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CEREMONIAŁ DYPLOMATYCZNY NA DWORZE 
ANGIELSKIM W OKRESIE PIERWSZYCH STUARTÓW* 

Śmierć Elżbiety I i przejęcie tronu an-
gielskiego przez Stuartów to istotny mo-
ment w dziejach politycznych Anglii. 
Fakty te wpłynęły również w dużym 
stopniu na kształt i funkcjonowanie 
dworu jako ośrodka władzy. Jednym 
z bezpośrednich tego przejawów były 
zmiany w obowiązującym ceremoniale 
i formach towarzyszących przyjmowa-
niu obcych dyplomatów przybywają-
cych do Londynu1. Nie miały one co 
prawda rewolucyjnego charakteru, ale 
ich niewątpliwe znaczenie polegało na 
uporządkowaniu i pewnym sformalizo-
waniu bardzo luźnych dotychczas zasad. 

Zmiany te, co ważne, nie dotyczyły je-
dynie samego przebiegu audiencji, czyli 
momentu kontaktu przedstawiciela su-
werennego władcy z innym panującym, 
ale także koordynacji wszelkich działań 
podejmowanych przez dwór, jako stronę 
przyjmującą, i wykorzystania przestrze-
ni ceremonialnej. Niewątpliwie impul-
sem do ich wprowadzenia było przyby-
cie do Londynu kilkunastu misji ceremo-
nialnych, wysłanych tam przez władców 
europejskich w celu złożenia Jakubowi I 
gratulacji z okazji objęcia tronu angiel-
skiego, a także zdecydowane ożywienie 
w stosunkach Anglii z innymi krajami. 
Stało się to możliwe dzięki zawarciu 
w 1604 r. pokoju z Hiszpanią. Pewne 
wzorce czerpano zapewne z praktyki 
obowiązującej na sąsiednich dworach. 
Istotnym czynnikiem mógł być również 
fakt, że w porównaniu z okresem elżbie-

* Powstanie artykułu było możliwe dzięki 
Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. 

tańskim zmienił się sam sposób funkcjo-
nowania dworu monarszego, czego naj-
wyraźniejszym przejawem było istnienie 
i działanie dworów królowych-małżonek 
oraz dzieci królewskich. 

Tekst ten jest próbą przedstawienia 
podstawowych zagadnień związanych 
z ceremoniałem dyplomatycznym obowią-
zującym na dworze angielskim w 1. poł. 
XVII w. Sygnalizuje niejako problemy ba-
dawcze, które zasługują niewątpliwie na 
bardziej szczegółowe opracowanie, zwłasz-
cza że kwestie ceremoniału dyplomatycz-
nego są na ogół podejmowane przez hi-
storyków w bardzo ograniczonym stop-
niu2. Stąd też, obok zagadnień tradycyjnie 
poruszanych w pracach na ten temat, ta-
kich jak np. przebieg wjazdu dyplomaty 
do miasta, w którym rezydował dwór, 
i audiencji, poczesne miejsce zajmuje tu 
zaniedbywana dotychczas kwestia koor-
dynacji działań dworu i szeroko pojętej 
oprawy, związanych z podejmowaniem 
dyplomatów. 

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z PRZYJMOWANIEM OBCYCH 
DYPLOMATÓW 

Królowa Elżbieta I nie wprowadziła 
żadnych znaczących zmian i konse-
kwentnie stosowała zasady obowiązują-
ce jeszcze w czasach jej ojca - do niej sa-
mej należały najważniejsze decyzje doty-
czące sposobu podejmowania przedsta-
wicieli innych państw, a koordynację 

i latem 2002 r. w Londynie w ramach stypendium 
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1. Paul van Somer (1576-1621), portret Jakuba I. 
Fol za: httpvyen.wikipedia.org/wiki/lmagejames_l 
_of_England.JPG / Paul van Somer (1576-1621), 
portrait of James I. Photograph after: http://en.wi-
kipedia.org/wiki/Image:James_I_of_Eng-
land.JPG 

wszystkich działań związanych z poby-
tem na dworze ambasadorów powierza-
ła jednemu ze swoich najbliższych do-
radców, członków Privy Council, lub lor-
dowi szambelanowił. 

Sprawami obcych dyplomatów prze-
bywających na dworze zajmowała się też 
często Privy Council. Jej członkowie 
w trakcie swoich posiedzeń omawiali 
pojawiające się problemy, po czym wy-
dawali odpowiednie dyspozycje co do 
ich rozwiązania - ich zadaniem było 
m.in. zadbanie o przygotowanie stosow-
nych kwater dla ambasadorów czy roz-
strzyganie ewentualnych sporów pomię-
dzy nimi. Szczególne miejsce zajmowali 
tu William, a następnie Robert Cecil. 
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Z racji pełnionych funkcji, zwłaszcza se-
kretarza stanu, obaj Cecilowie byli bar-
dzo zaangażowani w sprawy związane 
z pobytem obcych przedstawicieli dy-
plomatycznych w Anglii. Świadczy o tym 
fakt, że zajmują one poczesne miejsce 
w ich rozległej korespondencji. Podsu-
mowując, można stwierdzić, iż królowa 
zwykle osobiście wydawała ogólne in-
strukcje co do sposobu podjęcia danego 
dyplomaty, a ich realizacją zajmowały się 
osoby z jej najbliższego otoczenia. 

Jakub I prawie natychmiast po objęciu 
tronu zdecydował o konieczności wpro-
wadzenia zmian - 21 maja 1603 r. powie-
rzył sir Lewisowi Lewkenorowi zadanie 
troszczenia się o przybywających na 
dwór posłów i strangers of quality (zna-
czących cudzoziemców). Lewkenor otrzy-
mał uposażenie w wysokości 200 fun-
tów i tytuł mistrza ceremonii (master 
of ceremonies), nieznany przedtem na 
dworze angielskim4, a jego bezpośred-
nim zwierzchnikiem został lord szambe-
lan. Konieczność wprowadzenia takiej 
zmiany Jakub I uzasadniał tym, że po-
dobne rozwiązania praktykowano już 
w wielu krajach europejskich. W rzeczy-
wistości tylko dwór francuski, jako jedy-
ny na północ od Alp, wprowadził urząd 
conducteur des ambassadeurs, z tym że 
sam system podejmowania obcych am-
basadorów był tam na tyle rozbudowany 
i przewidywał zaangażowanie tylu do-
datkowych urzędników, że w pierw-
szych latach jego obowiązywania sam 
conducteur nie odgrywał zbyt znaczącej 
rolis. Na dworze hiszpańskim urząd ten 
pojawił się na długo po wprowadzeniu 
go w Londynie, bo dopiero w roku 
16266. 

