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Pentru Jeroen Duindam a scrie istoria este o problemă de conștiință, de frământare 
interioară „monologue interieur”, cum mărturisea în primele rânduri ale unui studiu 
publicat în 2010. Această frământare avea în vedere o serie de întrebări generate nu 
dintr-o încercare de fundamentare a demersului istoriografic în societatea contempo-
rană sau de actualitatea definirii unei culturi europene în condițiile unei construcții 
politice evidente. Istoricul se întreba ce este istoria Europei, dacă este calificat pentru 
a scrie istoria Europei, dacă Europa este o categorie pertinentă și viabilă a cercetării 
istorice, care sunt dimensiunile specifice pentru istoria modernă timpurie.1 În acest 
context istoricul își circumscria și aria sa de interes istoriografic, curțile dinastice din 
Franța, Austria Habsburgică, Sfântul Imperiu Roman de națiune germană și „mai re-
cent imperiile Asiei”. Similar, din perspectiva istoriei problemă, Duindam se înscrie, 
în urma mărturiei sale și nu numai, în domeniul istoriei politice, un câmp de cercetare 
istoriografică ce se situează pentru mulți istorici în centrul atenției. Istoricul olandez 
este conștient de faptul că istoria politică a epocii moderne timpurii „în mod tradi-
țional este dominată de paradigma formării statului modern” cu toate că o serie de 
cercetări revizioniste s-au îndepăratat de punctul de vedere național și statal în a doua 
jumătate a secolului XX. Aceste inițiative s-au confruntat cu „mari dificultăți în desco-
perirea alternativelor viabile” din perspectiva istoriei sociale și culturale.2 

1 Jeroen Duindam, Early Modern Europe: Beyond the Structures of Modernization and National 
Historiography, în European History Quarterly, 2010, 40, p. 607, http:/ehq.sagepub.com consul-
tat nov. 2014. (în continuare EHQ).

2 Ibidem.
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Ce istorie ne propune profesorul olandez? Pledoaria lui Duindam este pentru o 
istorie globală a curților și statelor dinastice, un discurs istoriografic dominat de per-
spectiva comparatistă ce implică și o dimensiune instituțională. Această dimensiune 
s-a agregat într-o serie de proiecte de cerectare, conferințe academice (au debutat la 
Istambul în 2005, s-a stabilit un comitet format din cercetători proveniți din cinspreze-
ce țări care au organizat altete întruniri academice) și contribuții istoriografice (cărțile 
din 19953 și 20034, precum și volumul din 2011, Curțile regale în statele dinastice și 
imperii: o perspectivă globală5, care deschidea o serie cu alte cărți pe această tematică 
ce vor apărea în „viitorul apropiat”, serie din care va face parte și volumul ce urma să 
apară în 2015 la Cambridge University Press, avându-l ca autor pe Duindam6).

Proiectele de cercetare au fost finațate de European Cooperation in Science and 
Tehnology în primii ani ai mileniului, cum a fost cazul celui dedicat imperiilor tribu-
tare din lumea preindustrială, de la Antichitate la tranziția către modernitate.7 Un alt 
proiect este în derulare sub egida programului Horizon, fiind în fruntea unei echipe 
formate din opt cercetători din trei universități olandeze, proiect care are ca temă de 
cercetare Imperiile Eurasiatice.8 Un al treilea proiect, desfășurat în prima parte a anu-
lui 2014 cu o finanțare din partea Netherlands Institute for Advanced Study, continuă 
aceeași temă de cercetare, istoria dinastiilor din perspectiva istoriei globale între anii 
1300-1800.9 Acest din urmă proiect se distinge de celelalte prin faptul că este asumat 
ca cercetare individuală, altfel direcțiile de forță ale analizei istoriografice se reproduc 
cvasi-identice în toate cazurile menționate. În introducerea volumului tipărit în 2011, 
alături de Metin Kunt și Tulay Artan, intitulat Curțile regale în statele dinastice și im-
perii: o perspectivă globală, informa cititorii că studiile prezentate cronologic în cu-
prinsul cărții, din punct de vedere tematic convergeau asupra „câtorva teme”: „Patru 
teme leagă strâns istoria curții – dinastia, palatele, oficialii și grupurile din jurul suve-
ranului și contactele dintre Curte și lumea din afara acesteia.”10 Atunci când descria 
proiectul din 2014, istoricul insista nu doar asupra perspectivei globale, dinastia ca 
istorie globală, ci și pe studierea anumitor modele de practici sociale ale puterii dinas-

