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Una dintre teoriile cu rol explicativ în geneza lumii moderne este cea formulată de 
sociologul și istoricul Norbert Elias, sub sintagma «societății de curte» (Hofische gesse-
lschaft, société de cour), care a făcut o interesantă carieră istoriografică, și care posedă o 
puternică încărcătură în cunoașterea sociogenezei civilizației europene în epoca mo-
dernă. Teoria propusă de Norbert Elias, postulează în esență că între societatea medie-
vală, cunoscută și descrisă de istorici și sociologi, și societățile cu adevărat moderne și 
industriale ale secolelor XIX și XX, a existat în Europa, o formațiune socială specifică, 
mai ales pentru spațiul Europei occidentale, (dar vom vedea că cu nuanțele de rigoare, 
teoria se verifică și în spațiul europei central-orientale), așa numita de el «societate de 
curte», care secretă și organizează la rândul ei, un nou tip de relații între oameni și 
instituții, o formă care generează și multiplică «stilul» de viață al unei întregi societăți.1 

Sociologul german susține că în cadrul unei mișcări care a cuprins treptat întreaga 
Europă, «curtea», reședință a principelui, a dobândit în societățile occidentale o nouă 
înfățișare și o nouă însemnătate, ea a devenit modelul ale cărui valori vor fi imitate 
succesiv de toate celelalte pături și categorii sociale.

Dacă în faza precedentă, în secolele medievale, curțile monarhilor trebuiseră să îm-
partă sau să cedeze funcția de formare a stilului de viață, după raporturile de forță 
existente în societate, bisericii, cetăților, curților marilor seniori, răspândite pe întreg 
teritoriul regatului sau principatului, de-acum înainte, curțile princiare sau regale, de-
ținătoare ale puterii centralizate, sau în curs de centralizare, nu au mai împărțit pute-
rea decât într-o anumită măsură cu universitatea, centrul de formare a unei funcționă-
rimi moderne, și a unor valori de viață care serveau ca model de conduită. În spațiul 
unei Europe catolice și apoi în cel al unei Europe ortodoxe rămase creștine (Tările ro-
mâne, Rusia), curțile princiare și societatea de curte ca instanță de control social, depă-
șește toate celelalte instanțe impunându-și modelul dominator. Perioada de apogeu a 
Renașterii italiene, apoi în foarte mare măsură barocul, rococoul, stilul Ludovic XV și 
Ludovic XVI, și în cele din urmă stilul «empire», sunt stiluri marcat curtenești, stiluri 
de viață care traduc cel mai nimerit această nouă formă de coagulare socială.2 

1 Norbert Elias, Procesul civilizării, Iași: Polirom, 2002, II, pp. 5-10.
2 Ibidem, p. 7.
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În jurul curții se formează un alt fel de societate, o formă de integrare a oamenilor, 
care a servit ca model de organizare, ierarhizare și civilizare pentru întreaga societate. 
Prin procesul de centralizare și de organizare a unui absolutism monarhic, Curtea este 
cea care impune modele și ierarhizează oamenii și valorile, ea acordă grația și favoru-
rile, doar prin intermediul acesteia se putea face cu adevărat o carieră valorizantă, ce 
aducea un important capital moral, material și simbolic.

Experimentat mai întâi la o scară mai mică, în jurul curților din peninsula italică, și 
la cea burgundă, modelul acestei societăți de curte se consolidează, după Norbert Elias 
în Franța, în jurul curții regale de la Paris, și apoi de-a lungul unei perioade de timp 
mai lungi sau mai scurte, se răspândește spre celelate curți princiare sau regale euro-
pene, prin aceleași forme de conduită, aceleași maniere «civilizate», aceleași gusturi, și 
chiar aceiași limbă vorbită. Această răspândire a fost posibilă evident și datorită presti-
giului Franței, dar mai ales datorită unor transformări generalizate a societăți(lor) eu-
ropene, unde au luat ființă pretutindeni, forme sociale asemănătoare, forme similare 
de structurare a relațiilor interumane, un același tip de societate.