Znaczenie stanowiska mistrza ceremo-
nii dla kształtowania się systemu podej-
mowania obcych poselstw, a także jego 
rola w tym systemie były dotychczas 
dość często niewłaściwie interpretowa-
ne - postrzegano bowiem jego działal-
ność jako ograniczoną jedynie do czu-
wania nad skrupulatnym realizowaniem 
protokołu dyplomatycznego. Tymczasem, 
dzięki stałemu dostępowi do władcy, 
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miał on monopol na pośredniczenie 
między królem i jego najbliższymi do-
radcami a dyplomatami oraz był swego 
rodzaju „rzecznikiem" króla, przekazu-
jąc jego decyzje oficjalnym gościom. 
Oczywiście trzeba się zgodzić, że rola 
mistrza ceremonii w różnych krajach by-
ła inna, bowiem w większości wypad-
ków zakres obowiązków urzędu ewolu-
ował. Jednak w odniesieniu do dworu 
angielskiego mamy do czynienia z sytu-
acją, w której z chwilą stworzenia tego 
stanowiska udało się dość wyraźnie 
określić jego miejsce w kształtującym się 
właśnie nowym systemie7. 

Obowiązki mistrza ceremonii zostały 
opisane przez sir Lewisa Lewkenora, któ-
ry pełnił tę funkcję w latach 1603-1627: 
„[master of ceremonies should be] alwaies 
attendant about the courte with his ser-
vants and horses, himself and them fitly 
furnished to entertayne and receava 
sutch foreyn ambassadors as shal repayre 
into this realme to do his majesty honor 
and service; [should] take care that they 
bee convenyently and fidy lodged and to 
have coaches to carry them where the 
courte shal then remayne, arrange theyr 
times of access and audience [...] [and 
procure] by all possible means all favor, 
assistance and adress for their negotia-
tions"8 ([mistrz ceremonii powinien] za-
wsze przebywać na dworze, jak również 
jego służący i zaprzęgi, odpowiednio 
przygotowany i gotów powitać oraz pod-
jąć każdego z obcych ambasadorów, któ-
rzy przybywają do tego królestwa, aby 
spotkać się z królem [...] [powinien] trosz-
czyć się, aby zostali oni odpowiednio 
i wygodnie zakwaterowani i aby otrzy-
mali transport na miejsce, gdzie przeby-
wa właśnie dwór, a także aby uzyskali au-
diencję [...] i na wszelkie możliwe sposo-
by [zapewnić im] wszelką pomoc w ich 
negocjacjach - tłum. A.K.). 

Jak widzimy, dyplomaci przybywający 
do Londynu przynajmniej teoretycznie 
mogli liczyć na stałą opiekę i wsparcie 
we wszystkich istotnych dla nich kwe-
stiach. Mistrz ceremonii miał być łączni-
kiem pomiędzy nimi i dworem, a zwłasz-

cza samym królem, oraz odpowiadał za 
ułatwienie im kontaktów z innymi dyplo-
matami, a także osobami, z którymi pra-
gnęli się spotkać. Do jego obowiązków 
należało również sprawowanie kontroli 
nad rozwiązywaniem „bytowych" proble-
mów przebywających w Londynie przed-
stawicieli obcych państw - zapewnienie 
im kwatery i czuwanie nad wypłacaniem 
diet, jeśli pozostawali na utrzymaniu kró-
lewskim, a także pomoc we wszystkich 
pojawiających się kłopotach. 

Mistrz ceremonii winien był utrzymy-
wać kontakty ze wszystkimi ambasado-
rami przybywającymi do Anglii, bez 
względu na ich rangę, a także z wybit-
niejszymi cudzoziemcami, którzy poja-
wiali się na dworze z prywatną wizytą. 
Jego obowiązki wobec nich różniły się 
w zależności od statusu gościa - w wy-
padku ambasadorów nadzwyczajnych, 
którzy spędzali w Londynie jedynie kil-
ka do kilkunastu tygodni, było ich zde-
cydowanie najwięcej. Wiązało się to 
zwykle z napiętym programem pobytu 
oraz faktem, że w niektórych wypad-
kach sposób przyjęcia oficjalnych gości 
odbiegał od normy. Obok przygotowa-
nia powitania (bardziej uroczystego niż 
w wypadku rezydentów) konieczne by-
ło bowiem znalezienie odpowiedniej 
kwatery dla posła i jego orszaku, zapew-
nienie dostaw żywności (często przez 
dłuższy okres), ustalenie terminu au-
diencji, aranżowanie dodatkowych spo-
tkań z osobami, które o to zabiegały, np. 
z innymi dyplomatami (co bywało nie-
zwykle kłopotliwe z powodu sporów 
o pierwszeństwo), oraz organizowanie 
wypraw za miasto, w których często trze-
ba było gościom towarzyszyć. 

Kontakty z ambasadorami-rezydentami 
rozkładały się na cały okres ich pobytu 
w Anglii, więc może się wydawać, że by-
ły nieco mniej intensywne. Obok powita-
nia i zadbania o ich zakwaterowanie oraz 
utrzymanie do czasu pierwszej audien-
cji mistrz ceremonii spotykał się z nimi 
przy okazji kolejnych posłuchań u mo-
narchy, o które się ubiegali, a także wyda-
rzeń dworskich, na które byli zapraszani, 
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takich jak obchody dnia Świętego Jerze-
go lub masques9. Cudzoziemcy nie peł-
niący funkcji dyplomatycznych intereso-
wali mistrza ceremonii jedynie wtedy, 
gdy starali się o audiencję lub w wypad-
ku, kiedy nie był jasny ich status i zacho-
dziło podejrzenie, że mogą realizować 
zlecenia innych władców oraz występo-
wać jako ich nieoficjalni przedstawiciele. 

Mistrzowi ceremonii pomagało w peł-
nieniu jego obowiązków przynajmniej 
kilku (liczba ta ulegała zmianom)10 niż-
szych urzędników, którzy wykonywali je-
go polecenia i dbali o utrzymanie stałe-
go kontaktu z rezydującymi w Londynie 
dyplomatami. W 1605 r. Jakub I powołał 
do życia urząd Marchall of Ceremonies, 
a nieco później dodatkowo mianował 
dwóch assisting officers. Wszyscy oni mie-
li brać udział w powitaniach obcych am-
basadorów, a w razie nieobecności mi-
strza ceremonii zastępować go. Co warto 
podkreślić, ten ostatni miał pewną swobo-
dę w doborze swoich współpracowników 
- to on wespół z lordem szambelanem de-
cydował o nominacjach podległych sobie 
urzędników. 

Oczywiście nie zawsze udawało się 
uniknąć niedociągnięć. Mimo rozbudo-
wanego sytemu zdarzały się bowiem sy-
tuacje, kiedy zawodziła organizacja. Za 
przykład może tu posłużyć pożegnalna 
audiencja ambasadora rosyjskiego w ro-
ku l6l8. Jak pisał sir John Finet, mimo że 
wyznaczono miejsce i termin spotkania, 
dyplomaci nie zostali o nim poinformo-
wani, gdyż nie wydano w tej sprawie od-
powiednich dyspozycji: „[...] the signifi-
cation of it having been incharged to no 
one particular of the Merchants, nor, as it 
ought to have been, to the Master or As-
sistant of the Ceremonies, it was forgot-
ten or neglected"11 ([...] poinformowania 
go o tym nie zlecono ani żadnemu 
z kupców, ani, jak to powinno być uczy-
nione, mistrzowi ceremonii lub jedne-
mu z jego asystentów, i zostało ono za-
niedbane - tłum. A.K.). W efekcie tego 
zaniedbania wiadomość dotarła do am-
basadora dopiero rankiem w dniu au-
diencji, a strona angielska znalazła się 

w kłopotliwej sytuacji, gdyż nie zdołano 
przygotować odpowiedniej oprawy spo-
tkania - nie udało się zgromadzić dosta-
tecznej liczby dworzan, którzy powinni 
asystować oficjalnym gościom oraz poja-
wiły się kłopoty z zapewnieniem trans-
portu dla rosyjskiego orszaku. 