3 Idem, Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European Court, Amsterdam, 1995.
4 Idem, Vienna and Versailles. The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, 1550-1780, Cambridge, 

2003.
5 Idem, Royal Courts in Dynastic States and Empires, în vol. Royal Courts in Dynastic States and 

Empires. A Global Perspective, coordonat de Jeroen Duindam, Tulay Artan, Metin Kunt, 
Leiden: Brill, 2011, pp. 3-5 (în continuare RCDSE).

6 http://www.hum.leiden.edu/history/staff/duindam.html accesat nov. 2014; vezi și Jeroen 
Duindan, Jill Harris, Caroline Humfress, Nimrod Hurvitz (eds.), Law and Empire: Ideas, 
Practices, Actors, Leiden: Brill, 2013; Jeroen Duindam, Sabine Dabringhaus (eds.), The 
Dynastic Centre and the Provinces, Leiden: Brill, 2014.

7 RCDSE, p. 3.
8 http://www.hum.leiden.edu/history/staff/duindam.html accesat nov. 2014.
9 https://www.nias.knaw.nl/fellows/year-group-2013-14/duindam-jeroen accesat nov. 2014.
10 RCDSE, p. 16.
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tice care descriu anumite tipologii privind persoana și poziția centrală a suveranului, 
succesiunea și reproducerea dinastiei, proximitatea socială și ocuparea spațiului din 
aproierea suveranului și interacțiunile cu supușii.11 Aceleași patru teme structurează și 
proiectul de cercetare privind imperiile Eurasiatice după cum ar rezulta dintr-o luare 
de poziție preliminară, din 2009, apărută într-un studiu intitulat sugestiv pentru orien-
tarea sa Centrele dinastice din Europa și Asia: O schiță comparatistă, inclus în revista elec-
tronică „Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics”12. Comparând 
cele trei poziționări tematice putem deduce că Jeroen Duindam este unul dintre isto-
ricii cheie în trasarea ariiei tematice și în orientarea dezbaterilor în acest domeniu al 
cercetării istorice.

Pentru profesorul de la Universitatea din Leiden două paradigme au dominat de-a 
lungul timpului viziunea istoriografică în delimitarea cronologică a epocii moderne 
timpurii și creionarea problematicii istorice care să-i asigure individualitatea. Ambele, 
în opinia lui Duindam, sunt rezultatele unor tensiuni afirmate în lumea academică în 
veacul al XIX-lea. Prima dintre ele se referea la stat și națiune, concepte creatoare de 
problematică istoriografică, ce defineau un model istoriografic în limitele căruia s-au 
structurat cercetarea și scrisul istoric. Procesul de formare a statelor naționale a reținut 
atenția istoricilor, în timp ce chestiunea monarhiilor sau a curților monarhice a devenit 
o problemă vetustă. În cel mai bun caz, imperiile erau văzute ca prelungiri în lumea 
modernă a formelor de organizare politică de tip medieval. Cel de-al doilea model s-a 
afirmat la sfârșitul aceluiași secol și este rezultatul unei judecăți mai ample care atri-
buia modernității o serie de revoluții (Atlantică, Reforma, a cunoașterii, industrială) și 
care a imprimat evoluției societății un sens progresist iar istoriei i-a atașat o viziune 
teleologică. În timp ce evul mediu era primitiv, întunecat, noua epocă a produs moder-
nizarea. Acest concept cheie, modernizarea, a aruncat o nouă umbră asupra monarhiei 
și rolului său, considerată o reminiscență a unei lumi de mult apuse.

Introducând în discuție paradigma studiului comparatist de tip globalizator istori-
cul olandez evidențiază și interesul anterior al istoriografiei pentru această chestiune, 
dar și limitarea discursului la surprinderea a ceea ce se considera supremația Vestului, 
în termenii săi la „rise of the West”. Cercetătorii care au adoptat acest demers com-
parativ al istoriei formării statelor au adus în discuție imperiile despotice ale Asiei și 
micile state europene, comparație intreprinsă dintr-o perspectivă funcționalistă (efica-
citate vs. ineficacitate).13 Pe de altă parte, evidenția apariția unor interpretări nuanțate 

11 https://www.nias.knaw.nl/fellows/year-group-2013-14/duindam-jeroen accesat nov. 2014.
12 Jeroen Duindam, Dynastic Centres in Europe and Asia: A Layout for Comparation, http://archiv.

ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/9630/1/HPSACP_Duindam.pdf (in continuare DCEA). 
Vezi şi conferinţa pe aceeaşi temă susţinută în martie 2011 la Harvad cu titlul Dynastic Centers 
in Early Modern Europe and Asia: An Attempt at Comparison, http://fairbank.fas.harvard.edu/
event/jeroen-duindam-dynastic-centers-early-modern-europe-and-asia-attempt-compari-
son accesat nov. 2014.

13 DCEA, p. 2.
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în ultimul timp și depășirea viziunii de tip maniheist, cu toate că se păstrează marca 
egocentrică Occidentală care „îngustustează orizontul problematicii de cercetare”. În 
cele din urmă, aceste cercetări sfârșiau prin a demonstra „dominația economică și mi-
litară a Europei” asupra imperiilor asiatice ca fenomen caracteristic secolelor XVIII și 
XIX. Pe de-o parte sunt subliniate modernitatea statelor europene și „decadența ori 
limitările structurale” ale celor asiatice. Istoricii înțelegeau prin modernitatea statelor 
afirmarea birocrației, a funcțiilor în stat, a corpurilor reprezentative. În schimb, noua 
istorie a Curților sublinia, după anii 90, rolul acesteia în politicile statelor dinastice, 
evidențiind și „relevanța politică a ritualurilor”.14 Observând aceasta, Duindam este 
categoric, spunând că nu „este suficient să calificăm monarhiile premoderne europene 
ca mecanisme eficiente de decizie și utilizare a resurselor și să considerăm statele di-
nastice din Asia doar ca palate politice.”15 Odată ce ne debarasăm de ceea ce istoricul 
considera „perspectiva axiomatică a modernizării tradiționale” se pot descoperi „con-
vergențe tematice” și „interpretări emergente” legate de rolul Curții și al dinastiei în 
viața politică, ceea ce „invită la o cercetare comparativă”.16 

Duindam s-a dovedit în scrierile sale un bun cunoscător și un analist profund a bo-
gatei literaturi istorice și a scrierilor din științele sociale care au îmbogățit din secolul 
al XIX-lea și până astăzi dezbaterea cu privire la Curțile dinastice din epoci și teritorii 
diverse. Toate aceste studii de la istorie, istoria artei, sociologie și antropologie care 
au descris și explicat evoluția curților dinastice în ceea ce privește perioada moder-
nă timpurie s-au concentrat asupra unui exemplu pe care l-au extrapolat și impus ca 
general valabil, Versailles-ul lui Ludovic al XIV-lea. Duindam arată că Versailles-ul a 
devenit un sinonim pentru o serie de probleme: puterea absolută a regelui, domestici-
rea nobilimii, splendoare arhitectonică, lux și, nu în ultimul rând, mândria națională 
franceză.17 Prin studiul lui Norbert Elias, Versailles-ul s-a impus ca „model general de 
civilizare”. Lucrarea lui Elias, Societatea de curte, a scos în evidență un fenomen soci-
al prin care nobilimea nedisciplinată sub presiunea suveranului a adoptat un model 
comportamental pe care-l vor percepe ca o marcă esențială al statutului social elitist. În 
studiul său, Elias insista asupra practicilor de guvernare ale suveranului care a exploa-
tat rivalitățile din sânul elitei, evitând o confruntare cu aceasta. În opinia lui Duindam, 
Elias n-a fost adeptul unei viziuni simpliste asupra monarhului de genul divide et impe-
ra, ci a subliniat capacitatea acestuia de a „balansa puterea”, utilizând munificiența și 
onorurile pentru a-și fideliza supușii. Astfel, Ludovic al XIV-lea a manipulat opoziția 
de la Curte prin ceremonii impresionante în care cel mai neînsemnat gest al regelui 
putea reconfigura ierarhiile și alianțele de putere. Modelul lui Elias a fost îmbrățișat 
imediat de cei mai mulți istorici ai curților dinastice, dând un nou impuls acestei te-
matici de cercetare istorică. În schimb, pentru istoricul olandez, în ciuda „rafinamentu-

