisen tehtävän ja hänen suhteensa muihin maailman 
rakenneosiin. Marxin ja Nietzschen mukaan luonto ei 
tarjoa johdatusta ihmiskunnalle; luonto ja ihmisluonto 
ovat vain ihmisen käytännön raaka-aineita, jotain maa-
ilman tieteellisen luomisen kautta ylitettävää. Nietzsche 
kirjoittaa:

”Millä ikinä on arvoa nykyisessä maailmassa, sillä ei ole sitä 
sinänsä, luonnostaan – luonto on ainakin arvotonta –: vaan 
sille on arvo joskus annettu, lahjoitettu, ja me olemme olleet 
näitä antajia ja lahjoittajia! Vasta me olemme luoneet maail-
man, joka jollakin tavalla ihmistä liikuttaa!61”

Myöskään ihmisellä ei ole ennalta määrättyä luontoa; hänen 
”luontonsa” on hänen omaa luomustaan, käytännöllisen toi-
minnan tulosta. Marxille ja Nietzschelle ihmisen ”luonto” 
todella on hänen historiansa – ”ihmisluonnon” jatkuvaa 
muuttumista hänen oman käytännöllisen toimintansa 
seurauksena. Historia ei myöskään ole tullut loppuunsa, 
toisin kuin Hegel Filosofian historiassa väittää. Nietzschen 
opetuksen ydin on, että ”ihminen on jotain, mikä tulee 
ylittää”62. Marx peräänkuuluttaa ”ihmisessä tapahtuvaa 
suuren mittakaavan muutosta” proletaarisessa vallankumo-
uksessa, joka tulee ymmärtää ”muuttuvien olosuhteiden ja 
itse-muutoksen yhteen käymiseksi”63.

Ihmiskunnalla ei ole luonnollisia tavoitteita tai sisä-
syntyisesti valitsemisen arvoisia toiminnan päämääriä, 
eikä itsensä määrittävällä praksiksen ja tahdon luonneh-
timalla ihmisellä ole luontaisia rajoituksia. Siispä teoree-
tikon tehtävä Marxilla ja Nietzschellä ei ole ymmärtää 
ihmisluontoa, vaan tahtoa tavoite ihmiskunnalle ja taata 
keinot ylittää tuon tavoitteen saavuttamisen tiellä olevat 
esteet. Ihmisen pyrkimyksiä täytyy koetella ja vahvistaa 
käytännöllisessä toiminnassa. Arvot ovat ihmisen luo-
misen ja kokeilun tuotteita eivätkä siis ole ihmisluon-
nossa sisäsyntyisinä. Pyrkimys ylittää ihmisluonto on 
samalla keino tuntea ihmisen voimien ja ominaisuuksien 
ulottuvuus samoin kuin pyrkimys hallita luontoa oli 
Marxille ja Nietzschelle luonnon voimia koskevan ym-
märryksemme lähde.

Tieteellinen metodi edellyttää teorian ja käytännön 
välisen eron ylittämistä eli sitä, että klassinen käsitys käy-
tännöstä eristetystä teoreetikosta kumoutuu. Maailmaa 
ei voi tuntea nojatuolista käsin, edes yliopiston oppi-
tuolista. Havainnointi ja spekulaatio ovat riittämättömiä 
perustuksia tieteelle. Tiede edellyttää niin käytännöllistä 
kuin kognitiivista vuorovaikutusta maailman kanssa; 
ilman tuollaista maailman työstämistä, hypoteesien koet-
telua, kokeiluja, soveltamista ja niin edelleen, teoreetikko 
on vaarassa kehittää kasaan myyttejä tai harhakuvia, joita 
ei voida todistaa ja jotka ovat käytäntöön soveltumat-
tomia.

Ihmisluonnon ylittäminen eli uuden ihmisen luo-
minen ei ollut Marxille ja Nietzschelle vain keino saada 
aikaan elettävämpi yhteiskunta, vaan myös keino ym-
märtää ihmisen toistaiseksi tiedostamattomia voimia, 
tulla niiden herraksi ja hallita niitä sekä hyödyntää niitä 
tietoisesti lajin kehittämiseen. Vain tieteen soveltami-
sella ihmiseen itseensä sekä aivan-liian-inhimillisen ylit-
tämisen ja uusien ihmisten luomisen kautta ihmiskunta 
saavuttaa tiedon inhimillisten pyrkimysten arvokkaista 
päämääristä.

