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FENOMEN NORBERTA ELIASA
CZYLI O "EFEKCIE ALICJI".
Nieortodoksyjna opowiesc
o sylwetce i dziele socjologa XX w.

Nieortodoksyjna opowiesc o Norbercie Eliasie jako socjologu XX w. przedstawiona zostanie w pieciu nastepujacych
krokach, za pomoca metafory zbudowanej na pewnym temacie z muzyki rozrywkowej i nazwanych przeze mnie "efektem
Alicji":

1. Living next door to Alice

Gdy przychodzi mi myslec o roli Eliasa w socjologii wspólczesnej ustawicznie
przypomina mi sie przebój zespolu SmoIde sprzed lat Living next door to Alice.
Podmiot liryczny tej nieco ckliwej piol. Living next door to Alice, czyli senki odkrywa, ze przez 25 lat zyl drzwi
w drzwi z niejaka Alicja, która, jak sie
o niespodziewanym odkryciu Eliasa,
okazuje, wychodzi wlasnie za maz, co
2. Kto to jest Alice?!, czyli o zawodoowemu podmiotowi pozwala ujrzec w
wej karierze Eliasa,
niej powabna mloda kobiete. Szybko ja
3. Kto odjechal z Alice?, czyli o rece- jednak traci, gdyz ona wlasnie odjezdza
pcji dziela Eliasa,
z innym, rozpoczynajac nowy etap zycia.
4. Cóz nam po Alice?, czyli o znacze- W piosence tej pobrzmiewa nuta zalu, ze
niu dziela Eliasa w socjologii XX w.,
przez te 25 lat nie udalo im sie zaprzyjaz5. Kto chce uwiesc Alice?, czyli o nic, poflirtowac, pokochac i poklócic,
tym, co sadzic o niewczesnej kanonizacji
slowem sporo czasu przezyli osobno i tak
Eliasa.
niestety bedzie dalej. Kompensacja zalu
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kowo dobrze zasymilowanej (byl obywatelem niemieckim). Uczeszczal do niemieckiej szkoly. Wzial udzial w I wojnie
jeszcze nowa wersja tego przeboju, z do- swiatowej. Studiowal we Wroclawiu datkowa, pikantna fraza meskiego chórku najpierw medycyne,
potem filozofie.
raperów w refrenie, która nadaje jej cha- W 1924 roku doktoryzowal sie u neokanrakter pastiszu. Owa ironia sprawia, ze tysty Honigswalda (ale musial zmienic
mozemy tego zgranego tematu posluchac zakonczenie rozprawy doktorskiej, bo nie
jeszcze raz.
daje sie go pogodzic z neokantyzmem).
Kiedy przy okazji Swiatowego Kon- W wyniku kryzysu gospodarczego pracugresu Socjologii w Montrealu w 1998 je zawodowo w przemysle. Pod koniec lat
roku udalo sie sporzadzic ranking najbar- dwudziestych powraca na uniwersytet do
dziej wplywowych
ksiazek socjologii Heidelbergu i zaczyna studiowac nowa
XX w. w pierwszej dziesiatce znalazla sie nauke - socjologie. Uczestniczy w semitez praca Eliasa Ober den ProzejJ der Zi- nariach Alfreda Webera i Karla Mannheivilisation. W reakcjach na ta wiadomosc ma, którego zostaje asystentem we Frankodnajdujemy osoby dramatu, które wyste- furcie nad Menem. Na krótko przed
puja w naszej piosence. Opiewana przez ucieczka z Niemiec, spowodowana poliSmokie Alice to oczywiscie Norbert Elias. tyka wladz hitlerowskich wobec osób poCi, którzy glosowali za jego ksiazka, chodzenia zydowskiego, napisal prace hazdaja sie grac role owego szczesciarza, bilitacyjna o spoleczenstwie dworu (opuktóremu udalo sie poslubic Alice. Zdaje blikowana dopiero w 1969 roku). Wyjezsie, ze nie nalezeli do nich polscy socjo- dza do Paryza, potem do Holandii, w relogowie. Ci ostatni, ze zdziwieniem - szcie dociera do Anglii (nie znal wtedy
i niekiedy irytacja - odkrywali, ze od lat angielskiego!), gdzie napisal swoja najstoi u nich na pólce dzielo Eliasa pt. Prze- wazniejsza prace o procesie cywilizacji
miany obyczajów w cywilizacji Zachodu. (1939).
poprzez piosenke, pozwali byc moze podmiotowi lirycznemu zwrócic uwage Alice
na siebie i zachowac resztki nadziei. Jest