Kluczową rolę, jaką odgrywał urząd 
mistrza ceremonii w systemie podejmo-
wania obcych dyplomatów przybywają-
cych do Londynu, potwierdzać może 
analiza niezwykle ciekawych źródeł 
związanych z jego działaniem. Wynika 
z nich, że to właśnie na osobę pełniącą tę 
funkcję spadał obowiązek koordynowa-
nia wszystkich szczegółów pobytu am-
basadorów, w tym kontaktowania się 
w sprawach z nim związanych z samym 
królem oraz Privy Council, a także urzęd-
nikami dworskimi zaangażowanymi 
w poszczególne etapy wizyt dyplomatycz-
nych, m.in. z Master of the Jewel House. 
Mistrz ceremonii stanowił również źró-
dło informacji o wcześniejszych prece-
densowych sytuacjach w wypadku, gdy 
pojawiały się wątpliwości co do właści-
wego przyjęcia przedstawiciela któregoś 
z obcych monarchów. Wiele wskazuje na 
to, że notatniki osób piastujących to sta-
nowisko12, wykorzystywane dziś przez 
historyków dyplomacji, w chwili swego 
powstania miały bardzo użytkowy cha-
rakter - stanowiły kompendium, do któ-
rego można było odwołać się w wypad-
ku wątpliwości, i zapis wszelkich sytuacji 
precedensowych u. 

CEREMONIAŁ TOWARZYSZĄCY 
WJAZDOWI DYPLOMATÓW DO STOLICY 
ORAZ AUDIENCJOM: PUBLICZNEJ, 
PRYWATNEJ I POŻEGNALNEJ 

To, że okres elżbietański charakteryzo-
wał się dużą dowolnością, jeśli chodzi 
0 koordynację ceremoniału dyploma-
tycznego, było widoczne już w momen-
cie pierwszego kontaktu obcych dyplo-
matów z dworem - jedynie od decyzji 
królowej zależało bowiem, kto, gdzie 
1 w jaki sposób witał przybywającego 
posła. Monarchini mogła wyznaczyć do 
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tej misji zarówno jednego ze swych do-
radców, przedstawiciela arystokracji 
związanego z dworem, jak i młodszego 
dworzanina, a powitanie mogło odbyć 
się w Dover, ale równie dobrze na przed-
mieściach Londynu, a nawet dopiero po 
przybyciu ambasadora na miejsce. Nie-
wątpliwie działo się tak dlatego, iż na 
dworze angielskim nie obowiązywał 
w tym czasie sformalizowany ceremo-
niał ani nie istniał żaden urząd do spraw 
koordynowania działań związanych 
z podejmowaniem obcych dyplomatów. 
Ponieważ królowa często przebywała 
poza stolicą, głównie w Greenwich, 
Hampton Court lub innych okolicznych 
rezydencjach, rezygnowano często 
z uroczystego wjazdu przedstawicieli 
obcych państw do miasta, a ich oficjalne 
powitanie odbywało się już na miejscu, 
bezpośrednio przed audiencją. 

W momencie kiedy na dworze angiel-
skim pojawił się urząd mistrza ceremo-
nii, sytuacja uległa zdecydowanej zmia-
nie. W możliwie krótkim czasie po przy-
byciu dyplomaty na ziemię angielską na-
stępowało bowiem jego pierwsze osobi-
ste spotkanie z osobą pełniącą tę funkcję 
(lub którymś z jej asystentów), w trakcie 
którego miała ona ustalić, jaki był status 
i ranga przyjmowanego gościa. Dopiero 
potem mistrz ceremonii rozpoczynał kon-
sultacje z lordem szambelanem co do 
sposobu traktowania misji - należało bo-
wiem uzgodnić, kto miał stanowić hono-
rową asystę dyplomaty podczas jego 
wjazdu do miasta, oraz wydać dyspozycje 
w sprawie transportu całego orszaku. 

Spotkanie ambasadora z przedstawi-
cielami angielskiego dworu następowa-
ło zwykle w Gravesend. Jeśli odpowied-
nio wcześnie przekazał on informację 
o planowanym terminie swego przyby-
cia, mógł już na niego oczekiwać trans-
port lub miejsce w jednym z licznych za-
jazdów14. Zdarzało się jednak, że o poja-
wieniu się dyplomaty wraz z orszakiem 
informował dworskich urzędników 
przypadkowy przejezdny lub jeden 
z karczmarzy. Nawiązanie łączności z mi-
strzem ceremonii oznaczało, że szuka-

nie kontaktu z innymi urzędnikami 
dworskimi nie jest już konieczne - z chwi-
lą otrzymania informacji o przybyciu ofi-
cjalnych gości „uruchamiał" on niejako 
cały system15. 

Następny etap to podróż posła i jego 
orszaku do stolicy. Tu w zasadzie pojawia-
ły się pierwsze różnice ceremonialne 
w sposobie traktowania przedstawicieli 
różnej rangi i reprezentujących różne kra-
je. W wypadku ambasadorów nadzwy-
czajnych, a niekiedy również wybranych 
ambasadorów zwyczajnych, przewidywa-
no dodatkowy postój w Greenwich16, 
gdzie następowało oficjalne powitanie 
przez króla za pośrednictwem jednego 
z przedstawicieli arystokracji (earla w wy-
padku dyplomatów reprezentujących 
monarchów; barona w wypadku repre-
zentantów księstw lub republik). 

Po tym powitaniu cały orszak wyru-
szał w kierunku miasta - zwykle podróż 
kończyła się na Tower Wharf, skąd w dal-
szą drogę do Westminsteru udawano się 
w karocach przysłanych przez króla, wy-
sokich urzędników i innych dyploma-
tów. W przejeździe uczestniczyli dodat-
kowo przedstawiciele władz Londynu 
oraz dworzanie. Kończył się on zwykle 
w oficjalnej rezydencji ambasadora albo 
w domu wyznaczonym przez lorda 
szambelana, albo (w wypadku rezyden-
tów) w domu, który uprzednio wynajęto 
na potrzeby ambasady. Najczęściej jesz-
cze w dniu wjazdu, jednak już w godzi-
nach popołudniowych lub wieczornych, 
następowało ostatnie z trzech oficjalnych 
powitań w imieniu króla - tym razem dy-
plomatę odwiedzał w jego rezydencji 
wyznaczony przez szambelana młodszy 
przedstawiciel którejś z rodzin arystokra-
tycznych związanych z dworem17. 