Aristocrația absolutistă de curte din Europa, a preluat modelul curții franceze de-
oarece corespundea necesităților proprii: comportamentul civilizat și vorbirea rafina-
tă, ca semn al distincției și reprezentării față de cei cu care aveau același rang. Modelul 
francez le-a oferit tuturor soluții pentru a accede la propriile lor idealuri. Oameni care 
știau să se prezinte și re-prezinte, cu reguli de comportare nuanțate, cu mod de a sa-
luta și a vorbi ce permitea să marcheze relația cu oricare, situat la nivel superior și 
inferior, oameni caraterizați de «distinction» și «civilité», și chiar de onoare. Prin prelua-
rea etichetei și a ceremonialului, demnitari diverși au dobândit instrumentele necesare 
spre a exprima demnitatea, a face vizibilă ierarhia socială și a lăsa pe ceilalți să percea-
pă faptul că sunt dependenți, îndeosebi, nobilimea de curte. 

Curțile europene au reprezentat în epocă organisme care comunicau în ansamblul 
societăților europene. Ceea ce începe să prindă contur la sfârșitul evului mediu nu 
înseamnă doar societăți răzlețe de curte. Exista o aristocrație curtenească răspândită 
în toată Europa, cu centrul la Paris, cu reprezentanțe la celelalte curți și cu imitatori în 
toate cercurile, care pretind că aparțin «lumii bune» și «societății civilizate».

Membrii acestei societăți vorbesc în întreaga Europă aceiași limbă, inițial italiana, 
apoi franceza, citesc aceleași cărți, au aceleași gusturi (vestimentare, alimentare, mu-
zicale etc.), aceleași maniere și același stil de viață. Se orientează după viața de curte 
pariziană, unii o frecventează chiar, în ciuda oricăror diferențe și a războaielor purtate 
uneori în tabere adverse. Comunicarea socială între curți și în cadrul societăților aris-
tocratice de curte, se menține timp îndelungat mai strânsă decât comunicarea și con-
tactele dintre societatea de curte și celelalte straturi sociale din propria țară. 

Pe la începutul secolului XVIII, (în spațiul Europei orientale cu decalaje chiar mai 
sensibile), în relație cu ascensiunea tot mai pronunțată a straturilor mijlocii, are loc de-
plasarea treptată a centrului social și politic dinspre curțile respective spre societățile 
civile din diverse națiuni, iar relațiile dintre societatea de curte aristocratică și propri-
ile lor societăți se diluează, chiar dacă puterea modelului rămâne mereu fascinantă și 
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atrăgătoare. Treptat limba franceză lasă locul, uneori după lupte crâncene, limbilor na-
ționale, mai ales la nivelul claselor burgheze. Societatea de curte se diferențiază tot mai 
mult de societatea civilă, când odată cu revoluția franceză, vechea aristocrație pierde 
definitiv poziția centrală, dar să nu ne înșelăm, valorile societății de curte aristocratice 
conservă și iradiază încă multă vreme în mediile periferice ale Europei, moderne de-
acum. Însă treptat, forma de întegrare națională înlocuiește forma de integrare bazată 
pe starea socială.

Așadar, «societatea de curte, – conchide Elias – reprezintă o mare formațiune pre-
națională, care s-a evidențiat în societatea europeană. Ea a creat modele de coexisten-
ță pașnică, pe care transformarea societăților europene le-au impus odată cu sfârșitul 
evului mediu, pentru toate clasele, atenuând, șlefuind, civilizând sau domenticind 
obiceiurile aspre, violente și barbare ale vechii aristocrații medievale, luptătoare, răz-
boinice». Presiunea vieții de curte, rivalitatea cu privire la favorurile prințului sau a 
celor mari (sultanul, împăratul rus sau austriac), necesitatea de a se deosebi de ceilalți 
și a lupta cu mijloace pașnice, prin intrigă și diplomație, pentru propria condiție, a 
determinat o reținere a reacțiilor emoționale, o autodisciplinare, o raționalitate cur-
tenească particulară. Curteanul, o tipologie teoretizată în epocă (vezi cartea celebră a 
italianului Baltazare Castiglione, Il Cortegiano), apare ca un reprezentant de marcă al 
acestei categorii. În această formă de societate aristocratic-curtenească, pre-națională, 
au fost create sau prefigurate, multe din preceptele și interdicțiile care și în prezent, 
în ciuda deosebirilor naționale, sunt percepute ca elemente comune întregii lumii eu-
ropene, și care conferă, în ciuda deosebirilor naționale, caracteristicile unei civilizații 
specifice, cea europeană.

