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Η Κριτική της γερµανικής ιδεολογίας 

Η Κριτική της γερµανικής ιδεολογίας γράφτηκε από τον Καρλ Μαρξ και τον Φρίντριχ 

Ένγκελς στα 1845-46 ως συνέχεια στην Αγία οικογένεια (1845), αλλά δηµοσιεύτηκε µόλις το 

1932, χωρίς να έχει εντελώς αποφύγει τη διάσηµη «τρωκτική κριτική των ποντικών». Μετά 

από ―όχι ανυπέρβλητες― δυσκολίες να τη δηµοσιεύσουν, οι συγγραφείς της πρόθυµα την 

εγκατέλειψαν ανολοκλήρωτη. H Γερµανική ιδεολογία θεωρείται προδροµικό έργο, µάλλον 

µιας «µέσης» περιόδου στην εξέλιξη της σκέψης ειδικά του Μαρξ, «κλειδί» για την 

κατανόηση µεταγενέστερων έργων του. Έχει συζητηθεί πολύ το ζήτηµα αν το κριτικό 

υπόδειγµα της Γερµανικής ιδεολογίας εγκαταλείπεται οριστικά στο (ή µε το) Κεφάλαιο (Α′ 

τόµος, 1867), όπου η έννοια της ιδεολογίας απουσιάζει έχοντας ίσως αντικατασταθεί από την 

έννοια του φετιχισµού ή και από άλλες «εµπράγµατες αντιλήψεις». Η έννοια της ιδεολογίας 

απουσιάζει από όλα σχεδόν τα µετά τη Γερµανική ιδεολογία έργα του Μαρξ (βλ. E. Balibar, Η 

φιλοσοφία του Μαρξ, µτφ. Ά. Στυλιανού, Αθήνα: Νήσος, 1996 (1η έκδ. στα γαλλικά 1993), 

κεφ. 3).  

Υπάρχουν πάµπολλες περιλήψεις των θέσεων της Γερµανικής ιδεολογίας (εφεξής ΓΙ): 

περίληψη είναι ήδη το πρώτο Μέρος για τον Feuerbach, ορισµένες µεταγενέστερες 

επιστολικές εξηγήσεις του Ένγκελς (που φαίνεται πως εξακολουθούσε να βρίσκει χρήσιµο 

τον όρο «ιδεολογία»), ο απόλογος του Μαρξ στον «Πρόλογο» στην Κριτική της πολιτικής 

οικονοµίας (1859). Υπάρχουν επίσης διάσηµες προσπάθειες ανάγνωσης και συµπλήρωσης 

των προϋποθέσεων της ΓΙ (βλ. ιδιαίτερα L. Althusser, «Ιδεολογία και ιδεολογικοί µηχανισµοί 

του κράτους» (1970), στο Θέσεις, µτφ. Ξ. Γιαταγάνας, Αθήνα: Θεµέλιο, [1977] (1η έκδ. στα 

γαλλικά 1976), σσ. 69-121). Εδώ αναφέρονται µόνο ορισµένες από τις «εξωτερικές», πιο 

προφανείς και σχεδόν υφολογικές ή, καλύτερα, διαλογικές προϋποθέσεις της ΓΙ. 

Η ελληνική µετάφραση (Κ. Μαρξ & Φρ. Ένγκελς, Η γερµανική ιδεολογία, τ. Α′, µτφ.-επιµ. 

Κ. Φιλίνης, τ. Β′, µτφ. Γ. Κρητικός-Κ.Φιλίνης, επιµ. Γ. Κρητικός, Αθήνα: Gutenberg, [1979]) 

είναι ικανοποιητική, αλλά σκόπιµο είναι να διαβάζεται σε αντιπαραβολή µε κάποια από τις 

γαλλικές (gallica.bnf.fr) ή αγγλικές µεταφράσεις του έργου (www.marxists.org), αν δεν 

µπορεί κανείς να διαβάσει το γερµανικό πρωτότυπο. 

http://gallica.bnf.fr/
http://www.marxists.org/
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Μαρξ & Ένγκελς, Η γερµανική 
ιδεολογία (τ. Α′, σσ. 66-68) 

Η παραγωγή ιδεών, αντιλήψεων, 

συνείδησης συνδέεται στην αρχή άµεσα 

και στενά µε την υλική δραστηριότητα και 

την υλική επικοινωνία των ανθρώπων, είναι η γλώσσα της πραγµατικής ζωής. 