IV Teorian ja käytännön välittäjät
Teorian ja käytännön välillä toimivat prosessit ovat jär-
jestäytyminen ja koulutus. Tämä tarkoittaa, että keinot 
tai taidot soveltaa teoriaa käytäntöön kuuluvat järjestäy-
tymiseen, ja keinot kohottaa käytäntö teorian asettamien 
ehtojen mukaiseksi kuuluvat koulutukseen. Tässä suh-
teessa eli keinoissa yhdistää teoria käytäntöön Marx ja 
Nietzsche erosivat toisistaan valtavasti. Heillä oli eri hy-
poteesit siitä, keistä hallitseva luokka koostuisi. Keinot 
koetella näitä eroavaisia hypoteeseja ja näihin kokeisiin 
valmistautumisen metodit vaihtelivat kokeista odotet-
tujen tulosten mukaan.

Nietzschen tavoitteena oli, että uusi aatelisto hal-
litsisi maailmaa, ”uusi aateli, joka on kaiken alhaison ja 
kaiken väkivalta-herruuden vastustaja ja kirjoittaa uusiin 
tauluihin uutena sanan ’jalo’”64. Tavoitellessaan tätä pää-
määrää Nietzsche ei kuitenkaan yrittänyt järjestää ole-
massa olevaa aristokraattista luokkaa, sillä aristokraattista 
luokkaa eli tiedossa, viehätyksessä ja rohkeudessa ylivoi-
maista miesjoukkoa ei ollut olemassa. ”Kirjoitan ihmis-
lajille, jota ei vielä ole olemassa: kirjoitan ’maailman her-
roille’.”65 Mahdollisen uudelleen järjestettävän hallitsevan 
luokan puuttuessa Nietzsche omisti aikansa ja voimansa 
kouluttamiseen siinä toivossa, että jotkut tulevien suku-
polvien miehet kykenisivät hyödyntämään hänen kirjoi-
tuksiaan keinona hallita maailmaa.

Nietzschen opetus on, ettei ihmistahdon lisäksi 
mikään – ei jumalallinen sallimus eikä luonnossa tai his-
toriallisissa prosesseissa ilmenevä järki – voi estää lajin 
taantumista tai tuhoa. Edistys, myös tiedossa tapahtuva, 
riippuu rohkeudesta ja tahdon lujuudesta. Tulevan aris-
tokraattisen luokan on toteutettava Nietzschen opetusta, 
että tarvitaan rohkeutta rikkoa vanhoja lakeja ja tapoja, 
kokeilla uusia elämisen muotoja, luoda uusia arvoja tie-
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toisena siitä, että ne ovat ihmisten toiminnan tuotteita 
ja saavuttaa tieto, joka on hyvin hallitsemisen edelly-
tyksenä. Nietzsche kirjoittaa:

”[S]alainen tieto siitä, miten olemassaolosta voidaan kor-
jata runsain hedelmä ja suurin nautinto, kuuluu: eläkää 
vaarallisesti! rakentakaa kaupunkinne Vesuviuksen rinteille! 
Lähettäkää laivanne tutkimattomille merille! Eläkää sodalla 
kaltaistenne ja itsenne kanssa! Olkaa ryöväreitä ja valloit-
tajia, niin kauan kuin ette voi olla hallitsijoita ja omistajia, 
te tietävät! Se aika on kohta mennyt, jolloin teille sai olla 
kylliksi, että elitte vauhkojen hirvien lailla metsiin piilou-
tuneina! Tieto ojentaa kätensä viimein ottamaan, mitä sille 
kuuluu: – se tahtoo hallita ja omistaa, ja te sen kanssa!66”

Nietzsche vaatii ajattelijoita tunnistamaan ajatuksensa 
vallantahdon ylevöidyiksi ilmaisuiksi. Hän neuvoo op-
pineita näkemään itsensä luojina, tiedemiehiä sotilaina, 
filosofeja päällikköinä, järjen miehiä tahdon miehinä. 
”Todelliset filosofit ovat kuitenkin käskijöitä ja lainsää-
täjiä; he sanovat: ’Niin on oleva!’ […] Heidän ’tietonsa’ 
on luomista, heidän luomisensa säätää lakeja, heidän to-
tuudentahtonsa on –Vallantahtoa.”67