O asemenea schimbare și transformare a unei societăți medievale, caracterizată de 
o nobilime-boierime războinică, violentă și nedisciplinată se produce datorită unor 
factori numeroși și complecși, dar între aceștia un rol important joacă, fără îndoială 
absolutismul puterii regale sau princiare, instalat uneori fără, alteori cu sprijinul unei 
instanțe exterioare. 

După Norbert Elias, alte și alte studii și cercetări punctuale au refăcut demonstrația 
și au verificat pertinența teoriei sale, nuanțând-o și particularizându-i cu finețe și rafi-
nament racordurile unei teorii verficate de realitățile istorice concrete. Ne vom opri la 
două dintre aceste restituții istoriografice deoarece ele ne pot servi ca model compara-
tiv cu realitățile din spațiul românesc.

Robert Muchembled, eminent specialist în istoria Franței moderne,3 ale cărui cer-
cetări inspirate de ideile lui Elias au lărgit masiv dezbaterea cu privire la societatea de 
curte, a dedicat un capitol al cărții sale, deosebit de instructiv pentru dezbaterea de 
față, Curții, ca model al civilizației moravurilor, făcând o lectură prin grila lui Elias, asupra 
curții Franței dinainte de epoca lui Ludovic XIV. Constatarea lui se impune cu preg-

3 Robert Muchembled, Invention de la France moderne. Monarchie, cultures et société (1500-1660), 
Paris: Armand Colin, 2002.
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nanță. Înaintea Franței lui Ludovic XIV, unde Versailles-ul a devenit modelul imitat al 
societății de curte, în Italia lui Quatrocento și în ducatul Burgundiei, curtea a devenit 
un element fundamental al vieții de stat, și față de aceste precedente, regii Franței fac 
chiar figură de întârziați. Exemplul este semnificativ, deoarece ducatul Burgundiei și 
statele italiene, nu sunt monarhiile centalizate pe care istoricii le-au luat mereu ca mo-
dele, ci state cu dimensiuni comparabile cu principatele dunărene. Istoricul francez 
remarcă de asemenea, prestigiul și puterea de influență a «modelului» italian, chiar 
pentru o monarhie cu pretenții, ca cea franceză, și se cuvine din nou subliniat că iradi-
erea italiană în spațiul nostru a fost directă și semnificativă, dacă ne gândim la curtea 
principilor transilvani din secolele XVI-XVII, sau chiar la curțile de la Iași și București 
unde, în anumite perioade, prezența străinilor, italieni sau italienizați, greci și levan-
tini influențați de cultura peninsulară este grăitoare în sensul demonstrației noastre.

Curtea și modelul oferit de ea a servit ca motor cultural al păturilor superioare 
ale societății.4 Printre caracteristicile principale ale acestei prime societăți de curte, 
Muchembled reține încă nomadismul acesteia, prezența femeilor, importanța facțiu-
nilor și clientelei, insecuritatea, modele italiene, gustul pentru serbări și ceremonii, în-
ceputul unei etichete. Acestea sunt ingredientele care se amestecă în grade și maniere 
diferite după perioade și după prinții care guvernau,5 dar care în final, forjează un 
model coerent și stabil cu o mare putere de iradiere.

Din demonstrație este de reținut puterea de influență a exemplului italian, 
prin apariția «curtezanului», după tratatutul cu același nume al contelui Baltassare 
Castiglione, care schițează și modelează fizionomia acestei specii de oameni de curte, o 
adevărată carte de căpătâi pentru tinerii care doreau să facă o carieră în mediul curții. 
Semnificativ și instructivă pentru demonstrația noastră este introducerea etichetei, sub 
Henric al III-lea de Valois, printre ai cărui curtezani s-a numărat o vreme și principele 
valah Petru sin Pătrașcu voevod, altfel mult mai cunoscut sub numele de Petru Cercel 
(după perla purtată la ureche), care a încercat așa cum vom vedea, să transpună o 
parte din habitudinile asumate în peregrinările sale europene, în efemera, dar plina de 
intensitate domnie la «curtea» sa de la... Târgoviște. 