Η αντίληψη, η σκέψη, η πνευµατική επικοινωνία των ανθρώπων εµφανίζονται 

σ� αυτό ακόµα το στάδιο σαν άµεση απόρροια της υλικής τους συµπεριφοράς. 

Το ίδιο ισχύει για την πνευµατική παραγωγή, όπως εκφράζεται στη γλώσσα 

της πολικής, των νόµων, της ηθικής, της θρησκείας, της µεταφυσικής κτλ. ενός 

λαού. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που παράγουν τις αντιλήψεις τους, τις ιδέες 

τους κτλ. ― αλλά οι πραγµατικά δραστήριοι άνθρωποι, έτσι όπως 

καθορίζονται από µιαν ορισµένη ανάπτυξη των παραγωγικών τους δυνάµεων 

και της επικοινωνίας που αντιστοιχεί σ� αυτές µέχρι τις πιο πλατιές µορφές 

της. Η συνείδηση δε µπορεί να είναι ποτέ οτιδήποτε άλλο από συνειδητή 

ύπαρξη, και η ύπαρξη των ανθρώπων είναι η πραγµατική διαδικασία της ζωής 

τους. Αν σε κάθε ιδεολογία οι άνθρωποι και οι περιστάσεις τους 

παρουσιάζονται το πάνω κάτω, όπως σε ένα σκοτεινό θάλαµο, το φαινόµενο 

αυτό πηγάζει ακριβώς από την ιστορική διαδικασία της ζωής τους, όπως 

ακριβώς η αντιστροφή των αντικειµένων πάνω στον αµφιβληστροειδή πηγάζει 

από την άµεσα φυσική διαδικασία της ζωής τους. 

Εντελώς αντίθετα προς τη γερµανική φιλοσοφία που κατεβαίνει από τον 

ουρανό στη γη, εδώ ανεβαίνουµε από τη γη στον ουρανό. Αυτό σηµαίνει ότι 

δεν ξεκινάµε από το τι λένε, φαντάζονται, αντιλαµβάνονται οι άνθρωποι, ούτε 

από τους ανθρώπους έτσι όπως άλλοι τους περιγράφουν, τους σκέφτονται, 

τους φαντάζονται, τους αντιλαµβάνονται, για να φτάσουµε ύστερα στους 

ανθρώπους µε σάρκα και οστά. Ξεκινάµε από τους πραγµατικούς, 

δραστήριους ανθρώπους, και πάνω στη βάση της πραγµατικής διαδικασίας 

της ζωής τους δείχνουµε την ανάπτυξη των ιδεολογικών αντανακλάσεων και 

απηχήσεων αυτής της διαδικασίας της ζωής. Τα φαντάσµατα που 

σχηµατίζονται στο ανθρώπινο µυαλό αποτελούν επίσης, αναγκαστικά, 

εξιδανικεύσεις της υλικής διαδικασίας της ζωής τους, που µπορεί να 
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επαληθευτεί εµπειρικά και συνδέεται µε υλικές προϋποθέσεις. Έτσι, η ηθική, η 

θρησκεία, η µεταφυσική,  όλη η άλλη ιδεολογία και οι αντίστοιχες µορφές 

συνείδησης, δε διατηρούν πια την όψη της αυτονοµίας. ∆εν έχουν ούτε 

ιστορία ούτε εξέλιξη, αλλά οι άνθρωποι αναπτύσσοντας την υλική τους 

παραγωγή και την υλική τους επικοινωνία, αλλάζουν, παράλληλα και την 

πραγµατική τους ύπαρξη, καθώς και τη σκέψη τους και τα προϊόντα της 

σκέψης τους. ∆εν καθορίζει η συνείδηση τη ζωή, αλλά η ζωή καθορίζει τη 

συνείδηση. Σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο, αφετηρία είναι η συνείδηση, 

