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Norbert Elias s-a născut la 22 iunie 1897, la Breslau (astăzi Wroclaw), într-o familie 
prosperă, implicată – probabil de mai multe generații – în afaceri. Viitorul sociolog – 
copilul unic al lui Hermann și al Sophiei Elias – era cu numai doi ani mai tînăr decît 
Ernst H. Kantorowicz, congenerul său, al cărui oraș de baștină – Posen (Poznan-ul de 
mai tîrziu) – se afla tot în Prusia orientală nu departe de Wroclaw. Aceasta nu este însă 
singura analogie frapantă dintre biografiile celor doi savanți1. Ca și Kantorowicz, Elias 
făcea parte dintr-o familie de evrei asimilați, aparținînd unei burghezii comerciale și 
industriale dinamice, care contribuise simțitor la dezvoltarea regiunii. Dacă domeniul 
de interes al celor din familia Kantorowicz era comerțul cu spirtuoase, cel al familiei 
Elias era industria textilă, tatăl lui Norbert conducînd în Breslau (Wroclaw) o între-
prindere de profil. După studii primare și secundare în orașele natale, absolvite de 
Kantorowicz în 1913, și de Elias în 19152, ambii tineri se înrolează voluntari în armata 

1 Pentru biografia lui Ernst H. Kantorowicz, v. Alexandru-Florin Platon, Ernst Hartwig 
Kantorowicz (1895-1963): „cele două corpuri” ale istoricului, postfața noastră la recenta ediție 
în limba română a marii sinteze a istoricului german: Ernst H. Kantorowicz, Cele două cor-
puri ale regelui. Un studiu asupra teologiei politice medievale. Traducere de Andrei Sălăvăstru. 
Prefață de William Chester Jordan. Postfață de Alexandru-Florin Platon, Iași: Ed. Polirom, 
2014, pp. 437-468, cu toate referințele de acolo.

2 Elias a absolvit gimnaziul „Johannes” din Breslau, unde și-ar fi descoperit vocația academi-
că, grație lecturilor din Kant, Schiller, Goethe și Heine. Tot aici, după afirmațiile unui bio-
graf, i-ar fi fost dat să perceapă pentru întîia dată ambiguitatea dublei sale condiții, de evreu 
și german (v. Robert van Krieken, Norbert Elias, London: Routledge, 1998, p. 11; v. și Stephen 
Mennell, Norbert Elias (1897-1990). A Biographical Sketch (http://www.norberteliasfoundati-
on.nl, consultat: 23.08.2014).
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imperială germană (Kantorowicz la 2 august 1914, Elias un an mai tîrziu), ceea ce su-
gerează că, pînă în acest moment al existenței lor, nu evreitatea era aceea care le de-
finea identitatea, ci apartenența germană, împărtășită, cu certitudine, de părinți și de 
toate rudele lor. Să mai notăm – am făcut-o și într-un alt context – că patriotismul celor 
doi germani de origine evreiască nu era ieșit din comun în Europa acelor ani. La puțin 
timp după înrolarea lui Kantorowicz și Elias, un alt tînăr, din aceeași generație, făcea 
un gest asemănător: este Gheorghe I. Brătianu, care, în 1916, în pragul dintre adoles-
cență și maturitate (se născuse, cum bine se știe, în 1898), se înscria și el, voluntar, în 
armata română, în regimentul 2 artilerie.

Similitudinile dintre existențele lui Elias și Kantorowicz nu se opresc aici. Trimis 
într-o unitate de transmisiuni mai întîi pe frontul de est (unde a petrecut șase luni), 
apoi (în 1916) în vest, Elias s-a reîntors, în 1917, la Breslau (Wroclaw), fiind demo-
bilizat la 4 februarie 1919, după ce petrecuse restul războiului ca ajutor de infirmier 
într-o unitate de rezervă, formată din soldați convalescenți3. Cauza reîntoarcerii lui 
Elias în orașul natal a fost, pare-se, o afecțiune nervoasă. Parcursul său militar este in-
vers față de cel al lui Kantorowicz care a făcut războiul integral luptînd în Franța, apoi 
(din ianuarie 1917, după ce fusese rănit la Verdun și avansat sergent și sergent-șef), 
pe frontul oriental, în Ucraina, de unde în condiții care nu interesează aici, a ajuns în 
Turcia, ca subofițer de legătură, într-o unitate a cărei misiune era de a construi acolo o 
cale ferată4. După armistițiul din noiembrie 1918, Kantorowicz a revenit și el în orașul 
natal, dar, spre deosebire de Elias, a continuat să participe la evenimentele în deru-
lare, angajîndu-se cu același elan patriotic în unitățile de voluntari locali (Freikörper), 
care luptau împotriva trupelor poloneze pentru a păstra Posen-ul (devenit, după 1918, 
Poznan), în cadrul noului stat german. Eșecul acestei tentative nu l-a împiedicat pe 
viitorul istoric să facă același lucru la Berlin, unde sosise la începutul anului următor 
(1919) și, de asemenea, la München, unde Kantorowicz a participat, tot ca voluntar, la 
zdrobirea „Republicii Sfaturilor”.