Analizând eticheta impusă de Henric al III-lea, la curtea sa, prin norme ce reglează 
în cele mai mici amănunte viața curții, Muchembled face o constatare stupefiantă și 
încurajatoare în același timp: «De fapt, spune el, Henric al III-lea a domnit prea de-
vreme. Viziunea și inteligența sa, gusturile sale îl conduceau spre o curte deferentă și 
ordonată. Dar oamenii care-l frecventau au început abia de o generație să se comporte 
ca adevărați curtezani, fără însă a egala rafinamentul italian.(...) Era o ruptură cultura-
lă între gusturile unui prinț rafinat și realitățile unei curți încă rustice, cu excepția celor 
mai tineri (din care făcea parte și prințul nostru cu proverbialul „cercel” în ureche), 
mai italienizați, mai ales cei care erau numiți «le mignons du roi».6

4 Ibidem, p. 23.
5 Ibidem, p. 24.
6 Ibidem, p. 30.
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Exemplul lui Muchembled servește de asemenea demonstrației noastre și prin de-
finirea altui fenomen, specific și caracteristic «societății de curte», anume curializarea 
elitelor.

Câteva procese compun acest fenomen complex, care conduce în final la apariția 
unui nou model uman, model caracterizat de maniere sofisticate de comportament, 
și care dă nota unui om educat (a unui gentilhomme). Primul dintre acestea consta 
în utilizarea obiectelor sau intrumentelor care intermediază în locul folosirii mâinilor. 
A fi civilizat însemna a te spăla pe mâini înaintea mesei, a folosi cuțitul și mai târziu 
lingura și furculița, precum și șervețelul, și de asemenea, a nu apuca cu degetele direct 
din farfurie și a introduce în gură bucatele care se serveau la masă. Al doilea fenomen 
este desgustul față de mizerie și promiscuitate. Păstrarea distanței între corpuri, inven-
tarea unui spațiu personal, ideia chiar de spațiu privat, căutarea intimității, satisface-
rea nevoilor naturale în privat, a relațiilor sexuale de asemenea, jena față de nuditatea 
corporală etc. etc. Sunt acestea doar câteva dintre caracteristicile care dau sens noilor 
relații interumane. Nu în ultimul rând, din aproape în aproape, se înrădăcinează în 
atitudinile individuale și colective reflexele de pudoare, autocontrolul, căutarea inti-
mității pentru exercitatea funcțiile triviale sau sexuale, nașterea ideii de privacy, adică 
de spațiu privat, de spațiu personal.

Toate aceste procese definesc așadar un proces de civilizare, considerat de același 
N. Elias drept fenomenul «curializării elitelor», fenomen care se bucură astăzi de con-
sensul celor mai mulți istorici. El presupune o mișcare lentă și discontinuă plecată din 
vârful societății, de la curte, pentru a înrădăcina norme noi pentru fiecare, sub forma 
unor autodisciplinări și autoconstrângeri. Or, din acest punct de vedere, vechile eli-
te aristocratice, vechea nobilime războinică are încă dificultăți în a se adapta sau în 
a fi domesticită, dar din acest motiv curtea, își ia ca aliați oameni «noi», de sorginte 
burgheză, (o clientelă de curte, la noi ca și în Franța sau Austria, uneori alogeni, în 
principal greci, levantini, italieni etc., mai adaptabili prin forța împrejurărilor), care 
asumă cu mai mare ușurință noile coduri culturale și noul comportament în vederea 
unei cariere personale de succes. Modelul se va rostogoli de sus în jos, cuprinzând, din 
aproape în aproape, pături și categorii sociale tot mai consistente.

Dar nu toată vechea nobilime (boierime) încape la curte. Cei care nu se vor adapta, 
sunt nevoiți, de voie, de nevoie, să se retragă pe proprietățile lor și să încerce, prin 
preocupări agricole, să le pună în valoare, devenind astfel promotorii unei dezvoltări 
moderne, mai ales în agricultură, dar și în antreprize comerciale sau industriale (co-
mercianți, armatori în colonii, exploratori etc). Din acest punct de vedere curia aristo-
cratică transilvană, sau conacul boieresc valah și moldav vor deveni modele reziden-
țiale pentru următoarele două secole și jumătate în care boierimea ce nu juca roluri în 
jurul prințului își reorganizează un alt stil de viață ce nu mai seamănă deloc cu cel al 
boierimii războinice de altădată.