παρµένη σαν το ζωντανό άτοµο. Σύµφωνα µε τη δεύτερη µέθοδο, που 

αντιστοιχεί στην πραγµατική ζωή, αφετηρία είναι τα ίδια τα πραγµατικά και 

ζωντανά άτοµα, και η συνείδηση εξετάζεται µονάχα σαν η δική τους 

συνείδηση. Αυτή η µέθοδος έχει επίσης τις προϋποθέσεις της . Ξεκινάει από 

τις πραγµατικές προϋποθέσεις και δεν τις εγκαταλείπουν ούτε στιγµή. Οι 

προϋποθέσεις της είναι οι άνθρωποι, όχι σε οποιαδήποτε φανταστική 

αποµόνωση και ακαµψία, αλλά στην πραγµατική τους, εµπειρικά αντιληπτή 

διαδικασία ανάπτυξης σε καθορισµένες συνθήκες. Από τη στιγµή που θα 

περιγραφεί αυτή η διαδικασία ζωής, η ιστορία παύει να είναι µια συλλογή 

νεκρών γεγονότων, όπως τη θεωρούν οι εµπειριστές (που και οι ίδιοι είναι 

επίσης αφηρηµένοι), ή µια φανταστική δραστηριότητα φανταστικών 

υποκειµένων, όπως συµβαίνει µε του ιδεαλιστές. 

Όπου σταµατάει η θεωρία ―στην πραγµατική ζωή― εκεί αρχίζει η 

πραγµατική, θετική επιστήµη. [�] 
* 

Για συζήτηση: Μαρξ & Ένγκελς, Η γερµανική ιδεολογία, τ. Α′, σσ. 94-98: «Οι ιδέες της 

κυρίαρχής τάξης είναι σε κάθε εποχή οι κυρίαρχες ιδέες �». 

 

1. Πρώτη και βασικότερη προϋπόθεση της ΓΙ: η ιδεολογία γίνεται αντιληπτή µέσω µιας 

εξοντωτικής κριτικής στην ιδεολογία. Ακριβέστερα, η ιδεολογία γίνεται αντιληπτή ως 

ιδεολογία ακριβώς λόγω αυτής της κριτικής. Αυτές οι σελίδες επί σελίδων «σκληρής 

παρωδίας και προσβολών» δεν χρειάζονται άλλη απόδειξη της µετά θάνατον επιτυχίας τους 

από την εντελώς αγοραία: πόσοι θυµούνται σήµερα την «Αγία Οικογένεια» µε τα ονόµατά 

της, πόσοι διαβάζουν τα έργα αυτών που ανέλαβαν να ξεφτιλίσουν ο Μαρξ και ο Ένγκελς; 

∆εν έχει τόση σηµασία πια (ή έχει σηµασία κυρίως φιλολογική) σε ποιους ακριβώς ασκούν 

κριτική οι πατέρες του µαρξισµού· όπως δεν έχουν καν σηµασία (µέσα στη ΓΙ) τα ονόµατα 



4  Έννοιες και εφαρµογές της �ιδεολογίας� 

 

των κρινόµενων: αν είναι ο Στίρνερ, ο «Στίρνερ», κάποιος Σµιτ, ο Άγιος Μαξ, ο Άγιος 

Ιάκωβος ο Αγαθούλης, ο Σάντσο ή ο Σέλιγκα(ς) αυτός που τον έχουν περιλάβει και τον 

χτυπάνε ανελέητα. Μένει εντέλει η εντύπωση ότι παρόµοια κριτική θα µπορούσε να είχε γίνει 

σε άλλους πολύ νωρίτερα ή ότι εύκολα θα µπορούσε να επαναληφθεί µε άλλους. Το 

τελευταίο το έχουµε δει πολλές φορές. Αλλά τι απαιτεί αυτή η «εύκολη» κριτική; 

 

2 Στη ΓΙ η κριτική γίνεται πάνω σ� έναν απόηχο, πάνω σε κάτι που δεν είναι εκεί, αφού 

ακριβώς κανείς εντέλει δεν το εκπροσωπεί από τους κρινόµενους ― από τους οποίους έχει 

εξαρχής αφαιρεθεί η επωνυµία. Μεγάλος απών από τη Γερµανική Ιδεολογία είναι βέβαια ο 

Χέγκελ· παρόντες, οι νεοεγελιανοί.  