Irytacja pobrzmiewala tez u piszacego relacje z Kongresu w Biuletynie Socjologicznym PTS. I co tu mówic, to byla wówczas dosyc typowa, i to nie tylko dla polskiej socjologii, reakcja na owe miejsce
ksiazki Eliasa we wspomnianym juz rankingu. Sa wreszcie i tacy, którzy wystepuja w roli podmiotu lirycznego piosenki,
i to oni wciaz licza, ze uda im sie jeszcze
uprowadzic Alice ze soba.
2. Kto to jest AUce?!
Kim jest willC Norbcli Elias? Urodzil
Mi~WIJ Wroclllwiu W 1897 roku, w rodzinie t,ydowskiego pr7.cdsillbiorcy, stosun-

Owo opus vitae Eliasa wyznacza kierunek dalszych poszukiwan, determinuje
to, co w pózniejszych pracach dopowie
o dalszych losach procesu cywilizacji, jak
i to, co rozwinie w oryginalna koncepcje
socjologii i teorii wiedzy. Opublikowana
w Szwajcarii ksiazka (dwa tomy w
dwóch kolejnych latach) przechodzi bez
echa (pojawily sie wtedy tylko trzy recenzje, w tym Raymonda Arona, który tez
wtedy przebywa na emigracji). W czasie
II wojny swiatowej Elias zostaje internowany (pisze w obozie sztuke pt. Ballada
o biednym Jakubie). Zwolniony dzieki
protekcji osób zwiazanych z London
School of Economics, podejmuje prace w

instytucjach ksztalcenia doroslych oraz
przechodzi trening psychoanalityczny (szkola terapii grupowej Foulkesa). W latach
piecdziesiatych zostaje wykladowca socjologii, dziedziny w Anglii slabo rozwinietej, na prowincjonalnym, nowym uniwersytecie w Leicester, by na koniec juz na emeryturze, w 1962 roku - zostac
na rok profesorem socjologii w Ghanie.
Nastepnie Elias wraca do Europy i w
Niemczech jako visiting projessor pojawia sie na kilku uniwersytetach. W tym
czasie ma na swym koncie dwa artykuly
(o zawodzie marynarza i o problemie
zaangazowania i dystansu - ta druga publikacja jest zreszta tylko fragmentem wiekszej calosci, której nie chcial w calosci
opublikowac wydawca) i ksiazke z zakresu socjologii miasta napisana wspólnie ze
swoim uczniem 1. Scotsonem. Jedynie w
Miinster i w Amsterdamie znajduje przychylnosc socjologów. W 1968 roku wychodzi drugie wydanie Procesu Cywilizacji (pech chcial, ze bylo drogie, co zawazylo na poczytnosci
ksiazki!)
oraz
w 1969 roku Spoleczenstwo Dworu. W
1970 roku napisal wprowadzenie do socjologii (Was ist Soziologie?) i trafia na
Swiatowy Kongres Socjologów do Warny, gdzie atakuje Parsonsa (Sociology
oj Knowlegde). W tym czasie w Anglii
uchodzi za socjologa sportu, dzieki serii
artykulów pisanych we wspólpracy ze
swoim uczniem E. Dunningiem.
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pierwszy w przekladzie na jezyk holenderski. Wtedy tez w Amsterdamie otacza sie
gronem wyznawców, którzy zaczynaja
lansowac jego prace. W 1976 roku u Suhrkampa wydany zostaje po raz trzeci Proces Cywilizacji (tym razem paperback),
który okazuje sie rynkowym sukcesem.
Elias otrzymuje prestizowa nagrode im.
Adorna i od tej ..pory rozpoczyna sie
gwaltowny proces spóznionego odkrywania jego dziela. Sam Elias zostaje emerytowanym profesorem na uniwersytecie
w Bielefeld i pracuje w tamtejszym Zentrum flir lnterdisziplinare Forschung. Ukazuja sie kolejne jego ksiazki, czesciowo
stare manuskrypty, pisane do szuflady,
które jakos cudem ocalaly (Elias przez
wiele lat nie dbal o swoje manuskrypty,
ponoc czesc z nich jeszcze w Leicester
wyrzucila do smieci sprzataczka), czesciowo nowe teksty zasadniczo nawiazujace do tematów poruszanych wczesniej.
Ukazuja sie tez przeklady na szereg jezyków, w tym na polski (Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu - PIW 1980).
Zaczyna byc cytowany w pracach czolowych uczonych nauk spolecznych. W latach osiemdziesiatych
Elias osiada w
Amsterdamie wsród swoich przyjaciól i
uczniów, gdzie umiera w 1990 roku

