
Savoir vivre
Znajomość życia



Historia Savoir Vivre



Savoir Vivre to coś 
więcej niżeli kilka 
sztywnych zasad

Historykom udało się dowieść 
że miał ogromne znaczenie dla 

rozwoju cywilizacji

Do perfekcji tzw. Znajomość życia 
doprowadzili epikurejczycy na 
czele z twórcą Antygony, 
Sofoklesem, lecz poprzez upadek 
imperium Rzymskiego, ich nauki 
upadły zostawiając po sobie 
strzępki historii. Savoir Vivre 
wskrzesił renesans, a konkretniej 
Erzam z Rotterdamuu, w 1530 r. 
napisał on rozprawę De civilitate 
morum puerillum.



De civilitate morum 
puerillum 

Była to księga posiadająca 
praktyczne zalecenia dotyczące 
zachowania w towarzystwie, w 

ciągu sześciu lat wydano ją 
sześć razy, w późniejszych 

latach ta liczba wynosiła aż 130 
przeróżnych wydań.  



Nauczano z niej chłopców jak się 
zachowywać przy stole, witać się. O 
dziwo także tłumaczono jak pluć, 
smarkać i puszczać gazy. Autor 
mówił: “Odwróć się gdy spluwasz, 
by nie ubrudzić i nie opryskać 
nikogo. Gdy jakieś paskudztwo 
spadnie na ziemię rozdepcz je 
nogą, by nie budziło w nikim 
obrzydzenia.” 



Średniowiecze
Wzorce zachowań 

rozprzestrzeniły się na zasadzie 
mody. W czasach monarchii 

absolutnej, wszystkie sfery życia 
były regulowane etykietą, 

przybierała ona absurdalne 
rozmiary, można to sobie 

zwizualizować, sytuacją w której 
Król Ludwik XIV zmusił 10 tys. 

dworzan do zamieszkania w 
Wersalu. 

Etykieta ściśle
 regulowała 
rozkład dnia i 
każdy drobiazg 
życia na dworze.

 “Nie mają czasu 
na myślenie o 
innych błahych 
sprawach – 
cieszył się król.”
~ Ludwik XIV



 W pałacu były dwa tysiące pokoi, 
ale żadnego prywatnego 
apartamentu. Życie pary 
królewskiej rozgrywało się na 
oczach dworu, najintymniejsze 
szczegóły z ich życia były 
roztrząsane jako sprawa wagi 
państwowej. Każdego ranka do 
sypialni króla podążała procesja, by 
oglądać, jak władca wstaje: sto osób 
podzielonych na sześć grup, każda 
kolejna o szczebel niżej w dworskiej 
hierarchii. Miejsce w niej, a więc 
tytuły i przywileje, wyznaczał 
oczywiście monarcha. 

http://www.youtube.com/watch?v=URXDyH2JUCk


Powojenna Polska
W powojennej Polsce ludzie 

kulturalni sięgali po Przekrój z 
popularną rubryką Demokratyczny 

savoir-vivre. Tydzień po tygodniu Jan 
Kamyczek, czyli Janina Ipohorska, 

udzielał rad i wskazówek, które 
stawały się pomocne w różnych 

życiowych sytuacjach, w których 
próbowali się znaleźć Polacy. 

Podobną rolę odgrywały poradniki 
Ireny Gumowskiej.

Europa masowo zaczęła odrzucać 
savoir-vivre gdzieś w połowie lat 60. 
XX w. Wraz z nadejściem epoki 
dominacji liberalizmu. Savoir-vivre 
od początku był również negowany i 
zwalczany przez znaczną część 
lewicy jako objaw „starego porządku. 
Media lansowały wręcz prostactwo i 
wulgarność – tłumaczy Krajski. 
Wiele zasad i norm zanikło w 
czasach PRL-u. Jedne były 
lekceważone, inne wymagały za dużo 
zachodu.



Zdziczenie obyczajów 
nastąpiło niemal we 

wszystkich dziedzinach 
życia, także w kontaktach 
międzyludzkich. Niemiłe 
ekspedientki, opryskliwe 
urzędniczki, nieociosani 

dygnitarze. Legendarne są 
gafy Władysława Gomułki. 

Na jednym z rautów we 
francuskiej ambasadzie 

podano owoce morza, a do 
nich miseczki z 

aromatyczną wodą do 
umycia rąk.

Widząc pływające plastry 
cytryny, szef partii uznał, 
że to lemoniada. Szybko 
jednak wytłumaczono mu 
przeznaczenie czareki 
reszta przyjęcia upłynęła 
już bez zgrzytów. 
Przynajmniej do deseru. 
Kiedy pierwszy sekretarz 
zobaczył wazę ponczu 
pełną pokrojonych 
cytrusów, bez wahania 
zanurzył w nim dłonie



Stare powraca 
Po rewolucji obyczajowej dorośli 

zaczęli stopniowo przyjmować zasady 
swoich dzieci, a surową dyscyplinę 
zastąpiło bezstresowe wychowanie. 

Efekty widać do dziś: głośne 
rozmawianie przez telefon w 

miejscach publicznych, siedzenie z 
rozłożonymi nogami, odbieranie 
telefonów podczas przyjmowania 

gościa itp. Savoir-vivre kultywowano 
jedynie w nielicznych „oazach” 

tworzonych przez starą arystokrację 
czy grupy inteligencji.

Na początku lat 90. zaczął wracać do 
łask. – Wielu ludzi w Europie 
uświadomiło sobie wagę kultury życia 
codziennego, fakt, że dzięki niej to 
życie jest nie tylko piękniejsze, ale w 
istocie i łatwiejsze – wyjaśnia Krajski. 
W Polsce w ostatnich latach ukazało się 
kilkadziesiąt poradników traktujących 
o tym problemie. Mimo to savoir-vivre 
wciąż bywa rozumiany wąsko i 
utożsamiany wyłącznie z etykietą. 



