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În ultimele decenii, cercetările legate de curtea princiară a Transilvaniei au căpătat 
avânt, îmbogățindu-ne cunoștințele despre statul princiar, societatea și cultura princi-
patului. Aproape că putem considera rezultatele acestei întreprinderi comune, la care 
participă numeroși cercetători, ca niște studii preliminare ale unui tot unitar mai mare, 
ca niște pietre de construcție ale sintezei studiilor privind istoria curții de la Alba Iulia. 
Sumarul acestei sinteze, care mai are multe piese-lipsă, poate fi pregătit de o concep-
ție comună și de colaborarea prin împărțirea sarcinilor a istoricilor care se ocupă de 
cercetarea istoriei principatului transilvănean. Din bucățile de mozaic ale cercetărilor 
parțiale se poate face o creație completă și coerentă doar prin colaborare organizată, 
deoarece acumularea pieselor particulare în sine nu ar fi suficientă pentru sistematiza-
rea cunoștințelor în așa fel, încât însumarea simplă a pieselor să formeze un tot unitar 
care să aibă valoare adăugată față de sumarul pieselor. Un acord prealabil între cerce-
tători la nivelul prezentării firului logic al cercetării și formulării celor mai importante 
întrebări este mult mai avantajos, decât impunerea ulterioară a unor principii de or-
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ganizare contribuțiilor deja existente. În vederea atingerii acestui scop trebuie stabilit 
conținutul sintezei dorite și trebuie concordate următoarele: care este modelul social al 
curții princiare pe care istoriografii îl folosesc în cursul cercetării, ca să se poată stabili 
pe baza modelului ales o direcție clară a gândirii și cercetării efectuate.

Cu această scurtă prezentare scopul meu este să contribui la un astfel de model 
social care să poată fi folosit în cadrul cercetărilor care vizează curtea princiară. Dintre 
punctele de plecare posibile am ales lucrarea lui Norbert Elias datorită influenței mari 
pe care a exercitat-o asupra cercetărilor curților domnitorilor la nivel internațional, 
datorită faptului că lucrarea sa este aproape inevitabilă în acest domeniu și datorită 
modelului pe care l-a creat în cursul analizei sociale a curții regale franceze din se-
colele al 17-lea și al 18-lea, respectiv datorită abordării figurațional sociologice1 atât de 
specifică lucrărilor sale. În opinia mea, lucrarea sa apărută în 1969, intitulată Societatea 
curților regale este de mare actualitate și foarte provocatoare chiar și astăzi, la începutul 
secolului al 21-lea – mai ales dacă luăm în considerare și fundamentarea sa din punct 
de vedere al teoriei sociologiei. Meritele sale rămân aproape intacte și în cazul în care 
suntem conștienți de faptul că unele din considerațiile sale referitoare la modul de 
funcționare a curții regelui Ludovic al XIV-lea a fost criticat de istoriografi.2

Căci pentru Elias experimentul acesta – care s-a încadrat în procesul istoric prezen-
tat în cealaltă lucrare de bază a sa intitulată Procesul civilizării – a constituit, de fapt, 
o șansă să testeze teoriile sale sociologice. Autorul a ales un loc și o perioadă istorică 
dată, unde putea să studieze asemenea unui studiu de caz modul în care a funcționat 
acolo, atunci modelul care se află în centrul gândirii sale sociologice, modelul rețelei 

1 Elias, Norbert: A szociológia lényege (Esenţa sociologiei). Budapest, 1998; Mennel, Stephen: 
Figurational Studies: Some Concepts, Principles and Major Research Areas, pe site-ul 
Fundației Norbert Elias, http://www.norberteliasfoundation.nl/network/concepts.php; 
Gecser Ottó: Norbert Elias [cuvânt-titlu]. In Magyar Virtuális Enciklopédia. MTA, 2003. http://
www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/szoc/elias.htm (În lucrarea sa intitulată Esenţa sociologiei 
„conectează abordarea microsociologică cu cea macrosociologică cu ajutorul conceptului de 
figură sau figurație.”); Recepția, critica sociologică a lucrărilor lui Elias: van Krieker, Robert: 
Norbert Elias and Process Sociology. In The Handbook of Social Theory. Ed. George Ritzer și 
Barry Smart. London, 2001, pp. 353-367, versiunea online a lucrării: http://www-personal.
usyd.edu.au/~robertvk/papers/ritzer.htm; Cahier, Bernard: Actualité de Norbert Elias: réN-
ception, critiques, prolongements. In Socio-logos. Revue de l’association française de sociv-
ologie, 2006/1, http://socio-logos.revues.org/30.