System ten funkcjonował na ogół dość 
sprawnie, nawet pomimo pojawiających 
się niekiedy trudności, takich jak zmiana 
przez oficjalnego gościa zapowiedziane-
go wcześniej terminu przybycia lub trasy 
podróży. Świadczyć o tym może choćby 
przebieg pierwszych kilku dni pobytu na 
Wyspach Brytyjskich Jerzego Ossolińskie-
go, który po niebezpiecznej i męczącej 
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podróży morskiej rozpoczętej we Flus-
sing dotarł do Gravesend 15/25 marca 
1621 r.18. Zgodnie z wcześniejszymi infor-
macjami, które przesłał do Anglii®, spo-
dziewano się, że ambasador opuści kon-
tynent w Calais i przypłynie do Dover. 
W związku z tym poczyniono pewne 
przygotowania - 8/18 marca na powita-
nie dyplomaty z Londynu wyruszył asy-
stent mistrza ceremonii, sir John Finet; do 
portu wysłano również karety królewskie 
oraz trzy inne wynajęte na tę okazję, któ-
re miały posłużyć jako środek transportu 
dla posła i jego świty20. Z powodu złej po-
gody i pewnych komplikacji, które poja-
wiły się jeszcze na kontynencie, Ossoliń-
ski zdecydował się wyruszyć z Flussing 
i dopłynąć do Gravesend, a nie, jak to by-
ło planowane, do Dover. Mimo to wieść 
o jego przybyciu została niemal natych-
miast przekazana zarówno do Londynu, 
jak i do oczekującego na niego od kilku 
dni w Dover Fineta, który zdołał w prze-
ciągu siedmiu godzin dotrzeć wczesnym 
rankiem 16/26 marca na miejsce i powi-
tać gościa21. W godzinach popołudnio-
wych w Gravesend pojawił się również 
mistrz ceremonii sir Lewis Lewkenor 
z „wielkim horszakiem dworzan"22. Jak 
podaje Finet, Lewkenor wyruszył na po-
witanie ambasadora, obawiając się, że je-
go asystent nie zdołał jeszcze przybyć 
z Dover, i nie chcąc dopuścić do sytuacji, 
w której gość musiałby zbyt długo oczeki-
wać na oficjalne powitanie2?. 

Następnego dnia, czyli 17/27 marca, dy-
plomata wyruszył w towarzystwie swoje-
go orszaku i eskorty do Londynu - po-
dróż odbywała się Tamizą „na barkach 
królewskich, kosztownie złoconych i de-
kami haftowanymi bogato przyozdobio-
nych". W stolicy Ossolińskiego powitał 
kolejny przedstawiciel Jakuba I, Robert 
Rich, earl of Warwick, któremu towarzy-
szyło kilku innych przedstawicieli arysto-
kracji, m.in. lord Cromwell oraz następna 
grupa dworzan. Do spotkania doszło na 
Tower Wharf, skąd nastąpił przejazd (w któ-
rym, jak podał Finet, brało udział siedem 
lub osiem powozów)24 do domu wyzna-
czonego na rezydencję ambasadora. 
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Jak widać, dwór angielski zdołał 
sprawnie zareagować w sytuacji, w któ-
rej konieczna była zmiana wcześniej-
szych ustaleń, i nie dopuścić do dalszych 
komplikacji, np. przedłużonego oczeki-
wania przez posła na oficjalne powita-
nie. Co prawda nie zdołano zorganizo-
wać dodatkowego postoju w Greenwich 
(jak pisał Finet, powodem tego była 
zmiana terminu przybycia dyplomaty)25, 
jednak osobistości, które miały w imie-
niu Jakuba I powitać tam Ossolińskiego, 
uczyniły to w Tower. Z pewnością swego 
rodzaju rekompensatą miała być świet-
ność orszaku, który przybył po niego do 
Gravesend - zwykle składał się on jedy-
nie z mistrza ceremonii lub jego asysten-
ta i ich najbliższych współpracowników, 
tym razem był dużo liczniejszy, a mi-
strzowi ceremonii towarzyszyło kilkuna-
stu dworzan. 

Przybycie do stolicy oznaczało rozpo-
częcie bezpośrednich przygotowań do 
audiencji publicznej i wręczenia listów 
ak redy tacy j nyc h2 6. W wyznaczonym dniu 
w rezydencji dyplomaty ponownie poja-
wiał się któryś z arystokratów związanych 
z dworem; podobnie jak w wypadku po-
witania jego ranga zależała od tego, z ja-
kiego kraju pochodził ambasador. Poseł 
udawał się w jego towarzystwie, zwykle 
królewską karocą, do rezydencji monar-
szej. Najczęściej w przejeździe uczestni-
czyły też inne pojazdy, niekiedy w liczbie 
kilkudziesięciu - jechali w nich dworza-
nie królewscy i inni członkowie misji. Or-
szak zatrzymywał się na ogół dopiero 
przed bramą rezydencji królewskiej 
- z tego miejsca, już pieszo, dyplomata 
i jego asysta przechodzili na dziedziniec, 
a stamtąd do reprezentacyjnych pomiesz-
czeń. Zanim jednak oficjalny gość został 
wprowadzony do sali tronowej, gdzie na-
stępowało spotkanie z władcą, zatrzymy-
wał się zwykle w jednym z pomieszczeń 
usytuowanych w pobliżu, które w notat-
kach Johna Fineta określane jest jako 
chamber of repose^. W sali tej oczekiwa-
no na informację, czy monarcha przybył 
już na miejsce i czy gotów jest do rozpo-
częcia audiencji. Po jej otrzymaniu amba-
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2. Daniel Mytens (1590-1648?), portret Jakuba I, 
ok. 1621. Fot. za: http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Image:James_I_of_England_by_Daniel_My-
tens_in_l621.jpg / Daniel Mytens (1590-1648?), 
portrait of James I, ca. 1621. Photograph after: http: 
//en. wikipedia.org/wiki/ImageJames_I_of_ 
England by Daniel Mytens_in_l621.jpg 

sador i jego orszak udawali się do sali au-
diencjonalnej, gdzie następowało powita-
nie z królem. 

Władca oczekiwał posła, siedząc na 
krześle tronowym pod baldachimem, 
a towarzyszyć mu mogli członkowie naj-
bliższej rodziny (współmałżonek, na-
stępca tronu), sekretarz stanu i członko-
wie Privy Council. Na powitanie posła 
monarcha wstawał i postępował kilka 
kroków do przodu, jednak nie schodził 
z ostatniego stopnia podwyższenia, 
i tam oczekiwał na ambasadora. Dyplo-
mata zobowiązany był odpowiedzieć 
królowi, składając mu trzy ukłony - do-
piero po ostatnim mógł wejść na pod-
wyższenie, tak aby przez chwilę znaleźć 
się na tym samym stopniu, i przekazać 
monarsze swój list akredytacyjny. Król 
zwykle sam zapoznawał się z jego treścią 

albo przekazywał go sekretarzowi stanu, 
który przełamywał pieczęć. Następnie 
poseł wygłaszał swoją mowę - jeśli ko-
nieczne było tłumaczenie, to dokonywał 
go sekretarz stanu lub inny przedstawi-
ciel strony przyjmującej. Odpowiedź wy-
głaszał sam władca lub, w jego imieniu, 
wskazany przez niego doradca - zwykle 
sekretarz stanu. Jeśli pierwszą audiencję 
zaszczyciła swą obecnością królowa, to 
chociaż uznawano, że formalnie spotka-
nie odbywało się jedynie z królem28, dy-
plomaci zwracali się najczęściej z od-
dzielną o racją również do niej. 