W latach dziewiecdziesiatych przybywa przekladów i prac komentujacych.
Ciekawe zestawienie na podstawie Social
Science Citation Index podaje D. Smith
W 1973 roku pojawia sie francuski (Norbert Elias & Modern Social Theory).
przeklad Procesu Cywilizacji i wsród hi- Liczba publikacji, których Elias jest testoryków zostaja dostrzezone jego prace matem, wzrastala nastepujaco: 23 (1981(zwlaszcza nowa przedmowa do Spole- -84), 26 (1985-88), 39 (1989-92), 69
czenstwa Dworu o zwiazkach historii i (1993-96) i 39 (tylko w 1997-98). Podsocjologii). W latach siedemdziesiatych
czas gdy w 1981 roku tylko 32 prace w
pojawia sie kilka prac napisanych po an- Social Science Citation Index zawieraly
gielsku, dotyczacych socjologii wiedzy, odniesienia bibliograficzne do publikacji
w tym esej o czasie opublikowany po raz Eliasa, w 1986 roku bylo ich 73, w 1991

16

"Rubikon" 2003, nr 1-4 (20-23)

- 96, a 1996 - 149. Wskazniki te w 1998
roku nie osiagnely poziomu popularnosci
Giddensa czy Bourdieu, ale przewyzszyly
juz Parsonsa i Baumana. W 2001 roku
niemieckie wydawnictwo Suhrkamp decyduje sie wydac edycje dziel zebranych
Eliasa (zapowiedziano 20 tomów, a w
tym samym czasie to samo wydawnictwo
odwoluje krytyczne wydanie dziel Alfreda Schlitza).
Wiemy juz kim jest Alice, ale co z
tego wynika? Jak do tej pory wsluchiwalismy sie jedynie w remake piosenki.
Pora powrócic do wersji oryginalnej i jej
bohaterów.
3. Kto odjechal z Alice?
Jak wynika z opowiesci o Eliasie,
trudno bedzie zaliczyc wszystkich tych,
którzy zaglosowali na jego ksiazke w
1998 roku za odpowiedników oblubienca
Alice. Oblubieniec zabiera Alice w kwie-
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mowo Jego mlodsi koledzy, którymi sie
opiekowal w Heidelbergu nie zaistnieli w
naukach spolecznych. Trudno takze mówic o wplywie Eliasa na swego mentora
Mannheima,
który nauczajac pózniej
w London School of Economics nie siega
po znane mu prace Eliasa. Nie walczy
o niego jako wspólpracownika, ani tez nie
cytuje go jako istotnego autora. Eliasowi
nie udaje sie zainteresowac swoja ksiazka,
ani Waltera Benjamina (ten odrzucil ja
jako nie wnoszaca nic do dyskusji z Marksem i rozwinieta przez niego problematyka), ani Tomasza Manna (który zywo
reagowal na problematyke
wniesiona
przez Freuda do humanistyki, lecz nie
dane bylo spotkac sie im obu). Po wojnie
w Niemczech nikt przez wiele lat o Eliasie nie mówi. Gdy w 1964 roku pojawia
sie na zjezdzie socjologów niemieckich
(poswieconym Maxowi Weberowi) nikt
poza jedna osoba nie zwraca na niego
uwagi, nie rozpoznajac w nim ani dawnego asystenta Mannheima, ani istotnego
dyskutanta dziela Maxa Webera. Wyjatkiem byl prof. D. Claessens z Mlinster i
jemu nalezy przypisac pózniejsze wylansowanie Eliasa w Niemczech.

