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Idealny pracownik według Łukasza Górnickiego, 
czyli o XVI-wiecznym rynku pracowniczym

The ideal worker according to Łukasz Górnicki, 
so about XVIth century labour market

The main purpose of the paper is an attempt of indicating the 
skills, which according to Łukasz Górnicki the ideal courtier has to pos-
sess. The paper purpose realization is possible thanks to analysis of ap-
propriate fragments of Dworzanin polski, which fragments handle the 
paper research problem The paper was divided into four parts. In the 
first one the role of court in Renaissance was presented. In the second 
one the Górnicki’s work was presented. In the third one the attributes, 
which the ideal courtier has to possess according to Górnicki. In the 
last one the silhouette of courtier was reconstructed. On the basis of 
the analysis it should be claimed that there is a big range of attributes 
which ideal courtier should have. These attributes can be grouped in 
four categories: military attributes, custom features, physical features 
and education/practical skills.

Keywords: Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, labour market, ideal 
courtier, Renaissance.

Celem niniejszej pracy jest próba ukazania umiejętności, który-
mi według Łukasza Górnickiego powinien odznaczać się idealny dwo-
rzanin. Realizacja celu pracy jest możliwa dzięki analizie odpowied-
nich fragmentów Dworzanina polskiego traktujących o postawionym 
problemie badawczym. Opracowanie zostało podzielone na cztery 
części. Najpierw zaprezentowano rolę dworu w czasach renesansu. 
Potem przybliżono pozycję Górnickiego. Następnie przedstawiono 
cechy, którymi według autora powinien odznaczać się idealny dwo-
rzanin, po czym na ich bazie odtworzono sylwetkę takiego dworzani-
na. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić szeroki 
zakres cech, którymi idealny dworzanin powinien się odznaczać. Ce-
chy te można pogrupować w czterech kategoriach: cechy militarne, 
obyczajowe, fizyczne oraz wykształcenie/umiejętności.
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ski autorstwa Łukasza Górnickiego, realizacja celu pracy natomiast 
będzie możliwa dzięki analizie tych fragmentów wspomnianego 
utworu, które zawierają nawiązania do przedstawionej problema-
tyki badawczej. Opracowanie zostanie ustrukturyzowane w czterech 
głównych częściach. Najpierw będzie miało miejsce przedstawienie 
roli dworu w czasach renesansu. W części drugiej zostaną podane 
najważniejsze informacje związanie z analizowaną pozycją Górnic-
kiego. W dalszej kolejności nastąpi podanie cech, którymi powinien 
odznaczać się idealny dworzanin według renesansowego autora, by 
wreszcie syntetycznie przedstawić sylwetkę idealnego dworzanina.

Rola dworu w czasach renesansu

Podejmując się próby przedstawienia okoliczności napisa-
nia przez Łukasza Górnickiego Dworzanina polskiego, należy mieć 
świadomość ówczesnego kontekstu historycznego oraz sposobu 
funkcjonowania państwa. W czasach renesansu władcy sprawo-
wali swą władzę na dworach, które nie były stabilnymi miejscami 
ich panowania, ale rodzajem mobilnej grupy przenoszącej się wraz 
z władcą z miejsa na miejsce w celu załatwiania bieżących spraw 
w poszczególnych częściach kraju. W tamtych czasach dwory były 
niezwykle ważnym ośrodkiem intelektualnym i kulturalnym państwa 
(Polak 2004: V). Warto wiedzieć, że pomimo doniosłej roli, jaką peł-
nił dwór króla, jakiegoś księcia czy biskupa, taki dwór nie był przez 
ówczesnych pisarzy czy poetów odbierany pozytywnie, ale raczej 

Wstęp

Chociaż dopiero czasy współczesne przyniosły wyraźne wykry-
stalizowanie się prawa pracy i zasad regulujących stosunek pracy 
pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, to jednak instytucja szero-
ko rozumianego zatrudnienia znana była już od czasów najdawniej-
szych i już wtedy osobom zamierzającym podjąć pracę na określo-
nym stanowisku stawiano pewne wymagania. Zakres wymaganych 
umiejętności był oczywiście inny zarówno przy poszczególnych za-
wodach, jak również w danych okresach historycznych. Porównując 
te wymagania z czasami współczesnymi, można zauważyć, że czasa-
mi zdobyć pracę było łatwiej, czasami zaś – trudniej. Tym, co może 
wzbudzić zainteresowanie i zachęcić do bardziej szczegółowych 
analiz, jest kwestia wymagań stawianych osobom, które dawniej 
pełniły funkcję dworzan, a więc osób będących mniej więcej od-
powiednikiem współczesnych wyższych urzędników państwowych. 
Łukasz Górnicki w swoim dziele Dworzanin polski podał zakres cech, 
którymi powinien odznaczać się XVI-wieczny urzędnik państwowy. 
W oparciu o to świadectwo można pokusić się o odtworzenie wy-
magań stawianych w tamtych czasach osobom na wspomnianym 
stanowisku.