Audiencja publiczna była również oka-
zją do przekazania darów dla angielskie-
go władcy - niektórzy z posłów prezen-
towali je już w trakcie przejazdu przez 
miasto, inni dopiero w sali tronowej29. 
Ponieważ dość częstym i szczególnie lu-
bianym przez Jakuba I podarkiem były 
konie, możemy się domyślać, że ich pre-
zentacja miała zwykle miejsce na dzie-
dzińcu królewskiej rezydencji?0. W trak-
cie audiencji publicznej dokonywano 
także prezentacji osób ze świty dyplo-
maty - była ona przeważnie ostatnim 
elementem całej uroczystości. 

W czasach Karola I po opuszczeniu sa-
li tronowej ambasador wprowadzany był 
ponownie do chamber of repose. Tam 
pozostawała większa część jego orszaku, 
a sam dyplomata przeprowadzany był 
przez mistrza ceremonii do jednego 
z pomieszczeń w apartamencie królew-
skim, gdzie zwykle przekazywał władcy 
listy od swego monarchy oraz odbywał 
z nim krótką rozmowę. Po zakończeniu 
tej części audiencji następował powrót 
do chamber of repose, a następnie uro-
czysty przejazd do oficjalnej rezydencji 
posła. Uczestniczyły w nim te same oso-
by, które stanowiły jego asystę w drodze 
na spotkanie. 

Audiencja powitalna zamykała pierw-
szy etap pobytu dyplomaty w Anglii i sta-
nowiła wstęp do dalszych działań. W wy-
padku misji, których celem nie były roz-
mowy polityczne, a jedynie przekazanie 
gratulacji lub podziękowań, kolejne kon-
takty z królem ograniczały się w zasadzie 
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3. Daniel Mytens (1590-1648?), portret Karola I, 
ok. 1631. Fol za: http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Image:Charles_I_by_Daniel_Mytens_in_l631.jpg 
/ Daniel Mytens (1590-1648?), portrait of Charles I 
ca. 1631. Photograph after: http://en.wikipedia.org 
/wiki/Image:Charles_I_by_Daniel_Mytens_ 
in_l631.jpg 

do spotkań przy okazji uroczystości 
dworskich, na które zapraszani byli ofi-
cjalni goście dworu. Jeśli ambasador 
miał do wypełnienia misję polityczną 
lub zlecono mu przekazanie listów adre-
sowanych bezpośrednio do monarchy, 
konieczne stawało się zorganizowanie 
kolejnego z nim spotkania, tym razem 
już o charakterze prywatnym. Ten typ 
audiencji pozostawał w zasadzie naj-
powszechniejszy. Obok ambasadorów 
nadzwyczajnych, którzy odbywali pry-
watne spotkania z królem jedynie kilka 
razy, pamiętać należy o rezydentach, 
którzy w zależności od czasu trwania 
swej misji uzyskiwali audiencję od kilku-
nastu do kilkudziesięciu razy. Niewątpli-
wie cechował ją uproszczony ceremoniał, 

24 

a w jej organizację zaangażowana była 
ograniczona liczba osób. 

W przeciwieństwie do audiencji pu-
blicznej prywatna odbywała się zwykle 
w tej części apartamentu, do której 
wstęp mieli jedynie najbliżsi współpra-
cownicy króla i tylko niektórzy dworza-
nie?1. Zdarzały się również sytuacje, kie-
dy spotkanie dyplomaty z władcą miało 
miejsce poza Londynem, w jednej z licz-
nych podmiejskich rezydencji lub nawet 
w pałacyku myśliwskim. Było tak mię-
dzy innymi w wypadku jednej z kolej-
nych audiencji Ossolińskiego?2 (odbyła 
się ona w Theobalds) i audiencji prywat-
nej Rakowskiego, która została wyzna-
czona na godziny popołudniowe 8 wrześ-
nia 1631 r. w Wansted. Poprzedzający 
ranek ambasador spędził wraz z monar-
chą na polowaniu, a następnie, zgodnie 
z rozkazem królewskim, został wraz z kil-
koma członkami swojego orszaku podję-
ty obiadem przez earla Carlisle. Po połu-
dniu, w towarzystwie Fineta, udał się 
w królewskiej karecie na audiencję, a po 
jej zakończeniu powrócił do Londynu??. 

Jeśli audiencja prywatna odbywała się 
w Whitehall, tak jak dwa spotkania Osso-
lińskiego z Jakubem I oraz audiencje 
Janusza Radziwiłła i Jana Zawadzkiego 
w I636 r., dyplomata przybywał na nią 
wprost ze swej rezydencji, zwykle w to-
warzystwie mistrza ceremonii. Rozmowa 
z królem, który na ogół pozwalał dyplo-
macie usiąść?4 i sam podejmował go, sie-
dząc w fotelu, przebiegała albo w bardzo 
nielicznym gronie (Ossoliński wspomi-
nał nawet, że Jakub I odprawił wszystkich 
swych współpracowników i został z nim 
sam na sam)?5, albo król z oficjalnym go-
ściem, a niekiedy także z grupą najbliż-
szych doradców, rozmawiali w jednej czę-
ści pomieszczenia, a pozostali oczekiwali 
na zakończenie spotkania w tej samej sa-
li, ale w pewnym oddaleniu?6. 

Ostatnią okazją do spotkania dyploma-
ty z monarchą była audiencja pożegnal-
na, bezpośrednio poprzedzająca wyjazd 
posła z Anglii. Podobnie jak we wcześ-
niej wspomnianych typach spotkań brali 
w niej udział zarówno ambasadorzy 

http://en.wikipedia.org/wiki/
http://en.wikipedia.org
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nadzwyczajni, jak i rezydenci. Z punktu 
widzenia ceremoniału dyplomatyczne-
go audiencja pożegnalna, będąca formal-
nym zakończeniem misji, powinna, jak 
to podkreślił Stanisław Nahlik, odpowia-
dać jej początkowi?7. 

W wypadku dworu angielskiego nie 
jest to jednak tak oczywiste - w okresie 
elżbietańskim audiencja pożegnalna mia-
ła raczej prywatny charakter, nawet jeśli 
zdecydowano się na zapewnienie odpo-
wiedniej oprawy powitania danego dy-
plomaty. W czasach Stuartów, a zwłaszcza 
Karola I, zaobserwować można sytuacje, 
kiedy pożegnaniu posła nadawano bar-
dzo uroczystą formę. Gdy w roku 1634 
dwór opuszczał ambasador szwedzki 
Oxenstierna, w drodze do Greenwich, 
gdzie przebywała para monarsza, towa-
rzyszył mu earl of Holland, a na miejscu je-
go orszak został powitany przez tłumnie 
zgromadzoną publiczność. W efekcie tak 
licznej obecności dworzan i wcześniej po-
czynionych przygotowań uroczystość 
miała charakter „more notable than had 
been expected". Jej zasadniczą część sta-
nowiła półgodzinna łacińska oracja dy-
plomaty, w której podsumował swój po-
byt i negocjacje prowadzone w Londynie, 
oraz odpowiedź, jakiej udzielił mu sekre-
tarz stanu, zaś ostatnim elementem było 
pożegnanie z królową „in a brief ceremo-
nious officce, according to the custom"?8. 