cie wieku (owych 25 lat), a jak wiadomo
ksiazke Eliasa odkryto dopiero po prawie
40 latach. No cóz, kobiety starzeja sie
szybciej niz ksiazki - móglby ktos powiedziec. Moze to prawda w stosunku do beletrystyki i filozofii, ale chyba nie w stoW latach piecdziesiatych na uniwersysunku do ksiazek naukowych. Bo cóz tecie w Leicester przez zajecia Eliasa
mozna powiedziec o dyscyplinie nauko- przewija sie wielu znanych i wplywowej, gdzie prace sprzed 40 lat sa wciaz wych pózniej brytyjskich socjologów,
aktualne? Albo dyscyplina ta wcale sie m.in. A. Giddens, 1. Goldthrope (obaj
nie rozwija, albo rozwijala sie w nie- przede wszystkim orientuja sie na Marpozadanym kierunku i musi powrócic do ksa), B. Wilson (socjolog religii). Ale nie
wczesniejszych,
bardziej obiecujacych
tworza oni zadnej szkoly eliasowskiej,
propozycji. W obu przypadkach znalezie- ani tez nie sa propagatorami jego idei.
nie sie ksiazki Eliasa we wspomnianym
Znamienna jest pod tym wzgledem receprankingu to skandal. Kim sa zatem ci, cja Eliasa u A. Giddensa. Dziela Eliasa sa
których moglibysmy uznac za oblubien- cytowane przez niego dosyc pózno, po
ców Alice? Rozpocznijmy poszukiwania.
tym jak juz ukazaly sie ich przeklady na
Elias w Niemczech bedac asystentem jezyk angielski i pelnia role ilustracji, a
Mannheima nie zdazyl sie dorobic ucz- nie odniesienia dla budowy glównych
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motywów i pojec teorii socjologicznej.
Nigdzie w dziele Giddensa nie znajdziemy takich okreslen wobec Eliasa, jakie
znamy juz od Szackiego i Sztompki l.
Elias zdaje sie byc dla Brytyjczyków towarem importowanym pod koniec lat siedemdziesiatych z Holandii i Niemiec, tak
jak w tym samym czasie z Francji importowany jest Bourdieu. Istotny wyjatek
stanowi Eric Dunning, którego oddzialywanie jest ograniczone do egzotycznej
subdyscypliny socjologii sportu.

centrum teorii socjologicznej, zdobywa
czolowa pozycje wsród socjologów holenderskich. Tak jak wówczas w Warszawie socjologowie dziela sie na uczniów
Ossowskich i marksistów, tak w Amsterdamie sa uczniowie Eliasa i Goudsbloma
oraz próbujacy oporu wobec nich marksisci (zdaje sie, ze jest tak tam az do dzis).
Z czasem krag wyznawców Eliasa zdobywa przyczólki w Niemczech (Mlinster,
Bochum) i Wielkiej Brytanii (SL Mennell).

Oblubienca Alice odnajdujemy wreszcie w Holandii. Tam napisana zostala jedna z pierwszych recenzji Procesu Cywilizacji (efekt niedoszlego spotkania z
T. Mannem), która w latach szescdziesiatych wzbudza zainteresowanie u Johanna Goudsbloma. Ów, dzieki wprowadzeniu do socjologii Sodology in the Balance, stawiajacej socjologie Eliasa w

W Niemczech Elias dlugo czekal na
podatny grunL Gdy w 1968 roku ukazuja
sie jego dziela z lat trzydziestych u szczytu popularnosci sa idee Marksa. We Frankfurcie, w kregu teorii krytycznej, praktycznie nie podjeto powaznej dyskusji z
Eliasem (u Habennasa nie znajdziemy
Eliasa nawet w przypisach), tylko nieliczni z nich w zasadzie powtórzyli zarzuty