Rodzaje Savoir Vivre



Przy stole, sposób 
siedzenia

Savoir-vivre wymaga, abyśmy 
siedzieli przy stole z plecami 
opartymi o krzesło. Nie można się 
garbić ani zakładać nogi na nogę, bo 
takie ich ułożenie może właśnie 
spowodować nasze przygarbienie. Co 
więcej, na stole trzymamy tylko 
dłonie,

nie opieramy na nich łokci, a gdy 
już przystąpimy do posiłku, 
kierujemy łyżkę czy widelec wprost 
do ust - nie nachylamy się głową ku 
talerzowi. Aby po drodze nie wylać 
na siebie zupy czy nie strącić 
kawałka mięsa, nabieramy na 
sztućce małe porcje.



Przed posiłkiem
Savoir-vivre nakazuje, by przed 
posiłkiem położyć serwetkę na 

swoich kolanach, poniżej linii stołu. 
Nie kładziemy jej obok talerza ani nie 

zakładamy za kołnierz koszuli.

Zasady dobrego wychowania mówią 
również, by w czasie posiłku nie 
mówić - możemy bowiem opluć 

konsumowanym właśnie jedzeniem 
współbiesiadników.

Jemy zawsze z zamkniętą buzią. 
Jeśli chcemy rozpocząć rozmowę, 
to najlepiej z naszymi sąsiadami po 
lewej i prawej stronie. Można 
pokonwersować również z kimś 
siedzącym naprzeciwko, o ile nie 
będziemy musieli mówić zbyt 
głośno i nachylać się ku rozmówcy, 
opierając łokciami na stole.



Podczas posiłku nie 
powinniśmy życzyć 

"smacznego", ponieważ 
tym sposobem 

sugerujemy, że mógłby 
być on niesmaczny.

Jeśli spożywamy rybę czy mięso - ości i 
kości odkładamy z boku talerza, 
natomiast do "resztek" z owoców 
morza (np. skorup) 
najprawdopodobniej dostaniemy 
osobne naczynie. W restauracji 
orientalnej nie musimy się martwić, że 
nie umiemy jeść pałeczkami - śmiało 
możemy je zastąpić sztućcami. Chyba 
że chodzi o sushi, które lepiej zjeść 
ręką niż za pomocą sztućców właśnie.



Alkohol, a Savoir 
Vivre

Wiele zasad dobrego wychowania 
można złamać, pijąc... i nalewając 

alkohol. Warto wiedzieć, że podczas 
rozlewania wina nie podnosimy 

kieliszka, do którego nalewamy trunek, 
musi on cały czas znajdować się na 

stole. Kieliszek łapiemy w górnej części 
nóżki i nigdy nie wypijamy wina jednym 
haustem. Panie powinny pamiętać, by 
przed spożyciem wina oczyścić usta ze 

szminki - nietaktem jest zostawianie po 
niej śladów na kieliszku.

Sygnał do zakończenia posiłku dają 
gospodarze, a my, odchodząc od 
stołu, powinniśmy powiedzieć 
"dziękuję". Dopiero gdy skończymy 
jeść możemy zdjąć serwetkę z 
kolan i ułożyć ją po prawej stronie 
talerza.

Zakończenie 
Posiłku



Warto Wiedzieć
Bardzo wiele problemów przysparza 
często kwestia poprawnego ułożenia 
sztućców w trakcie i po posiłku - 
można nawet powiedzieć, że 
używając ich stosujemy specjalny 
kod, za pomocą którego informujemy 
o konkretnym etapie spożywania 
jedzenia, na którym jesteśmy. Na 
szczęście kod ten nie jest aż tak 
skomplikowany.

Przerwa w jedzeniu - jeśli cały czas 
mamy posiłek na talerzu, przerwę 
sygnalizujemy, układając sztućce na 
środku talerza, skierowane ku sobie 
- obyty z zasadami dobrego 
wychowania kelner będzie dzięki 
temu wiedział, że jeszcze nie 
powinien nam go talerza. Jeśli 
talerz akurat jest pusty, o przerwie 
w jedzeniu "zawiadamiamy", 
krzyżując sztućce na środku 
talerza.







Dzwoniąc pamiętajmy 
o zasadach savoire 

vivre
Najważniejszą zasadą w 

kontekście używania telefonów 
jest pora wykonywania połączeń 
- przyjmuje się, że czas na takie 
rozmowy obejmuje godziny od 
8.00 rano do maksimum 21.00 

wieczorem. 

Jeśli jesteśmy w pracy, dłuższe 
prywatne rozmowy 
powinniśmy zaplanować po jej 
zakończeniu. Gdy do kogoś 
dzwonimy, obowiązkowo 
przedstawmy się na początku i 
powiedzmy, w jakiej sprawie 
telefonujemy. Jeśli połączenie 
zostało przerwane, zawsze 
ponownie nawiązuje je ta 
osoba, która dzwoniła za 
pierwszym razem.



Zaproszenia
Odwiedzając kogoś w jego domu bądź 

mieszkaniu, starajmy się czuć 
swobodnie, ale bez przesady. 

Niewskazane jest otwieranie drzwi 
czy szafek bez wyraźnego 

przyzwolenia ze strony gospodarza. 
Przed wejściem wytrzyjmy buty na 

wycieraczce i zostawmy je w 
odpowiednim miejscu. Nie 

trzaskajmy drzwiami i nie dotykajmy 
przedmiotów znajdujących się w 

mieszkaniu. Szanujmy cudzą 
własność.



Koniec

Prezentacje wykonał: Eryk Oskar Kmita
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