Parcursul său biografic din acești ani se deosebește net de cel al lui Elias, care nu 
numai că a rămas, după război, la Breslau (acum Wroclaw), unde începuse studii de 
medicină și filosofie, dar se apropiase, tot acolo, de mișcarea sionistă germană „Blau 
Weiss”, în compania mai multor tineri cu simpatii asemănătoare, precum binecunos-
cuții – mai tîrziu – Erich Fromm, Leo Strauss și Gershom Scholem. Nu avem informa-
ții despre activitatea viitorului sociolog în această organizație, dar opțiunea, în sine, 
este semnificativă. În noul climat politic și cultural al Republicii de la Weimar, ase-
menea altor colegi de generație (ca cei de mai sus), Norbert Elias pare a-și fi (re)des-
coperit identitatea evreiască, ceea ce ar putea explica de ce, spre deosebire de Ernst H. 
Kantorowicz, al cărui angajament politic postbelic – atipic față de al altor tineri evrei 

3 Stéphane Audoin-Rouzeau, Norbert Elias et l’expérience oubliée de la Première Guerre mondiale, 
în Quentin Deluermoz (sous la direction de), Norbert Elias et le XXe siècle: le processus de civili-
sation à l’épreuve, Paris: Perrin, 2012, pp. 219-220 sqq.

4 Cf. Alexandru-Florin Platon, op.cit., loc.cit., pp. 440-441.
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– ilustrează continuitatea perfectă a conștiinței sale germane, el nu a nutrit vreo iluzie 
în privința regimului nazist, părăsind Germania încă din 1933.

Pînă atunci, însă, Elias și-a continuat studiile în orașul natal, însă a migrat de la me-
dicină spre filosofie, atras, probabil de carisma profesorului său, Richard Hönigswald 
(1875-1947), care – cum va recunoaște mai tîrziu – l-a învățat să gîndească. Cu acesta 
și-a trecut, în 1924, doctoratul. Teza sa – Idee und Individuum: Ein Beitrag zur Philosophie 
der Geschichte5 –, care anticipa, întrucîtva, unele din problemele epistemologice din car-
tea despre procesul civilizării și din studiile sociologice ulterioare – nu l-a satisfăcut 
însă pe Hönigswald, ceea ce explică de ce Elias nu a mai făcut, sub aceeași îndrumare, 
teza de abilitare. Dezacordul nu era personal și nici nu fusese provocat de calitatea 
(altminteri deosebită) a textului, ci pornea de la o chestiune de principiu: cum trebu-
ia tratată binecunoscuta teorie kantiană a categoriilor apriori ale cunoașterii. Pentru 
Hönigswald și toți neokantienii epocii, începînd cu Ernst Cassirer, a cărui aură intelec-
tuală era la apogeu, existența acestor categorii constituia o axiomă. Simpatetic cu prin-
cipiul cassirerian al interpretării lumii nu în termeni de „substanță”, ci de „relații”6, 
Elias considera, dimpotrivă, că procesul cunoașterii era determinat din punct de vede-
re istoric și cultural, nefiind modelat de „tiparele” apriorice. Separîndu-se, în această 
privință (esențială) de profesorul său, Elias a părăsit și filosofia, reorientîndu-se spre 
știința care avea să-i aducă – mult mai tîrziu, e drept – celebritatea.

Cu acest gînd, tînărul doctor a sosit la Heidelberg, în 1925, unde spera să afle aus-
picii mai faste pentru proiectata teză de abilitare. A făcut acest lucru după un scurt 
„ocol”, profesional, fiind constrîns de starea materială a familiei să se angajeze munci-
tor într-o fabrică care producea și vindea țevi. Nu este exclus ca Norbert Elias să se fi 
încrucișat, la Heidelberg, pe culoarele universității sau – cine știe – pe străzile orașului, 
cu Ernst H. Kantorowicz, care își începuse acolo, cu șase ani mai devreme, studiile de 
istorie și – ca mai tînărul său congener – era și el (din 1921), doctor, după susținerea 
magna cum laude a unei teze de istorie economică. Este, de asemenea, posibil, ca Elias 
să-l fi întîlnit, dar fără să-l cunoască, și pe Talcott Parsons, în vîrstă, pe atunci, de 23 
de ani, care lucra, tot acolo, la teza de doctorat, consacrată „conceptului de capitalism 
în literatura germană recentă”7. Faptul că atît Kantorowicz, cît și Elias sau Parsons se 
îndreptaseră, pentru a-și continua studiile, spre universitatea din Heidelberg nu a fost 
întîmplător. În anii primului deceniu interbelic, orașul de pe Neckar se bucura de un 
prestigiu intelectual aparte, conferit atît de o universitate în care activau cîteva perso-
nalități științifice deja reputate, precum istoricul Alfred von Domaszewski, sociologul 
și economistul Alfred Weber (mai tînărul frate al celebrului Max Weber) sau filosoful 
Karl Jaspers, cît și de unele cercuri intelectuale și artistice, precum cel dirijat de Stefan 
George, unde Kantorowicz intrase în 1920.

5 Stephen Mennell, loc.cit. Titlul tezei de doctorat este redat diferit de Robert van Krieken: Idee 
und Individuum: Eine Kritische Untersuchung zum Begriff der Geschichte (op.cit., p. 11).

6 Robert van Krieken, op.cit., p. 11.
7 The Concept of Capitalism in Recent German Literature (citat în Ibidem, p. 15).
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Reușind să fie acceptat pentru abilitare de Alfred Weber, Norbert Elias a început să 
strîngă material pentru o teză despre originile științelor naturale în societatea floren-
tină a Renașterii8, ceea ce, asemenea foarte multor tineri intelectuali germani ai epocii, 
l-a făcut să-și îndrepte pașii spre Italia. Kantorowicz – care începuse să lucreze la car-
tea ce urma să-i aducă, în 1927, celebritatea (Kaiser Friedrich der Zweite) – procedase, 
cam în aceeași perioadă, la fel.