Nietzsche siis uskoi välttämättömäksi kouluttaa 
joukko ihmisiä ennen kuin heillä olisi hallitsevan luokan 
muodostamiseen tarvittava valta (päättäväisyys, luonne 
ja tieto). Marx kuitenkin näki teollisen työväenluokan 
mahdollisena hallitsevana luokkana ja siksi omistautui 
kaikin voimin järjestämään heidät vallan ottamista 
varten. Vaikka hänen järjestämistoimensa eivät sulkeneet 
pois työläisten kouluttamiseen tähtääviä toimia kuten 
pamflettien kirjoittamista ja puheiden pitämistä, tärkein 
ulottuvuus hänen pyrkimyksessään yhdistää teoria käy-
täntöön on, että hän järjesti työläisiä kumoukselliseen 
vallan haltuunottoon.

Marx näki proletariaatissa joukon ihmisiä, joiden 
elinolosuhteet yllyttivät päätökseen ”rikkoa vanhat laki-
taulut” ja tehdä vallankumouksellisia kokeiluita olemassa 
olevassa yhteiskunnassa luokkasodan myötä. Marx näki 
työläisten vallankumouksellisessa toiminnassa keinon 
todentaa teoriansa kumoamalla porvarillinen yhteis-
kunta, vakaannuttamalla työläisvaltio maailmanlaajui-
selta pohjalta ja lopulta perustamalla vapaaehtoisuuteen 
perustuvan universaalin ihmisyyden veljeskunnan. Pro-
letariaatilla on päättäväisyyttä uskaltautua luokkasotaan 
herruuden vuoksi, ja niin tehdessään se luo uuden, kom-
munistisen ihmisen. 

Marx uskoi teollisella työväenluokalla olevan sitä, 
mitä Nietzsche kutsui herramoraaliksi.

Kristinuskon yhteiskunnalliset periaatteet saarnaavat 
pelkuruutta, itsehalveksuntaa, halvennusta, alistumista, 
nöyryyttä, sanalla sanoen kaikkia canaillen ominaisuuksia; 
ja proletariaatti, joka ei tahdo tulla kohdelluksi canaillena, 
tarvitsee rohkeuttaan, omanarvontuntoaan, ylpeyttään 
ja itsenäisyyden tunnettaan enemmän kuin leipäänsä. 
Kristinuskon yhteiskunnalliset periaatteet ovat matelevia, 
mutta proletariaatti on vallankumouksellinen.68

Niinpä Marx uskoi työväenluokan torjuvan ”kurjan 

helppouden” – oliolliset mukavuudet, aineellisen turvat-
tuuden ja rauhallisen tuonpuoleisen lohdutukset – halun 
siihen, mikä ehkäisee rohkeita uusia kokeiluita elämässä 
ja yhteiskunnassa.

Kuinka sitten työläisten on tarkoitus saavuttaa työ-
läisten valtion tai edes omien tehtaidensa hallitsemisen 
edellyttämä tieto saatuaan vallan haltuunsa? Työläisiltä 
on evätty tyydyttävä koulutus koulujärjestelmässä, joka 
valmistaa tai ”ehdollistaa” heitä alisteiseen asemaan yh-
teiskunnassa. Marxin mukaan ainoa työläisten saavutet-
tavissa oleva koulu on vallankumouksen koulu. Vallan-
kumouksellisessa toiminnassa työläiset voivat koetella 
omaksumiansa ajatuksia ja omaksua tai torjua toisia, kun 
ne osoittautuvat heidän tarkoituksiinsa sopiviksi tai so-
pimattomiksi; vallankumouksellinen käytäntö tuottaa 
”itse-toimintaa”, riippumattomuutta ulkoisesta ehdollis-
tamisesta. Omien vallankumouksellisten kokemustensa 
pohjalta työläiset tulevat tietoisiksi valtion luokkaluon-
teesta, yhteiskunnallisen rakenteen riippuvaisuudesta 
tuotantosuhteisiin ja muista marxilaisen taloustieteen 
puolista. Lisäksi porvariston kanssa vallankumouk-
sellisessa taistelussa olevat työläiset kehittävät solidaa-
risuuden tunteen, kommunistisen tietoisuuden, joka 
on ratkaisevaa uuden yhteisön rakentamisen kannalta. 
Puolue- ja liittotoiminta kehittää työväenluokassa hallin-
nollista ja organisatorista osaamista, jota tarvitaan heidän 
valtansa vakauttamiseen vallankumouksen jälkeisessä ti-
lanteessa. Marx väittää:

”Sekä tämän kommunistisen tietoisuuden suurisuuntaisen 
tuottamisen, että asian itsensä onnistumisen kannalta on 
välttämätöntä, että ihmisessä tapahtuu muutos – muutos, 
joka voi tapahtua vain käytännöllisen liikkeen, vallankumo-
uksen myötä; siispä tämä vallankumous ei ole tarpeen vain 
siksi, ettei hallitsevaa luokkaa voida muulla tavalla syrjäyt-
tää, vaan myös siksi, että sen syrjäyttävä luokka voi vain 
vallankumouksessa hankkiutua eroon kaikesta aikojen tör-
kyisyydestä ja tulla soveliaaksi perustamaan yhteiskunnan 
uudelleen.”69

”Marx uskoi teollisella 
työväenluokalla olevan sitä, 
mitä Nietzsche kutsui
herramoraaliksi.”
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Marx mieltää vallankumouksellisen toiminnan itsen 
muuttamisen, itsen kehittämisen ja itsekouluttautumisen 
prosessiksi70. Ilman itsen muuttamisen vallankumouksel-
lista käytäntöä yhteiskunnan jako kouluttajiin ja koulu-
tettaviin jää voimaan71. Ihmisten laajamittaisen muut-
tumisen ja luokattoman yhteiskunnan luomisen edelly-
tyksenä on vallankumouksellinen itsen kehittäminen ja 
itsekouluttautuminen. Marx käsitti, ettei proletariaatilla 
ole tällä hetkellä riittäviä edellytyksiä hallitsevan luokan 
muodostamiseksi, mutta jatkuvan kumouksellisen kou-
luttautumisen kautta heistä voi tulla ”soveliaita perus-
tamaan uusi yhteiskunta”. Tästä syystä Marx omistautui 
enemmän työläisten järjestäytymiselle kuin heidän kou-
luttamiselleen. Ajamalla työläisten vallankumouksel-
lista liittoa ja avustamalla sen organisoinnissa Marx jätti 
heidän koulutuksensa vallankumouksellisessa prosessissa 
saadun kokemuksen varaan. 

Nietzsche ajatteli uskon mullistavan vallankumouksen 
uudistaviin vaikutuksiin olevan vaarallinen illuusio. ”Jos 
tahdomme muutoksen olevan niin syvällinen ja radikaali 
kuin mahdollista, meidän täytyy annostella lääkettä vähin 
erin mutta säälimättömästi pitkien aikojen kuluessa.”72 
Marx ja Nietzsche olivat siis eri mieltä tavoista, joilla 
he tahtoivat muuttaa maailmaa. On myönnettävä, että 
Marxin ihmisessä tapahtuvaksi odottama valtava muutos 
on äärimmäisen epätodennäköinen äkillisen, väkival-
taisen vallankaappauksen yhteydessä. Vuonna 1859 Marx 
kuitenkin ilmaisi ehkä jopa viidenkymmenen vuoden si-
sällissodan olevan tarpeen ”olosuhteiden muuttamiseksi, 
tullaksenne soveliaiksi [työläisille] pitämään valtaa”73. 
Viisikymmentä vuotta jatkuvaa päättäväisyyttä taistella si-
sällissodassa saattaisi johtaa ihmisessä tapahtuvaan suuren 
mittakaavan muutokseen, joka on työläisten valtion en-
nakkoehto. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole ollut kokemusta, 
joka voisi todentaa Marxin vision74.

Toinen syy erolle Marxin ja Nietzschen käytännön ja 
teorian yhdistämisen keinoissa on, että viimeksi mainittu 
uskoi mutta edellinen ei uskonut, että maailman tulkit-
seminen uudelleen on itsessään maailman muuttamista. 
Nietzschelle suurimpia tapahtumia ovat suuret ajatukset 
tai perustavat todellisuuden uudelleentulkinnat; nämä 
syntyvät yleensä kaukana poliittisten puolueiden, puhu-
jalavojen ja valtion metelistä ja kiireestä: ”Kyyhkyn ja-
loissaan tuomat totuudet ohjaavat maailmaa.”75 Marxille 
sen sijaan ajatuksista tulee käytännöllinen voima vasta, 
kun ne ovat ”saaneet massat puolelleen”76, lisäsyy sille, 
että Marx uskoi ihmisten järjestäytymisen taistelevaksi 
voimaksi olevan oleellista teorian ja käytännön yhdistä-
misen kannalta. 