2 Elias, Norbert: Az udvari társadalom. A királyság és az udvari arisztokrácia szociológiai 
jellemzőinek vizsgálata (Societatea curţilor regale. O cercetare a parametrilor sociologici ai regatului 
şi ai aristocraţiei de la curtea regală). Bp., 2005; Idem: A civilizáció folyamata. Szociogenetikus és 
pszichogenetikus vizsgálódások (Procesul civilizării. Cercetări sociogenetice şi psihogenetice). Bp.. 
1987. (A doua ediție corectată: Bp, 2004); Criticile față de lucrările lui Elias în cercetarea cur-
ților din era modernă timpurie: Duindam, Jeroen: Myths of Power. Norbert Elias and the Early 
Modern European Court. Amsterdam, 1995; Idem: Vienna and Versailles: The Courts of Europe’s 
Dynastic Rivals, 1550-1780. Cambridge, 2003.
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interdependențelor. La acest studiu de caz a avut ocazia de a studia ce anume face posi-
bilă, ce anume caracterizează și susține figurația societății respective în curte și mai pe 
larg, în situația politică și socială contemporană.

Deci curtea Regelui Soare i-a oferit lui Elias ocazia de a analiza rețele de persoane 
interdependente, el tratând curtea ca o figurație (reprezentare). Aceste două concepte 
sinonime „pun problema interdependenței umane în centrul cercetărilor de teorie so-
ciologică. Ce anume determină oamenii să depindă unii de alții?”3 Sau dacă formulăm 
altfel: „Cu ajutorul conceptului de figurație (reprezentare) îndreptăm atenția asupra 
relației de interdependență dintre oameni. Întrebarea este, de fapt, ce anume interco-
nectează oamenii în așa fel, încât să formeze o figurație?”. O implicație este că persoa-
na nu poate fi interpretată ca „homo clausus”, ca un individ de sine stătător, izolat de 
ceilalți.4 Interpretarea societății bazată pe conceptul interdependenței și analiza efec-
tuată sub auspiciile acestui concept are puterea, în opinia lui Elias, de a trece peste 
separarea eronată a individului de grup, peste opoziția, peste dihotomia structurilor 
determinante și a libertății de acțiune a persoanei. „Conceptul figurației are rolul de 
a crea un mijloc conceptual simplu cu ajutorul căruia putem să relaxăm această con-
strângere socială și anume, cea care distinge individul de societate] și putem evita să 
vorbim și să gândim despre ’individ’ și ’societate’ ca despre două figuri distincte sau 
chiar opuse.”5

Deci, așa cum vedem și în metoda de lucru a lucrării Societatea curților regale, soci-
ologia figurațională (figurational sociology) are ca scop cercetarea legăturilor, rețelelor 
de indivizi în relații interdependente, adică a legăturilor de interdependență6. În cazul 
nostru, acest concept se evidențiază în descrierea unor fenomene ale figurației sociale 
a curții regale franceze ca relațiile spațiale ale locului de ședere, ceremoniile, eticheta, 
faptul că actorii se observă reciproc, șansele schimbătoare privind acumularea de pre-
stigiu.

Care sunt oportunitățile utilizării modelului, concepției, metodei lui Elias în anali-
za de istorie socială a curții princiare transilvănene?7 Pentru că, în mod previzibil, în 
cazul curții de la Alba Iulia analiza socială poate fi aplicată cu mai multe șanse, decât 

3 Esența sociologiei, op.cit., p. 138.
4 Idem, p. 136.
5 Idem, p. 133. Idem, Introducere: Sociologia și știința istoriei, în Societatea curților regale, op.