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 RCDSE, pp. 5-9.
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lui și vervei” lui Elias, demonstrația presupune cel puțin „două dezavantaje”. Primul 
dezavantaj provine din perpetuarea unei viziuni anacronice a istoriografiei secolului 
al XIX-lea în care curtea era văzută ca o „cușcă de aur” a nobilimii mai degrabă decât 
„inima statului dinastic”. Elias, arată Duindam încă din cartea de debut a cercetărilor 
sale, Myths of Power, observație reiterată și în alte rânduri, cu toate că acordă relevanță 
comportamentului și ritualului în cele din urmă considera că oficiile cu care erau re-
compensați nobilii la Curte erau simple sinecure, iar Curtea suveranului era detașată 
de mecanismele puterii propriu-zise. Cel de-al doilea dezavantaj al modelului Elias 
constă în evaluarea rolulului politic al suveranului, văzut mai ales ca un manipulator 
între facțiuni nobiliare diverse de la Curte și nu ca personajul cheie al deciziilor poli-
tice. Pentru Duindam, acest „model al suveranității manipulative” presunpunea „un 
nivel de inteligență socială și o istețime a minții care nu se regăsea în mod obișnuit în 
rândurile suveranilor”.18 Din cele două „dezavantaje” precizate decurge o interpretare 
eronată. Curtea a fost descrisă de Elias ca o „arenă a competiției între statusuri”, do-
minată de ceremonii și ranguri laice. În schimb, Duindam afirmă categoric că „religia 
a jucat un rol major la aproape dacă nu la toate Curțile premoderne ... este prezentă în 
ceremonii și ritualuri, a structurat mentalitățile și practicile sociale”.19

Modelul lui Elias centrat asupra absolutismului francez din vremea lui Ludovic 
al XIV-lea, pe de-o parte, și pe coordonatele teoriei generale furnizate de procesul ci-
vilizării, pe de altă parte, a suportat în deceniul nouă o serie de observații. În primul 
registru, al absolutismului, istoricii au subliniat că prin efortul de a-și fideliza o partidă 
nobiliară sau alta, suveranul a instituit o nouă elită a puterii. Curtea, ca teatru a acestei 
operațiuni s-a transformat într-un „bastion al puterii nobiliare”, nobilii dominând ar-
mata, diplomația sau administrația regională. Observațiile lui Duindam au ca temelie 
noile abordări istoriografice asupra absolutismului lui Ludovic al XIV-lea, văzut ca o 
„colaborare socială”, opinii dezbătute la mijlocul anilor 2000 de către William Beik.20 
În celălalt registru, legat de logica procesului civilizator dezvoltată de Elias cu privire 
la Curțile monarhice se susținea o consolidare a autorității suveranului/statului (ceea 
ce Elias numea Fremdzwang) și o diluare a puterii nobilimii războinice, nevoită să-și 
găsească o nouă legitimare, proces în cadrul căruia adoptă manierele civilizate și auto-
controlul, sau ceea ce Elias definea prin Selbstzwang.21 În acest plan detașarea de Elias 
nu este radicală, istoricul olandez, sesizând o serie de relații „subtile și interesante” în-
tre rețeau procesului de civilizare, formarea statelor și modernizare. Punctul de vedere 
al lui Duindam contureză o interpretare nuanțată a fenomenului de „domesticire”/
civilizare al nobilimii care se petrece la Curte. Discuția aceasta este prezentă încă din 
cartea sa despre Viena și Versailles, o istorie comparată a Curților franceză și habsbur-