Celem niniejszego opracowania będzie próba pokazania, jakie 
umiejętności powinni posiadać XVI-wieczni urzędnicy państwowi, 
by kompetentnie realizować wynikające z pełnionego urzędu obo-
wiązki. Materiałem źródłowym opracowania będzie Dworzanin pol-
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postrzegano go jako siedlisko rozpusty, zła i niegodziwości (Polak 
2004: V-VI). Takie opinie wśród polskich twórców wyrażali choćby 
Jan Kochanowski, Stanisław Hozjusz, Andrzej Frycz Modrzewski czy 
Stanisław Orzechowski (Gallewicz 2006: 28-29). 

Jednocześnie jednak owa krytyka wytoczona przeciwko dwo-
rom stała się rodzajem wyzwania dla części twórców, którzy po-
stanowili polemizować z niesprawiedliwymi w ich opini osądami. 
Na powstanie tekstów ukazujących dwory w pozytywny sposób 
wpłynęła jeszcze jedna okoliczność, mianowicie zmiana centrum 
zainteresowania ówczesnych intelektualistów – z kultury miejskiej 
na kulturę dworu. Przeniesienie punktu ciężkości na instytucje dwo-
ru przy jednoczesnej chęci rehabilitacji pejoratywnego wizerunku 
dworzanina otworzyły zatem drogę do działalności literackiej w tej 
tematyce. Jedną z pierwszych osób, które podjęły wspomniane wy-
zwanie, był włoski intelektualista Baldassarre Castiglione.

Kamieniem milowym okazało się opublikowane przez niego 
w 1528 roku dzieło Il Libro del Cortegiano (Quondam 2016: 12). 
Warto mieć świadomość tego, że utwór został opublikowany dopie-
ro po 16 latach od momentu stworzenia zarysu dzieła1. Przez owe 16 
lat jednak autor nie ograniczał się jedynie do zwykłego powiększania 
utworu o dodatkową treść. Dzieło było systematycznie zmieniane 
i modyfikowane, co spowodowane było z jednej strony zmianami 
funkcji, jakie Castiglione pełnił, z drugiej zaś strony uwzględnianiem 
uwag oraz sugestii swych zaufanych przyjaciół, którym wysyłał tekst 
do oceny. Dzieło Castiglione okazało się niesamowitym sukcesem 
wydawniczym (Pietrzak-Thébault 2016: 53-54). 

Jeszcze w XVI wieku doczekało się ponad sześćdziesięciu wy-
dań, a intelektualiści europejscy chętnie powoływali się na wybrane 
fragmenty Il Cortegiano (Gallewicz 2006: 21). Dzieło wydawane było 
nie tylko w języku włoskim, ale również w wielu innych językach 
(łaciński, francuski, hiszpański, niemiecki, angielski, holenderski) 
(Gallewicz 2006: 23-24). Utwór Castiglione stał się również nie 
tylko podstawą pojedynczych dyskusji nad wybranymi tematami, 
które zostały w utworze podjęte, ale również źródłem inspiracji dla 
całościowych opracowań dla autorów, którzy model zaproponowany 
przez Castiglione starali się naśladować (Sokołowicz 2016: 33). 

Pewien paradoks polegał na tym, że pomimo negatywnego ob-
razu dworu wielu twórców doskonale zdawało sobie sprawę z tego, 
że to właśnie służba na dworze otwiera szansę zrobienia kariery 
politycznej czy to w środowisku państwowym, czy kościelnym. Po 
za tym uzyskanie przychylności władcy czy biskupa zwiększało szan-
sę na publikację własnych utworów, ponieważ to właśnie władców 
było w pierwszej kolejności stać na sfinansowanie wydruku ksią-
żek (Gallewicz 2006: 29). Co więcej, to właśnie na dworach kwitło 
życie kulturalne i oświatowe. W tym sensie osoba znajdująca się 
na dworze miała nie tylko szansę na zrobienie kariery, ale również 
na bierne i aktywne uczestniczenie w życiu oświatowo-kulturalnym 
kraju. Oprócz wspomnianego wsparcia finansowego w zakresie wy-
druku książek książęta mogli również finansować studia zagranicz-
ne swoich podopiecznych, dając im tym samym szansę na zdobycie 
bardzo cenionego wtedy wykształcenia. To z kolei mogło pomóc 
w łatwiejszym zrobieniu kariery i osiągnięciu wysokich stanowisk 
państwowych i kościelnych.