Elias nu a înaintat însă prea mult cu documentarea la teză. Ca și la Breslau, tînă-
rul candidat la titlul de Privatdozent a ajuns, foarte repede, să nu se mai înțeleagă nici 
cu noul său mentor. A contribuit la această îndepărtare progresivă (consumată după 
cinci ani) atît apropierea lui Elias de Karl Mannheim (a cărui stea începuse să urce pe 
firmamentul sociologiei germane), cît și – putem bănui – perspectivele foarte îndepăr-
tate ale susținerii abilitării (lui Elias îi fusese pus în vedere că trebuia să-și aștepte, în 
această privință, rîndul, ceea ce însemna cîțiva ani). Nici ocuparea unui post universi-
tar nu părea mai apropiată. De aceea, atunci cînd Mannheim – căruia, după publicarea 
cărții sale Ideologie und Utopie (1924 și, într-o altă ediție, în 1929) i se oferise un post 
de profesor la universitatea din Frankfurt-am-Main – i-a propus lui Elias să devină 
asistentul lui și să continue să lucreze acolo la teza de abilitare, tînărul sociolog nu a 
ezitat. În 1930, Mannheim și Elias s-au instalat la Frankfurt, unde, în primăvara acelu-
iași an, sosise și Ernst H. Kantorowicz, pe un post neremunerat de „profesor onorific” 
(Honorarprofesor), ocupat grație faimoasei sale biografii fredericiene, considerată că în-
deplinea condiția unei teze de abilitare. Inițiativa recrutării lui Kantorowicz – dar și a 
lui Mannheim și Elias – i-a aparținut, se pare, lui Kurt Riezler. Numit, în 1928, Kurator 
al universității, Riezler, filosof și fost diplomat de carieră, era interesat să aducă într-o 
instituție relativ nouă (universitatea fusese fondată în 1914) nume sonore, apte să-i 
confere prestigiu9. Alături de Mannheim și Elias, la Frankfurt au mai fost invitați să 
se alăture corpului profesoral și alți tineri, deosebit de promițători, precum Theodor 
Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm (cunoscut lui Elias, cum ne amintim, din pe-
rioada lor sionistă, la Breslau), Herbert Marcuse și alții, care vor forma, în cadrul bine-
cunoscutului Institut für Sozialforschung, înființat de ei (sau pentru ei), o școală filosofică 
celebră pînă astăzi10.

8 Robert van Krieken, op.cit., pp. 14-15.
9 Este opinia lui Alain Boureau, Histoires d’un historien, Kantorowicz (postfață la Kantorowicz, 

Œuvres. L’empereur Frédéric II. Les deux corps du roi, Paris: Gallimard, 2000, p. 1284). v. și 
Alexandru-Florin Platon, op.cit., loc.cit., pp. 455-456.

10 Robert van Krieken, op.cit., p. 16; Stephen Mennell, loc.cit. Precedat de un institut de cerce-
tări sociale de orientare marxistă, înființat în 1923, Institut für Sozialforschung a fost creat, 
prin reorganizarea celuilalt, în 1929 de Max Horkheimer, avînd o vocație interdisciplinară. 
Noul institut urmărea să promoveze o nouă teorie a societății, inspirată de dialectica hege-
liană, dar bazată, în același timp, și pe cercetări empirice (Marc Joly, Dynamique de champs et 
« événements » : le projet intelectuel de Norbert Elias (1930-1945), în Quentin Deluermoz (sous la 
direction de), op.cit., pp. 168-169.
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Relațiile nu tocmai cordiale dintre Karl Mannheim și membrii Institutului l-au îm-
piedicat și pe Elias să se apropie de Adorno și de ceilalți. Este însă posibil ca tînă-
rul sociolog să fi fost, în anumite privințe, pe aceeași lungime de undă cu unii dintre 
membrii grupului, judecînd după preocuparea sa și a lui Max Horkheimer (ca să nu 
dăm decît acest exemplu11) de a stabili o punte de legătură între sociologie, istorie și 
psihologie, cu scopul reconstituirii „profilului” mental al individualităților istorice în 
corelație cu viața socială și contextul în care trăiseră și se manifestaseră aceste persona-
lități. Interesul pentru psihologia individuală sau colectivă, integrată în textura socială 
a unei epoci nu era, din punct de vedere metodologic, singular în anii de început ai ce-
lui de-al doilea deceniu interbelic. Îl întîlnim, în aceeași perioadă, și la Lucien Febvre, 
care avusese ocazia să experimenteze acest (nou) tip de abordare teoretică în faimoasa 
monografie consacrată, în 1927, lui Martin Luther12, semnificativă pentru deschiderea 
interdisciplinară prin care fondatorii „Analelor” se străduiau, atunci, să renoveze ști-
ința istorică. Ceea ce distingea, însă, abordarea psiho-socială a lui Elias de aceea a lui 
Febvre era unghiul preponderent freudian din care sociologul german interpreta psi-
hologia, o perspectivă neagreată de istoricul francez (și nici de Marc Bloch și istoricii 
din generația lor) și criticată cu argumentul – perfect plauzibil – că „inconștientul” 
individual sau „colectiv” nu se preta istoricizării.