Teoria voidaan yhdistää käytäntöön monin tavoin. 
Marx painotti työläisten järjestäytymistä keinona panna 
toimeen teoriansa; hän omisti vähemmän aikaansa 
heidän kouluttamiselleen, jonka hän ajatteli parhaiten 
tulevan hankituksi järjestäytymisen ja vallankumouksen 
käytännön myötä. Nietzschen opetukset eivät ole yhtä 
välittömästi valankumouksellisia; hänen kirjoitustensa 
käyttötarkoituksena oli kouluttaa niitä, jotka kykenivät 
hallitsemaan hänen ajattelunsa. Nietzsche jätti tällaisten 

ihmisten järjestäminen universaaliksi hallitsevaksi luo-
kaksi tulevien sukupolvien tehtäväksi.

V Seuraamuksia käytännöstä
Marxille ja Nietzschelle ajattelu on toiminnan, prak-
siksen, muoto. Tekoa ei tuomita todeksi tai epätodeksi 
vaan mahdollisesti hyväksi tai pahaksi. Jos tätä eettistä 
sanastoa kuitenkin Marxin ja Nietzschen tavoin väl-
tetään, tekoja arvioidaan niiden seurausten tai toden-
näköisten seurausten perusteella. Koska teoria on toi-
minnan muoto, sitä ei tule arvioida todeksi, epätodeksi, 
oikeaksi tai vääräksi, vaan tietylle henkilölle tai luokalle 
hyödylliseksi tai haitalliseksi, tehokkaaksi tai tehotto-
maksi, hyväksi tai huonoksi välineeksi haluttujen pää-
määrien saavuttamiseen. Totuusarvon liittäminen teo-
riaan käytännön työkaluksi tai aseeksi ymmärrettynä on 
sopimatonta; välineen arvo kiinnittyy sen tehokkuuteen 
tai sen aikaansaamaan valtaan.

Teorian ja käytännön ykseyden oppi tuo mukanaan 
sen, ettei teoria ole vain mielipide, josta voi keskustella, 
vaan koeteltava hypoteesi ja arvio. Monien hallinto-
järjestelmien ajatuksen vapaudelle sallima toiminnan 
vapautta suurempi laajuus pohjautuu oletukselle, että 
ajattelu on erillään toiminnasta eivätkä arvostelmat ohjaa 
toimintaan. Jos kuitenkin ero ajattelun ja toiminnan vä-
lillä on pelkkä näennäisyys ja jos ajattelu on toiminnan 
muoto, ajatuksenvapauden alue erillisenä sallitun toi-
minnan alueesta katoaa.

Vaikka Marx ja Nietzsche eivät pitäneet omistaan 
eroavia teorioita rikollisina tai syntisinä, he eivät pitäneet 
niitä myöskään yksinkertaisesti älyllisen heikkouden tai 
erehdyksen tuloksina. Koska Marxille ja Nietzschelle 
ajattelu on tahtomisen muoto, teoria liittyy enemmän 
luonteeseen tai luonteen muodostavaan luokka-asemaan 
kuin järkeen tai älyyn. Teoria on taantumuksellista tai 
edistyksellistä, tervettä tai sairasta, pelkurimaista tai 
rohkeaa, alhaista tai jaloa, porvarillista tai proletaarista, 
ei koskaan vain totta tai epätotta. Marx ja Nietzsche 
tuomitsevat toistuvasti vastustajiensa ajatuksia hänen 
kehnon luonteensa perusteella; he kiistelivät usein ih-
misen, eivät asian kanssa, mikä on taistelijaluonteille 
ominaista. 