cit., pp. 44-45.
6 Esența sociologiei, p. 135.
7 Asupra importanței lucrărilor intitulate Societatea curților regale și Procesul civilizatoric a atras 

atenția Gábor Klaniczay în 1987: Udvari kultúra és a civilizáció folyamata (Societatea cur-
ților și procesul civilizării), în Magyar reneszánsz udvari kultúra. Ed. R. Várkonyi Ágnes. Bp, 
1987, pp. 17, 25-29; versiunea prelucrată a studiului, în Idem: A civilizáció peremén (La periferia 
civilizației). Bp., 1990, pp. 64-66. În ceea ce privește recepția lui Elias în Ungaria, puterea 
inspirațională a celor două lucrări ale sale nu prea a pătruns în practica cercetărilor privind 
curtea princiară transilvăneană și nici reflexiile la acestea.
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concluziile analizei empirice asupra curții regale franceze. Cum se relaționează acest 
model, această viziune la tradițiile istoriografice autohtone care se ocupă de această 
temă, care sunt rezultatele unei eventuale comparații ale modelului cu problemele și 
soluțiile istorice prezentate de istoriografii autohtoni?

Modelul figurațional al lui Elias este atractiv prin coerența și capacitatea sa de a 
da explicații, mai ales dacă luăm în considerare faptul că în cazul curții transilvănene 
nu dispunem de un model general care să poată fi proiectat – asemenea modelului lui 
Elias – asupra întregii societăți a curții de la Alba Iulia. Pe de altă parte, avem analize 
semnificative ale unor segmente ale curții transilvănene. Această tradiție este marcată 
în primul rând de lucrările lui Zsigmond Jakó și Zsolt Trócsányi, ca să amintesc doar 
autori ai unor lucrări de bază în loc de o privire generală asupra istoriografiei temei.

Din cele de până acum putem deduce că direcția în care trebuie continuată această 
temă este crearea și finisarea unui model care să asiste la schițarea teoretică a structurii 
sociale complete a curții princiare. Dacă în cursul acestui proces, abordarea figurațio-
nală a lui Elias se dovedește acceptabilă teoretic – luând în considerare și cele mai noi 
descoperiri sociologice – atunci putem crea un model social aplicabil la curtea transil-
văneană din secolele al 16-lea și al 17-lea care să fie nuanțat cu problemele și soluțiile 
discutate până acum în istoriografia maghiară pe această temă. În același timp se va 
putea regândi, extinde sau reduce și tematica propusă de Elias (ceremonii, șanse la 
prestigiu etc.), desigur adaptat la sursele pe care le avem la dispoziție privind curtea 
princiară transilvăneană.

Totodată diferențele dintre situația istorică a curții franceze și a curții transilvănene 
ne îndeamnă la circumspecție în urmarea întocmai a modelului lui Elias. Sistemul po-
litic din care Elias a formulat concluziile sale privind curtea regală a fost concentrarea 
de putere cunoscută sub numele de absolutism, pe când în Transilvania nu a existat 
absolutism conform concluziei consensuale ale istoriografilor ultimelor decenii.

Această diferență dintre Europa de Vest și Transilvania a fost discutată, printre alții 
de Zsolt Trócsányi în lucrarea sa de bază publicată în 1980, o monografie intitulată 
Erdély központi kormányzata (Guvernarea centrală transilvăneană).8 Chiar în introducere, 
Trócsányi începe prin a-și prezenta reținerile față de viziunea care susține existența 
absolutismului în Transilvania, iar la sfârșitul lucrării caracterizează consolidata pute-
re princiară ca „o formă specială a centralismului feudal în care apar pe alocuri unele 
fenomene specifice absolutismului” și a evitat capcana interpretării slăbiciunii aristo-
crației ca simptom al absolutismului principelui.9

8 Trócsányi Zsolt, Erdély központi kormányzata (1540–1690) (Guvernarea centrală transilvăneană 
(1540-1690)), Bp., 1980.

9 Dacă îmi amintesc bine, în introducere a formulat astfel, cu oarecare malițiozitate: „Chiar 
dacă s-ar dovedi că în Transilvania secolelor al 16-lea și al 17-lea a existat absolutism, acesta 
ar fi foarte diferit de cel Vest European.” Erdély központi kormányzata, op.cit., p. 6; concluzia 
citată este în idem, pp. 406-413, 414-418.
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Datorită acestor diferențe dintre cele două sisteme politice și sociale putem deduce 
că sistemul perspectivic al lui Trócsányi, respectiv, mai pe larg, al istoriografiei care se 
ocupă de cercetarea puterii princiare din Transilvania nu poate fi comparată fără nici 
un fel de circumspecție cu modelul lui Elias. De exemplu, una dintre temele centrale 
ale lui Elias, și anume monopolizarea accentuată a puterii regale – cu care a corelațio-
nat foarte multe fenomene din viața curții regale – nu există la curtea transilvăneană 
în aceeași măsură, încât pentru aristocrație singura cale de afirmare să fie adunarea la 
curtea domnitorului.