I W Polsce Elias do kanonu klasyków socjologii wkracza dopiero we wrzesniu 2002 roku wraz
z ukazaniem sie dwóch istotnych dla polskiej socjologii dziel. U J. Szackiego w 2. wydaniu Historii
mysli socjologicznej (PWN, Warszawa 2002) czytamy na s. 748-749: "Nie ulega watpliwosci, ze Norbert Elias zajmuje w socjologii XX W. pozycje osobna wybitna, zarówno ze wzgledu na krytyczne podejscie do calej w istocie tradycji dyscypliny, jak i ze wzgledu na to, ze torowal droge socjologii historycznej, która z kopciuszka, jakim byla w dobie triumfów funkcjonalizmu, stala sie z czasem jedna z
najbardziej plodnych i wplywowych dziedzin studiów socjologicznych. Ober den ProzejJ der Zivilisation to dzielo dzisiaj klasyczne, którego nic moga lekcewazyc ani socjologowie, ani historycy. Nie do
zlekcewazenia sa równiez pózniejsze dziela Eliasa, w których dal wyraz potrzebie rewizji wiekszosci
dogmatów mysli socjologicznej najrozmaitszych orientacji, a wiec funkcjonalizmu, i opozycyjnych
wobec niego kierunków interakcjonistycznych. Znalazlo sie w nich miejsce na krytyke marksizmu, a
takze Maxa Webera, Freuda i Mannheima. Byla w nich mowa o powolaniu socjologii, i o tym, dlaczego nie byla w stanie mu sprostac. Byla w nich utopia integralnej nauki spolecznej i blyskotliwe analizy
szczególowe. Byl nade wszystko nie urzeczywistniony do konca projekt nauk spolecznych, inny niz te,
które uprawiano dotychczas. Dziela te pozostaja zapewne dlugo zródlem inspiracji dla wielu socjologów i nie tylko socjologów ...". W monumentalnej Socjologii P. Sztompki (Znak, Kraków 2002) Elias
pojawia sie na s. 32 w momencie, kiedy autor opisuje kolejny, siódmy krok na drodze abstrakcyjnego
ujmowania rzeczywistosci spolecznej, tj. porzucenie wizji spoleczenstwa jako trwalego, statycznego
obiektu: "Ostateczne konsekwencje (tego kroku - MK) wyprowadzono dopiero pod koniec XX w., gdy
odrzucono wszelkie idee zreifikowanych bytów spolecznych - organizmów i systemów o trwalych
stmkturach - wskazujac, ze wszystko co istnieje w spoleczenstwie to zdarzenia spoleczne: plynne, nieustannie zmienne, fluktuujace konfiguracje kulturowo uksztaltowanych dzialan ludzkich odniesionych
do dzialan innych ludzi. Zamiast o trwalych formach spolecznych zaczeto mówic o «figuracjach»
(Elias), zamiast o strukturach - o «strukturalizacji» (Giddens), [...] zamiast o istnieniu spoleczenstwa o «stawaniu sie» spoleczenstwa (Sztompka)" ..

i
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Benjamina.
Pierwsza istotna recenzja
ksiazki Eliasa w Niemczech pochodzi od
Wolfa Lepeniesa (1968), a Claessensowi
udaje sie namówic Eliasa na napisanie
wstepu do socjologii w redagowanej
przez siebie serii socjologicznej (Was ist
Sozi%gie? - 1970). Obaj autorzy raczej
dystansowali sie wobec Marksa. W drugiej polowie lat siedemdziesiatych, gdy
dostrzezono granice uprawiania socjologii spod znaku Marksa, atmosfera na
przyjecie dziel Eliasa poprawia sie (nagroda im. Adomo), ale to dopiero praca
A. Bognera (1989) pokazujaca problematyke Eliasa na tle teorii racjonalizacji M.
Webera z jednej strony, i jej uwiklanie w
historiozofie Freuda z drugiej, pozwala
dostrzec paralelizm wobec prac Horkheimera i Adorno. W sumie jednak Elias
pozostaje na marginesie niemieckiej socjologii. Jest co prawda cytowany przez
Luhmanna, dla którego tezy dotyczace
procesów cywilizacyjnych (np. indywidualizacja) sa raczej negatywnym punktem odniesienia. W latach osiemdzie-
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strone warsztatu socjologów) - R. Chartier we Francji, 1. Kocka w Niemczech,
P. Burke w Wielkiej Brytanii, A. Maczak
w Polsce - dostrzegaja wielkosc Eliasa:
sposób potraktowania materialów zródlowych przy wykorzystaniu socjologicznej
aparatury pojeciowej, wglad w funkcjonowanie reprezentacyjnego modelu wladzy, docenienie roli codziennosci w badaniu przeszlosci, argumentacje za znaczeniem elit w procesie historycznym, wreszcie analize mechanizmu powstawania
paIlstwa nowozytnego. Te walory pozwalaja im powaznie traktowac Eliasowskie
"starocie" pomimo nagromadzenia nowej
wiedzy faktograficznej. Mozna zaryzykowac teze, ze powazne zauwazenie Eliasa
spowodowane bylo nie przez aktywna sekte wyznawców Eliasa dzialajaca w obrebie socjologii, ale wtórnie przez estyme
jaka cieszyl sie od lat siedemdziesiatych
wsród historyków spolecznych.
Wsród Francuzów w 1940 roku R. Aron

