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PODROBNI NAČIN ANALIZE, RAZLAGE IN PREDSTAVITVE POMENOV POJMOV V 

POJMOVNICI - vzorčni primer z obdelavo pojma 'ideologija' 

 

 

IDEOLOGIJA (-e, ž.)  (različica 1 z dne 4. 12. 2011) 
 
 
1. Izvleček ugotovitev o vsebinskem pomenu/-ih pojma 
 
(a) Izhodiščni vsebinski pomen pojma 'ideologija' se nanaša na znanost o zaznavah, predstavah, idejah, 
o njihovem formiranju in o razmerjih med njimi.  
(b) Naknadni pomen pojma je 'imaginarno, neutemeljeno mišljenje/razglabljanje, ki ne izhaja iz 
dejanskosti' ali (c) je glede na to dejanskost (zainteresirano) sprevrnjena, odtujena zavest.  
(č) Dodatni pomen pojma je 'celostnost idej, predstav ali pojmov o družbi in njenih sestavinah' (tj. idej, 
ki se izražajo v neki obliki družbene zavesti, npr. politiki, morali, religiji, znanosti, umetnosti).  
(d) Ideologija lahko pomeni tudi politično ali socialno (družbeno angažirano) doktrino neke družbene 
skupine.  
(e) Po eni od novejših razlag je ideologija 'predstava' imaginarnega razmerja med individui in njihovimi 
realnimi eksistenčnimi pogoji. 
 
Pojem se vsebinsko navezuje zlasti na pojme ideja, vrednote(nje), mišljenje, družbena zavest, družbeni 
in/ali svetovni nazor. 
 
 
2. Etimološka razlaga pojma 
 
Beseda 'ideologija' je sestavljenka iz (delov) naslednjih dveh besed: 
 
ideja: prevzeto prek latinske besede idea iz grške besede idéa ali eidéa, ki pred Platonom pomeni 
'izgled, pojavnost, oblika', kasneje pa 'ideja, misel, arhetip (v Platonovem smislu)'; beseda je izpeljanka, 
sorodna grški besedi eídomai 'izgledam, prikažem se' (Snoj 1997, 180); 
 
-logija: je drugi del tujih zloženk, ki izvorno pomeni 'beseda, govor o ...' in od tod kasneje 'znanost o ...' 
(npr. sociologija ‒ veda o družbi, geologija ‒ veda o zemlji itd.); izhodišče je grška izpeljanka -logía iz 
grške besede lógos, ki pomeni 'beseda, govor, pripoved, govorica, trditev, literatura, pamet, razum idr.' 
(Snoj 1997, 307); 
 
 
3. Informacije o prvotni rabi pojma in o prvotni opredelitvi njegovega vsebinskega pomena 
 
‒ Izraz 'ideologija' so si izmislili Cabanis, Destutt de Tracy in njuni prijatelji in ji dali za predmet 
(genetično) teorijo idej. (Athusser 1970, 62) 
 
‒ Izraz ideologija naj bi prvi uporabil Étienne Bonnot de Condillac (1715‒1780), populariziral in 
uveljavil pa Destutt de Tracy (1754‒1836; avtor dela Eléments d'idéologie) z ostalimi misleci, zbranimi 
okoli njega. Oba omenjena sta bila francoska razsvetljenska misleca. De Tracy je imel v mislih 
nekakšno znanost idej, ki jo je opisal kot del zoologije, medtem ko je njen namen opredelil kot spoznanje 
izvorov idej in odkrivanje odnosa med njimi. (Wikipedia 2011). 
 
 
4. Opredelitve vsebinskega pomena/-ov pojma v terminološko razlagalnih gradivih (slovarjih, 
leksikonih, enciklopedijah ...) 
 