1 Sam utwór natomiast (wyłączywszy zarysy) był pisany przez około 10 lat. 
Zob. (Tygielski 2005: 53).

Górnicki i jego wersja

Autorzy dokonujący tłumaczenia Il Cortegiano różnie podcho-
dzili do włoskiego pierwowzoru. Niektórzy pozostawali bardzo bliscy 
oryginałowi, inni natomiast decydowali się na różne zmiany mniej 
lub bardziej oddalone od oryginału2. Na tym tle „przekład” Gór-
nickiego, sekretarza dworu królewskiego, nie jest jedynie źródłem 
inspiracji, ale dość wiernym odwzorowaniem oryginału (Gallewicz 
1993: 156). Górnicki zachowuje bowiem taką samą strukturę co 
do podziału oraz kolejności poszczególnych ksiąg. W jego układzie 
zatem księga pierwsza i druga poświęcone są obrazowi idealnego 
dworzanina, księga trzecia – portretowi idealnej damy dworskiej, 
księga czwarta zaś – relacjom między dowarzami a władcą (Galle-
wicz 2016: 88; Lichański 1982: 20). Z drugiej jednak strony Górnicki 
w pewnych sytuacjach ingeruje w treści przedstawianych dialogów, 
by dopasować swoje dzieło do mentalności polskich odbiorców3. 
W tym sensie zatem Dworzanin polski nie jest wiernym tłumacze-
niem Il Cortegiano4. W przedmowie poprzedzającej właściwą część 
dzieła autor tłumaczy się ze zmian dokonanych względem oryginału 
(Chróściechowski 1938: 18).

Trzeba mieć świadomość tego, że to właśnie Dworzanin polski 
jest najważniejszym dziełem Łukasza Górnickiego5 i to właśnie ten 
utwór pozwolił mu na znalezienie trwałego miejsca wśród najwięk-
szych polskich przedstawicieli doby renesansu. Pracę nad dziełem 
autor rozpoczął w roku 1559, wydał je zaś w 1566 roku w Krakowie. 
Dzieło skończone zostało tak naprawdę już rok wcześniej, 18 lipca 
(Jurkowski 1993: 245). Fabuła utworu ulokowana została w 1549 
roku (Janicki 2005: 66; Chróściechowski 1938: 17)6. Akcja dzieła zo-
stała przez polskiego pisarza osadzona na dworze biskupa krakow-
skiego Samuela Maciejowskiego w Prądnikach, miejscowości pod 
Krakowem7. Głównymi protagonistami jest dziewięciu dworzan. Są 
nimi Samuel Maciejowski, Stanisław Wapowski, Wojciech Kryski, 
Andrzej Kostka, Aleksamder Myszkowski, Jan Dreśniak, Stanisław 
Bojanowski oraz Stanisław Lupa Podlodowski (Lichański 1982: 20). 
Chociaż bohaterowie utworu są postaciami historycznymi, to jednak 
ze względu na różne okresy historyczne życia, nie mieliby oni moż-
liwości spotkania się tak, jak zostało to przedstawione u Górnickie-
go (Wieliczka 1935: 7). Warto wiedzieć, że Górnicki faktycznie był 
dworzaninem właśnie u Maciejowskiego (Kosiński 1920: 79). Dwo-
rzanin polski określany jest w literaturze jako dzieło parenetyczne, 
a zatem takie, którego celem jest przedstawienie idealnego wzorca 
osobowego, możliwego do naśladowania przez innych (Czerenkie-
wicz 2016: 123; Gruchała 1993: 112)8.

2 Wiernymi tłumaczeniami były np. przekłady Boscána, Colina i Hoby’ego, 
dla Milána, Fareta i Lôba zaś Il Cortegiano był bardziej źródłem inspiracji. 
Zob. (Gallewicz 2006: 27).
3 Jak zauważają znawcy tematu, Górnicki dość znacznie pominął fragmenty 
poświęcone tematowi języka. Zob. (Winiarska-Górska 2016: 100). Sam au-
tor przyznał, że nie był w stanie należycie wyrazić po polsku również wątków 
miłosnych i uczuciowych. Zob. (Dziechcińska 2005: 109).
4 Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach takie postępowanie nie było ni-
czym nadzwyczajnym.
5 W zasadzie Górnickiego można nazwać autorem „jednego dzieła” (auctor 
unius libri), choć trzeba pamiętać, że przekładał on też choćby dzieła Seneki. 
Zob. (Rusnak 2016: 180). Por. (Chodźko 1993: 135; Löwenfeld 1884: 141-152).
6 Wydawcą książki był Maciej Wirzbięta. Zob. (Dygul, Wojtkowska-Maksymik 
2016: 7).
7 Zob. opis tego dworu [w:] (Miziołek 2005: 33-34).
8 W tamtych czasach istniało zapotrzebowanie na taką literaturę. Zob. (Ko-
zielewski 1929: 3).
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Obraz idealnego dworzanina  
w utworze Górnickiego

Dalszym kontekstem zarysowanego przez bohaterów obrazu 
idealnego dworzanina jest próba znalezienia sobie odpowiedniego 
zajęcia. Kolejno wymieniane przez uczestników propozycje niejako 
naprowadzają czytelnika na finalne rozwiązanie, którym jest suge-
stia zakreślenia wizerunku idealnego dworzanina, a więc podanie 
cech zarówno fizycznych, jak i psychicznych, którymi taka osoba 
powinna się odznaczać. W tym kontekście pojawia się również po-
krótce jedynie wspomniany poboczny cel tej aktywności – przy za-
kreśleniu wizerunku takiego dworzanina łatwiej będzie ustalić, kto 
podpada pod ten ideał, a zatem kto jest godzien piastować urzędy 
dworskie, kto zaś pod ten obraz nie podpada, a zatem nie zasługuje 
na bycie królewskim urzędnikiem.