O altă componentă a acestui proces, care pare să fie uimitor de coerent peste tot 
în Europa, este cel de monopolizare a violenței de către prințul absolutist confundat cu 
statul modern, și cu transformarea ei – cel puțin în parte – într-o violență simbolică. 
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Amenințat în exercitarea autorității sale absolutiste de marii seniori războinici, care 
puteau uneori ridica armate private chiar mai puternice decât însuși regale, puterea 
regală-princiară începe un proces de monopolizare a violenței (în Franța foarte vizibil 
în urma frondelor de la mjlocul secolului XVII), prin interzicerea armatelor private, 
prin interzicerea duielurilor, prin organizarea unei armate regale, cu ofițeri contro-
lați de prinț, cu regimente cazarmate, cu servicii de aprovizionare etc., în timp ce, în 
paralel, prin măsuri legislative, exercitarea violenței de către privați este considerată 
ilegitimă și deci interzisă sub grave pedepse. La sfârșitul acestui proces, statul rămâne 
singurul care poate exercita legitim violența fizică, asupra particularilor, și ca ultima 
rațio, asupra inamicilor externi. 

Cel de-al doilea exemplu, privește societatea de curte în spațiul Europei danubiene, 
în statele habsburgice. O nouă istoriografie austriacă alimentată de istoria sensibilități-
lor și reprezentărilor, de noua istorie culturală, a acordat curții și societății de curte, o 
atenție salutară, evidențiind valoarea euristică a teoriei lui Elias și asupra unui spațiu 
istoric imens, ca cel controlat de Habsburgi, cu radieri culturale masive spre Europa 
danubiană și spre spațiul carpatic. 

Astfel, un întreg volum din marea sinteză asupra Habsburgilor este dedicat 
Societății de curte (Hofischegesselschaft), iar într-o recentă Istorie socială a Austriei,7 struc-
turarea societății de curte în jurul Habsburgilor, oferă câteva idei lămuritoare și pentru 
maniera în care modelele culturale au funcționat și s-au difuzat și în spațiul nostru. 

«Curtea» – constată Ernest Bruckmuller – era la origine casa suveranului. Ea avea o 
puternică încărcătură simbolică. Hofburg-ul din Viena era leagănul puterii simbolice a 
Habsburgilor. Numele dinastiei era Casa de Austria. Familia și locuința sa principală 
purtau același nume, deloc întâmplător. Cu cât era mai mare această casă, cu atât mai 
considerabil era rolul stăpânului său. Absolutismul poate fi interpretat ca o extensiune 
asupra tuturor grupurilor de populație a rolului patriarhal exercitat până atunci de 
către prinț doar asupra curții sale. Stăpânul casei princiare, Hausvater, devine părin-
tele țării, Landesvater, care domnește asupra copiilor țării, landeskinder. Cu extensiunea 
statului princiar se deplasează și cadrul curții și bunurile domeniale pentru a acapara 
întreg teritoriul asupra căruia se exercită întreaga putere, acest teritoriu devenind o 
parte a Statului, care apare astfel în forma sa modernă și globală. Formarea statului 
modern într-un stat princiar semnifică extinderea drepturilor asupra grupurilor so-
ciale din ce în ce mai largi, și pretenția asupra resurselor care până atunci nu erau 
la îndemâna suveranului. Statul nu era la origine altceva decât starea persoanelor și 
mijloacelor materiale de care dispunea suveranul. Formarea statului semnifică deci un 
proces de intensificare a puterii, a nivelului social și juridic al locuitorilor unei zone de 
suveranitate, care devin supușii unui stat și identitatea crescândă între suveranitartea 
princiară, aparat de exercitare a puterii și teritoriul statului asupra căruia se exercită 

7 Ernest Bruckmuller, Histoire sociale de l’Autriche, Paris: MSH, 2003.
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puterea. La sfârșitul acestui proces, găsim un teritoriu etatic clar delimitat și un mono-
pol legislativ, fiscal și militar.8

