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Pentru Mr. Zutt, ...
ca să ştie că i-am iertat de mult 
aluzia ironică la dinozauri... 
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Cuvânt  înainte 

Ne aflăm în anul 2009 d. Hr. Întreaga Germanie este animată 
de ideile de democraţie şi economie de piaţă socială. Întreaga 
Germanie? Nu! Câţiva cavaleri neîmblânziţi nu încetează să 
se opună opiniei predominante. Sunt apărători înfocaţi ai 
monarhiei şi, dacă li s-ar permite, ar mai pleda şi astăzi pentru 
reinstaurarea ei… 

Mătuşa mea, Jeannchen, avea o cutie din lemn de cedru care 
stătea pe o măsuţă din salon şi conţinea ţigări, pentru oaspeţi. 
Capacul era împodobit cu o fotografie alb-negru în ramă, repre-
zentând un parc încântător, cu copaci bătrâni, uriaşi, în mijlocul 
căruia trona un conac elegant. 

Mătuşa mea se trăgea din Prusia Orientală, după refugiere se 
stabilise la Wentorf, lângă Hamburg. Prietenul şi colocatarul ei 
statornic era un baset sârmos, făptură excesiv de prietenoasă. 
Din cauza lui, musafirii aveau adesea dificultăţi în conversaţie, 
deoarece pretindea cu încăpăţânare să i se acorde atenţie, dând 
permanent din coadă. În rest, nimic. Şi toată discuţia aluneca, 
firesc, asupra lui. 

Uneori copiii din vecini veneau să întrebe dacă au voie să 
plimbe câinele. Tante Jeannchen se arăta de acord, cu toată bună-
tatea ei. Iubea copiii, le dăruia dulciuri şi le spunea poveşti de 
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demult, ghemuită în colţul sofalei, sprijinită de spetează şi de 
perne, tot mai mică şi mai firavă, pe măsură ce îmbătrânea. Le 
arăta copiilor imaginea de pe capacul cutiei pentru ţigări şi 
le spunea că este casa în care se născuse. Micuţii o ascultau şi 
dădeau din cap, în semn că înţeleg. Ştiau despre ce anume era 
vorba: „Spitalul.“ 

Genul de poveste care circulă cu predilecţie în lumea nobili-
lor, iar ascultătorul se simte imediat într-un mediu familiar. 
Nobilii nu au living, ci salon, trăiesc gândindu-se la strămoşi şi 
cresc în case atât de mari, încât muritorul de rând îşi imaginează 
că este spitalul orăşenesc. Unii burghezi îi şi consideră dinozauri, 
din această cauză. 

Poveştile lor par să vină din alte vremuri, de multe zeci, dacă 
nu cumva sute de ani, dintr-o lume aparent plină de absurdităţi 
şi de sminteli. Adevărul este însă cu totul altul. Episoade de felul 
celui tocmai relatat se petrec, aici şi acum, în cele mai multe case 
aristocratice. Reprezintă realitatea pentru copiii şi maturii din 
familiile vechi, felul în care gândesc, cum sunt educaţi, cum se 
comportă şi cum îşi vor educa şi ei copiii, la rândul lor. Este 
mediul în care se simt ca peştele în apă. 

Nobilimea a existat şi există în continuare, vechile familii nu 
s-au stins peste noapte şi îşi cultivă intens cultura şi tradiţiile. 
Chiar dacă majoritatea nu mai trăiesc în castele, cetăţi şi în 
conace, îşi cresc copiii ca şi cum nu ar fi exclus ca asta să devină 
din nou o realitate a zilei de mâine. În definitiv, unui vlăstar 
nobil i se întâmplă frecvent să-şi viziteze mătuşa sau unchiul în 
weekend sau în vacanţă, care pot locui, deloc întâmplător, 
într-un castel medieval. Şi atunci tânărul trebuie să ştie cum să se 
poarte. Să ştie că spaţiile de acolo sunt largi, iar mobila foarte 
veche, că există o anume etichetă în conversaţie şi că la masă 
trebuie să stai drept şi nu ai voie să te ridici şi să zburzi, unde şi 
când îţi trece prin minte. 

Şi acasă la noi se auzea adesea: „Dar la bunica să nu faci una 
ca asta!“, atunci când nu ne purtam frumos la masa de prânz, 
ceea ce ne prindea bine. Deoarece şi bunicii mei trăiau într-un 
castel, unde, în ciuda amabilităţii cu care eram întâmpinaţi, 
lucrurile se desfăşurau totuşi puţin diferit. Acolo, bucătăreasa îşi 
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făcea apariţia în salon dimineaţa, după micul dejun, cu şorţul 
apretat, şi întreba meniul dorit pentru prânz, la masă servea 
valetul, cu mănuşi albe şi, de la sine înţeles, nimeni nu avea voie 
să-şi părăsească locul înainte ca stăpâna casei să se ridice de la 
masă. Între timp, bunicii au murit, iar casa şi-a găsit o altă utili-
zare, dar multă vreme a reprezentat punctul de refugiu al vieţii 
de familie, acolo ne întâlneam verii de aceeaşi vârstă, petreceam 
neuitate vacanţe de vară şi furtunoase sărbători, învăţând tot 
ceea ce trebuie neapărat învăţat despre viaţa nobilimii. 