Właściwy opis poprzedza dość ciekawa refleksja Kryskiego o su-
biektywnej ocenie cech. Bohater ten zauważa, że ta sama cecha 
charakteru może zostać zakwalifikowana ambiwalentnie, w zależno-
ści od tego, kto wydaje sąd: jedna osoba może uznać dany atrybut 
za przywarę, druga – za zaletę. W ten sposób Górnicki sugeruje, 
przynajmniej częściowo, że zakreślony w jego dziele wizerunek rów-
nież jest subiektywny, a zatem oparty na pewnych założeniach i do-
świadczeniu autora. Oczywiście nie oznacza to, że jest przypadkowy, 
ponieważ bohaterowie Dworzanina polskiego starają się przedsta-
wić konkretne uzasadnienia właśnie takich, a nie innych cech.

Jedną z pierwszych wymienionych cech idealnego dworzani-
na jest odpowiednie pochodzenie. Zdaniem Kryskiego powinien 
on pochodzić z właściwego domu, a zatem posiadać szlacheckie 
pochodzenie (Wojtkowska-Maksymik 2007: 197). Zdaniem prota-
gonisty posiadanie właśnie takiego atrybutu jest istotne z dwóch 
zasadniczych powodów. Po pierwsze, dworzanin jest odpowiednio 
formowany przez ramy historii własnego rodu do ściśle określonych 
zachowań. Żeby nie przynieść hańby czy wstydu swoim przodkom, 
będzie on czuć się zobowiązany do praktykowania czynów cnotli-
wych oraz czynienia dobra. Po drugie, Kryski odwołuje się do wła-
ściwości natury. Jego zdaniem szlacheckie pochodzenie wpływa już 
na poziomie natury na odpowiednie uformowanie człowieka, stąd 
osoba szlacheckiego pochodzenia lepiej będzie sobie radzić np. 
podczas potyczek militarnych niż nieszlachcic. Do tego przymiotu 
Kryski dołącza również cechę, którą można by nazwać charyzmą. 
Taki idealny szlachcic samym swoim wyglądem zewnętrznym (i za-
chowaniem) powinien wzbudzać u innych zaufanie oraz uznanie9.

Jako kolejna bardzo istotna cecha idealnego dworzanina zo-
staje wymieniony przez Kryskiego jego odpowiedni zawód – dwo-
rzanin powinien zawodowo parać się sztuką militarną, a zatem być 
rycerzem. Z wykonywaniem właśnie takiego zawodu wiąże się kil-
ka bardzo istotnych cnót, którymi rycerz powinien się odznaczać. 
Szlachcic zatem powinien być wierny swojemu panu, jak również 
przysiędze rycerskiej. Równocześnie powinien posiadać inne przy-
9 W dalszej fauble utworu zostaje opisana ciekawa dyskusja na temat zasad-
ności postawienia takiego warunku. Kontrargument oparty został na spo-
strzeżeniu, że nawet ludzie nieszlachetnie urodzeni są w stanie wykazywać 
się wielkimi cnotami i dorównywać osobom szlachetnie urodzonym. Kryski 
nie polemizuje z tym stwierdzeniem, zwraca jednak uwagę, że szlacheckie 
pochodzenie jest lepsze ze względu na społeczność, która większym zaufa-
niem darzy osobę wyższego pochodzenia. Innymi słowy, wyższa pozycja 
szlachcica zapewnia mu w punkcie wyjścia to, co nieszlachcic musi dopiero 
zdobyć własną pracą.

mioty, bez których prowadzenie wojen jest wręcz niemożliwe. Tymi 
atrybutami są męstwo, siła oraz ochota. Jednocześnie rzecz jasna 
rycerz powinien unikać tych zachowań czy cech charakteru, które 
nie przystoją jego rzemiosłu, jak np. zuchwalstwo czy niewierność. 
Jednocześnie jednak Kryski nie wymaga od idealnego dworzanina 
posiadania pewnych „nadmiarowych” cech właściwych np. dla do-
wódców wojska. Jego zdaniem na polu bitwy rycerz powinien umieć 
to wszystko, co jest mu właściwe, do jego obowiązków zaś nie na-
leży dowodzenie wojskiem. Podczas militarnych potyczek powinien 
być okrutny i nie okazywać litości wobec swoich wrogów, aby swą 
delikatność nie przypłacić życiem.