pierwszy dostrzegl ksiazke Eliasa, co pozwoliloby po latach (w 1973) rekomendosiatych eliasowskie motywy wydaja sie wal ja do francuskiego tlumaczenia. Mipojawiac w socjologii U. Becka (podobne
chel Foucault, znakomity erudyta, odkryl
koncepcje indywidualizacji, wspólna teza
Eliasa dopiero w ostatnich latach swego
o potrzebie doglebnej przebudowy apara- zycia, i nawet dla wlasnych celów przetu pojeciowego socjologii).
tlumaczyl Eliasa esej o samotnosci umieW recepcji Eliasa istotna role odegrali rania. W latach dziewiecdziesiatych znajhistorycy, i to nie tylko dlatego, ze mate- dujemy pozytywne w sumie opinie o Eliarial i warsztat historyczny jest obecny w sie u Bourdieu, choc wczesniej, podobnie
obu pierwszych dzielach Eliasa, ale takze jak u Giddensa, Elias jest dla Bourdieu
przez napisana w 1968 roku przedmowe
tylko godnym cytowania ilustracyjnym
do Spoleczenstwa Dworu. Elias wsciekle odniesieniem (trudno mi rozstrzygnac,
atakuje tam pewien sposób uprawiania hi- czy mamy tu do czynienia z koincydencja
storii, który byl tlem dla jego pisarstwa w motywów, czy tez ze skrywanym wplykoncu lat trzydziestych, a który u progu wem). Pomimo obecnosci u Bourdieu sillat siedemdziesiatych juz nie istnial, m.in. nych motywów eliasowskich pierwsze koza sprawa szkoly Annales. Ale to wlasnie mentarze do Eliasa ukazuja sie we Francji
przedstawiciele rozmaitych narodowych
dopiero w drugiej polowie lat dziewiecszkól historii spolecznej (siegajacej w dziesiatych.
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widlowosci (wypowiedzi Eliasa na ten temat znajdujemy w Was ist Soziologie?;
Przeto, tak jak Alice zostala doceniona Symbol Theory).
przez nasz podmiot liryczny dopiero tuz
Paradoks recepcji Eliasa polega na
po swoim slubie, tak Elias zaistnial w so- tym, ze nastapila ona poniewczasie. Te
cjologicznym kanonie dopiero po swojej wskazane powyzej trzy fonny zapomniesmierci. Kto zatem wystepuje w roli pod- nia sie przedstawicieli nauk spolecznych,
miotu lirycznego naszej piosenki?
pietnowane przez Eliasa, mialy swoich
Nie byli to socjologowie amerykaIls- wybitnych terapeutów. Juz w latach szescy. Elias ze swa socjologia az do ostat- cdziesiatych (a zatem zanim Elias zdazyl
nich lat nie docieral za Atlantyk (pomimo wystapic ze swoja alternatywna wobec
jego dwukrotnych
wizyt za oceanem Mannheima koncepcja socjologii wiedzy)
w 1978 i 1979 roku). Wszedzie tam, w obszarze oddzialywania jezyka angielgdzie horyzont socjologii wyznacza teo- skiego pozytywistyczna
odpowiedz na
ria i praktyka socjologii amerykanskiej,
dylematy Mannheima, która ucielesnia firozbrzmiewac bedzie raczej irytujace py- lozofia nauki Poppera, zostala podwazona
tanie: Kto to jest Alice?!
przez zwolenników fenenomenologii, etO Eliasie próbuja zapomniec ci socjo- nometodologii, hermeneutyki i Wittgenlogowie, których on sam oskarzal o ucie- steinowskiej filozofii, a takze przez doroczke w terazniejszosc. Sa to ci wszyscy, bek T. Kuhna i innych historyków nauki.
którzy poszukuja w socjologii uniwersaUczeni francuscy - bez Eliasa - doceliów. Moze to przybierac rózne fonny, nili warsztat socjologiczny w badaniu hiz których trzy podstawowe zauwazyl juz storii, przy jednoczesnym
zwróceniu
Elias:
uwagi na badanie codziennosci i chara- mozna, tak jak Popper, wierzyc w kterów zbiorowych - mentalnosci (szkola
uniwersalnosc weryfikacyjnych procedur Annales). Niebagatelna role w przezwynaukowych i w ten sposób uniknac pulap- ciezeniu kantowskiej apriorycznosci w naki relatywizmu i historyzmu, która z taka ukach spolecznych odegrala tez reakcja
dosadnoscia przedstawil Mannheim (Elias na strukturalizm spod znaku Levi-Strauspodejmuje polemike z taka postawa w sa, która opatrzono etykieta postmodernizmu. Ponadto Foucault i Bourdieu funCredo eines Metaphysikers);
4. Zal po Alice. I kto to mówi?