Jednak pożegnanie ambasadora nad-
zwyczajnego króla Francji, markiza de 
Chateauneuf, z parą monarszą odbyło się 
w sposób nieoficjalny (jak zaznaczył 
mistrz ceremonii: „in a private manner")??. 
Poprzedziła je seria ustaleń pomiędzy dy-
plomatą, mistrzem ceremonii i lordem 
szambelanem, w trakcie których strona an-
gielska zapewniła Francuza, że: „it would 
not be expected (nor was it alwayes the 
custom of extraordinary ambassadors) 
that he should take his leave with a trouble-
some solemnity" (Nie oczekuje się ani nie 
jest to zwyczajem ambasadorów nadzwy-
czajnych, że pożegna się go w kłopotliwie 
uroczysty sposób - tłum. A.K.)40. 

Z opisów tych wynika, że audiencja 
pożegnalna mogła przebiegać bardziej 

uroczyście, podobnie jak odbywała się 
pierwsza audiencja publiczna - z eskor-
tą towarzyszącą dyplomacie z jego kwa-
tery do rezydencji królewskiej oraz 
z udziałem licznych urzędników i dwo-
rzan, lub mniej oficjalnie - bez nadmier-
nej pompy, jedynie w obecności kilku, 
ewentualnie kilkunastu osób, co przypo-
minało nieco ceremoniał stosowany 
podczas audiencji prywatnych. Oczywi-
ście powstaje kwestia powodu, dla które-
go czasami decydowano się na zachowa-
nie rozbudowanego ceremoniału, a nie-
kiedy z niego rezygnowano. Z pewno-
ścią jednym z czynników była tu wola sa-
mego ambasadora, który mógł, tak jak to 
uczynił w 1636 r. Jan Zawadzki, zasuge-
rować stronie angielskiej, by audiencja 
pożegnalna miała nieoficjalny charakter. 
Polski dyplomata uznał bowiem, że wy-
starczy mu jedynie asysta mistrza cere-
monii, a nieobecność podczas pożegna-
nia z królem innych osobistości nie bę-
dzie dla niego ujmą, skoro brały one 
udział w jego wjeździe do miasta i au-
diencji powitalnej. Innym powodem 
mogła być niewątpliwie ranga dyploma-
ty i to, z jakiego kraju pochodził. Kiedy 
w roku 1631 ambasador sabaudzki zo-
stał pożegnany w sposób „coresponding 
to his treatment at his fyrst audience" 
(odpowiadający przyjęciu go w czasie 
pierwszej audiencji - tłum. A.K.), mistrz 
ceremonii uważał, że może to w przy-
szłości stanowić precedens dla innych 
dyplomatów reprezentujących książąt41. 

PRZESTRZEŃ CEREMONIALNA 

W zasadzie wszystkie oficjalne spotka-
nia, a w szczególności pierwsza audiencja 
publiczna, odbywały się w głównej rezy-
dencji monarszej, którą od czasów Henry-
ka VIII był Whitehall. Oczywiście należy 
pamiętać o pewnych czynnikach, które 
zawsze mogły powodować odstępstwo 
od tej zasady, ale wydaje się, że są one 
dość łatwe do określenia. Jednym z głów-
nych była niewątpliwie nieobecność mo-
narchy w mieście. Jeśli jego powrót nie 
był przewidywany w najbliższym czasie 
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4. Hendrik Danckerts (ok. 1625-1680), widok pałacu Whitehall od strony zachodniej. Fot. za: http://en.wi-
kipedia.org/wiki/Image:The_01d_Palace_of_Whitehall_by_Hendrik_Danckerts.jpg / Hendrik Danckerts 
(ca. 1625-1680), View of the Palace of Whitehall from the west. Photograph after: http://en.wikipe-
dia.org/wiki/Image:The_01d_Palace_of_ Whitehall_by_Hendrik_Danckerts.jpg 

lub gdy przebywał on wraz z całym dwo-
rem w jednej z podmiejskich rezydencji, 
takich jak Hampton Court, Greenwich 
lub Nonsuch, dostosowywano się do tej 
sytuacji, zmieniając nieco przyjęte formy. 

W okresie elżbietańskim, kiedy cere-
moniał nie był jeszcze sformalizowany, 
a królowa regularnie odbywała tzw. royal 
progress, sytuacje takie zdarzały się czę-
ściej niż w okresie późniejszym. Jednak 
także w czasach Stuartów, a zwłaszcza za 
Jakuba I, dyplomaci zmuszeni byli nie-
kiedy wyruszać poza Londyn. Najczę-
ściej przyczyną tych podróży była choro-
ba króla lub jego pasja łowiecka; wtedy 
spotkania monarchy z ambasadorami 
mogły się odbywać np. w Theobalds, 
Royston lub nawet w Newmarket42. 

Jeśli poza Londynem miała miejsce 
pierwsza audiencja nowo przybyłego dy-
plomaty, starano się, aby odbyła się 
w którejś z ważniejszych rezydencji, ta-
kich jak Hampton Court lub Greenwich. 
W wypadku audiencji prywatnych nie 
przywiązywano do tego tak dużej wagi 
i organizowano je m.in. w przerwach po-

między polowaniami w Wansted lub 
Royston. Karol I dążył do tego, aby miej-
scem jego spotkań z posłami była głów-
na rezydencja królewska, czyli Whitehall, 
w ostateczności Hampton Court; zmianę 
przyniosła dopiero wojna domowa oraz 
przeniesienie się dworu do Oxfordu. 
W okresie rządów Protektoratu Londyn 
stał się ponownie jedynym centrum poli-
tycznym kraju, ale w związku z częstymi 
wyjazdami Cromwella i jego najbliższych 
współpracowników do podmiejskiego 
Hampton Court również ten pałac był re-
gularnie wykorzystywany jako miejsce 
spotkań dyplomatycznych. 

Mimo pewnych różnic rezydencje te 
miały element wspólny - był nim aparta-
ment królewski. Jego układ, charaktery-
styczny dla wielu dworów europejskich4?, 
w wypadku Anglii ewoluował aż do poło-
wy XVIII w.44. W interesującym nas okre-
sie obejmował: Great Chamber, Presence 
Chamber, Privy Chamber, Withdrawing 
Room i Bedchamber45, przy czym funk-
cje poszczególnych pomieszczeń ulega-
ły jeszcze pewnym zmianom. 
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Great Chamber - sala, która przejęła 
część funkcji ceremonialnych Great Hall, 
głównego pomieszczenia rezydencji 
królewskiej w czasach pierwszych Tudo-
rów - była miejscem zgromadzeń dwor-
skich i uroczystości, takich jak ceremo-
nia nadania Orderu Podwiązki. Presence 
Chamber do czasów Karola II pełniła ro-
lę głównej sali audiencjonalnej w aparta-
mencie królewskim46. Privy Chamber, 
pierwotnie zgodnie ze swoją nazwą po-
mieszczenie o charakterze prywatnym, 
rozdzielające niejako apartament na 
dwie części, w okresie Stuartów zaczęło 
przejmować funkcje sali audiencjonal-
nej. W początkach XVII w. w prywatnej 
części apartamentu pojawił się jeszcze 
jeden pokój, Withdrawing Room, który 
zaczął zastępować Privy Chamber. O je-
go prywatnym charakterze świadczyć 
może niezwykle ograniczony dostęp; 
nawet członkowie Privy Council byli do 
niego dopuszczani jedynie w szczegól-
nych sytuacjach. Podobnie działo się 
również w wypadku Bedchamber. 