La începutul anului 1933, Elias și-a trecut, în sfîrșit, și al doilea doctorat. Tema ini-
țială fusese abandonată în favoarea uneia inedite – Die höfische Mensch – ce valorifica 
întreaga experiență intelectuală de pînă atunci, a autorului și constituia versiunea pre-
liminară a marii sale cărți despre „procesul civilizării”, tipărită șase ani mai tîrziu.

Obținerea abilitării nu i-a adus însă lui Elias nici consacrarea, nici poziția universi-
tară definitivă, la care aspira. După cîteva luni, tînărul Privatdozent se expatriază, pără-
sind definitiv, asemenea lui Karl Mannheim și echipei de tineri filosofi de la Institut für 
Sozialforschung, o Germanie unde, după instaurarea regimului nazist, situația evreilor 
amenința să se înrăutățească. Mai puțin clarvăzător decît el (sau, mai curînd, animat, 
încă, de un puternic sentiment al „germanității”), Ernst H. Kantorowicz nu avea să se 
resemneze să facă același pas decît în 1938, după ce își părăsise (prin demisie) postul 
universitar.

După un scurt popas în Elveția, Norbert Elias s-a stabilit, pentru scurtă vreme (doi 
ani), la Paris, unde, printre diferite îndeletniciri menite să-i asigure traiul (de pildă, 
vînzător într-un magazin de jucării de lemn) și cu ajutorul unor finanțări intermitente, 
a început să lucreze la ceea ce urma să fie cartea sa de căpătîi. În 1935, tînărul sociolog 
trece Canalul în Marea Britanie, unde continuă să trăiască din expediente, dar să și lu-
creze la carte, grație unui modest sprijin financiar din partea unui comitet de asistență 

11 Robert van Krieken, op.cit., p. 17.
12 Lucien Febvre, Un destin. Martin Luther, Paris, A. Colin, 1927. Pentru interesul istoricului 

pentru sugestiile tematice și metodologice oferite istoriei de psihologie, v. și binecunoscutele 
texte din nu mai puțin celebrul volum al aceluiași, Combats pour l’histoire, Paris: A. Colin, 
1952.
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pentru refugiații evrei13. În 1939, îi apare, în sfîrșit, Über den Prozess der Zivilisation: so-
ziogenetische und psychogenetische Aspekte14, dar nu în Anglia, ci în Elveția și grație unui 
stipendiu familial, în absența căruia publicarea nu ar fi fost posibilă (peste ani, Elias 
avea să spună că apariția cărții a depins „de un fir de păr”15).

Publicarea cărții – primită, poate și din cauza contextului, cu o indiferență generală 
– nu a adus vreo schimbare semnificativă în statul profesional al lui Elias. Mai mult, 
chiar, izbucnirea războiului i-a agravat situația și așa precară: din cauza naționalității 
și neținînd seama de condiția sa de refugiat evreu (care, de fapt, nu conta), autori-
tățile britanice l-au internat pe Elias în insula Man, împreună cu toți cei considerați 
„dușmani străini”. Eliberat după opt luni, în 1941, tînărul sociolog (care trecuse de 
40 de ani și continua să nu aibă o poziție academică stabilă) a mai primit două lovi-
turi dureroase: decesul tatălui (în 1940) și deportarea mamei la Auschwitz, de unde 
aceasta nu va mai reveni niciodată. Ambele pierderi, dar, mai ales aceea a mamei, îl 
vor afecta profund pe Norbert Elias, creîndu-i un sentiment de culpabilitate care îl va 
urmări ani în șir. Pînă la urmă, lucrurile s-au aranjat, oarecum, grație fericitei reîntîl-
niri cu Karl Mannheim, care obținuse un post important la faimoasa London School of 
Economics. Mannheim i-a facilitat fostului său doctorand obținerea unui contract de 
asistent de cercetare la instituția unde lucra, un post pe care Elias l-a completat, pentru 
a se putea întreține, prin conferințe plătite și cursuri serale pentru membrii Worker’s 
Educational Association, lucrînd, concomitent, și ca psihoterapeut de grup, alături de 
Siegfried Heinrich Foulkes, un emigrant ca și el, împreună cu care a fondat în 1952 
„Group Analytic Society”16.

Abia în 1954, la 57 de ani, a reușit, în sfîrșit, Norbert Elias să intre în sistemul uni-
versitar englez, fiind numit lecturer la universitatea din Leicester. Va rămîne aici, în 
cadrul Departamentului de Sociologie pînă în 1962, cînd se va pensiona, scriind și pre-
dînd unor studenți – precum Anthony Giddens – care, la rîndul lor, vor face o frumoa-
să carieră în domeniu17.

13 Quentin Deluermoz, Biographie de Norbert Elias, în idem (sous la direction de), op.cit., p. 25.
14 Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation: soziogenetische und psychogenetische 

Aspekte. T. 1, Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes. T. 2, 
Wandlungen der Gesellschaft: entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, Basel: Haus zum Falken, 
1939.

15 Apud Quentin Deluermoz, Biographie de Norbert Elias, loc.cit., p. 25.
16 Stephen Mennell, loc.cit.; Quentin Deluermoz, Biographie de Norbert Elias, loc.cit., p. 27. 