Przedstawieniu kolejnego zestawu cech charakteryzujących ide-
alnego dworzanina towarzyszy prośba Bojanowskiego o dokonanie 
właśnie takiej rzeczy. Ten protagonista bowiem, patrząc na oblicze 
Kostki, zauważa w nim zarówno pewne konkretne walory, jak rów-
nież i pewne braki10. Podejmując ten temat, Kryski rozpoczyna od 
uwagi, że idealny dworzanin powinien być pozbawiony elementu 
niewieściego objawiającego się choćby w sposobie mowy. Zdaniem 
bohatera posiadanie niewieścich cech sprawiłoby, że taka osoba nie 
byłaby traktowana w środowisku rycerskim poważnie. Jak to ujął 
Kryski, „mężczyzna ma być mężczyzną i twarzą i postawą i słowy”, 
czyli powinien zarówno wyglądać, zachowywać się oraz przemawiać 
jak mężczyzna.

W zakresie podania odpowiedniego dla idealnego dworzanina 
wzrostu, jak nietrudno się domyśleć, Górnicki ustami Kryskiego nie 
podaje precyzyjnych miar. Ogranicza się on do stwierdzenia, że dwo-
rzanin nie powinien być ani za niski, ani za wysoki. Wypowiada się 
również nieco na temat zbyt wysokiego wzrostu. Otóż Kryski uważa, 
że ludzie wysocy zazwyczaj posiadają mniejszą zdolność używania 
rozumu oraz są bardziej niezgrabni, a zatem posiadają cechy, którymi 
rycerz nie może się odznaczać. Poszczególne części ciała szlachcica 
powinny być tak ukształtowane, żeby w czasie potyczki był w sta-
nie wykrzesać z nich odpowiednie pokłady siły fizycznej potrzebnej 
w walce. W dalszej kolejności Kryski wskazuje już na bardzo konkret-
ne umiejętności militarne. Ponieważ dworzanin para się wojaczką, 
powinien umieć posługiwać się bronią, i to zarówno w walce bez-
pośredniej, jak również dystansowej. Z tego powodu rycerz musi 
władać różnymi rodzajami broni białej (przede wszystkim tymi bro-
niami, które są wykorzystywane na dworze), jak również łukiem. Kry-
ski zauważa przy tej okazji, że umiejętności te powinny obejmować 
zarówno walkę w bezpośrednim zwarciu, jak i bitwę prowadzoną na 
koniach.

Pojawiająca się niekiedy konieczność prowadzenia bitwy konnej 
wymusza zatem na dworzaninie posiadanie umiejętności nie tylko 
dosiadania konia i ujeżdżania go, ale także władania bronią podczas 
jazdy konnej. Kryski zwraca również uwagę na jeszcze jeden szczegół. 
Otóż uważa on, że idealny dworzanin powinien nie tylko umieć do-
siadać konia, ale również czynić to z odpowiednią gracją i wdziękiem. 
Swoje stanowisko uzasadnia takimi okolicznościami, że szlachcic nie-
jednokrotnie jest zobligowany do uczestniczenia w różnych turnie-
jach rycerskich. Żeby zatem zdobyć uznanie wśród widzów, musi nie 
tylko posiadać odpowiednie umiejętności militarne, ale także wyko-
nywać poszczególne czynności odpowiednio elegancko11.

10 Do tej drugiej grupy Kostka zalicza zbyt krótkie jego zdaniem nogi.
11 Żeby utrzymać nabyte umiejętności na odpowiednim poziomie i nie wy-
paść z formy, protagonista zaleca praktykowanie różnego rodzaju ćwiczeń.
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Podczas prowadzonej przez protagonistów rozmowy podniesio-
ny zostaje kolejny, niebagatelny problem. Skoro idealny dworzanin 
kreślony przez Kryskiego powinien odznaczać się tak wieloma spe-
cjalistycznymi umiejętnościami, to kto powinien czuwać nad jego 
szkoleniem? Kryski natychmiast stwierdza, że jego celem nie jest wy-
ćwiczenie idealnego dworzanina, ponieważ on sam nie posiada do 
tego odpowiednich umiejętności ani nie jest właściwie przeszkolony. 
Bohater ogranicza się jedynie do zakreślenia wizerunku. Szkoleniem 
takiego dworzanina natomiast powinni się zająć najlepsi specjaliści, 
żeby sam rycerz posiadł jak najlepsze umiejętności12.

Po krótkiej wymianie zdań Górnicki ustami Kryskiego prze-
chodzi do wskazania kolejnej cechy, którą powinien się odznaczać 
idealny dworzanin. Tym atrybutem jest poliglotyzm, a więc zna-
jomość wielu języków obcych. Umiejętność ta zdaniem Kryskiego 
jest potrzebna dworzaninowi w kontaktach z obcokrajowcami na 
ich ziemiach. Oznacza to, że dworzanin powinien umieć posługiwać 
się językiem obowiązującym na terytorium, do którego zmierza. 
Porozumiewanie się z obcokrajowcem w ojczystym języku umożliwi 
zdaniem Kryskiego zdobycie u niego szacunku, co w konsekwencji 
sprawi, że taka osoba będzie pozytywnie nastawiona do polskiego 
szlachcica. Dobra znajmość języków obcych posiada jeszcze jedną 
niebagatelną korzyść. Otóż umożliwia ona dworzaninowi wyrażenie 
jakiegoś znaczenia, które po polsku, ze względu na uboższy zasób 
słownictwa, mogłoby nie zostać wyrażone w sposób odpowiedni 
albo zostałby zgubiony jakiś odcień znaczenia konkretnego terminu 
(Gallewicz 2016: 89)13.