Dar chiar dacă este nevoie să distanțăm cele două sisteme politice și sociale, mai 
există foarte multe aspecte ale lucrării sociologice a lui Elias care pot fi adoptate în 
reflexiile istoriografice referitoare la sursele istorice transilvănene. Şi nu mă gândesc 
numai la faptul că lucrarea sa are întrebări cu influență puternică care adoptate într-o 
eventuală comparație ar duce la stabilirea și mai precisă a specificului situației tran-
silvănene. Şi nici nu fac referire doar la faptul că în practica organizată diferită a celor 
două curți ar putea exista tactici similare ale domnitorilor, chiar dacă centralizarea 
puterii are loc în moduri diferite, sub forma absolutismului pe de o parte și ca „centra-
lizare feudală” puternică pe de altă parte.

Dintre întrebările pe care le-ar putea inspira lucrarea lui Elias cea mai importantă 
este modul în care figurația socială a curții de la Alba Iulia poate fi raportată la tipul 
de centralizare a puterii politice descrise de Trócsányi și alții. Chiar dacă din punct de 
vedere formal există fenomene similare dintre curtea transilvăneană și cea absolutistă, 
societatea de la curtea din Alba Iulia trebuie tratată ca o figurație care poate fi interpre-
tată în cadrul unui alt sistem politic, decât absolutismul. Cercetând curtea princiară de 
la Alba Iulia, aprofundăm, până la urmă, înțelegerea modului de funcționare a statului 
transilvănean.

Luând în considerare diferențele dintre cele două state și curți, consider că este 
util să recitim în lumina lucrării lui Elias bazele puse de Trócsányi și întreaga noastră 
tradiție istoriografică referitoare la curtea princiară transilvăneană. În cazul lucrării 
lui Zsolt Trócsányi, această „colaționare” poate fi făcută cu atât mai ușor, pentru că 
autorul și-a condus cercetările abordând și o perspectivă de istorie socială, chiar dacă 
cercetările sale nu au vizat întreaga curte, ci numai funcționarii puterii centrale. Şi să 
punem imediat în ghilimele acest numai, pentru că Trócsányi nu a reconstituit numai 
funcțiile, agenții, comisiile guvernării centrale transilvănene, ci a studiat și persoanele 
care au ocupat funcțiile respective, familiile din care au provenit aceștia și a prezentat 
aspecte de istorie socială ale listelor de demnitari prezentate, ambițiile și șansele de 
carieră ale persoanelor care au ocupat funcțiile din liste, ceea ce s-a dovedit un mijloc 
auxiliar excelent pentru cercetătorii de mai târziu. Iar la sfârșitul lucrării sale, în dialog 
cu Zsigmond Jakó a stabilit cu privire la demnitarii care au ocupat funcții în guverna-
rea centrală că aceștia proveneau din două grupuri care în realitate nu se pot distinge 
clar: cel al „aristocrației demnitare” și cel al „intelectualilor funcționari”.

Lucrarea lui Zsolt Trócsányi poate fi considerată punctul de plecare al cercetărilor 
autohtone din 1980 și până astăzi și una dintre cele mai importante puncte de reper 
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în crearea modelului inspirat de Elias. El însuși cu siguranță nu și-ar fi considerat lu-
crarea – care pentru urmași pare o performanță descurajant de onorabilă – o unitate 
monolitică finită. Mai mult, chiar a formulat câteva probleme care ar putea constitui 
teme de cercetare pentru continuarea cercetărilor asupra grupului studiat de el, ca de 
exemplu: situația financiară a familiilor aristocrate, modalitatea obținerii posesiunilor, 
relațiile de rudenie, educația sau chiar funcțiile statale ocupate în zonele rurale față de 
cele din Alba Iulia. Aceste sugestii ne sugerează o viziune asupra demnitarilor curții 
ca niște actori care nu se reduc la funcțiile și locația guvernamentală, ci constituie un 
sistem mai larg care în extinderea sa poate fi considerat și o rețea de interdependență 
după modelul lui Elias. Pe lângă sugestiile lui Trócsányi – până la completarea cerce-
tării cărora mai este cale lungă – catalogul temelor de cercetare conține deja și toate te-
mele și întrebările propuse de cercetătorii care s-au ocupat de cercetarea principatului 
din anii ’80 până astăzi.