Η κριτική σ� εκείνο-που-δεν-είναι-εκεί ασκείται αναπόφευκτα ως κριτική στα ίχνη που 

έχει αφήσει σε κάτι άλλο. Ασκείται λοιπόν ως κριτική σε έκτυπα, σε στερεότυπα, σε κλισέ, σε 

απλουστεύεις, σε αναπαραγωγές λαθών, σε γλωσσικές και εννοιολογικές καταχρήσεις, σε 

λεκτικά τεχνάσµατα, σε παρερµηνείες, παρετυµολογίες, ανιστόρητες αναγνώσεις της εξέλιξης 

των κοινωνιών και της φιλοσοφίας, σε υπερβολές, ανοησίες, ασχετοσύνες, παιδιαρίσµατα, σε 

φαντασιοπληξίες, σε συναισθηµατισµούς, σε πνευµατικότητες. Η «κυρίαρχη ιδεολογία» ―που 

τόσο µυθοποιήθηκε µετά τον Μαρξ― είναι η στερεότυπη ιδεολογία, είναι ό,τι τοποθετείται 

µετά από κάποιο αφετηριακό σηµείο και, για το λόγο αυτό, έχει προλάβει να επαναληφθεί, να 

εξαπλωθεί, να γίνει τετριµµένο, να κατασταθεί. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι είναι «εύκολη» 

η κριτική που της γίνεται· αλλά είναι εύκολος ο στόχος της ή, πάντως, έτσι φαντάζει σήµερα 

ο «µικροαστός γερµανός δηµοδιδάσκαλος» που δέχτηκε τα βέλη της. Από τη στιγµή που 

επισηµανθεί το στερεότυπο, είναι πλέον παντού. Αρκεί να το δείξεις. Πράγµατι, σε µεγάλη 

έκταση της ΓΙ (ιδίως στο Β′ και Γ′ κεφάλαιο) αρκεί η παράθεση χωρίων από τα έργα του 

«Αγίου Μαξ» και του «Αγίου Μπρούνο» για να δούµε αµέσως αυτά που θέλει να µας δείξει η 

κριτική. ∆εν είναι ακριβώς η δύναµη της κριτικής αυτή· είναι η δύναµη του στερεότυπου.  

 

Bλ. ιδίως κεφ. 3 (τ. Α′, σσ. 168 κ.ε., και τ. Β′, σσ. 9-206, της ελληνικής έκδ.)· θα 

µπορούσατε µε τέτοιους όρους να φτιάξετε ένα αναλυτικό ευρετήριο αυτού του 

«παραλειπόµενου», συνήθως, µέρους της Γερµανικής ιδεολογίας. Το ευρετήριο αυτό θ� 

αποτελούσε µια εξαιρετική εισαγωγή σε µια µαρξιστικού τύπου discourse analysis. 

 

3. Σε ποια θεωρία βασίζεται η κριτική της γερµανικής ιδεολογίας; Πρέπει αµέσως ν� 

αναγνωρίσουµε ότι η «θεωρία», το «σχέδιο», το «θεωρητικό σχήµα», το «πλαίσιο», η 

«αντίληψη», το «πλάνο» µε βάση τα οποία ασκείται η κριτική, αν όχι απλοϊκά, είναι, θα 

λέγαµε, πρωτεϊκά (και οπωσδήποτε βρίσκονται «υπό διαµόρφωση» όταν γράφεται η ΓΙ). 
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Προϋπόθεση της κριτικής στο γερµανικό ιδεαλισµό είναι η τόσο διαδεδοµένη (στο 

µαρξισµό περισσότερο απ� ό,τι στον Μαρξ) διάκριση βάσης-εποικοδοµήµατος. Μέσω της 

διάκρισης αυτής επιχειρούν ο Μαρξ και ο Ένγκελς να εντοπίσουν την ιδεολογία, να της 

δώσουν χώρο στο χάρτη των κοινωνικών φαινοµένων ― και µε τον ίδιο τρόπο την 

εκτοπίζουν. Η διάκριση πάνω στην οποία εγκαθίσταται η ιδεολογία είναι πρωτεϊκή διότι 