Oczywiście w kontaktach z obcymi 
przedstawicielami dyplomatycznymi 
najważniejszą rolę odgrywać powinna 
Presence Chamber, pełniąca funkcję sali 
tronowej. Stałym elementem jej wyposa-
żenia było oczywiście podwyższenie 
i krzesło tronowe z baldachimem. Co 
ciekawe, początkowo sala ta wyjątkowo 
była wykorzystywana jako miejsce au-
diencji publicznej - działo się tak jedy-
nie wtedy, gdy zdecydowano się na 
nadanie spotkaniu szczególnej oprawy. 
Dopiero sformalizowanie ceremoniału, 
które zapoczątkował Jakub I, a kontynu-
ował jego następca, doprowadziło do 
ustalenia zasady, że audiencja publiczna 
powinna odbywać się w sali tronowej. 

Układ apartamentów królewskich, 
szczególnie w tak rozległej rezydencji 
jak Whitehall, powodował, że dotarcie 
od bramy wjazdowej do miejsca audien-
cji wymagało przejścia przez kilka dzie-
dzińców, przynajmniej kilka pomiesz-
czeń i krużganków, a nawet przez ogród 
królewski. Oznaczało to, że w zasadzie 
nie funkcjonował żaden stały układ obej-

mujący salę audiencjonalną i kilka kolej-
nych (stałe pełniących tę funkcję) po-
mieszczeń - antyszambr. Podobnie, 
większość źródeł wspomina o chamber 
of repose, ale wiele wskazuje na to, że nie 
było to jedno określone pomieszczenie 
stale wykorzystywane w tym charakte-
rze, lecz kilka różnych komnat usytu-
owanych w apartamencie królewskim 
w pobliżu Presence Chamber. 

Miejscem audiencji prywatnej była na 
ogół prywatna część apartamentu wład-
cy. Również i tu panowała spora dowol-
ność - wybór miejsca, w którym miało 
odbyć się konkretne spotkanie, uzależ-
niony był od różnych czynników, głów-
nie woli samego monarchy. W czasach 
Jakuba I za miejsce audiencji prywatnej 
służyła niekiedy galeria w Whitehall, ale 
bywało, że nawet sypialnia królewska. 
Natomiast Karol I zazwyczaj udzielał po-
słuchań prywatnych w swoim Withdraw-
ing Room. 

Niezwykle ważnym i ciekawym czynni-
kiem, o którym należy pamiętać, podej-
mując próbę przedstawienia problemu 
przestrzeni w ceremoniale dyplomatycz-
nym obowiązującym na dworze angiel-
skim, był panujący tam zwyczaj wykorzy-
stywania dla celów reprezentacyjnych 
tymczasowych konstrukcji, z czasem zy-
skujących stały charakter. Ich podstawo-
wą cechą było to, że mieściły zwykle dużą 
paradną salę tronową-audiencjonalną, 
jednak znajdowały się poza apartamen-
tem królewskim, stanowiąc samodzielną 
budowlę. Z okresu panowania Elżbiety 
pochodził taki właśnie, istniejący do 
1605 r. i planowany jako tymczasowy, bu-
dynek wzniesiony głównie z myślą o ce-
remoniach podejmowania obcych dyplo-
matów. Pierwsze elżbietańskie tymczaso-
we konstrukcje tego typu wzniesiono 
przy okazji dwukrotnego pobytu w Lon-
dynie (w latach 1559 i 1572) ambasadora 
francuskiego, duca de Montmorency. Na-
wiązywały one do podobnych wcześniej-
szych budowli, powstałych w czasach 
Henryka VIII, jak choćby Banqueting 
House w Greenwich, wzniesiony w 1527 r. 
na przyjęcie francuskiej ambasady. 
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5. Banqueting House, Londyn. Fot. za: http:/www. 
ans wers .com/ma i n/n tquer?m et h o d - 4 & 
dsname=Wikipedia+Images&dek... / Banqueting 
House, London. Photograph after: http: /www. 
answers.com/main/ntquer?method=4&ds-
name-Wikipedia+Images&dek... 

W kwietniu 1581 r., z okazji zbliżającej 
się wizyty duca d'Alenęon, zdecydowa-
no się powrócić do tej tradycji i rozpo-
częto budowę nowej konstrukcji sąsia-
dującej z ogrodem królewskim i Privy 
Gallery. W roku 1584 przebywający 
w Londynie baron von Wedel, opisując 
tę budowlę, wspominał nie tylko o jej 
wyglądzie, ale także o przeznaczeniu: 
„[We were conducted into a] lofty spa-
cious house which has many windows. 
Inside it is full of benches or stools ranged 
one above the other. Many people can 
sit there. In this house the Queen has all 
kinds of pastimes and merry-making 
practised for such guests as are foreign-
ers of distinction"47 ([Zostaliśmy wpro-
wadzeni do] przestronnego pomiesz-
czenia o wielu oknach. Jego wnętrze za-
stawione jest ławkami i siedziskami 
umieszczonymi jedne nad drugimi tak, 
że może tam siedzieć bardzo wiele osób. 
W tym miejscu królowa urządza wszel-
kiego rodzaju rozrywki, przygotowywa-
ne dla takich gości, jak znaczni cudzo-
ziemcy - tłum. A.K.). Budynek ten prze-
trwał ponad dwadzieścia pięć lat, jednak 
jego pierwotnie tymczasowy charakter 

spowodował, że ostatecznie nie był 
w stanie dłużej pełnić swych funkcji. 

W początkach panowania Jakuba I 
Banqueting House bywał miejscem uro-
czystych audiencji, jednak wykorzystywa-
no go głównie jako miejsce uroczystości 
dworskich i jako scenę dla wystawianych 
na dworze masques. Takie było podsta-
wowe przeznaczenie nowego budynku, 
który wzniesiono w latach 1606-1609 na 
miejscu elżbietańskiej konstrukcji, którą 
zdecydowano się zburzyć. Głównym jego 
pomieszczeniem była wysoka sala okolo-
na galerią oraz dwiema kondygnacjami 
jońskich i korynckich kolumn, z rzędem 
okien. Potwierdza to opis pozostawiony 
przez Horatia Busino, kapelana wenec-
kiego ambasadora Pietra Contariniego, 
który miał okazję znaleźć się w Banquet-
ing House podczas jednego z przedsta-
wień: „Whilst waiting for the King we 
amused ourselves by admiring the deco-
rations and beauty of the house, with its 
two orders of columns, one above the 
other, their distance from the wall equal-
ling the breadth of the passage, that of the 
lower row being upheld by Doric pillars, 
while above these rise Ionic columns sup-
porting the roof. The whole is of wood, 
including even the shafts, which are 
carved and gilt with much skill"48 (Ocze-
kując na przybycie króla, zabawialiśmy 
się, podziwiając piękno tego budynku 
i sposób, w jaki go ozdobiono - dwa rzę-
dy kolumn, jeden nad drugim, ustawiono 
w odległości równej szerokości przejścia. 
Dolny rząd podtrzymują pilastry doryc-
kie, powyżej wznoszą się zaś kolumny 
jońskie, wspierające dach. Całość zbudo-
wano z drewna, włącznie z rzeźbionymi 
i złoconymi kolumnami, ozdobionymi 
z wielkim kunsztem - tłum. A.K.). 

