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O książce

A

jeśli ktoś zaproponowałby ci, abyś na jeden dzień
został dworzaninem Króla Słońce? Zapewne już
widzisz oczami wyobraźni, jak paradujesz w boga-

tym stroju po pełnych przepychu pałacowych korytarzach,
bawisz się na balu w towarzystwie pięknych dam dworu i wytwornych kawalerów, a potem zasiadasz za suto zastawionym
stołem i raczysz się królewską strawą i napitkiem…
Ale hola, hola, waszmości! Lepiej trzymaj swoją wyobraźnię
w ryzach! To nie takie proste, jak się wydaje. Musisz znać pewne zasady, bo ich nieznajomość może się okazać zgubna. Pytasz, o jakie zasady chodzi? O etykietę, waszmość, o etykietę!
Mam jednak dla ciebie pewien podręcznik, z którego dowiesz
się, jak postępować. Książka, którą ci wręczam, to kompendium wiedzy o etykiecie na dworze królów Francji. Pamiętaj
jednak, że sama znajomość etykiety i zasad dotyczących porządku pierwszeństwa, rang, godności i przywilejów to nie wszystko. Kluczem
do dworskiego sukcesu jest opanowanie sztuki umiejętnego korzystania z ustanowionego zbioru reguł. Jesteś gotów poznać ten sekret?
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Media o książce
Czerpiąc z dzieł pamiętnikarzy i kronikarzy, Daria Galateria stworzyła smakowity podręcznik.
Laurent Lemire
L’OBS

Znakomite opracowanie, ilustrowane i kompleksowe.
Giuseppe Scaraffia
SETTE-CORRIERE DELLA SERA

Zwięzły, ale starannie opracowany słownik, który umożliwia czytelnikowi przeniesienie się do świata ancien régime’u, który pomimo upływu kilku stuleci nie
przestaje fascynować.
Luca Mirarchi
L’UNIONE SARDA

W nowej książce Darii Galaterii dwór Króla Słońce jest wspaniałym widowiskiem. Oszałamiającym.
Marco Cicala
IL VENERDÌ DI REPUBBLICA

© Wikimedia Commons / Cquest
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Podręcznik idealnego
dworzanina

P

rzyszły idealny dworzaninie, w twojej głowie kłębią się tysiące pytań?
W tej książce znajdziesz na nie odpowiedź. Nim zajrzysz do środka,
pozwól, bym ci o niej krótko opowiedział.

To książka, która przybliża zasady dworskiej etykiety, dopracowane i rozbudowane za czasów Ludwika XIV. Jest osobliwą kroniką codziennego życia wersalskiego dworu, spisaną przez pryzmat zasad rządzących zachowaniem i rozkładem dnia mieszkańców pałacu, który w czasach Króla Słońce był zamieszkały
przez dwór liczący blisko tysiąc osób i drugie tyle służby.
© Wikimedia Commons / Myrabella
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Pierwsza część przybliża okoliczności i powody wprowadzenia rozbudowanej etykiety, opartej w dużej mierze na zasadach ceremoniału ustanowionych
przez Katarzynę Medycejską. W czasach Ludwika XIV dopracowano sztukę
eleganckiego zachowania do perfekcji, w niektórych przypadkach graniczącej z przesadą.
Druga część to alfabetyczny zbiór haseł dotyczących wersalskich zwyczajów
i obyczajów. Jest to jednak zbiór osobliwy, jego autorka jest bowiem daleka
od serwowania prostych definicji. Każde z haseł zawiera objaśnienie konkretnej zasady lub ceremoniału, hojnie okraszone błyskotliwymi i zabawnymi
anegdotami.
Zagłębiamy się w lekturze?
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Etykieta na co dzień
Pamiętaj, czytaj uważnie, diabeł tkwi w szczegółach!

K

ról Słońce pragnie się posilić, zdjąć buty lub udać na spoczynek? To nie
takie proste, jak mogłoby się wydawać. Sam ceremoniał królewskiego
przebudzenia zajmował blisko dwie godziny.