18 Ibidem, p. 7.
19 Ibidem.
20 William Beik, „The Absolutiam of Louis XIV as Social Collaboration”, în Past and Present, 

188(2005), pp. 195-224.
21 Ibidem, p. 8.
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gă, carte apărută în 2003. Ideile de acolo au fost reluate și în alte studii între care și cel 
din volumul coordonat în 2011 intitulat Schimbarea perspectivei despre Curte și guvernare 
în Europa epocii moderne timpurii.22 Pornind de la cele două exemple, Duindam subli-
nia carcaterul dinamic și dominat de facțiuni care-și împart puterea în viața curților 
monarhice, de faptul că ele n-au fost niciodată izolate de decizia politică. Se disting, 
în componența socială și politică a Curților din epoca modernă timpurie trei pături de 
oficiali: un grup redus ce alcătuia o pătură superioară a nobilimii care deținea oficiile 
importante ale Curții și era implicată în actul guvernării; apoi un eșalon mai larg al 
oficiilor onorifice și o pătură numeroasă și eterogenă care îndeplinea obligațiile zilnice. 
Din acest punct de vedere „domesticirea”, concept central modelului lui Elias, ar trebui 
să aibă semnificații diferite pentru fiecare dintre aceste gupuri. Mai mult, în fața unei 
istoriografii revizioniste care arăta rolul immportant al nobilimii la Curte, Duindam se 
întreba dacă regele „îmblânzește” nobilimea sau aceasta acaparează controlul asupra 
aparatului statului.23 Ieșirea din această dilemă rezidă într-o perspectivă dinamică de 
definire a puterii care în epoca modernă timpurie a creat o nouă balanță între centru 
și periferie, între suveran și elita socială. În ciuda „dezavantajelor” pe care modelul 
analizei sociologice oferite de Elias îl aduce istoricului, a rămas chiar și în studiile vo-
lumului coordonat în 2011 de Duindam un punct de referință. În consecință ceea ce 
ne propune Duindam nu este o viziune asupra Curții și puterii din epoca modernă 
timpurie întemeiată pe o altă grilă de interpretare și analiză istoriografică, ci o nuan-
țare a abordării dominante din scrisul istoric contemporan. Istoricul olandez, afirma, 
în acest sens, că din perspectiva inițiativei sale comparatiste concentrarea asupra unei 
regiuni, epocă istorică sau o anumită teză/teorie (cum poate fi socotit rolul modelator 
al Versaille-ului în istoriografia post Elias) „nu poate constitui un criteriu”.24

În schimb, istoricul olandez se arată interesat de „modele și concepte alternative”.25 
Formația sa academică i-a îndreptat atenția asupra antropologiei istorice. Din anii stu-
denției de la Utrecht a dovedit o afinitate față de acest domeniu și mai cu seamă de 
cercetarea regalității și ritualului, folosind instrumentele acestui domeniu. Studiile 
privind regalitatea și ritualul au avantajul de a deschide o panoramă amplă cercetă-
rilor, abandonând viziunea eurocentrică și perspectiva secularizării, dimensiuni forță 
ale scrisului istoric în secolul XX. Pornind de pe aceste aliniamente istoricul își poate 
defini o nouă agendă de cercetare. Desigur studierea relației dintre ritual și putere sau 
rolul suveranului în procesul deciziei politice beneficiau de aportul cercetărilor socio-
logice, de conceptul de rutinizare a puterii prin ceremonii și ritualuri introdus în dis-
cuție de către Max Weber (Veralltaeglihung). Antropologia, mai cu seamă prin studiile 
lui Clifford Geertz și Jack Goody, a modificat percepția asupra ritualului ca instrument 

22 J. Duindam, Versailles, Vienna and Beyond: Changing Views of Household and Government in 
Early Modern Europe, în vol. RCDSE, pp. 401-431; în același volum vezi și pp. 15-16.

23 Ibidem, p. 403.
24 RCDSE, p. 8.
25 Ibidem.
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al puterii în sensul unei celebre expresii a lui Geertz: „power served pomp, not pomp 
power”.26 Folosind sugestiile cercetărilor din atropologie care investigau relația patron 
client în spațiul politic s-a profilat un model al culturii politice strâns legat de practicile 
sociale ale Curții. Astfel, comunicarea politică, prin ritual și patronaj, permitea sesiza-
rea unor direcții variate, care nu mai implicau „un sens unic”, acela de la superior la 
inferior.27