Așadar, în noua concepție a suveranității, prințul era considerat ca tată al supușilor. 
Ideea suveranului legitim venită din Jean Bodin, și idea cardinalului Robert Bellarmin, 
care consideră că iubirea paternă este virtutea majoră a unui rege catolic în exercițiul 
suveranității sale, alimentează artele politice ale acestei epoci. Astfel, un ghid de edu-
cație pentru prinți (Principes in compendio), spune că prințul trebuie să-și atragă iubirea 
supușilor «astfel ca ei să-l iubească și să-l venereze ca pe un tată». O astfel de concepție 
teoretică despre majestatea princiară implică ca un număr crescând de fii și fice din 
nobilime, să servească la curte ca paji și domnișoare de onoare, ceea ce contribuia și la 
începutul unei cariere politice și administrative ulterioare a acestora, dar asigura fide-
litatea marilor familii aristocratice față de suveran.

*
Evident, se pune problema, în ce măsură o asemenea teorie, demonstrată de Elias 

și de alți istorici, plauzibilă pentru explicarea modernității occidentale, poate avea va-
lențe explicative pentru fenomenul trecerii spre modernitate a societății din cele trei 
țări române? În ce ne privește, credem că teoria lui Elias se verifică în cea mai mare 
parte, cu nuanțele de rigoare și în cazul societății transilvane, moldave sau valahe în 
aceste secole în care s-a născut nodernitatea (XVI-XVII-XVIII), chiar dacă cu oarecari 
întârzieri și decalaje, și evident, cu păstrarea unei culori locale, specifice și în cazul 
altor societăți.

Ca ipoteză de lucru în stadiul actual al anchetei noastre urmează să analizăm așa-
dar curtea și societatea de curte, și modul cum se structurează și funcționează ea pe 
parcursul acestei perioade. Rândurile următoare, n-au altă pretenție decât aceea a unei 
ipoteze posibile, ce urmează a fi verificată. O cronologie, care, chiar și aproximativă, 
are o importantă valoare metodologică situează începutul unui proces în a doua jumă-
tate a secolului al XVI-lea și prima parte a secolului al XVII-lea, când contactele cu lu-
mea occidentală se intensifică, cu lumea italiană, direct prin prezența a tot mai nume-
roși străini (italieni, greci, levantini), la curțile din cele trei principate, dar și indirect, 
prin Polonia și prin lumea ambasadelor occidentale de la Stambul. Asemenea contacte 
aduc și în spațiul nostru primele radieri ale unei societății de curte. 

În Transilvania secolului XVI-XVII, dominată de regimul principilor protestanți, 
modelul curții este influențat direct de cel italian, se manifestă chiar mai devreme, un 
bun exemplu fiind în acest sens curtea principilor din familia Bathory, ca și cea a lui 
Gabriel Bethlem și a urmașilor săi, spre a se impune apoi definitiv în cea de-a doua 
jumătate, odată cu instalarea Habsburgilor. Si aici, o veche nobilime războinică, cedea-
ză greu puterea și autoritatea, și a fost nevoie de un război antihabsburgic, – răscoala 
curuților –, înainte ca această nobilime să se lase cu anevoie, curializată și domesticită. 

În celelalte două principate românești, Moldova și Valahia, constatăm de asemenea 
existeța unei boierimi și nobilimi încă războinice, care chiar în contacte prelungite cu 