- mozna, tak jak Parsons, polegac na
uniwersalnych kategoriach dzialania i poznania (ta Kantowska droga zdaje sie
podazac Habennas poszukujacy zobowiazujacych nonnatywnie
zrebów rzeczywistosci) (krytyczne uwagi Elias wobec tej postawy odnajdziemy m.in. w Soci%gy oj Knowledge; Symbol Theory);
- mozna, tak jak Lukacs, Benjamin
czy Sartre (i wielu innych), dojsc do jakies linearnej wizji dziejowej, zakladajacej historyczne determinizmy i pra-

duja swa interpretacje
rzeczywistosci
spolecznej na bliskiej Eliasowi zasadzie
agonicznosci, choc znajduja inna niz teoria figuracji konceptualizacje tej zasady.
Foucault tez bez ogladania sie na Eliasa
potrafil opisac dzialanie opresywnych,
dyscyplinujacych osobnicza popedliwosc
mechanizmów wladzy, które w r~zultacie
produkuja zunifikowane indywidualnosci.
W Niemczech Luhmann siega do jezyka teorii systemów i teorii ewolucji, aby
ulozyc wlasciwie relacje pomiedzy socjo-
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logia, psychologia i biologia (co bylo takze dazeniem Eliasa) i dekonstruuje dotychczasowe pojecia socjologiczne (takze
dezyderat
Eliasa),
zanim
moze sie
spotkac z Eliasem na tym samym wydziale socjologii w Bielefeld.
Wszyscy ci uczeni lub ich intelektualni spadkobiercy mieli okazje na porównanie swego dziela z Eliasowskim. Sa jednak w sytuacji posiadania swoich wybranek, równie uroczych jak Alice. Mozna
by ich nazwac zyczliwymi sluchaczami
rzewnej piosenki o Alice, którzy staraja
sie pocieszyc nasz podmiot liryczny slowami otuchy: "stary, nie ta Alice, to jakas
inna dziewczyna, trzeba sie tylko dobrze
rozejrzec". W ich pracach Elias pojawia
sie jako dobra ilustracja tez odkrytych
gdzie indziej.

kto ja na czas docenil. Kto wiec chce
zbalamucic Alice?