Situarea cercetărilor privind Curțile monarhice în proximitatea ștințelor sociale, so-
ciologia, antropologia sau a altor domenii ale istoriei, cum este cazul istoriei artei, și-a 
atașat la sfârșitul anilor 2000 viziunea unei istorii globale și interculturale. Motivația 
pledoariei pentru un altfel de demers este, ca în toate cazurile, complexă. Înainte de 
toate conceptul de istorie globală revine cu obstinație în revistele de istorie în contex-
tul unei dezbateri tot mai intense și ample asupra fenomenului globalizării. De aceea 
poate fi considerată ca o dimensiune ideologică. Dar la fel de bine putem să-i atribuim 
un anumit oportunism intelectual și istoriografic (în sens pozitiv). O altă motivație 
a acestui interes al lui Duindam rezidă în preocupările sale de cerectare și predare 
dintre anii 1991 și 2008, când a ocupat mai multe poziții didactice la Universitatea din 
Utrecht, orientate către studiile de istorie culturală, istoria relațiilor internaționale și 
istoria politică. Viziunea lui Duindam despre istoria globală și interculturală se cir-
cumscrie unei serii de repere istoriografice Michael Mann, Victor Lieberman sau Sanja 
Subramahnyam.28 Istoria globală este înțeleasă ca o dilatare a geografiei prin aban-
donarea cadrelor naționale sau continentale în definirea temelor de cercetare istorică. 
Istoria Europei, în această perspectivă într-un sens imperativ, trebuie să redifinească 
rolul continentului în derularea istoriei moderne timpurii.29 Această direcție istorio-
grafică articulează discursul istoric pe o serie de teme și concepte cu o rezonanță inter-
disciplinară (ritual, practici sociale, regalitate), sau însumează biografii excepționale 
care traversează de-a lungul vieții experiențe culturale diferite. Utilizând sintagma lui 
Geoff Eley putem vorbi în cazul propunerilor lui Duindam de o „istoricizare a globa-
lului”.30 În acest sens, opțiunea lui Duindam nu are doar simple conotații geografice, 
ci asumă o fundamentare teretică și metodologică particulară. Analiza unor teme și 
categorii istorice impune observarea modelelor și practicilor sociale legate de Curțile 
monarhice pentru decantarea tradiției care le legitimează sau a influențelor ca rezultat 
a difuzării-receptării lor în medii sau epoci istorice diferite. 

26 Ibidem, pp. 5-9.
27 Ibidem, p. 9.
28 Ibidem, p. 4; DCEA, pp. 2-4.
29 EHQ, p. 617.
30 Geoff Eley, „Historicizing the Global, Politicizing Capital: Giving the Present a Name”, în 

History Workshop Journal, 63(2007), pp. 154-188; pentru conceptul de istorie globală vezi și 
Raymond Grew, „Expanding Worlds of World History”, în The Journal of Modern History, 
78(2006), 4, p. 878-898; Michael Lang, „Globalization and Its History”, în The Journal of 
Modern History, 78(2006), 4, pp. 899-931.
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La baza definirii acestei viziune globale asupra istoriei el plasează metoda compa-
ratistă. Această metodă s-a dovedit fertilă în studierea Curțiilor franceză și habsbur-
gică în cartea pe care o publica în 2003. Aplicată celor două Curți pe baza cercetării 
intensive a surselor primare, a fondurilor arhivistice, a continuat să o rafineze și să o 
etaleze ca un concept cheie al istoriei globale și interculturale.31 Comparatismul poate 
aduce avantaje cercetării istorice dacă este folosit în cele două sensuri pe care istoricul 
i le acordă. Astfel, vorbește depre un comparatism sincronic și altul diacronic. Din 
perspectiva comparatismului diacronic istoricul evidențiază continuitățile și schimbă-
rile dintr-o regiune, pe când comparatismul sincronic îi permite istoricului să studieze 
asemănările și deosebirile privind viața de la Curte în diverse regiuni sau în aceeași 
epocă.32 Succesul metodei comparatiste este condiționat de gradul de cunoaștere oferit 
de studiile de caz. În același timp, depinde de varietatea și natura surselor primare 
cunoscute și analizate de istoric. Preeminența anumitor tipuri de surse în cercetarea 
istorică au orientat interpretarea istoriogrfică, astfel accentul pus pe sursele literare și 
memorialistice au cantonat discuția asupra chestiunilor de reputație și prestigiu, iar 
apelul la documentele de arhivă tinde să reflecte mai cu seamă viața cotidiană și rutina 
vieții de la Curte. Reorientarea, observată în istoriografie în ultimii anii, către cerceta-
rea surselor primare a conturat un tablou al Curții viu colorat, un teritoriu al compe-
tițiilor și o umanizare a istoriei. Curțile nu mai sunt privite ca o „cușcă aurită” sau ca 
„templu al gloriei”, ci ca spații vii, populate de oameni.33 Utilizarea de către Norbert 
Elias cu precădere a memoriilor lui Saint-Simon i-a oferit un alt motiv de reticență, în 
fapt sesizat și de alți istorici cum a fost cazul lui Emmanuel Le Roy Ladurie, în 1997.34 
Volumul disproporționat al surselor și natura lor diversă pentru perioade și regiuni 
diferite constituie în schimb un „obstacol formidabil pentru cercetarea comparativă”.35 
Lui Duindam acest impediment nu-i pare insurmontabil, bogăția surselor pentru o 
epocă istorică sau o Curte anume poate oferi sugestii în măsură să întregească tablo-
ul acolo unde sursele sunt puține.36 Demersul comparatist poate fi asumat în diverse 
modalități, ca cercetare individuală focalizată pe o anumită tematică și prin recursul 
la literatura secundară. În altă ordine de idei, comparatismul poate fi exersat, în cu-
vintele lui Duindam, „ca un demers fundamentat pe o cunoaștere a mai multor cul-
turi, limbi și izvoare, organizate ca efort colectiv.” Amblele demersuri sunt văzute ca 
necesare în preliminarea unui proces aflat în desfășurare.37 Volumele colective la care 
a fost editor, din 2011 (cu un caracter mai general), 2013 (dedicat studierii focalizate 
a raporturilor dintre practicile juridice din Europa și Asia, din Antichitate și secolul 