Od dyskusji na tle znajomości jęzków obcych niemal w spo-
sób płynny następuje przejście do wskazania i omówienia kolejnej 
ważnej umiejętności, którą idealny dworzanin powienien posiadać, 
a mianowicie odpowiedniej sztuki wymowy (Wojtkowska 2005: 
127). Ta zdaniem Kryskiego powinna pochodzić z dwóch źródeł: od 
Boga i z nauki. Wskazanie pierwszej grupy wyraźnie sugeruje, że dla 
Górnickiego sztuka przemawiania nie jest jedynie możliwą do wy-
ćwiczenia umiejętnością, ale pozostaje jakimś rodzajem daru, któ-
ry człowiek otrzymuje od Stwórcy. Jednocześnie jednak pozostaje 
pewien zakres, który można odpowiednio wyćwiczyć. W tym celu 
Kryski zaleca sięgnięcie do retoryki, z pomocą której dworzanin bę-
dzie w stanie wyćwiczyć nie tylko odpowiednią sztukę wymowy, ale 
również umiejętność właściwego komponowania tekstu pisanego. 
Podejmując się próby przedstawienia konkretnych wskazań wzglę-
dem tego, jak szlachcic powinien przemawiać, Górski wskazuje na 
takie cechy, jak głośność, wspaniałość oraz odpowiednia ułożoność. 
Jego zdaniem nie można popaść w dwie skrajności. Pierwszą z nich 
jest wrzaskliwość kojarzona raczej z kobietami, drugą zaś – grubość 
właściwa dla ludzi niższych stanów. Zresztą Kryski nie ogranicza się 
jedynie do formalnej strony sztuki wymowy. Wyraźnie wskazuje on 
na potrzebę odpowiedniego kształtowania wypowiedzi pod kątem 
materialnym, a zatem pod kątem takiego dobierania słownictwa 
i struktur gramatycznych, które wywołają u odbiorcy określony efekt 
zamierzony przez osobę przemawiającą14. Wypowiedzi powinny 

12 Jako przykład Kryski przytacza postać Filipa Macedońskiego, który swoje-
go syna Aleksandra Wielkiego szkolił u największego filozofa swoich czasów 
– Arystotelesa.
13 Kryski posługuje się choćby przykładem słowa „patria” na oznaczenie oj-
czyzny, który to termin jego zdaniem jest lepszy niż polskie słowo „ojczyzna” 
oznaczające przede wszystkim grunt pozostawiony po ojcu.
14 Kryski wymienia przy tej okazji konkretnie takie uczucia, jak żal, gniew, 

być formułowane w taki sposób, żeby brzmiały poważnie i zostały 
właśnie w taki sposób rozpoznane przez odbiorców. Problematyka 
związana z koniecznością posługiwania się przez idealnego dworza-
nina kilkoma językami obcymi została już co prawda poruszona pod-
czas wcześniejszej charakterystyki, niemniej Kryski powraca do niej 
po raz kolejny, bardziej ją uszczegóławiając i objaśniając. Według 
protagonisty idealny szlachcic powienien znać nie tylko starożytne 
języki klasyczne (greka, hebrajski), ale również wiodące (w tamtych 
czasach) języki rodzime, takie jak: niemiecki, włoski, francuski, hisz-
pański15. Przy tej okazji Górnicki kreśli również szersze wykształcenie 
humanistyczne, którym powinien odznaczać się idealny dworzanin. 
Tak więc w oparciu o prowadzoną narrację można stwierdzić, że 
powinien on być wykształcony w poezji, oratorstwie oraz historii. 
Ze względu na konieczność przygotowywania różnego rodzaju do-
kumentów wymieniane są również takie umiejętności, jak pisanie 
listów oraz wierszy (Wojtkowska-Maksymik 2007: 189). Co cieka-
we, Kryski wymienia również konieczność nabycia zdolności ładnego 
grania na instrumentach muzycznych16. Zasadność posiadania takiej 
umiejętności została wytłumaczona faktem, że dworzanin, znajdując 
się na dworze, gdzie organizowane są różne zabawy, musi umieć 
wziąć w niej aktywny udział. Z kolei z udziału w zabawach wynika 
jeszcze jedna ważna umiejętność, którą dworzanin powienien posia-
dać, mianowicie powienien umieć dobrze tańczyć (Dygul 2016: 134).

