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Subjektets civilisering 
En introduktion til Nobert Elias' historiskepsykologi 

Elias' videnskabsteoretiske position 
Da Norbert Elias i 1938 udsendte »Uber den Prozess der Zivilisa- 
tion« afsatte han ikke noget szrskilt afsnit til en udfoldelse af 
vzrkets teoretisk-metodiske implikationer, til trods for at han 
selv ansa sin bog for et nyskabende brud i forhold til savel det 19. 
som det 20. Arhundredes dominerende sociologiske retninger. 
Som udslag af en naiv forskerselvbevidsthed regnede han med at 
vzrkets historiske analyser i sig selv ville kundg~re dets teoretiske 
nyhedskarakter. Da bogen imidlertid i de nzste tre Artier kom til 
at henslzbe en ubemzrket skyggetilvaerelse, maske blandt andet 
p.g.a. dens teoretisk u h ~ r t e  karakter, og fmst i 1969 som fcilge af 
en eskalerende genopdagelse udkom i andet oplag, valgte han at 
forsyne denne udgave med en indledning for at rade bod pa sin 
fejltagelse. Denne indledning er bibeholdt i Suhrkamp-udgaven 
fra 1976, som jeg har anvendt, og jeg vil her til en begyndelse g ~ r e  
rede for dens hovedpointer: 

Selve forskningsfeltets titel »civilisationsprocessens historie« 
implicerer en historieteoretisk problematik, idet glosen »civilisa- 
tion« er udsprunget af en occidental selvbevidsthed, der tolker sin 
egen forhistorie som en bevzgelse fra barbari til noget andet og 
bedre. »Civilisation« er det etnocentriske adelsmzrke, der frem- 
hzver de udviklede samfund i forhold til deres egen fortid og den 
~vr ige  klodes samfund (hvorfor begrebet har spillet en central rol- 
le i imperialismens legitimationsideologier). Elias sztter sig som 
mal at overskride dette historiesyns vzrdiladede linearitet, og 
hans mal er i det hele taget at tage afsked med: 
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»de metafysiske ideer (. .) der med udviklingsbegrebet forbinder 
forestillingen om en enten mekanisk nadvendighed eller teleolo- 
gisk mA1rettethed.a (bd. 1, s. X) 

Denne erklærede revision af proces-begrebet konkretiseres gen- 
nem en kritik af det 19. og det 20. Arhundredes sociologiske be- 
grebsligheder pA dette felt. Forrige Arhundredes procesbeskrivelse 
(f.eks. Comte og Marx) karakteriseres som evolutionistisk: en 
fremskridtstro der er utvetydigt optimistisk hvadenten man fore- 
stiller sig udviklingen enstrenget eller dialektisk-konfliktfyldt. 
Dette kor af fortrastningsfulde stemmer har deres sociologiske 
basis i de to opadstigende industrielle klasser, borgerskab og ar- 
bejderklasse. Ifalge Elias betegner det 20. Arhundredes sociologi 
(som han eksemplificerer ved Talcot Parson og den »strukturelle 
funktionalisme) en reaktion mod denne optimismes altfor Aben- 
lyse ideologiske bundethed til klasseinteresser; sociologien stiller 
nu krav til sig selv om en naturvidenskabs-lignende objektivitet, 
hvilket farer til en udradering af enhver procestænkning, idet ud- 
viklingsbegrebet er for historisk belastet. Et samfund ses som en 
statisk starrelse, sammensat af visse elementære bestanddele som 
sociologen analytisk kan udskille; forskellige samfundstyper er sA- 
ledes blot forskellige kombinatoriske udgaver af disse grundbe- 
standdele. Denne »tilstands-sociologi« læser samfundet som et 
hom~aostatisk system, hvor historisk forandring kun kan opfattes 
som en »forstyrrelse«, en overgangstilstand mellem to normaltil- 
stande af ubevægelighed. I bager indenfor denne tradition far be- 
grebet »social forvandling« altid tildelt sidste kapitel, beretter 
Elias, hvorved det bliver en partikulær bestanddel, en attribut til 
en hviletilstand. Hvor megen objektivitet denne tilgang end pabe- 
riiber sig, er den fuldt sA ideologisk som evolutionisn~en, hævder 
Elias; den historiske baggrund for at procesbeskrivelsen er for- 
svundet fra sociologiens horisont, er, at forrige arhundredes 
dynamiske klasser i det 20. Arh. har konnstitueret sig som her- 
skende eller med-herskende grupper; borgerskabets og arbejder- 
klassens repræsentanter har etableret sig som p r i m ~ r e  magteliter i 
diverse ligevzgtstilstande. 

Elias' hensigt er saledes at genetablere procesbeskrivelsen i 
sociologien uden at falde tilbage til forrige arhundredes positio- 
ner; han opfatter sig selv som en pioner, der arbejder i sprækken 
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