31 RCDSE, pp. 9-11; EHQ, pp. 616-617; DCEA, pp. 4-10.
32 DCEA, p. 5.
33 RCDSE, p. 10.
34 Vezi William Doyle, în French History, 2004, p. 238.
35 RCDSE, p. 10.
36 Ibidem, p. 11.
37 Ibidem, p. 4.
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al XVIII-lea, măsura în care suveranii au folosit legea ca instrument de dominație), 
2014 (care sondează relația dintre suveran și provincie, ritualurile și ceremoniile ca 
mijloace de definire a solidarităților păolitice premoderne într-un spațiu geografic ge-
neros, China, Europa, Imperiul otoman) și cel care urmează să apară în 2015, volum 
de autor, se înscriu în această dimensiune preliminară menită să ofere „o cunoaștere 
specializată” și „informații detaliate” care să revigoreze perspectiva comparatistă în 
cercetarea Curților monarhice.

Pledoaria istoricului olandez cu privire la scrierea istoriei curților monarhice din 
epoca modernă timpurie evidențiază interesul pentru cercetarea interdisciplinară, 
convocând discipline precum sociologia, istoria artei, antropologia istorică, politologia 
istorică, însumând sugestii metodologice și tematice semnificative. La fel, istoricul a 
dezvoltat o afinitate pentru istoria globală și interculturală, demers care tinde să lăr-
gească orizontul de cercetare al istoriografiei și al problematizării istorice. Propunerea 
sa se întemeiază pe revitalizarea metodei comparate și pe întemeiarea cercetării pe 
analiza și interpretarea surselor primare în general, dar în mod special pe sursele din 
arhive, mai puțin folosite până acum de cercetători. Desigur, istoricul nu exclude o 
serie de fragilități ale proiectului său istoriografic determinate de o mare diversitate 
culturală și lingvistică și mai cu seamă de relevanța corpusului documentar pe care 
istoricul își bazează cercetarea în diferite zone ale lumii sau de-a lungul epocilor isto-
rice. Importanța proiectului său istoriografic rezultă, pe de-o parte, din contextul isto-
riografic în care a fost formulat și prezentat, după ce cartea lui John Adamson, publi-
cată în 1999, arăta o revitalizare a studiilor cu privire la Curțile princiare premoderne 
din Europa.38 Pe de altă parte, proiectul istoriografic elaborat de Duindam câștigă în 
relevanță prin asumarea unei cercetări colective și instituționale care depășește limi-
tele unui proiect oricât ar fi el de coerent și vast, personal, individual. Nu în ultimul 
rând, punerea în discuție a modelului Elias, a conceptelor dominante eurocentrismul, 
formarea statelor și modernizare, utilizate ca termeni cheie ai structurării discursului 
istoriografic deschide calea unei dezbateri necesare și permanente pentru formarea și 
performarea cercetătorului în domeniul istoriei.