În cea de-a doua parte a acestui eseu aș dori să fac propuneri în privința opor-
tunităților pe care le-ar putea inspira modelul și tematica figurațională a lui Elias în 
elaborarea unui model care să asiste cercetările referitoare la curtea princiară. Desigur 
mijloacele pe care le-am putea crea cu ajutorul lucrării Societatea curților regale și a soci-
ologiei figuraționale a lui Elias pot fi completate cu cele mai moderne aspecte teoretice 
și metodologice din domeniul științelor sociale. Aceste aspecte pot fi folosite în cerce-
tarea modelelor sociale ale curților și sunt compatibile și cu modelul lui Elias, dat fiind 
faptul că sunt aspecte deja acceptate de istoriografie, care în cadrul organizării sociale 
se ocupă în special de rețelele de relații formate, de formarea grupurilor, respectiv de 
percepția și reprezentarea grupurilor și privesc identitatea ca o unitate care se formea-
ză de-a lungul unui șir de schimbări continue.10

Dacă presupunem, inspirați de Elias, că sistemul de relații al actorilor din societa-
tea curții princiare transilvănene privită ca o configurație este flexibil, în urma modifi-

10 Despre tema punerii la îndoială a existenței stabile a grupurilor în literatura naționalistă: 
Brubaker, Rogers, A nemzeti mivolt újragondolása: a nemzet mint intézményesült for-
ma, gyakorlati kategória és esetleges esemény (O regândire a caracterului național: na-
țiunea ca o formă instituționalizată, ca o categorie practică și ca un eventual eveniment), 
în Idem, Nacionalizmus új keretek között. Bp., 2006, pp. 23-31; La modelul configurațional 
pentru analiza rețelelor de relații: Gribaudi, Maurizio, Diszkontinuitások a társadalom-
ban. Egy konfigurációs modell (Discontinuități în societate. Un model configurațional), în 
Társadalomtörténet másképp. A francia társadalomtörténet új útjai a kilencvenes években. Debrecen: 
Ed. Czoch Gábor și Sonkoly Gábor. f.a., 2000 (Csokonai Új História Könyvek) pp. 105-135, 
și Nagy Ágnes, Társadalmi mobilitás a kapcsolatok hálózatában – visszatérés a társadalom 
konfigurációs szemléletéhez (Mobilitate socială în rețeaua relațională – o revenire la aborda-
rea configurațională a societății), în Mikrotörténelem másodfokon. Ed. Papp Gábor și Szijártó 
M. István. Bp., 2010. (Mikrotörténelem 4.) pp. 242-258; o interpretare provocativă a literaturii 
de specialitate care se ocupă de tema identitătii: Kovács Éva, Vakmerő tézisek az identitásról 
(Teze curajoase despre identitate), în Nemzet a társadalomban, Ed. Fedinec Csilla. Bp., 2004,  
pp. 21-234.
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cării relațiilor lor cu principele și cu ceilalți actori merită să ne punem întrebarea: cum 
am putea face mai flexibil modelul mai vechi al structurii sociale al curții a cărui date 
referitoare la demnități sunt de tip arhontologic care par să confere modelului o anu-
mită rigiditate, cum se pot integra în acest model schimbările de poziție în timp care 
de fapt sunt o consecință firească a formării actorilor în viața de zi cu zi.

În acest moment aș dori să subliniez trei grupuri de probleme care formează carac-
teristicile modelului în modul mai sus arătat și care, după cum vom vedea, sunt pro-
blematice din punct de vedere al tehnicii cercetării, dar pot fi promițătoare din punct 
de vedere al rezultatului pe care îl putem aștepta de la ele. Este vorba despre stabilirea 
relațiilor de analizat, pasajele dintre diferitele nivele de organizare și observație ale cur-
ții, respectiv posibilitatea unei analize care respectă temporalitatea, caracterul evolutiv.