8 Ibidem, pp. 118-119.
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valori și modele occidentale, rămâne rezistentă în valorile sale. Astfel, deși pe parcur-
sul secolului XVII, confruntările cu turcii se răresc spre a dispărea treptat, relativ nu-
meroase exerciții belice interne sau externe, alături de turci, întrețin spiritul războinic 
și rebel al acestei mari aristocrații, care-și dispută cu principii ce doreau un regim mo-
narhic ereditar, puterea. Sunt semnificative din acest punct de vedere desele confrun-
tări dintre pământeni și greci, adevărate „partide”, care-și dispută puterea prin intrigi 
și diplomație la Stambul, sau prin confruntări și asasinate locale, mici sau mari vende-
te, ce seamănă mult cu cele ale Italiei renascentiste. La mijlocul secolului al XVII-lea, 
în lungile domnii ale lui Matei Basarb și Vasile Lupu, societatea de curte face progrese 
însemnate și este pe cale de a se impune definitiv. Din nefericire, lipsa unui urmaș 
direct în cazul lui Matei Basarab, și o politică matrimonială și de alianțe neinspirată, 
în cazul lui Vasile Lupu, conduc la confruntări și rezistențe din partea unei boierimi 
încă puternice, care se lasă cu anevoie «domesticită». Se confruntă așadar acum, două 
modele de societate politică, modelul nobiliar, influențat direct de modelul polonez, 
susținut de marea boierime autohtonă, și modelul societății de curte, propus și susți-
nut de unii dintre principi, mai ales de cei de sorginte fanariotă, susținuți de pleiada 
de clienți greci cu care vin de la Stambul și din toată peninsula balcanică, cei mai mulți 
dintre ei însă, nu destul de puternici spre a-l putea impune definitiv. Soluția – evident, 
temporară – este o domnie de partid, în care grupări boierești puternice se confruntă 
cu rezultate temporare, ca în final, sub ultimii domni pământeni, (Şerban Cantacuzino, 
Constantin Brâncoveanu, Constantin Cantemir), și sub domni veniți din Fanar (Ghica, 
Duca, Roset, Dumitrașcu Cantacuzino etc.), uneori cu o importantă contribuție fa-
nariotă sau turcească, societatea de curte să se impună, triumfătoare pentru întreg 
secolul XVIII, (secolul fanariot prin excelență în cele două principare, habsburgic în 
Transilvania), pregătind astfel o modernitate românească pre- sau proto-națională.

În Transilvania, sub principii protestanți, societatea de curte făcuse progrese, dar 
rezistența marii aristocrații este puternică, provocând chiar rezistența armată prin răz-
boiul curuților. Lucrurile se tranșează definitiv după pacea (compromisul) de la Satu 
Mare (1711), când o parte a nobilimii acceptă colaborarea cu habsburgii, conservân-
du-și statutul și pivilegiile, o parte pleacă în exil (adepții lui Rakoczy), iar o parte se 
curializează, retregându-se în administrația comitatului sau punându-și în valoare un 
imens patrimoniul funciar. Curtea transilvană dispare efectiv din spațiul transilvan, 
fiind strămutată la Viena, care devine la rându-i model pentru societatea transilvană, 
în Transilvania, nouă provincie habsburgică, rămânând doar un substitut, comanda-
mentul militar general, guberniul și guvernatorul. Privirile ca și drumurile tuturor se 
vor îndrepta tot mai mult spre Viena, de unde vin nu numai patentele și ordonanțele 
imperiale, dar și modele și stilurile de viață. 

După pacea de la Satu Mare, măsurile luate de Habsburgi pe parcursul sec. XVIII, 
reduc drastic rolul politic al nobilimii. Prin alocarea mai multor zile de lucru din par-
tea iobagilor, nobililor li se dă o vagă satisfacție, dar prin alte măsuri privind interven-
ția statului puterea lor se îngustează. Apoi, prin desființarea iobăgiei, prin regimentele 
de graniță care înarmează o țărănime liberă, prin suspendarea dietei și prin retragerea 
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dreptului nobiliar de rezistență (jus resistendi) după răscoala lui Horea (1784), nobili-
mea este transformată dintr-o castă militară, într-o aristocrație civilă. Nobilul devine 
un particular ca oricare altul, iar prestigiul este dat de nume, de mărimea patrimoniu-
lui mostenit sau cumpărat și nu neapărat de funcțiile politice, exercitate sau nu.

În Moldova și Valahia, instalarea prinților fanarioți și reformele realizate de unii 
dintre aceștia, aduc boierimea la mâna prinților, singurii care distribuiau boieriile și 
beneficiile, care boierime, în plus, este talonată și concurată aspru de clientela fanari-
otă (curtezani prin excelență), și obligată fie să se domesticească «să se curtenească», 
colaborând cu prinții veniți din Fanar, fie să se autoexileze pe proprietățile personale 
și să încerce să-și valorifice astfel acest important patrimoniu prin exploatarea lui eco-
nomică. 