συµπίπτει εντέλει µε τη διάκριση υποκειµένου�αντικειµένου, ιδέας�πράγµατος, συνείδησης�

ύπαρξης, σκέψης�πραγµατικότητας, νου�κόσµου, νοήµατος�αναφοράς (για να την πούµε µε 

µερικά από τα πολλά ονόµατά της, τα περισσότερα από τα οποία απαντούν ήδη στη ΓΙ). Έτσι, 

η κριτική στην ιδεολογία γίνεται, αναγκαστικά, ένα δυσανάλογα σύνθετο εγχείρηµα κριτικής 

σ� αυτή την πρωτεϊκή σχέση ― πόρισµα της οποίας είναι η «θεωρία της ψευδούς 

συνείδησης». Όµως, έχοντας πλέον τέτοια ευρύτητα, θέλοντας να δει από τόσο µακριά, δε θα 

µπορούσε εύκολα η κριτική της ιδεολογίας να διακριθεί από οποιοδήποτε άλλο κριτικό 

εγχείρηµα στο χώρο της φιλοσοφίας ή/και της πολιτικής επιστήµης (εκτός βέβαια µε τη 

µορφή στερεοτύπων, στην αναπαραγωγή των οποίων µε προθυµία επιδόθηκε η µεταµαρξική 

«µαρξιστική επιστήµη»). Μια τέτοια κριτική σύντοµα θα αισθανθεί υποχρεωµένη να µιλήσει 

για τα πάντα, επαναλαµβάνοντας τελικά τα ίδια, αφού η σχέση ιδέας � πράγµατος, για να την 

πούµε µε ένα από τα πολλά ονόµατά της, είναι, σε µεγάλο βαθµό, αυθαίρετη, προϊόν 

σύµβασης, αναιτιολόγητη. 

 

4. Το πιο αφηρηµένο χαρακτηριστικό της διάκρισης βάσης-εποικοδοµήµατος που 

µπορούµε ν� αποµονώσουµε είναι η ασυµµετρικότητά του. Το «θεωρητικό σχήµα» αποτελεί 

ασυµµετρική σχέση, µε τη µαθηµατική έννοια του όρου.  

    Ασυµµετρική σχέση 

    Εποικοδόµηµα 

 

 

Βάση 

 

Η ασυµµετρικότητα έχει δύο βασικές ερµηνείες ― από τις οποίες προκύπτει και µια τρίτη. 

Σύµφωνα µε την πρώτη ερµηνεία, η ασυµµετρία είναι αιτιακή· σύµφωνα µε τη δεύτερη, 

εξηγητική. Παράγωγη είναι η γνωστική ασυµµετρία (µε άλλα λόγια, η θεωρία της «ψευδούς 

συνείδησης»), στην οποία η µαρξιστική δοξογραφία έχει δώσει και τη µεγαλύτερη έµφαση.  

Όσον αφορά τις δύο πρώτες: και ο αιτιακός και ο εξηγητικός (= αιτιολογικός) 

προσδιορισµός νοούνται συνήθως µονόδροµα, από τη βάση στο εποικοδόµηµα, αλλ� όχι 

αντιστρόφως. Οι ιδέες που κατοικούν στο εποικοδόµηµα (υπο)προσδιορίζονται από τη θέση 

των υποκειµένων στις οικονοµικές σχέσεις και, ταυτοχρόνως, είναι απολογίες αυτών των 
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οικονοµικών σχέσεων. «∆εν καθορίζει η συνείδηση των ανθρώπων την ύπαρξή τους· η 

ύπαρξη των ανθρώπων καθορίζει τη συνείδησή τους» («Πρόλογοσ» στην Κριτική της 

πολιτικής οικονοµίας). Ένα παράλληλο χωρίο από τη Γερµανική ιδεολογία (τ. Α′, σ. 87· πβ. σ. 