Împreună cu Erich Fromm și Frieda Fromm-Reichmann, Foulk fusese membru al institu-
tului de psihanaliză condus de Karl Landauer și Heinrich Meng, înființat în cadrul aceluiaș 
Institut für Sozialforschung (Marc Joly, op.cit., loc.cit., p. 169).

17 Din 1954, pînă în la pensionarea sa, în 1962, Elias nu a reușit să avanseze decît pînă la gradul 
de reader, postul de professor rămînînd, pentru el, de neatins. Acesta este, probabil, unul din 
motivele pentru care, în ciuda propunerii Departamentului de a-l prelungi în funcție, con-
siliul de administrație al universității a decis să-l pensioneze (v. Hermann Korte, Le regard 
ethnologique de Norbert Elias, în Sophie Chevalier, Jean-Marie Privat (sous la direction de), 
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Din 1962 pînă în 1964, Norbert Elias a predat sociologie la universitatea Legon, în 
Ghana, unde a fost invitat ca profesor emeritus, ca urmare a faimei de care începuseră 
să se bucure cercetările sale, consacrate sportului, ca fenomen al civilizării, opiniei pu-
blice și fenomenelor de excludere socială. Republicarea, în 1969, în Germania, a cărții 
sale fundamentale, concomitent cu o primă traducere în franceză (a doua a avut loc 
în 1973) i-au adus o meritată celebritate18 și, o dată cu ea, diverse invitații academice, 
din ce în ce mai prestigioase: la Bielefeld (unde Elias a lucrat din 1978 pînă în 1984 în 
cadrul binecunoscutului Centru de Cercetări Interdisciplinare de acolo), Amsterdam 
și în alte instituții cunoscute. Concomitent, teoria sa despre nașterea civilizației mo-
derne a ajuns o referință cardinală în științele sociale. Premiile internaționale primi-
te în această perioadă (premiul „Theodor W. Adorno”, în 1977 și premiul european 
„Amalfi” în sociologie și științe sociale19) i-au confirmat reputația, menținîndu-i cerce-
tările curente (referitoare la teoria și sociologia cunoașterii20, sport, timp etc.) în atenția 

Norbert Elias. Vers une science de l’homme, Paris: CNRS Éditions, 2013, p. 47, cu toate detaliile 
de acolo; de asemenea, Éric Dunning, Travailler avec Elias. Les relations entre sociologie et an-
thropologie, în ibidem, pp. 53-54.).

18 La această celebritate a contribuit, neîndoielnic, și buna primire făcută cărții de membrii 
Şcolii franceze a „Analelor” (dovadă, cronicile entuziaste semnate de François Furet și 
Emmanuel Le Roy-Ladurie în „Le Nouvel Observateur”, respectiv, „Le Monde”), seduși de 
teoria eliasiană, în care au aflat un model non-economic al modernizării, consensual cu cel 
schițat de Philippe Ariès în L’enfant et la vie familiale... și de studiile lui Michel Foucault (în-
deosebi de Histoire de la folie à l’âge classique), ale cărui interpretări începuseră să atragă aten-
ția istoricilor francezi (André Burguière, Le concept d’autocontrainte et son usage historique, în 
Sophie Chevalier, Jean-Marie Privat (sous la direction de), op.cit., pp. 118-120 sqq).

19 Quentin Deluermoz, Biographie de Norbert Elias, loc.cit., p. 28.
20 Interpretarea dată de Elias fenomenului cunoașterii este deosebit de interesantă și merită, 

în acest context, amintită, mai înti, deoarece ea face dovada că sociologul german nu a fost 
– cum se spune – omul unei singure cărți și, în al doilea rînd, pentru că ea are și o valoare 
instrumentală, practică. Teoria eliasiană a cunoașterii este construită în jurul a doi termeni: 
„angajament” și „distanțare”, aflați într-o relație ambivalentă. Primul desemnează ceea ce 
numim, de obicei, subiectivitatea, adică implicarea emoțională, inerentă majorității proce-
selor cognitive. „Distanțarea” corespunde, dimpotrivă, obiectivității și, în măsura în care 
este asumată ca principiu cognitiv elementar, raționalității. Procesul cunoașterii– susține 
Elias – este dominatde tensiunea permanentă dintre aceste atitudini. El nu este posibil fără 
o apropiere subiectivă sau un angajament emoțional față de obiectul sau realitatea examina-
te. În același timp, însă, cunoașterea nu se poate împlini dacă nu „urcă” dincolo de bariera 
(inevitabilă) pe care i-o ridică reprezentările afective, emoțiile, sentimentele suscitate, în pri-
mă instanță, de ceea ce urmează a fi cunoscut. Între „angajamentul” afectiv și „distanțarea” 
cognitivă, echilibrul este delicat, dar menținerea lui este vitală pentru atingerea scopului 
pe care și l-a propus „agentul” cunoscător. Cu cît afectivitatea (emoționalitatea) este mai 
puțin strunită, cu atît controlul rațional al evenimentelor devine mai dificil, iar acest lucru 
îndepărtează perspectiva unei abordări realiste a evenimentelor și diminuează șansele re-
zolvării problemelor (individuale sau sociale) care au suscitat procesul cognitiv(pentru un 
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specialiștilor și a publicului. În 1989 și-a publicat ultima lucrare antumă, Studien über 
die Deutschen, în care a revenit asupra raportului dintre nazism și societatea germană, 
dezvoltînd, în felul acesta, o reflecție (și, în același timp, o dezbatere) colectivă care 
angajase, cu începere din anii ’60, întreaga intelectualitate de la est de Rin, îndeosebi, 
pe istorici, filosofi și sociologi21.