Według rysowanego przez narrację wizerunku można stwier-
dzić, że idealny dworzanin powinien umieć zachować się odpo-
wiednio w zależności od sytuacji, w której się znajdzie. Oznacza to 
np. że nie powinien on żartować w sytuacjach poważnych. Z tego 
niemalże w sposób oczywisty wypływa konieczność posiadania roz-
tropności zarówno w mowie, jak również i w zachowaniu. Przy tej 
okazji uczestnicy rozmowy wskazują na korzyść płynącą z wykucia 
pewnych reguł będących rodzajem skrótu mnemotechnicznego. Re-
guły te mają pomóc szlachcicowi w łatwiejszym zapamiętaniu zasad, 
którymi ma się kierować17. Wspomniana roztropność przekłada się 
na jeszcze jedną umiejętność, mianowicie na odpowiednie dobiera-
nie tematów rozmowy w zależności od zainteresowania rozmówcy18.

Warto wyakcentować jeszcze jeden element podkreślony tym 
razem przez Myszkowskiego. Na „idealność” szlachcica nie wpływa-
ją jedynie te cechy czy umiejętności, które bezpośrednio wynikają 
z jego osobowości. Ważny jest również wizerunek zewnętrzny prze-
jawiający się w wyposażeniu dworzanina. W oparciu o tę myśl Gór-
nicki zauważa, że koń, którego szlachcic ujeżdża, również powinien 
być piękny oraz dobrze zadbany19.

W dalszej kolejności podjęty zostaje dość istotny wątek, jakim 
jest odpowiednia relacja dworzanina z jego przełożonym, a więc 
panem (Wojtkowska-Maksymik 2016: 158). Myszkowski zauważa, 
że dworzanin zawsze powinien mieć na uwdze to, kim jest i jakie 
miejsce w hierarchii zajmuje. Zlekceważenie tej zależności mogłoby 

miłosierdzie.
15 Nie wyraża to bynajmniej mniejszego znaczenia przypisywanego językowi 
ojczystemu. Zob. (Lichański 2005: 14; Rzepka, Walczak 1993: 212). Por. sto-
sunek Górnickiego do archaizmów [w:] (Minissi 2005: 118-119).
16 Z nazwy wymieniona jest jedynie lutnia.
17 Warto zauważyć, że nie wszyscy uczestnicy rozmowy uznali ten pomysł 
za trafiony.
18 Konkretnie Myszkowski podaje przykład uczonego oraz żołnierza: z pierw-
szym dworzanin powinien rozmawiać o księgach, z drugim – o wojnie.
19 Ta właściwość zostaje uzasadniona koniecznością przyciągania wzroku 
obserwatorów.
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na nim walki zarówno w zwarciu, jak również na dystans. W obsza-
rze cech obyczajowych należy wskazać na szlacheckie pochodzenie 
idealnego dworzanina, posiadanie charyzmy, umiejętność odpo-
wiedniego zachowania się w towarzystwie, dobanie o dobre imię 
swego pana, stoickie opanowanie oraz te cechy, które pozwalają mu 
dobrze prezentować się na zewnątrz, a zatem dbanie o o odpowied-
ni ubiór oraz właściwy wygląd swojego wierzchowca. Wśród cech 
obyczajowych należy również wymienić wspomniane już eleganckie 
dosiadanie konia. 

W odniesieniu do cech fizycznych Górnicki wyraźnie wskazu-
je na konieczność posiadania odpowiedniego wzrostu, właściwie 
ukształtowanego ciała (odpowiednie proporcje poszczególnych 
członków) oraz stosowny, właściwy mężczyźnie wygląd zewnętrz-
ny. W obszarze posiadanego wykształcenia oraz umiejętności Gór-
nicki wskazuje na konieczność szkolenia się idealnego dworzanina 
u najlepszych specjalistów. Powinien on znać kilka języków obcych, 
historię, poezję, dobrze posługiwać się retoryką oraz ładnie prze-
mawiać. Idealny dworzanin musi również umieć tańczyć, grać na 
instrumentach muzycznych oraz w gry towarzyskie (kości, karty). 
Wśród tej kategorii cech można również wymienić wspomniane już 
uprzednio umiejętności obsługi broni białej, łuku oraz dosiadania 
konia i walki na nim.

Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba wskazania umie-
jętności, które według Łukasza Górnickiego powinni posiadać XVI-
-wieczni urzędnicy państwowi, by właściwie realizować obowiązki 
wynikające z piastowanego stanowiska. Materiałem źródłowym był 
utwór Dworzanin polski autorstwa wspomnianego pisarza, a realiza-
cja celu pracy była możliwa dzięki analizie odpowiednich fragmen-
tów tego dzieła traktujących o poruszonym problemie badawczym. 
Opracowanie zostało podzielone na cztery części. Najpierw przybli-
żono rolę dworu w czasach renesansu. Następnie zaprezentowa-
no pozycję Górnickiego. Potem przybliżono cechy, którymi według 
analizowanego utworu powinien odznaczać się idealny dworzanin. 
Wreszcie przedstawiono sylwetkę dworzanina odtworzoną na pod-
stawie wskazanych cech.