În formularea problematicii pentru viitoarele cercetări deja și Trócsányi menționea-
ză unele tipuri de relații, relații pe care eu personal le-aș completa cu exemplul fami-
liarității din curtea princiară, deoarece sistemul familiar este o dimensiune prea pu-
țin cercetată a curții princiare și la analiza căruia conceptul de interdependență al lui 
Elias poate fi relevant. Tot aici trebuie menționate și aspectele informale ale societății, 
corelațiile care nu pot fi demonstrate la nivel instituțional, modalitățile informale ale 
practicării puterii și influenței care nu prea se regăsesc în sursele care documentează 
demnitățile, dar sunt șanse mari să le găsim în sursele narative și care pot fi analizate 
și cu ajutorul concepției interdependenței. Vorbim aici și de influența exercitată de ac-
tori de proveniență străină ai curții princiare, ca de exemplu italienii de la sfârșitul se-
colului al 16-lea care rar ajungeau să ocupe demnități ale guvernării centrale, dar care 
aveau o influență cu atât mai mare datorită relațiilor strânse cu principele Sigismund 
de Báthory.

În formarea modelului una dintre întrebările esențiale este plasarea în contexte mai 
largi a cunoștințelor referitoare la indivizi, adică cum poate ajunge construcția istori-
ografică de la nivel individual la nivelul superior al societății curții. Cum putem trece 
de la carierele individuale – căci ne colectăm, ne conservăm și ne organizăm datele 
în mod tipic ca fiind legate de un individ sau de o familie anume – la analiza struc-
turii curții princiare, care este mult mai complexă, decât simpla cumulare a actorilor 
săi? Dacă identificăm diferite tipologii în baza diferențelor și similarităților ale unor 
date individuale cum ar fi carierele personale, cu scopul de a arăta reguli și excepții, 
s-ar putea să omitem interacțiunea indivizilor și temporalitatea, caracterul evolutiv. 
În asemenea cazuri cu siguranță ne poate ajuta conceptul interdependenței care arată 
individul în rețeaua relațiilor sale (și după cum am văzut, se ferește de concepția falsă 
a „homo clausus”) și acordă atenție și formării în timp a rețelelor relaționale. La fel, în 
planificarea trecerii de la indivizi la întregul sistem social al curții, este evidentă core-
lația dintre conceptul interdependenței, pe de o parte și practica trecerii de la individ 
la grup folosită în metodologica micro-istoriografică.

Folosind astfel de mijloace ajungem să formulăm noi concluzii și în privința cunoș-
tințelor bogate și în continuă dezvoltare pe care le avem din sursele care documen-
tează participarea actorilor la întreprinderile comune ale curții, la câte un eveniment 
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al politicii de stat sau la vreo ceremonie etc. Aici, merită să atragem atenția asupra 
unui fenomen foarte evident, dar rareori conștientizat în decursul cercetărilor. Când 
observăm câte un personaj în acțiune în situația prezentată de o sursă, el este prezentat 
inițial ca actor al unei rețele, rareori ne concentrăm exclusiv pe persoana sa. Deci inter-
venția istoriografică care – în cursul colectării și organizării datelor – scoate individul 
din acele contexte care sunt încă palpabile când acesta este prezentat într-o sursă, ab-
rogă de fapt acel plus pe care îl primim gratuit de la sursă și pe care apoi încercăm să îl 
reconstruim cu muncă asiduă.

Conceptul de interdependență întâlnește conceptul care are ca premisă faptul că 
grupurile nu există inițial, într-un mod fixat, ci ele sunt elemente construite, aflate în 
continuă formare, ceea ce înseamnă și că grupurile se pot forma adesea în cursul unor 
interacțiuni, prin definiția, descrierea sau caracterizarea lor dată de alții. Cu ajutorul 
interdependenței se poate stabili și rețeaua în care individul se prezintă, se arată, își 
formează identitatea și imaginea socială. Aici mijlocul conceptual inspirat de Elias în 
tematică prezentării identității se întâlnește cu premisele literaturii antropologice in-
spirate de Erving Goffmann.11 