Perusta teorian aggressiiviselle luonteelle käytännön 
muotona voidaan ymmärtää seuraavasti. Jos ajattelu on 
tahtomuksen ilmaus, teoria on aisteissa annetun ylittä-
mistä, ei ainoastaan sen käsittämistä. Niezsche ilmaisee 
tämän todetessaan, että

”’totuuden’ ja ’epätotuuden’ toteaminen ja tosiasioiden 
toteaminen yleensä eroaa perustavanlaatuisesti luovasta 
asettamisesta, muotoilemisesta, ylittämisestä, tahtomisesta, 
jona se on filosofian ytimessä […]. Vielä korkeammalla 
tasolla on asettaa tavoite ja muotoilla tosiasioita sen mukai-
seksi; siis tuottaa aktiivisesti tulkinta pelkän käsitteellisen 
käännöksen sijaan.77”

Faktoja ei tule tutkijan tavoin vain todeta ja ymmärtää 
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tai uneksijan tavoin jättää huomiotta, vaan ne tulee 
työstää toiminnan ihmisen mukaiseen muotoon. Aisti-
havainnot ovat vain ihmistahdon toteuttaman luovan 
muotoilun raaka-aineita. Faktojen muotoilu paljastaa 
havaittavan maailman merkitykseen ja arvoon kohdis-
tuvan luottamuksen puutteen ja halun hallita ja käskeä 
maailmaa, jota ei itse ole luonut; se on vieraan ja käsit-
tämättömän kokemuksen maailman luomista uudelleen.

Tiedon sotilaiden ja kuvanveistäjien toimeenpanema 
tosiasioiden ylittäminen johtaa siihen, ettei ristiriidassa 
olevia näkemyksiä voida sovittaa yhteen rationaalisella 
suostuttelulla. Tosiasioissa ei nimittäin ole olemassa ob-
jektiivista viitepistettä tai yhteistä perustaa, jonka poh-
jalta yksi ajattelija voi vedota toiseen, eri näkökulmaa 
edustavaan ajattelijaan. Ristiriidassa olevat tulkinnat 
maailmasta voidaan sovittaa vain taistelun kautta. 
Ajattelu tahdon ilmaisuna kääntää päälaelleen aristotee-
lisen käsityksen ihmisestä poliittisena ja rationaalisena 
eläimenä; samalla arvioidaan uudelleen taistelun arvo 
ja kiistetään rauhaisan ristiriitojen ratkaisemisen, ratio-
naalisen suostuttelun arvokkuus. Samaan aikaan myös 
hylätään ajatus koko ihmiskunnalle yhteisestä käsitteel-
lisestä kyvystä ja siis nomismi, mutta hyväksytään ajatus 
ihmisen jalostumisesta vastakkaisten näkökulmien vä-
listen ristiriitojen kautta. Praksiksen teoreetikot arvos-
tavat hyvää taistelua: ”Sanotteko, että hyvä asia pyhittää 
jopa sodankin? Minä sanon teille: hyvä sota se on, joka 
kaiken asian pyhittää.”78

Harkitsevaisuus ei ole teorian ja käytännön liitolle 
luonteenomainen piirre. Tietoisuus teorian ja käytännön 
yhdistämisen toimeenpanemisen esteistä ja näiden es-
teiden huomioon ottaminen toiminnassa asettaa teorian 
kyseenalaiseksi. Tällaiset kompromissit viittaavat teorian 
ja käytännön eroon. Toiminnan seurausten harkitseva 
huomioon ottaminen nähdään pelkuruutena ja halut-
tomuutena kokeilla käytännössä teorioitaan. Teorian ja 
käytännön ykseydellä on se, mitä Nietzsche kutsuu ”ää-
rimmäisyyden lumoksi”.

Marxin ja Nietzschen teorioiden vahvistaminen ta-
pahtuu koettelemalla ja soveltamalla heidän hypotee-
sejaan praksiksen kautta luotavasta uudesta ihmisestä. 
Jos teorian kuitenkin on tahdon ilmaus, on vaikeampaa 
päätellä, kuinka teorian voisi osoittaa vääräksi. Epäon-
nistumisen teorian toimeenpanemisessa voidaan nähdä 
johtuvan tahdon puutteellisuudesta, ei teorian epätark-
kuudesta. Niinpä käytäntö voi olla keino osoittaa teoria 
oikeaksi muttei keino osoittaa sitä vääräksi. Marx ja 
Nietzsche, joilta puuttuu tieteiden tavanomainen veri-
fiointiperiaate, saattavat kutsua yhdistämään teorian ja 
käytännön pysyvässä vallankumouksessa.
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