W świetle przeprowadzonych analiz stwierdzono bardzo szeroki 
zakres cech, którymi według Łukasza Górnickiego powinien odzna-
czać się idealny dworzanin. Tak szeroki wachlarz umiejętności był 
niezbędny dla realizowania wielości i różnorodności zadań, z który-
mi pracujący na królewskich, książęcych i biskupich dworach dwo-
rzanin mógł się zetknąć. Owe cechy można pogrupować w czterech 
głównych obszarach: cechy militarne, obyczajowe, fizyczne oraz 
wykształcenie/umiejętności.

przyczynić się do tego, że odniósłby się do swojego przełożonego 
w sposób nienależyty, naruszając tym samym własne cnoty. Dwo-
rzanin ma zatem obowiązek miłowania swojego pana, unikania szka-
lowania swego przełożonego oraz pocieszania go w chwilach trud-
nych. Przy tej okazji pojawia się dość kontrowersyjna, z dzisiejszego 
punktu widzenia, rada nakazująca dworzaninowi czcić pana tak, jak 
czci się Boga. Ten nakaz zostaje jednak złagodzony w dalszej partii 
dzieła, gdzie wyraźnie jest mowa o tym, że w przypadku gdy szlach-
cic zorientuje się, że jego przełożony nie postępuje moralnie i jest 
nieprawym człowiekiem, powinien zaraz odstąpić od służenia mu.

Wreszcie poruszony zostaje również problem odpowiedniego 
ubioru dworzanina. Ta kwestia również nie jest bagatelna, ponie-
waż, jak pokazała dotychczasowa charakterystyka, szlachcic nie 
tylko powinien wyróżniać się właściwymi cechami wewnętrznymi, 
ale również powinien odpowiednio prezentować się na zewnątrz20. 
Rozmówcy dochodzą do wniosku, że dworzanin powinien być wier-
ny strojowi, który obowiązuje w jego kręgu kulturowym.

Powracając jeszcze do tematu zabaw i gier towarzystkich, Mysz-
kowski zwraca uwagę na to, że idealny dworzanin powinien umieć 
grać w kości oraz karty, żeby z jednej strony w ten sposób spędzać 
czas w towarzystwie, z drugiej zaś strony po to, żeby dzięki tej grze 
hartować ducha. Rozmówca zauważa bowiem, że gry hazardowe 
są w stanie odpowiednio ukształtować charakter szlachcica: kiedy 
wygra, powinien zaniechać okazywania nadmiernej radości, kiedy 
zaś przegra, winien nie pokazywać złości i rozgoryczenia. Po za tym 
gra w karty oraz w kości ma uczyć dworzanina uczciwej gry i nie-
odwoływania się do forteli czy jakichś podstępnych sztuczek. Co cie-
kawe, zdaniem Mszykowskiego umiejętność gry w szachy wystarczy 
szlachcicowi na poziomie podstawowym, nie musi zaś być w tej grze 
wielkim mistrzem.

Sylwetka idealnego dworzanina

W oparciu o przedstawione we wcześniejszej części analiz ze-
stawienia nietrudno zauważyć, że zakres cech i umiejętności, który-
mi powinien odznaczać się idealny dworzanin według Górnickiego, 
jest bardzo szeroki. Wydaje się, że wskazane cechy i umiejętności 
można pogrupować w obrębie czterech większych obszarów: cechy 
militarne, obyczajowe, fizyczne oraz wykształcenie/umiejętności. 
Należy jednak być świadomym pewnych problemów wiążących się 
z tak dokonaną dywersyfikacją. Przede wszystkim zaproponowane 
obszary nie są do końca wyłączne, a zatem częściowo mogą na sie-
bie nachodzić21. Wskazane przez protagonistów cechy idealnego 
dworzanina mogą również niekiedy słusznie zostać zakwalifikowane 
do kilku różnych grup22.

Jeżeli chodzi o obszar cech militarnych, to według protagoni-
stów analizowanego utworu idealny dworzanin powinien być ryce-
rzem odznaczającym się wiernością, męstwem, siłą oraz brakiem 
litości na wojnie. Wśród cech militarnych można znaleźć takie umie-
jętności wskazane przez Górnickiego, jak właściwe posługiwanie się 
bronią białą, łukiem, umiejętność dosiadania konia i prowadzenia 

20 Rozmówcy powołują się nawet na paremię „jak cię widzą, tak cię piszą”, 
która, jak się okazuje, była znana już w XVI wieku.
21 Dla przykładu niektóre cechy militarne pokrywają się z posiadanymi umie-
jętnościami.
22 Przykładowo odpowiednie ułożenie członków ciała jest zarówno cechą 
fizyczną, jak również militarną.
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