De asemenea, este sugestiv să comparăm pașii istoricului olandez în elaborarea 
programului istoriografic cu reperele principale ale evoluției carierei sale academice. 
Programul istoriografic a debutat cu o analiză detaliată și o detașare de modelul Elias 
(1993, 1995); al doilea pas l-a reprezentat volumul despre Versaille și Viena (2003); ur-
mătorul, al treilea pas îl constituie publicarea volumului colectiv în anul 2011. Ultimul 
pas, cel de-al patrulea, în schimb, a fost doar enunțat, fiind cartea de autor Dinastia: 
o istorie globală anunțată ca apariție editorială pentru anul 2015. În planul carierei 
academice reperele se înscriu în următorul altgoritm: între anii 1991 și 2008 a avut 
angajamente ocazionale la Universitatea din Utrecht, între timp fiind și fagotist; din 

38 John Adamson, The Princely Courts of Europe: Ritual, Politics, and Religion under the Ancien 
Regime, 1500-1700, London, 1999.



38

anul 2008 a devenit titular la Universitatea din Groningen, iar din septembrie 2010 la 
Universitatea din Leiden. Anii de început ai carierei par a fi dominați de incertitudine, 
nesiguranță și căutări. În această ambianță s-au definit primii doi pași ai proiectului 
său istoriografic, distanțarea de modelul Elias și afirmarea metodei comparatiste în 
studiul Curților monarhice. Metoda comparatistă a fost anturată de o opțiune metodo-
logică semnificativă pentru demersul istoriografic propus, apelul la sursele arhivistice. 
Pentru cei care i-au recenzat cartea din anul 2003 acest aspect impresionează și unii 
l-au și etichetat drept „cercetător arhivist”39. Închegarea proiectului istoriografic s-a 
petrecut după anul 2008 printr-o serie de studii și introduceri la volume colective în 
momentul consolidării carierei sale academice. Consecvența și încăpățânarea care l-au 
caracterizat aproape două decenii s-au transformat după 2008 într-un aplomb intelec-
tual și o dorință profesională de consacrare istoriografică. 

În final, merită subliniată o oarecare „mondenitate” a scrisului istoricului olandez.40 
În ce sens? Înainte de a-și lansa cartea din 2011, a publicat o serie de studii preliminare 
în reviste care dau tonul unor mode istoriografice. În acestea, Duindam a argumentat 
necesitatea noului său demers, global și comparativ privind cercetarea istorică a cur-
ților și dinastiilor. Desigur, aceste contribuții preliminare pot dovedi un demers pro-
gramatic conceput, fundamentat pe o viziunea istoriografică înnoitoare. Dar prezența 
studiilor și a istoricului în reviste a căror resurse provin de la instituțiile europene, 
prezența la conferințe finanțate de aceleași instituții europene, au darul de a induce, 
valida și impune în rândrurile lumii academice nu doar o tematică de cercetare, ci și o 
capitalizare a domeniului de cercetare și plasarea acestuia în proximitatea unor resur-
se substanțiale menite să-l avantajeze în competiție cu alte inițiative. Cred că în acest 
caz putem vorbi și de o strategie de marketing istoriografic, o chestiune de actualitate 
pentru cercetările individuale, dar și pentru proiectele instituționale. 

39 Vezi Derek Beales, în American Historical Review, June 2004, pp. 967-968; T.C.W. Blanning, în 
German History, 2005, pp. 265-266; Peter Mario Kreuter, în Suedost-Forschung, 68(2009), pp. 
629-631.

40 J. Duindam este membru într-o societate internaţională de studii intitulată Society for 
Court Studies, înfiinţată la Londra, în 1995, organizaţie care oferă seminarii şi conferinţe 
internaţionale. Societatea are ca membri cercetători, scriitori, curator şi alte categorii, toţi 
interesaţi de „schimbul de cunoştinţe şi idei cu privire la toate aspectele curţilor regale şi 
princiare”. Societatea are o structură internaţională, alături de personae fizice la ea au aderat 
şi alte organism şi asociaţii: Centre de Recherche of the Château de Versailles, Centro Studi 
Europa delle Corti din Ferrara, La Corte en Europa, Institute of the Universidad Autónoma 
of Madrid, din Europa, şi din 1998 s-a afiliat din America, The North American Society for 
Court Studies. De asemenea, societatea este integrată în Court Studies Forum. Pentru detalii 
vezi www.courtstudies.org.