Ludwika XIV budzono o wpół do ósmej rano, zaraz potem wchodzili
pierwszy lekarz, pierwszy chirurg i stara piastunka. W czasie „petit lever”
wchodzili wysocy urzędnicy komnaty: wielki szambelan, pierwsi szlachcice
komnaty, wielki mistrz i mistrz garderoby pełniący służbę w danym roku
[…], a także pierwsi pokojowcy, a wraz z nimi dworzanie cieszący się przywilejem wielkich wejść.
Wszystko było obwarowane ściśle określonymi wytycznymi i ujęte w sztywne
ramy etykiety, rozbudowanej w niektórych przypadkach do granic absurdu.
Diuszesa zawsze szła po lewej stronie Mademoiselle de Clermont, przechodziła przez drzwi w tym samym czasie co ona, z tą jedną różnicą, że
„ramię księżniczki było wysunięte przed towarzyszącą jej diuszesę. Tren jej
sukni niesiono obok Mademoiselle de Clermont równie długo jak tren sukni księżniczki, z tą jedną różnicą, że suknię osoby utytułowanej puszczano
w połowie pomieszczenia poprzedzającego to, w którym się znajdowała,
a suknię księżniczki trzymano dalej. Tren sukni osoby utytułowanej ujmowano ponownie w tym samym miejscu, w którym go upuszczono”.
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Przyswojenie szczegółowych zasad nie było prostym zadaniem. Nie brakowało zatem gaf, nieporozumień i chwil zakłopotania.
Król Słońce był nieprzejednany w kwestii miejsc
przy stole. Pewnego wieczoru Madame de Torcy,
córka ministra i żona Colberta de Torcy, w czasie późnej kolacji przez przypadek zajęła miejsce
należne diuszesie de Duras, która przyszła spóźniona, król nie tknął swego talerza i nie powiedział słowa.
Niektóre zasady zdradzały dbałość o kwestie
bezpieczeństwa:
W czasie późnej kolacji królowi i władcom podawano złotą tacę z przykrytym kielichem i dwoma kryształowymi karafkami zawierającymi wodę
i wino. Szlachcic usługujący do stołu wlewał odrobinę wina i wody do
„próby”, niewielkiej filiżanki z pozłacanego srebra, którą podawał nadzorcy służby zwanej „gobelet”. Ten przelewał połowę tego, co otrzymał, do
drugiego naczynia i obaj wypijali zawartość. Następnie szlachcic usługujący do stołu wykonywał rewerans i odkrywał kielich króla, który sam sobie
nalewał.
Wiem, że niektóre przytoczone historie mogą ci się wydawać przezabawne, ale
ich uczestnikom z pewnością do śmiechu nie było. Wyobraź sobie, że pewnego
razu żołnierze założyli się między sobą, że uprowadzą kogoś ważnego. Zasadzili
się więc w lesie w pobliżu Paryża. Los im sprzyjał – drogą z Wersalu do Paryża
jechała królewska kareta zaprzężona w sześć koni. Na ich nieszczęście w karecie
podróżował Monsieur le Premier, pierwszy koniuszy zarządzający Małą Stajnią,
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niezamożny, więc na okup nie było żadnych
szans. Skąd wziął się w karecie króla? Ano stąd,
że dysponował przywilejem korzystania z królewskich karet.
Nieprzestrzeganie lub niewłaściwe przestrzeganie
zasad etykiety, na której punkcie Ludwik XIV
miał swoistą obsesję, groziło utratą dotychczasowej pozycji i przywilejów. Wersalska etykieta była
rodzajem gry. Określała stosunki i hierarchiczną zależność między poszczególnymi członkami
dworu króla Francji. Etykieta była ważnym elementem wersalskiego widowiska, wystudiowane
ruchy, teatralne gesty i powtarzalność codziennych ceremoniałów wprowadzały ład i porządek. Każdy znał przynależne mu
miejsce w dworskiej hierarchii. Nie zapominaj, że wersalski dwór był tak naprawdę instytucją, bardzo skomplikowaną konstrukcją, której jądrem i siłą napędową był władca, dla którego etykieta była doskonałym narzędziem pozwalającym na wyróżnienie lub ukaranie wybranych dworzan. Etykieta stwarzała okazję
do intryg, pozwalała na realizację własnych ambicji lub polityki rodu, otwierała
lub zamykała drogę do kariery, awansów i pieniędzy. Nie zapomnij o tym!
Z książki dowiesz się, jakim zaszczytem była możliwość trzymania lichtarza
w czasie wieczornej modlitwy króla, kto mógł podawać królowi koszulę nocną,
a kto ręcznik, jaki ceremoniał towarzyszył narodzinom królewskich potomków, kto miał prawo noszenia żałoby po królowej, dlaczego taboret był meblem
o wyjątkowym znaczeniu, a nawet ile kosztował zaszczyt opróżnienia nocnika
z królewskimi ekskrementami. Tak, wcale się nie przesłyszałeś, królewskiego
nocnika:
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W czasie „petit coucher” król przebierał się, życzył dobrej nocy dworzanom,
a następnie siadał w koszuli nocnej na krześle z dziurą, aby załatwić swoje
potrzeby fizjologiczne. Przy tej czynności mogli asystować jedynie szlachcice
komnaty, ale istniał specjalny patent uprawniający do opróżniania miski
z królewskimi odchodami. Nazwa przywileju – „brevet d’affaires” – pochodzi od nazwy krzesła („chaise percée” lub „chaise d’affaires”), zaszczyt ten
mógł kosztować nawet sześćdziesiąt tysięcy écu.
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Relacje z pierwszej ręki