‒ ideology: The science of ideas, esp. that enunciated by Condillac; abstract or fanciful theorizing; a 
national political or social philosophy (TCED 1962‒1968, 581);  
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(prost prevod, Kos Grabar J. ml., 2011 >> ideologija: znanost o idejah, posebej tista, ki jo je oblikoval 
oz. razglašal Condillac; abstraktno ali neutemeljeno, nestvarno, imaginarno, domišljijsko teoretiziranje; 
nacionalna politična ali socialna filozofija); 
 
‒ ideologija: (a) znanost o idejah; pri eni od francoskih filozofskih šol konec 18. stol. znanost o 
zaznavah, predstavah, na osnovi katerih se gradi celotno spoznanje; (b) ukvarjanje z normami morale, 
prava, države. ‒ Pejorativni pomen je dal pojmu ideologija Napoleon, ki je ideologe (tj. pripadnike prej 
omenjene filozofske šole) imenoval "politične zanesenjake in idealiste", ki jim je tuja konkretna družbena 
dejanskost; (c1) (pri Plehanovu in nekaterih drugih mislecih v polju marksizma) duhovna nadzidava, 
mobilizirajoča družbena zavest nasploh; (c2) (pri Marxu in Engelsu dosledno) napačna, sprevrnjena  (= 
odtujena) zavest; takšna zavest ustreza sprevrnjeni socialni biti, sprevrnjeni socialni praksi, ki je 
značilna za "meščanski kozmos" (LCZ 1973, 354); 
 
‒ ideologija: 1. splošno: nauk o idejah kot samostojnih kategorijah; 2. v napoleonski Franciji sistem 
naziranj materialistične smeri, ki se je opirala na Condillacov nauk; 3. v marksističnem pomenu: 
ideološka vrhnja stavba, tj. celostnost idej, predstav ali pojmov, ki se izražajo v raznih oblikah družbene 
zavesti (politiki, morali, znanosti, religiji, umetnosti); ideologija se oblikuje iz socialno-ekonomske 
osnove, a tudi sama dejavno vpliva na razvoj te osnove; 4. v ožjem pomenu: sistem idej, kategorij in 
vrednot kakega svetovnega nazora; fig. politična doktrina (Verbinc 1973, 279); 
 
‒ ideologíja: sistem idej, izražen v raznih oblikah družbene zavesti; tak sistem kot vodilo za politično, 
družbeno delovanje (SSKJ 1994, 291); 
 
‒ ideologija: (opredelitev tega pojma je podobna kot v LCZ 1973, različna oz. dodatna pa še:) za 
Napoleona so bili ideologi "politični zanesenjaki in idealisti brez smisla za konkretno družbeno 
dejanskost"; pri Marxu in Engelsu "sprevrnjena zavest" ljudi, tj. zavest, ki se ne zaveda lastnega izvora 
in pogojenosti, dejanska razmerja ljudi pa postavlja na glavo; v ideologiji je izražen interese posedujočih 
razredov ali privilegiranega sloja; za D. Bella so ideologije mobilizirajoče misli (LCZ 2002, 388); 
 
‒ Ideologija (gr. ἰδέα = ideja in λόγος = logos, vedenje) je večznačen izraz, katerega pomen je odvisen 
predvsem od konteksta uporabe. V najširšem pomenu bi ga lahko opredelili kot vse tiste ideje o družbi 
(umetnosti, vzgoji, politiki ...), ki si jih deli določena skupina ljudi (ideologija kot specifične vrste 
skupinskih prepričanj oziroma skupek vrednot in prepričanj). Lahko pa se ideologija nanaša tudi na 
(skupinska) prepričanja, ki so na neki način napačna ali izkrivljena. V tretjem smislu je to skupek 
prepričanj, ki obsegajo vse, od znanosti in religije do vsakodnevnih vrednot omike, ne glede na to, ali so 
ta prepričanja pravilna ali ne. (Glej svetovni nazor.) (Wikipedia 2011) 
 
 
5. Opredelitve vsebinskega pomena/-ov pojma v strokovnih gradivih neterminološkega značaja 
 
‒ Za Marxa je že v njegovih zgodnjih delih ideologija sistem idej, predstav, ki vladajo nad duhom 
posameznika ali družbene skupine. (Athusser 1970, 62) 
 
‒ Marx v Nemški ideologiji ideologijo razume kot čisto iluzijo, čiste sanje, to se pravi, kot nič. Vsa 
njena realnost je zunaj nje same. Ideologijo torej misli kot imaginarno konstrukcijo, katere status je 
natančno podoben teoretičnemu statusu sanj pri avtorjih pred Freudom. (Athusser 1970, 63) 
 