Ceea ce nu înseamnă că aristocraţia este neapărat de modă 
veche. Ea ştie cât se poate de bine să se folosească de rafinamen-
tele modernităţii. Nobilii au fost probabil printre primii care au 
adoptat cu entuziasm telefoanele fără fir, deoarece, într-un castel 
sau într-un palat, te bucuri enorm când nu mai eşti nevoit să 
parcurgi kilometri întregi, în grabă, ca să ajungi la timp la telefon. 

Nobilimea germană are astăzi o prezenţă mai degrabă discretă. 
Cifrele exacte lipsesc şi ele. Wilfried Rogasch scrie în lucrarea sa 
Curs rapid pentru uzul nobililor: „În Germania există date statistice 
pentru orice vrei şi ce nu vrei, în schimb nu există nicio referire 
la numărul cetăţenilor germani care fac parte din rândul nobilimii.“ 
Iar Eckart Conze confirmă în Micul lexicon al nobilimii: „Din cauza 
datelor insuficiente, este dificil să se alcătuiască un raport statistic 
complet asupra nobilimii.“ 

De vină este, nu în ultimul rând, forma de stat. În Republica 
Federală Germania nu există discursuri ale capetelor încoronate, 
iar de legislaţie răspunde parlamentul. Nobilimea nu are îndato-
riri publice. Ajunge în centrul atenţiei doar când vreun reprezen-
tant al ei este nevoit să vândă masiv argintărie sau tablouri, dar 
şi atunci subiectul ţine mai degrabă de presa de scandal. Nobilul 
adoptă conştient locul care i se cuvine în structurile ierarhice 
tradiţionale numai când se află printre ai săi. Atunci prinţul este 
prinţ, iar baronul nu rămâne decât baron, atunci există o ierarhie, 
în care e preferabil să nu intervină răsturnări prin încheierea 
de mariaje, femeile aflându-se, desigur, mereu cu o mică treaptă 
mai jos faţă de bărbaţi. Astfel a luat naştere o societate paralelă 
perfect funcţională, ai cărei membri, în special cei aflaţi la vârsta 
adolescenţei, sunt perfect convinşi de autenticitatea şi dreptul ei 



de a exista. Viaţa socială a nobililor se desfăşoară în cercuri strict 
delimitate şi discrete, în care niciun burghez nu are acces, cu 
excepţia cazurilor în care, întâmplător, ar cunoaşte sau ar fi 
prieten cu vreun nobil. Dar şi atunci există zone în care nu va 
pătrunde niciodată. 

Foarte puţină lume cunoaşte existenţa şi deprinderile acestor 
oameni. Însă şi mai puţină lume cunoaşte sistemul sever de 
reguli care îi guvernează, reflectat desăvârşit în viaţa şi educaţia 
lor deliberată. Iată cum comentează unul din verii mei de fiecare 
dată când îmi sărută mâna: „Altfel, dispare.“ Şi are dreptate, dacă 
nici aristocratul nu mai respectă şi nu mai practică obiceiurile şi 
tradiţiile, ele s-ar stinge curând. 

Arta de a duce o viaţă nobilă este de aceea nu numai un per-
manent joc de-a v-aţi ascunselea cu ceilalţi, cei nenobili, o neînce-
tată delimitare, o izolare, care impune şi în interior un permanent 
„control al respectării celor cuvenite“. Un control aplicat atât de 
strict, încât guvernează existenţa oricărui aristocrat, începând 
din copilărie, când începe să îl deprindă. Prin toate gesturile, 
prin limbaj, prin comportament şi chiar prin aspectul său, un 
aristocrat trebuie să demonstreze permanent, mai ales în rândul 
celor asemenea lui, că este un nobil bun, un nobil veritabil. Şi de 
regulă va prefera să rămână între cei asemenea lui. Iar câte se pot 
face cum se cuvine, sau cum nu se cuvine, în viaţa cotidiană a 
nobililor vor fi relatate în volumul de faţă. Şi totul are prea puţin 
de-a face cu palate şi aventuri romantice, cu straie strălucitoare 
de prinţesă şi coroane scânteietoare. Dimpotrivă: nu este întot-
deauna uşor să fii nobil.
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