Norbert Elias s-a stins din viață la Amsterdam (unde se stabilise din 1984), la 1 
august 1990, după ce asistase – ca adolescent și om împlinit – la amurgul a două lumi 
(„La Belle Époque” și secolul XX).

Faptul că originalitatea cărții sale despre modernizarea societății occidentale prin 
„civilizare” a trecut neobservată în momentul publicării, avînd nevoie de mai multe 
decenii pentru a fi, în sfîrșit, recunoscută nu este întîmplător. Explicația nu trebuie că-
utată numai în contextul istoric nefavorabil unei receptări temeinice sau în cvasi-ano-
nimitatea autorului, lipsit de o poziție universitară de natură să-i faciliteze audiența. 
Ecoul mediocru al cărții s-a datorat, în egală măsură (dacă nu, chiar, mai ales) situ-
ării sale împotriva curentului dominant, atunci, în științele sociale, definit – spus pe 
scurt – printr-o concepție teleologică a evoluției sociale, imaginată ca desfășurînd-se 
în conformitate cu o serie de legi. Această interpretare nu se datora numai marxismu-
lui – foarte influent, după război, și chiar și mai înainte, în științele sociale. Aidoma 
colegilor de generație din Şcoala de la Frankfurt, Elias nu fusese, nici el, ocolit de influ-
ența doctrinei lui Marx, sesizabilă în importanța atribuită de sociolog societății, ca un 
creuzet al tuturor transformărilor istorice și condițiilor materiale ale vieții, apreciate ca 
factori importanți ai acestor transformări. Marxismul însuși constituia expresia parti-
culară a unei paradigme de gîndire care, de la Lumini înainte (și chiar de mai înainte), 
concepea evoluția istorică (și, implicit, progresul) ca o suită de etape diferite din punct 
de vedere calitativ, orientate spre o realitate superioară, care, în funcție de filosofia „de 
pornire” putea fi „împlinirea rațiunii”, „societatea fără clase” sau – în cazul perver-
tit al ideologiilor totalitare – „omul nou”. În toate aceste ipostaze (dar și în altele, de 
mai mică anvergură), trecerea de la o etapă la alta nu era concepută ca fiind aleatorie: 
dimpotrivă, era descrisă în termenii „acumulării” (condițiilor) și ai „saltului calitativ”, 
întreaga dinamică a evoluției fiind reglementată de „legități”, a căror intuire sau înțe-
legere era de natură să grăbească tranziția la pragul superior.

Această viziune asupra realității sociale – descrisă aici într-o formă prea succintă 
pentru a integra toate variațiile fiecăreia dintre multiplele sale manifestări – a dominat 
cu autoritate științele socio-umane pînă spre începutul penultimului deceniu al veacu-
lui trecut, cînd, compromiterea din ce în ce mai evidentă a marxismului (din motive de 
context care nu interesează aici) a sfîrșit prin a o delegitima. În cîmpul epistemologic 
devenit, astfel, liber au apărut o sumedenie de constelații teoretice care, în ciuda mari-
lor deosebiri dintre ele, aveau, totuși, în comun cîteva principii– repudierea legităților 

scurt rezumat al concepției eliasiene despre cunoaștere, v. Florence Delmotte, Termes clés de 
la sociologie de Norbert Elias, în Quentin Deluermoz (sous la direction de), op.cit., p. 67 sqq).

21 Quentin Deluermoz, Biographie de Norbert Elias, în idem (sous la direction de), op.cit., p. 28.
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sociale, primordialitatea subiectului ca agent al istoriei, imaginarea socialului ca o rea-
litate fragmentată, prestigiul micro-analizei ș.a.m.d. – ce pot fi considerate ca tot atîtea 
expresii ale unei noi metodologii. Acesta este, în linii generale, climatul intelectual în 
care a fost redescoperită sinteza eliasiană.

Subiectul teoriei lui Elias nu era nou, nici în momentul publicării cărții, nici al re-
descoperirii ei. În Germania, raportul dintre „civilizație” și „cultură” constituia, de 
multă vreme, o temă de reflecție, devenită aproape canonică în gîndirea filosofică de la 
est de Rin. La finele Primului Război mondial, sinteza spengleriană care anunța „de-
clinul Occidentului” contribuise, de asemenea, la relansarea interesului pentru istori-
citatea fenomenului evocat prin cuvîntul „civilizație”, iar evoluția și variatele definiții 
ale noțiunii făcuseră obiectul unei foarte interesante dezbateri, organizată, în 1929, de 
Centre international de synthèse, de la Paris, condus de Henri Berr, la care participaseră 
cîteva nume ilustre ale istoriei și sociologiei timpului: Lucien Febvre, Marcel Mauss, 
Émile Tonnelat, Alfredo Niceforo22.

Cu desăvîrșire nouă nu era nici teoria lui Elias. Prin multe din componentele sale 
(interpretarea„civilizației” ca un fenomen nu numai material, ci și cultural, multiplele 
corespondențe sau suprapuneri ale acestei noțiuni cu termeni ca „police”, „policé”, 
care îi desemnau în Franța veacurilor XVII-XVIII pe cei educați, legătura dintre „civili-
zație” și „mentalitate” etc.), ea relua, în destule privințe, locuri comune ale dezbateri-
lor referitoare la acest fenomen. Nouă era, în schimb, modalitatea de îmbinarea acestor 
elemente și, mai ales, repudierea hotărîtă a oricărei legități în interpretarea procesului 
civilizării, apreciat de autor ca un aspect esențial al modernității occidentale.