67) φωτίζει καλύτερα την αιτιακή-εξηγητική ασυµµετρία της σχέσης, ακριβώς επειδή 

περιέχει και τον αντίθετο, συµµετρικό όρο «αλληλεπίδραση»:  

Αυτή η [υλιστική] αντίληψη της ιστορίας εξαρτάται από την ικανότητά µας 

να εκθέτουµε την πραγµατική διαδικασία της παραγωγής, ξεκινώντας από 

την υλική παραγωγή της άµεσης ζωής, και να καταλαβαίνουµε τους 

τρόπους συναλλαγής που συνδέονται µε αυτή και δηµιουργούνται από τον 

τρόπο παραγωγής ([να καταλαβαίνουµε] δηλαδή την πολιτική κοινωνία στα 

διάφορα στάδιά της), σα βάση όλης της ιστορίας, και να δείχνουµε τη 

δράση της ως Κράτους, να εξηγούµε [µέσω αυτής] όλα τα θεωρητικά 

προϊόντα και τις µορφές συνείδησης �τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, την 

ηθική κτλ. κτλ.― και να παρακολουθούµε τη γέννησή τους και την 

ανάπτυξή τους από αυτή τη βάση, [ικανότητα] ασφαλώς που επιτρέπει να 

παρουσιάσουµε το όλο πράγµα στην ολότητά του (και εποµένως την 

αλληλεπίδραση των διαφόρων πλευρών του). Η αντίληψη [µας] αυτή δεν 

πρέπει, όπως η ιδεαλιστική αντίληψη της ιστορίας, να αναζητεί σε κάθε 

περίοδο µία κατηγορία, αλλά παραµένει σταθερά πάνω στο πραγµατικό 

έδαφος της ιστορίας. ∆εν εξηγεί την πρακτική από την ιδέα, εξηγεί τη 

διαµόρφωση των ιδεών από την υλική πρακτική [�]. 

Το όλον είναι µια «δοµή µε δεσπόζουσα» (structure à dominante), σύµφωνα µε τη µάλλον 

επιτηδευµένη ορολογία του L. Althusser, Για τον Μαρξ, µτφ. Τ. Καφετζής, Αθήνα: 

Γράµµατα, 1978 (1η έκδ. στα γαλλικά 1965), σσ. 200 κ.ε. Η αιτιακή σχέση γίνεται από τον 

Αλτουσέρ αντιληπτή ως «επικαθορισµός» (surdétermination), όρος δανεισµένος από τον 

Φρόιντ (Überdeterminierung). Σύµφωνα µε την αντίληψη του επικαθορισµού, η οικονοµική 

βάση είναι αιτιώδης «σε τελική ανάλυση»· «βάση» και «εποικοδόµηµα» συγκροτούν µια 

«ολότητα», µια «δοµή», ακριβώς επειδή είναι διαρθρωµένες ασυµµετρικά (σύµφωνα µε το 

«µεγάλο νόµο της ανισότητας», θα έλεγε ίσως ο Αλτουσέρ, ό.π., σ. 211). Από την αντίληψη 

του επικαθορισµού προκύπτει πάντως ότι: α. η επίδραση της οικονοµικής βάσης συνδυάζει 

και άλλους παράγοντες (εθνικές και πολιτισµικές παραδόσεις, πολέµους κλπ.), β. η υπερδοµή 

χαρακτηρίζεται από σχετική αυτονοµία και γ. η υπερδοµή µπορεί να ανα-δρά στη βάση. Με 

την τελευταία αυτή έννοια ο «επικαθορισµός» δεν είναι ολότελα ασυµµετρικός. 
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Η αιτιακή ασυµµετρία είναι επίσης εξηγητική ασυµµετρία: αν θέλουµε να εξηγήσουµε τι 

και γιατί υπάρχει στα κεφάλια των ανθρώπων, ας δούµε τις πραγµατικές συνθήκες της 

ύπαρξής τους. ∆ε µπορούµε, αντιστρόφως, όπως στην ιδεαλιστική φιλοσοφία, να εξηγήσουµε 

την πραγµατική ύπαρξη από τις ιδέες που έχουν για τον εαυτό τους και για τις συνθήκες της 

ζωής τους οι άνθρωποι µιας ορισµένης εποχής. ∆ιότι οι ιδέες, σύµφωνα µε την προσφυή 

ορολογία του R. Williams, είναι αποσπασµένες (separated) από την πραγµατική ζωή. Οι ιδέες 

είναι παραπλανητικοί δείκτες. ∆ε µας δείχνουν την πραγµατικότητα αλλά µια ψευδαίσθηση. 