Poziția socială stabilită prin cercetări prosopografice ale actorilor curții poate fi 
completată cu reprezentațiile lor create în cursul autoimpunerii, autoprezentării. 
Studierea reprezentațiilor este una dintre căile care conduc spre limbajul și cultura 
curții. Concepția lui Elias cu privire la interdependența bazată pe observația reciprocă 
dintre actori poate fi o sursă de inspirație și pentru cercetările noastre de istoria culturii, 
dacă situăm rezultatul autoprezentării și auto-reprezentării domnitorului și a celorlalți 
actori ai curții manifestat prin texte, imagini, ceremonii, evenimente sociale, în mode-
lul social al curții, ca loc al creării și recepției acestora privit ca rețeaua indivizilor ac-
tivi și observanți și percepem creatorii acestor rezultate de autoprezentare și auto-re-
prezentare ca actorii, specialiștii, imaginatorii creării imaginii personale interpretate ca 
proces și analizăm totodată și sistemul de relații dintre ei.

Până acum am încercat să evit și am tratat cu răceală expresia „structura curții”, 
deoarece în opinia mea, acest concept se asociază tocmai cu tipul de rigiditate care în 
concepția lui Elias ar trebui evitată. Şi dacă acum, după aceste explicații voi folosi în 
mod surprinzător conceptul de structură, motivul este că doresc să evoc acea dihoto-
mie uzuală care l-ar opune timpului și schimbării. În opinia mea, această dihotomie 
poate fi eliminată dacă putem urmări în timp – în conformitate cu intențiile lui Elias 
– formarea, schimbarea rețelelor de interdependență. Un punct de pornire ar putea fi 
studierea în paralel a poveștii de viață a indivizilor, ceea ce ne poate oferi șansa de a 
observa punctele de întâlnire, apropierile și distanțările dintre ei și chiar de a prezen-
ta diferitele interacțiuni dintre indivizi în diferite momente. Astfel nu am lucra cu o 
structură fixă consolidată, ci într-o configurație care se desfășoară în fața ochilor noștri 

11 Goffmann, Erving, Az én bemutatása a mindennapi életben (Prezentarea identităţii în viaţa de zi cu 
zi), Bp., 1999.
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întotdeauna în timp și cu toate schimbările sale. Iar temporalitatea schimbărilor socia-
le poate fi corelată la procese și momente din viața curții pe care deja le cunoaștem mai 
bine ca eveniment politic sau din istoria diplomației sau chiar din momentele marcan-
te ale formării imaginii principelui.

Toate acestea constituie o sarcină destul de greu de realizat în ceea ce privește teh-
nica prezentării lor în scris. Dar în constituirea modelului nostru trebuie să subliniem 
o problemă și mai importantă, decât cea a tehnicii prezentării în scris: în ce măsură fac 
sursele de care dispunem posibilă o astfel de abordare? Ştim sigur că abordarea proce-
suală mai sus prezentată și observarea curții princiare în totalitatea sa poate fi realizată 
doar parțial datorită lipsurilor, ne-uniformităților surselor istorice, mai ales dacă luăm 
în considerare și faptul că sursele regulate, seriale, produse în masă la curțile regale 
europene (de ex. liste de plăți, cărți contabile) la noi sunt prezente doar întâmplător și 
sporadic, chiar dacă aceste lipsuri sunt compensate de mulțimea neobișnuit de mare a 
altor surse, legate de alte aspecte ale vieții din curtea princiară ca de exemplu numărul 
mare de documente diplomatice care sunt publicate în mod preferențial încă din seco-
lul al 19-lea. În mod evident avem mai multe date cu privire la istoria evenimentelor 
politice și la formarea imaginii principelui, decât am fi putut spera din reconstituirea 
istoriei sociale a curții princiare. Sursele referitoare la istoria indivizilor care nu au fă-
cut parte din elita politică sau intelectuală prezintă destule lipsuri. Astfel, ne-ar fi des-
tul de greu să facem o reconstituire a întregii societăți a curții princiare transilvănene.