‒ "Ideologija je sistem (ki ima svojo lastno logiko in strogost) predstav (podob, mitov, idej ali pojmov, 
pač odvisno od primera), ki obstoji v neki družbi in igra v njej neko zgodovinsko vlogo."  (Athusser 
1965, 317) 
 
 
6. Dodatne informacije o pojmu in njegovih razlagah ter rabah 
 
‒ "Ideologija se kot sistem predstav loči od znanosti po tem, da v nji praktično-družbena funkcija 
prevlada nad teoretično funkcijo (ali spoznavno funkcijo)." ... "Ideologija ... je struktura, ki je 
bistvenega pomena za zgodovinsko življenje družb." ... "Ideologija je globoko nezavedna, celo tedaj, ko 
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nastopa v reflektirani obliki ... Ideologija je res sistem predstav: vendar nimajo te predstave večji del nič 
opraviti z "zavestjo": večji del so to podobe, včasih pojmi, veliki večini ljudi pa se vsiljujejo predvsem 
kot strukture, ne da bi šle skoz njihovo "zavest". So zaznani-sprejeti-podrejeni kulturni predmeti in 
delujejo na ljudi funkcionalno skoz nek proces, ki jim uhaja." (Athusser 1965, 317‒319) 
 
‒ Posebne ideologije (torej ne ideologija nasploh) ne glede na obliko (religiozno, moralno, pravno, 
politično) vselej izražajo razredne pozicije. (Athusser 1970, 63) 
 
‒ Na splošno pravimo, da so religiozna ideologija, moralna ideologija, pravna ideologija, politična 
ideologija itn. pač "svetovni nazori". ... Ideologija, torej ti "svetovni nazori" so v veliki meri imaginarni, 
to se pravi, da "ne ustrezajo realnosti". ... Vendar pa na realnost aludirajo in dovolj je že, če jih 
"interpretiramo", pa dobimo pod njihovo imaginarno predstavo sveta sámo realnost tega sveta 
(ideologija = iluzija/aluzija). (Athusser 1970, 66) 
 
‒ "Ideologija je 'predstava'  imaginarnega razmerja med individui in njihovimi realnimi eksistenčnimi 
pogoji." ... "Ljudje" si v ideologiji "ne predstavljajo" svojih realnih eksistenčnih pogojev, svojega 
realnega sveta, v ideologiji je predvsem predstavljeno njihovo razmerje do teh eksistenčnih pogojev. To 
razmerje je v središču vsake ideološke, torej imaginarne predstave realnega sveta. ... Imaginarna 

narava tega razmerja je opora vsej imaginarni deformaciji, ki jo je mogoče opaziti (če ne živimo v njeni 
resnici) v vsaki ideologiji. ... V ideologiji potemtakem ni predstavljen sistem realnih razmerij, ki vladajo 
nad eksistenco individuov, pač pa imaginarno razmerje med temi individui in realnimi razmerji, v 
katerih živijo. (Athusser 1970, 65, 67, 68) 
 
‒ "Ideologija ima materialno eksistenco." ... (v ideološkem aparatu države in njegovi praksi oz. praksah) 
... "Ideologija interpelira individue v subjekte." ... Funkcija sleherne ideologije je, da konkretne individue 
"konstituira" kot subjekte. ... "Sleherna ideologija je mogoča le prek subjekta in za subjekte." ... 
Ideologija ni nič drugega kakor svoje delovanje v materialnih oblikah eksistence tega delovanja. 
(Athusser 1970, 68, 72) 
 
 
7. Razprava in ugotovitve o vsebinskem pomenu/-ih pojma 
 
Prvotni, v drugi polovici 18. stoletja načrtno definirani vsebinski pomen pojma 'ideologija' se nanaša na 
znanost o zaznavah, predstavah, idejah (kot gradnikih celotnega spoznanja), o izvoru idej in odnosu med 
njimi. Pri tem je bila mišljena takšna (začrtana, prihodnja, materialistična) znanost, ki bi bila blizu 
zoološko/biološko usmerjenim, tj. ne družboslovnim znanostim.  
 