Ιδεολογία είναι αυτό που έχει αποσπαστεί από τις πραγµατικές συνθήκες της ζωής.  

Έτσι, η σχέση βάσης-εποικοδοµήµατος είναι ασυµµετρική µε µία τρίτη πλέον έννοια, τη 

γνωστική: η ιδεολογία δεν αναπαριστά σωστά, αληθινά, πραγµατικά τον κόσµο· είναι, 

σύµφωνα µε τη διάσηµη φράση, «ψευδής συνείδηση». ∆εν είναι απλώς αποσπασµένη. Eίναι 

µετατοπισµένη. Είναι ο κόσµος τούµπα, µε το κεφάλι προς τα κάτω (Γερµανική ιδεολογία, τ. 

Α′, σ. 132)· είναι το είδωλο της πραγµατικότητας σε µια camera obscura (ό.π., σ. 67). Η 

αφετηρία της, ο προσανατολισµός της, είναι λάθος. 

Τα θεωρητικά προβλήµατα που δηµιουργεί η τριπλή ασυµµετρία βάσης-εποικοδοµήµατος 

έχουν συζητηθεί πολύ, εντός και εκτός του µαρξισµού (λ.χ., η γνωστική ασυµµετρία δεν 

συνδυάζεται εύκολα µε τη θέση ότι «η συνείδηση δεν µπορεί να είναι ποτέ ο,τιδήποτε άλλο 

από συνειδητή ύπαρξη», Γερµανική ιδεολογία, τ. Α′, σ. 67). Θα τα προσπεράσουµε για να 

δούµε ―πολύ περιεκτικά― σε τι συνίσταται η ιδεολογία που φέρνουν τούµπα ο Μαρξ και ο 

Ένγκελς· σε τι περίπου αντιστοιχούν τα στερεότυπα που καυτηριάζει η κριτική τους. 

 

5. Η θεωρία της ιδεολογίας ως «ψευδούς συνείδησης» είναι το γνωστότερο κοµµάτι της 

κριτικής στον Χέγκελ και στους νεοεγελιανούς. Είναι κριτική στην αντίληψη ότι οι άνθρωποι 

δεν είναι παρά τα εργαλεία της ιστορίας, ότι υποδύονται ρόλους που τους υπαγορεύει η 

συνείδηση, το πνεύµα, η Ιδέα· ότι η βαθύτερη σηµασία της ιστορίας µπορεί να µην είναι 

γνωστή σ� αυτούς τους ίδιους· ότι µόνον ο φιλόσοφος θα µπορούσε να συλλάβει τα 

«πράγµατα ως έχουν»· και ότι η «γλώσσα των πραγµάτων» δεν είναι άλλη από τη γλώσσα 

των ιδεών. Η ιδεολογία, µ� αυτή την έννοια, δεν είναι απλώς ένα σύνολο δοξασιών ή 

δογµάτων, ή ίσως να µην είναι καν αυτό, αφού οι άνθρωποι µε τις δοξασίες ξεγελούν τον 

εαυτό τους. Η ιδεολογία είναι κυρίως αυτό που κάποιοι, στο πλαίσιο ενός διαδεδοµένου 

καταµερισµού της πνευµατικής και υλικής εργασίας, αναλαµβάνουν να φτιάξουν στο όνοµα 

των υπολοίπων (Γερµανική ιδεολογία, τ. Α′, σ. 94). Ο Χέγκελ, οι νεοεγελιανοί, οι απολογητές 

του status quo, ο γερµανός δηµοδιδάσκαλος εντέλει, είναι ―όλοι αυτοί― «αποσπασµένοι» 

από τους υπολοίπους, ακριβώς επειδή µιλούν εξ ονόµατός τους. Οι άνθρωποι αυταπατώνται 

επειδή εξαπατώνται, επειδή έχουν οδηγηθεί να νοµίζουν το αντίθετο απ� ό,τι πραγµατικά 

ισχύει. Οι ιδέες τους είναι «αποσπασµένες» από την πραγµατικότητα επειδή έχουν βγει από 
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τα κεφάλια των ιδεολόγων. Και οι ιδέες αυτές έχουν αποµακρυνθεί από την «πρακτική 

συνείδηση» που συνοδεύει (συνόδευε;) την καθηµερινή τους ζωή. 