M

yślisz, że to wszystko wymysły i historie wyssane z palca. Mylisz
się wielce, bo ten podręcznik powstał w oparciu o teksty źródłowe, listy i pamiętniki znamienitych lokatorów wersalskiego pała-

cu i osób, które miały przyjemność gościć na dworze Króla Słońce.
Autorka zręcznie tłumaczy zasady etykiety i różnice między poszczególnymi
godnościami i przysługującymi im zaszczytami, posiłkując się obfitymi źródłami z epoki, głównie pamiętnikami Saint-Simona, zapiskami Dangeau, listami
markizy de Sévigné czy listami bratowej Króla Słońce – Elżbiety Charlotty, drugiej żony Filipa I Burbona-Orleańskiego. Z cytatów zaczerpniętych z zapisków
osób, które miały ten zaszczyt lub to nieszczęście – nie nam to oceniać – być
częścią królewskiego dworu, wyłania się imponująco dokładny obraz dworskiej
machiny.
Jednak pamiętnikarze, których zapiski stanowią źródło także i niniejszej
pozycji, są przede wszystkim narratorami – opowiadają o etykiecie tylko
wtedy, kiedy dochodzi do naruszenia jej zasad, a w szczególności, kiedy staje
się ona źródłem zgubnych, komicznych lub niesłychanych przygód.
Jeśli jesteś miłośnikiem historii, to docenisz próbę ubrania skomplikowanych
zasad w przystępną treść. Humor i barwna narracja sprawią, że książka zafrapuje
cię i zaskoczy. Historie ilustrujące poszczególne hasła wydarzyły się naprawdę.
Przyczynkiem do tych przygód – czasem strasznych, czasem śmiesznych – była
właśnie etykieta. Autorka odchodzi od analizy kwestii etykiety z punktu widzenia historyków i patrzy na nią oczami arystokratów, którzy mieszkali na
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królewskim dworze. Nierzadko byli uważnymi obserwatorami, dociekliwymi
i wnikliwymi jak Saint-Simon. Oczywiście ich wersja wydarzeń jest subiektywna. To spojrzenie przefiltrowane przez własne uczucia, dążenia i ambicje.
Pamiętaj jednak, że dla nich etykieta była czymś zupełnie naturalnym, a jej
zasady były w większości w pełni zrozumiałe. Kwestie precedencji (porządku
pierwszeństwa), tytulatury, długości trenów, zasad usługiwania do stołu, miejsca
w kościele itd. mogą się nam wydawać trywialne, ale w czasach Króla Słońce,
a także jego poprzedników i następców, były kwestiami ogromnej wagi. Najlepszym tego przykładem są zapiski Saint-Simona, który zaciekle bronił godności
diuka i para, dawnych tradycji i zasad.
Saint-Simon był jednym z największych francuskich pisarzy (dla niektórych nawet
największym). Sam o sobie oczywiście tak nie myślał. Według niego cały jego prestiż

WYDAWNICTWO ASTRA | 12

tkwił w posiadanej godności arystokraty. Nawet jeśli próżni kompilatorzy spędzali
sen z powiek tego człowieka rozmiłowanego we wspomnieniach, to źle ukazywali
prawdę, którą on widział barwną, absurdalną, nieprzewidywalną, sprzeczną, czasami trywialną […], czasami niesłychaną […], powodowaną niskimi pobudkami,
ale pozbawioną sensu […] i nieustannie pasjonującą. Można ją było oddać jedynie barokowym językiem, takim, jakiego on używał w połowie racjonalistycznego
XVIII wieku.
Relacje dworzan mieszkających w Wersalu pozwalają nam spojrzeć na dworski
świat od środka, poznać go od podszewki, zajrzeć w tryby wersalskiej machiny.
Za pomocą anegdot, relacji naocznych świadków i historii zasłyszanych przez
dworzan i spisanych przez pisarzy, pamiętnikarzy, kronikarzy i historiografów
autorka kreśli plastyczny obraz epoki Króla Słońce i złotej klatki, jaką był wersalski pałac.
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O autorze

D

aria Galateria (ur. 1950) wykłada literaturę francuską na rzymskim
uniwersytecie La Sapienza. Autorka kilku pozycji na temat wersalskiego dworu i rewolucji francuskiej, m.in. Parigi 1789, Sellerio

1989; Fughe dal re Sole, Sellerio 1996. W 1996 r. otrzymała nagrodę „Grinzane
Cavour” za książkę Fughe dal re Sole. W 2005 r. została uhonorowana francuskim odznaczeniem Ordre des Arts et des Lettres (Order Sztuki i Literatury),
przyznawanym za znaczące osiągnięcia w dziedzinie sztuki i literatury oraz popularyzację sztuki i literatury we Francji i na świecie. Przełożyła na język włoski
i zredagowała wiele utworów francuskich pisarzy, takich jak: Marcel Proust,
Charles Perrault, Anatole France czy Denis Diderot. Prowadziła audycje radiowe w Rai Radio 3 („Spaziotre”) i Radio 2 („Alle otto della sera”). Od 1990 r.
współpracuje z Il Manifesto, La Repubblica i L’espresso.
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Historia w najlepszym wydaniu