Beneficiind astfel de importante mijloace materiale și de timp suficient, marea aris-
tocrație se va dedica activităților intelectuale, studiului sau loisir-ului, cultivând un 
mod de viață similar cu al tuturor aristocrațiilor europene. Nu-i lipsit de interes să 
constatăm că aproape toți oamenii de cultură din secoul XVIII și XIX, aparțin acestei 
categorii. Eliminați sau marginalizați din sfera politică, reprezentanții marilor familii 
care dispun de un imens patrimoniu, se retrag în activități intelectuale, economice sau 
culturale. Asistăm ca atare, la realizarea unor reședințe tot mai somptuoase și mai con-
fortabile, cu nelipsitele grădini și ochiuri de apă, cu saloane organizate după moda eu-
ropeană, cu biblioteci și saloane de lectură, precum asistăm chiar la organizarea unor 
ferme model, de creștere a cailor de rasă sau a unor mari turme de vite, la preocupări 
de climatizare la noi a unor noi soiuri de plante sau rase de animale ameliorate, și nu 
în ultimul rând, îi vedem pe reprezentanții marilor familii antrenați în noile activități 
manufacturiere și industriale.

Mai mult decât influențele externe, de suprafață, schimbarea statutului principate-
lor, după căderea regatului Ungariei sub turci, intalarea dominației otomane, a adus 
consecințe profunde asupra raporturilor de putere din interiorul țărilor române. Dacă 
până acum, istoricii au subliniat consecințele economice și politice ale schimbării sta-
tutului principtelor, aceste consecințe nu sunt mai puțin profunde cu privire la rapor-
turile de putere, și la structurarea unor alte forme de autoritate simbolică. Diminuarea 
activităților războinice, conduce la o disciplinare a boierimii (care ia uneori forme 
dramatice), și la o metamorfozare a acesteia pe percursul a două-trei generații. De la 
boierimea, încă războinică a lui Mihai Viteazul, la boierimea de salon a lui Nicolae 
Mavrocordat schimbarea și metamorfozarea sunt radicale și aproape de nerecunoscut. 
Epoca fanariotă, cu bunele și cu relele sale, se încadrează mutatis-mutandis în această 
tipologie europeană a societăților de curte. Chiar dacă se petrec pe parcursul său fe-
nomene complexe și aparent contradictorii, (orientalizarea, declin economic etc.) este 
la fel de adevărat că atât sub presiune externă, dar și ca rezultat al unor combustii 
interne, apar și în societatea de la noi, germenii noi societăți civile, care succede și pre-
zidează, din deceniul trei al sec. XIX, modernitatea propriu-zisă în toate formele sale.

Evident, lucrurile trebuiesc demonstrate din aproape în aproape, însă ce putem 
susține încă de pe acum, este că aplicarea unei asemenea grile de lectură și asupra 
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celor trei secole care au pregătit modernitatea se poate dovedi fructuoasă pentru cu-
noașterea acestui timp. 

Dintre beneficiile și moștenirile societății de curte, atât cât s-a materializat ea la 
noi, putem constata fără putință de tăgadă, un proces de rafinare a moravurilor și 
gusturilor, un anume talent și eficiență administrativă, inteligență, educație livrescă, 
aplecarea spre activități artistice și literare, dar și aplecarea spre intrigă, diplomație, 
mașinațiuni de culise chiar, spre activități lucrative etc. Iată doar câteva dintre noile 
valori ale societății de curte care, deși unele nu au ajuns până la noi, datorită fracturii 
de la mijlocul sec. XX, au dat o culoare modernă și europeană societății românești din 
a doua jumătate a secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, înainte de a fi șterse 
de comuniști cu o furie de clasă demnă de o cauză mai bună.

*
Numărul de față al Caietelor... deschide așadar un dosar dedicat societății de curte 

în spațiul românesc, cu convingerea că o asemenea lectură poate evidenția mai nu-
anțat și mai pregnant atât convergențele europene dar și specificul unei civilizații și 
societăți, citită până mai dăunăzi doar în tușe groase, și într-o viziune dihotomică, în 
care „jugul de lemn turcesc și cel de fier austriac” erau considerate suficiente pentru a 
explica un șir de complexe și neîmpliniri.

T.N.