Χέγκελ, ιδεαλισµός, Πνεύµα. Σε τι αντιστοιχούν λοιπόν τα στερεότυπα; Η σηµαντικότερη 

παραµόρφωση της πραγµατικότητας βρίσκεται στον τρόπο που οι ίδιοι οι διανοούµενοι 

αντιλαµβάνονται τα έργα τους. Τα έργα των διανοουµένων είναι πνευµατικά, όλα τους τα 

συστατικά είναι άυλα ή αυθύπαρκτα· είναι έργα του πνεύµατος, δηµιουργούνται σα να ήταν 

υπαγορευµένα· υπαγορεύονται στους φιλοσόφους όπως αυτοί τα υπαγορεύουν στους κοινούς 

θνητούς που δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν· και η προσπέλαση του έργου των διανοουµένων 

όπως και η προσπέλαση των βουλών του Πνεύµατος είναι δυνατές, θα ισχυρισθούν οι 

διανοούµενοι, µόνο µέσω µιας πνευµατικής στάσης (όπως είναι η πίστη). Σε όλη τη Γερµανική 

ιδεολογία η ανάλυση γίνεται µε όρους της θρησκείας (σε «Αγίους», ας µη το ξεχνάµε, 

ασκείται η κριτική των Μαρξ-Ένγκελς). Αλλά όλα τα θέµατα µε τα οποία καταπιάνονται οι 

διανοούµενοι πνευµατοποιούνται. Το δίκαιο, η οικονοµία, η ηθική ―τα πεδία της 

«βούλησης», για να θυµηθούµε τον Τρασύ― παρουσιάζονται τώρα µε όρους ιδεολογικούς, 

σαν υποστασιοποιήσεις του Πνεύµατος. 

Μου φαίνεται δύσκολο να κάνουµε χρήση της έννοιας της 

ιδεολογίας, για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι ότι, µας 

αρέσει δεν µας αρέσει, η ιδεολογία βρίσκεται πάντα σε µια 

δυνάµει αντίθεση µε κάτι που υποτίθεται πως είναι η 

αλήθεια. Αλλά πιστεύω ότι το πρόβληµα δεν είναι να διαχωρίσουµε αυτό 

που, στο λόγο (discours), εντάσσεται στην κατηγορία της 

επιστηµονικότητας ή της αλήθειας από αυτό που εντάσσεται σε κάποια 

άλλη κατηγορία· µάλλον το πρόβληµα είναι να διαπιστώσουµε ιστορικά 

πώς αποτελέσµατα αλήθειας δηµιουργούνται µέσα σε λόγους που, 

καθεαυτοί, δεν είναι ούτε αληθείς ούτε ψευδείς. Το δεύτερο µειονέκτηµα 

είναι ότι η έννοια της ιδεολογίας αναφέρεται, αναγκαστικά νοµίζω, σε κάτι 

που ανήκει στην τάξη του υποκειµένου. Τρίτον, η ιδεολογία βρίσκεται σε 

δευτερεύουσα αντίθεση µε κάτι που λειτουργεί ως υποδοµή της, ως υλικός, 

οικονοµικός της καθορισµός κ.ο.κ. Για τους τρεις αυτούς λόγους πιστεύω 

ότι η ιδεολογία είναι έννοια που δεν µπορεί να χρησιµοποιείται χωρίς 

ιδιαίτερες προφυλάξεις. 
(Μισέλ Φουκώ, συνέντευξη στους A. Fontana & P. Pasquino (1977), Dits et ecrits, τ. 

2: 1976-1988, Paris: Gallimard, 2001, σ. 148· πβ. Η αρχαιολογία της γνώσης, µτφ. Κ. 

Παπαγιώργης, Αθήνα: Εξάντας, 1987, σσ. 278-281) 