Zal za Alice, jest zalem za czasem
straconym. Z. Bauman w swym eseju z
1979 roku (Phenomenon
oj Norbert
Elias, s. 119) okresla sylwetke Eliasa poprzez odniesienie wlasnie do przeszlosci.
Elias w socjologii XX w. to podróznik
z wieku XIX. To ten, który rozmawia
z Comtern, Spencerem, Simmlem, Weberem, Tiinniesem i Sombartem. To Alice,
która nie wychodzi na wspólne podwórko, by uniknac przykrego
spotkania
z chlopakami z sasiedztwa. Sam Bauman
- jak malo kto - doswiadczyl ich zlosliwosci. Leczyl sie z ran odniesionych w
przygodach zadanych przez czcicieli linearnej wykladni dziejów (zerwanie z marksizmem), odkrywal walory antypozyCo sie w koncu okazalo, kiedy po wie- wistycznej frondy w socjologii i przedstalu latach zapomnienia odkryto Eliasa? Co wial ja Anglosasom, doswiadczony przez
sie okazalo, kiedy wszedl na salony so- Holokaust doszedl do analiz ambiwalencjologów i historyków i rozwijal tyrady cji i ponowozytnej etyki pozbawiajac nas
zludzen co do uniwersalnosci wartosci
na temat przebudowy nauk spolecznych?
Okazalo sie, ze nauki te poradzily sobie apiorycznych. Gdyby Alice wczesniej znajuz z podejmowana przez niego proble- lazla swojego adoratora moze wspólnie
sasiedztwo.
matyka bez niego i wlasnymi drogami udaloby sie ucywilizowac
U Baumana zal za Alice przeradza sie w
dobrnely
do podobnych
przemyslen.
I wlasnie z powodu podobienstwa tych zal do Alice. Elias zbyt dlugo milczal.
przemyslen zrobiono Eliasowi miejsce Nie walczyl i nie zabiegal na czas o akcew panteonie socjologicznym. Chce jed- ptacje swoich dziel. Przeciez powinien
nak tutaj powiedziec, ze niewczesna ka- wiedziec od swojego mentora Mannheinonizacja jest perfidna próba zbalamuce- ma, ze nauka jest polem walki o uznanie,
nia Alice.
gdzie mniej licza sie argumenty, a bardziej grupowe mechanizmy walki o wplywy. Elias jednak przyjmuje wycofana,
5. Kto chce uwiesc Alice?
zdystansowana postawe outsidera. DlaZadajmy wreszcie pytanie o motywy. czego? Bauman stwierdza, ze Elias jest
Po co w kOllCU nasz podmiot liryczny zwrócony ku przeszlosci, bo nie posiada
opowiada te rzewna historie? Alice, mi- wizji przyszlosci. Nawiazujacy do Commo, ze juz zamezna, jest jednak w kOllCU towskiego programu socjologii Elias, zaw dalszym ciagu atrakcyjna i mozna by pomina o jednym z istotnych przeslan
spróbowac jakos ja uwiesc i odbic temu, Comte'a. Socjolog jest nie tylko lowca

mitów, ale i ich dawca. Stara sie przewidziec i zaradzic. Jest osoba zaangazowana w swiat. W ten sposób odczytuje
powolanie socjologii Baumann. Dobijajaca sie o uznanie Eliasa grupa socjologów holenderskich, niemieckich i brytyjskich, z którymi laczyly Eliasa bliskie
wiezy przyjazni, budujac piedestal dla
dziela Eliasa sprzeniewierza sie w ten
sposób zyciowej postawie swego mistrza.
Alice jest zatem zdradzana przez swojego
oblubienca. Kazdy inny adorator doceniajacy nawet poniewczasie jej uroki ma
takie same szanse. I tak, Bauman, w któ-
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rego pracach pisanych w latach osiemdziesiatych (i pózniej) mysl Eliasa jest
nie tylko ilustracja do zadanych tez, ale i
inspiracja do nowych przemyslen, usiluje
zniesc monopol na laski Alice. I chyba
nie tylko on jeden, skoro w 1998 roku
Proces Cywilizacji trafil do kanonu ,,10
dziel, które wstrzasnely socjologia XX
w.". Tam, gdzie dziedzictwo Marksa i
Webera zawazylo na ufonnowaniu
sie
teoretycznego myslenia, tam tez najlatwiej dzis spotkac wspólczesnych uwodzicieli Alice.
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