V začetku 19. stoletja je bil pojmu 'ideologija' pridodan drug, slabšalno motiviran pomen 'mišljenja, ki ni 
osnovano na dejanskosti oz. nima ustrezne zveze z njo'. 
 
Kasneje tekom prve polovice 19. stoletja je bil zadevnemu pojmu (v okviru marksizma) pridodan pomen 
'napačne, sprevrnjene, odtujene zavesti', kakršna da pritiče sprevrnjeni socialni biti in praksi 
kapitalistične, buržoazno ustrojene družbe. Ta sprevrnjena zavest je takšna, da kot nekakšna 
(dejanskosti neustrezajoča) imaginarna konstrukcija (na posamezniku/skupini nezaveden način) vlada 
'mišljenjskemu svetu' dotičnega posameznika oz. skupine. 
 
K zgornjim pomenom je bil pojmu 'ideologija' v 19. stoletju pridodan še pomen 'duhovne' družbene 
nadgradnje, tj. celostnosti idej, predstav ali pojmov, ki se izražajo v raznih oblikah družbene zavesti 
(politiki, morali, znanosti, religiji, umetnosti). 
 
V zgodovinsko nadaljnjih razdelavah in rabi zadevnega pojma so razvidni še njegovi naslednji pridodani 
ali nadgrajeni pomeni: 
- ideologija je zaokrožen sklop političnih in/ali socialnih pojmovanj, je tovrstna (mobilizirajoča, 
družbeno aktivirajoča) doktrina, je sistem idej, kategorij in vrednot kakega (posebnega) družbenega 
in/ali svetovnega nazora, je specifična vrsta medsebojno povezanih prepričanj, idej, vrednot 
(nanašajočih se na družbo), ki jih oblikuje in zagovarja neka družbena skupina; 
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- ideologija je sistem predstav (podob, mitov, idej ali pojmov), ki obstoji v neki družbi in igra v njej neko 
zgodovinsko vlogo (Althuser); 
- poleg splošnega pojma 'ideologija' obstajajo še 'ideologije' kot tematsko posebni idejni sklopi, in sicer v 
smislu religiozne ideologije, moralne i., pravne i., politične i. (posameznih družbenih skupin, razredov, 
slojev ...); 
- ideologija je 'predstava'  imaginarnega (tj. umišljenega) razmerja med individui in njihovimi realnimi 
eksistenčnimi pogoji; ta 'predstava' obstoji (tudi) v dotičnih individuih (Althuser). 
 
Izhajajoč iz zgornjih povzetkov in ugotovitev lahko sklenemo, da ima pojem 'ideologija' (skozi tok 
zgodovinskega časa) več pomenov, da so ti medsebojno (precej) različni in da so zlasti zgodovinsko 
novejše opredelitve pomena tega pojma znotraj samih sebe vsebinsko precej 'plastovite', neenoznačne in  
podrobneje razdelane. To priča o terminološki nedomišljenosti, nekakšni 'pojmovni površnosti' tistih, ki 
so besedo 'ideologija' uporabljali in ji v okviru svojih (teoretskih) rab (do)dajali nove (pod)pomene. 
Vsekakor bi bilo ustrezneje, da bi ob svoji novi pomenski rabi že od prej znanega pojma ustvarili in 
uporabili kak nov pojem ali vsaj obstoječemu pojmu dodali nek pridevnik ali druge vrste podrobnejše 
pomensko določilo (npr. 'imaginativna ideologija', 'ideologija kot sprevrnjena zavest', 'ideologija kot 
družbena nadstavba' itd.). Ker temu ni (bilo) tako, se zdi, da se je skoraj vsak zgodovinsko novi 
uporabnik pojma 'ideologija' čutil poklicanega in upravičenega, da avtoritativno dodeli temu pojmu nov 
(pod)pomen in pri tem izrine ali vsaj potisne ob stran njegov dotedanji pomen(-e), tj. pomen, dodeljen s 
strani njegovih predhodnikov. 
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