Cea dintîi particularitate a teoriei eliasiene derivă din felul în care concepe autorul 
„civilizarea”. Spre deosebire de Oswald Spengler sau Arnold Toynbee, partizani ai 
unei interpretări mai degrabă substanțialiste a noțiunii23, Elias prefera să o analize-
ze nu ca un stadiu, ci ca un proces.Totuși, nici această opțiune nu era originală; cei 
ce o împărtășeau, în epocă, nu erau puțini, printre ei numărîndu-se și participanții la 
dezbaterea mai sus menționată a Centrului internațional de sinteză. Deosebirea dintre 
interpretarea lui Elias și alte interpretări, asemănătoare – iar aici întîlnim unul din ele-
mentele aparte ale teoriei sale – consta în modul în care privea autorul acest proces: nu 
ca unul predeterminat, planificat, inevitabil, ci aleatoriu sau – prin cuvintele lui Elias 
însuși – ca „orb”. „[Modificările induse de civilizare] nu au fost intenționate cîndva – 
scrie Elias – într-un moment anume din vremurile trecute, de către niște indivizi, ca 
apoi să fie treptat concretizate în mod conștient și «rațional», prin măsuri subordonate 
unui scop. În mod vădit – continuă el – « civilizarea » este, la fel de puțin ca și raționa-

22 Fondation „Pour la science”, Centre international de synthèse, Civilisation – le mot et l’idée, 
Paris: la Renaissance du livre, 1930. Dezbaterea a fost organizată între 20-25 mai 1929, în ca-
drul „Primei săptămîni internaționale a sintezei”, dar a fost publicată anul următor (v. infra, 
n. 27).

23 Pentru un scurt și foarte clar rezumat al teoriei lui Elias, v. inter alia Florence Delmotte, op.
cit., loc.cit., p. 56 sqq.
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lizarea, un produs al « rațiunii » umane sau rezultatul unei deliberări de perspectivă… 
Ea [civilizarea] se realizează cu totul neplanificat. Problema ridicată prin prisma pro-
cesului de civilizare – încheie Elias – nu este altceva decît problema generală a trans-
formării istorice: transformarea, ca ansamblu, nu este planificată « rațional»”24

Dar, dacă lucrurile stăteau astfel înseamna că „civilizarea” izvorîse din neant, fără 
vreo condiționare anume, fiind complet lipsită de determinări? Este (a fost) ea „fluctu-
ația neordonată a unor forme incidentale”25, urmarea – fie și aleatorie – a convergenței 
unor factori? Care fusese, totuși, jocul împrejurărilor care o făcuse posibilă?

Înainte de explica poziția lui Elias în această privință, trebuie spus ce înțelege auto-
rul prin „civilizație”. Din punct de vedere etimologic, Elias se raliază opiniilor curente 
în vremea sa, care o asociau – potrivit sensului moral al termenului – cu politețea, 
bunele maniere etc., pe scurt, cu un anumit set de atitudini și stări afective, descrise 
de manualele de bună purtare din Renaștere și perioadele următoare ca fiind carac-
teristice omului „civilizat”26. Mergînd, însă, mai departe decît contemporanii săi, care 
(precum Febvre, în cadrul dezbaterii din 192927), deși lămuriseră originile și corela-
tele semantice ale noțiunii nu împinseseră (întotdeauna) analiza pînă la evidențierea 
factorilor care făcuseră posibilă apariția acestor forme de limbaj, Elias le-a interpretat 
ca expresii ale unor transformări comportamentale, induse de sau concomitente cu 
apariția a ceea ce el numește o nouă „economie psihică”, caracterizată prin reprima-
rea pulsiunilor și autocontrol permanent. Mai clar spus, „politețea”, „buna creștere”, 
eleganța gesturilor, „civilitatea” nu au apărut și s-au impus firesc în societatea occi-
dentală ca manifestări ale unei etape în evoluția societății sau în mod aleatoriu. Ele au 
constituit expresia paradoxală a unei psihologii a „retenției” și a unui comportament 
„strunit”, care au zăgăzuit, puțin cîte puțin, libera manifestare a pulsiunilor. S-a ajuns 
la această situație – consideră Elias – ca urmare a complexificării progresive a societății 
occidentale, ilustrată prin crearea unor interdependențe umane din ce în ce mai nume-
roase. Aceste interdependențe – care au imprimat existenței cotidiene un ritm din ce 
în ce mai alert28 – dar și procesul, tot mai accentuat, de diviziune socială a muncii au 
impus oamenilor reprimarea instinctelor și autocontrolul gesturilor și atitudinilor, în 
absența cărora societatea risca să fie aruncată în haos. Nedeterminat și nici pregătit de 

24 Norbert Elias, Procesul civilizării. Cercetări sociogenetice și psihogenetice, vol. II, Transformări ale 
societății. Schița unei teorii a civilizării. Traducere și postfață de Monica-Maria Aldea, Iași: Ed. 
Polirom, 2002, pp. 211-212.