Cu toate acestea situația nu este fără speranță. Dacă cercetătorii vor fi constrânși 
să treacă de la un tip de abordare la altul, de la scară individuală la cea socială sau in-
vers din cauza lipsei surselor istorice, pot transforma această impunere într-un avan-
taj, schimbarea abordărilor conferind analizei lor mai multă intensitate și variabilitate. 
Desigur, sistemul relațiilor de interdependență va avea unele intermitențe, dar porți-
unile reconstituite de istoriografi ne vor da o idee despre întregul portret și detaliile 
sale. Odată schițate posibilele contexte, fiecare episod nesemnificativ, fiecare istorie, 
fiecare relație, a cărei reconstrucție este posibilă pe baza surselor, capătă importanță și 
joacă un rol în reconstituirea totului unitar și acestea toate pot fi folosite în reconstitu-
irea istoriografică a modelului social al curții princiare folosind și metoda micro-isto-
rică. Importanța cazurilor concrete, particulare este și mai accentuată datorită faptului 
că modul de cooperare ocazional al actorilor poate diferi de premisele și așteptările 
cercetătorului și de elemente separatoare în relația acestor actori cum ar fi separarea pe 
bază confesională, care ocazional s-a dovedit împăcabilă în cursul activităților coope-
rante ale actorilor de diferite confesiuni.

Deoarece temporalitatea, întâmplarea ar avea un loc de seamă în modelul nostru, 
sursele narative ar putea căpăta mai multă valoare și ar putea fi combinate cu surse 
care documentează stare socială, demnitate sau situație financiară. Dat fiind faptul că 
dintr-o perspectivă a interdependenței și observarea reciprocă, respectiv rezultatele 
reprezentării fictive, false sau părtinitoare s-au dovedit a juca un rol important, sursele 
care ar putea fi incluse în analiza cercetătorului s-ar extinde peste sfera documentelor 
obiective și autentice. De ce nu am stoarce din acestea și ultima picătură?! Informările 
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cu veridicitate neconfirmată, narațiile distorsionante descriu percepția diferitelor per-
soane de la curte și astfel, pot fi folosite pentru a înțelege conflictele pe care le aveau, 
orientările lor politice și culturale. Acestea s-ar completa cu lucrările imaginative pri-
vind societatea care se regăsesc în normele administrative ale curții, în așteptările față 
de principe sau în câte o ceremonie de la curte. Până la urmă, în pofida tuturor lipsuri-
lor și intermitențelor, sursele sunt destul de multe pentru a face indispensabilă pentru 
cercetători aplicarea unui model bine definit, respectiv utilizarea sa ca un principiu 
călăuzitor. 

Drept rezumat al celor de mai sus doresc să prezint câteva caracteristici ale mode-
lului căutat. Un astfel de model ar trece de prezentarea fixă, rigidă, formală a structu-
rii sociale a curții, căutând să găsească și elementele schimbătoare, flexibile; ar obser-
va rețelele relaționale ale personajelor de la curte sub aspect temporal și schimbător. 
Tocmai datorită aspectului temporal, în istoria socială ar introduce istoria evenimen-
telor, rezultatele istoriei politice. Ar lua în considerare pașii care trebuie făcuți pentru 
a trece de la nivelul „individual” la cel „colectiv” și invers. Percepția și reprezentarea 
le-ar considera ca forțe potrivite pentru formarea grupurilor, ar prezenta actorii sociali 
și în postura lor de imaginatori și ar deschide căi și spre istoria culturală.

În opinia mea merită să structurăm materialul pe care îl avem la dispoziție în lumi-
na lucrării lui Elias în pofida tuturor dificultăților provenite din caracteristicile surse-
lor legate de curtea de la Alba Iulia – ca intermitențele din rețeaua inter-dependențio-
nală. În argumentele pe care le-am adus în favoarea recitirii lucrării Societatea curților 
regale am subliniat faptul că metoda și conceptele lui Elias au puterea de a ne inspira 
și în ziua de astăzi. Sociologia figurațională a lui Elias – actualizată cu abordările și 
conceptele istoriei sociale și istoriografiei contemporane – respectiv tematica lucrării 
Societatea curților regale cu toate tezele sale – nuanțate cu cele mai noi rezultate ale cer-
cetărilor referitoare la statul european din era modernă timpurie și la curțile domni-
torilor – ar facilita în mare măsura formarea unui model referitor la modelul social al 
curții princiare transilvănene.