25 Ibidem, p. 212.
26 Ibidem, vol. I, Transformări ale conduitei în straturile laice superioare ale lumii occidentale, partea 

a doua, „Sociogeneza conceptului de civilisation în Franța”, pp. 79-95 și 95-102. v. și Roger 
Chartier (entretien avec Quentin Deluermoz), Pour un usage libre et respectueux de Norbert 
Elias, în Quentin Deluermoz (sous la direction de), op.cit., pp. 97-98.

27 Lucien Febvre, „Civilisation. Évolution d’un mot et d’un groupe d’idées”, în Civilisation – le mot et 
l’idée, Paris: la Renaissance du livre, 1930, pp. 10-59.

28 Norbert Elias, Procesul civilizării, vol. II, p. 227.
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acțiunea unei „rațiuni universale”, „procesul de civilizare” a fost, prin urmare, rezul-
tatul unui complex de factori, mai precis – și în termenii lui Elias – al „transformărilor 
specifice modului în care oamenii trăiesc în interdependență”29. Aceste transformări 
au constituit contextul care a făcut posibil ceea ce, treptat, a devenit comportamentul 
„civilizat”. Un rol esențial în apariția acestei noi psihologii sociale l-a jucat statul (pu-
terea politică). Monopolul instituit de stat asupra violenței a grăbit simțitor evoluția 
descrisă mai sus, înfrînînd și mai mult reacțiile emoționale colective30.

La început (auto)impusă și menținută prin autocontrol și (auto)constrîngere, re-
primarea manifestărilor naturale a fost, ulterior, interiorizată în forma unui cod social 
implicit al atitudinilor și manierelor considerate acceptabile.

Această transformare – afirmă Elias – a avut loc, mai întîi, la nivelul de „sus” al 
societății, generînd așa-numita „societate de curte”, tipică pentru modul de viață al 
aristocrațiilor europene începînd cu secolul al XVI-lea. Treptat, însă, noul model psi-
hologic și comportamental s-a extins la scara întregii societăți, devenind una dintre 
expresiile „civilizației” și, totodată, ale modernității occidentale31.

În modul – succint și, fatalmente, simplificat – în care am descris-o pînă aici, teoria 
lui Norbert Elias despre procesul civilizării abia dacă lasă să se întrevadă complexi-
tatea și bogăția nuanțelor care o particularizează. Ca și interpretarea weberiană a ge-
nezei capitalismului (pe care cu siguranță autorul a cunoscut-o și a cărei metodologie 
empirică, bazată pe cercetare a faptelor, este posibil să-l fi inspirat), concepția eliasiană 
nu propune o viziune universală a transformării psihologiei, conduitelor și comporta-
mentelor sociale, înțeleasă ca un simptom (dacă nu chiar ca principalul indiciu) al in-
trării societății occidentale pe făgașul modernității. Ceea ce l-a interesat pe autor a fost 
să explice o anumită configurație istorică (în speță, europeană) apărută la întretăierea 
unor factori diverși a căror acțiune putea foarte bine să aibă un rezultat diferit. Altfel 
și mai pe scurt spus, ceea ce l-a interesat pe Elias a fost modul în care a luat naștere un 
tip de societate, al un moment dat. Acest lucru nu l-a împiedicat pe Jack Goody, de pil-
dă, să considere că interpretarea eliasiană a „civilizării” denotă, ca și în cazul lui Max 
Weber, o concepție exclusivistă despre modernizare, care ar separa insidios societățile 
moderne de cele tradiționale32 (ceea ce ar face din Elias un adept inconștient al stadia-
lității marxiste…).

Antropolog ca și Goody, Hans-Peter Dürr a fost nu mai puțin sever în critica pe 
care i-a făcut-o lui Norbert Elias, acuzat de a profesa o concepție excesiv de istoricistă 
a normelor de comportament. În realitate, afirmă Dürr, aceste norme nu sînt, toate, 
variabile: fiecare societate conține reguli (cadre) de comportament socialmente accep-
tabile, la fel de constrîngătoare și interiorizate ca și cele occidentale, evidențiate de 

29 Ibidem, p. 213.
30 v. ibidem, vol. II, partea a doua, „Sociogeneza statului”, p. 88 sqq.
31 Ibidem, vol. II, sinopsis, „Schița unei teorii a civilizării”, pp. 211-303.
32 Apud Sophie Chevalier, Jean-Marie Privat, Elias pour aujourd’hui et pour demain, în idem (sous 

la direction de), op.cit., pp. 17-18.
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Elias33. Această observație – afirmă Dürr – este valabilă și pentru societățile așa-zis 
„primitive”, unde pot fi întîlnite atitudini și comportamente identice celor descrise în 
procesul apusean al „civilizării”.

Istoricii, în schimb – cum am precizat, deja – au primit bine teoria lui Elias, iar acest 
lucru nu a fost întîmplător. În afară de contextul intelectual (despre care am vorbit), 
ceea ce a mai contribuit la asimilarea interpretării eliasiane a „civilizării” de către me-
todologiile istorice a fost preferința arătată de ea examinării empirice a trecutului – pe 
baza surselor – și, pe de altă parte, conceperea acestuia nu ca o prefigurare inevitabilă 
a prezentului, ci în alteritatea sa totală. Este un principiu de care cercetarea istorică 
ține mereu cont, continuînd, în acest mod, să valideze teoria sociologului german des-
pre „procesul civilizării”.

33 Ibidem, 17 și Stephen Mennell, Les anthropologues et l’agnosticisme du développement, în Sophie 
Chevalier, Jean-Marie Privat (sous la direction de), op.cit., pp. 98-106. 