Banqueting House w znacznym stop-
niu ułatwiał organizację uroczystości 
dworskich - dodatkowa przestrzeń, jaką 
zapewniał, pozwalała na wymienne wy-
korzystywanie paradnych pomieszczeń 
w pałacu (Great Hall, Privy Chamber, Great 
Chamber) i nowej sali. Ta, wraz z całym 
budynkiem, uległa kompletnemu znisz-
czeniu podczas pożaru w styczniu 1619 r., 
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6. Plan pałacu Whitehall (stan z roku 1680), rycina George'a Vertue (1684-1756). Banqueting House za-
znaczony literą „A". Fot. za: http://en.wikipedia.Org/wiki/Image:George_Vertue%27s_plan_of_ White-
hall_Palace_in_l680_-_annotated.JPG / Plan of the Palace of Whitehall (as it was in 1680), engraving by 
George Vertue (1684-1756). The Banqueting House is marked with the letter 'A'. Photograph after: 
http://en.wikipedia.Org/wiki/Image:George_Vertue%27s_plan_of_Whitehall_Palace_in_l680_-_annc>-
tated.JPG 

jednak prawie natychmiast podjęto de-
cyzję o odbudowie. Król postanowił, że 
o wszystkich sprawach związanych z no-
wym projektem powinna decydować 
specjalna komisja, w której skład wcho-
dzili najważniejsi dworscy urzędnicy: 
Lord Stewart, Lord Chamberlain, Deputy 
Earl Marchal, Vice-Chamberlain oraz 
Chancellor of Exchequers49. Taki dobór 
jej członków sugeruje, że planowano 
szerokie wykorzystanie nowego budyn-
ku dla celów reprezentacyjnych50, jak 
również, że Jakub przywiązywał dużą 
wagę do odbudowy Banqueting House. 
Obok formy architektonicznej (projekt 
Inigo Jonesa) zaplanowano również wy-
konanie imponującej dekoracji malar-
skiej, która jednak zrealizowana została 
przez Paula Petera Rubensa dopiero 
w czasie panowania Karola I. 

Praca komisji wpłynęła znacząco na 
ostateczny kształt projektu, a jej efekty 
potwierdzają tezę, że w zasadniczy spo-
sób zmienić się miało główne przezna-
czenie nowego wnętrza. Jak stwierdził 

Simon Thurley: „The commissioners' real 
intention for the Banqueting House was 
for a presence chamber to replace the 
Tudor Presence Chamber which was to 
small and oldfashioned for the interna-
tional programme of mariage negotia-
tions which James wanted it to fulfil"51 

(Prawdziwym zamiarem zleceniodawców 
budowy Banqueting House było stwo-
rzenie nowej Presence Chamber, która 
mogłaby zastąpić tę pochodzącą z cza-
sów Tudorów, zbyt małą i staroświecką, 
aby miała spełniać swe funkcje w sytu-
acji, gdy Jakub I planował zaangażować 
się w rozległe negocjacje dotyczące kwe-
stii małżeństwa [jego syna] - tłum. A.K.). 
Dodatkowym potwierdzeniem mających 
nastapić zmian było wyposażenie nowe-
go wnętrza - obok tronu główny jego 
element dekoracyjny stanowiły tkaniny, 
charakterystyczne dla dekoracji wnętrz 
reprezentacyjnych, w tym sali tronowej. 

W roku 1624 John Finet, wtedy asy-
stent mistrza ceremonii, zanotował, że 
przy okazji pożegnalnej audiencji nad-
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zwyczajnego ambasadora weneckiego 
Banqueting House został „purposely 
prepared for it, and hung with the rich 
hangings"" (specjalnie do tego przygo-
towany i ozdobiony bogatymi tkanina-
mi dekoracyjnymi - tłum. A.K.). Dyspo-
nujemy nieco późniejszym źródłem iko-
nograficznym, pochodzącym z 1660 r. 
- przedstawieniem audiencji u Karola II 
ambasadora hiszpańskiego, księcia de 
Ligne. Ukazuje ono asystujących w po-
słuchaniu dworzan, zgrupowanych na 
galeriach, na tle rozpiętych na ścianach 
tkanin dekoracyjnych. 

W latach 1629-1630 dokończono deko-
rację wnętrza, umieszczając na stropie 
plafon z dziewięcioma malowidłami 
przedstawiającymi: cnoty królewskie 
(malowidła narożne), unię koron szkoc-
kiej i angielskiej oraz apoteozę Jakuba I 
(malowidło centralne). Nie ulega wątpli-
wości, że taki program ikonograficzny 
był dużo bardziej odpowiedni dla sali 
audiencjonalnej niż wnętrza mającego 
służyć jako sala teatralna. 

Ukończenie budowy nowego Banquet-
ing House w roku 1622 było momen-
tem, w którym zmianie uległy przezna-
czenie wcześniej wykorzystywanej prze-
strzeni ceremonialnej oraz, pośrednio, 
obowiązujący na dworze ceremoniał dy-
plomatyczny. Nowa reprezentacyjna bu-
dowla, która mieściła salę mogącą pełnić 

funkcje Presence Chamber, pozwalała 
na ostateczne ustalenie zasady, iż au-
diencje o charakterze uroczystym, czyli 
w zasadzie wszystkie audiencje publicz-
ne - powitalne i część pożegnalnych 
- powinny odbywać się właśnie w tym 
miejscu. Potwierdza to praktyka z okre-
su rządów Karola I, który regularnie 
w taki właśnie sposób wykorzystywał 
budowlę wzniesioną przez Jonesa. 

Nie ulega wątpliwości, że ceremoniał 
dyplomatyczny obowiązujący na dwo-
rze angielskim miał wiele elementów 
wspólnych z ceremoniałem praktykowa-
nym na większości dworów europej-
skich. Podobieństw tych należy oczywi-
ście doszukiwać się we wspólnych śre-
dniowiecznych wzorcach funkcjonowa-
nia dworu monarszego. Przedstawione 
powyżej zmiany w sposobie przyjmowa-
nia obcych poselstw na dworze angiel-
skim i wykorzystania przestrzeni w po-
szczególnych rezydencjach monarszych 
(zwłaszcza w pałacu Whitehall) sugerują 
jednak, że w 1. poł. XVII w. dwór ten dą-
żył do wzbogacenia i pełniejszego sfor-
malizowania ceremoniału dyplomatycz-
nego. Efektem tych wysiłków było 
upodobnienie jego form do tych, które 
obowiązywały na dworach królewskich 
na kontynencie. 
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dem, s. 211. 

39 Ceremonies of Charles..., III, k. 77. 
w Ibidem, III, k. 76. Opuszczającemu Londyn 

ambasadorowi towarzyszył earl of Holland, jed-
nak jak podkreślił mistrz ceremonii: „this of a vol-
untary and not by appointment". 

-» Ibidem, III, k.107 v. 
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42 Akrigg, op.cit., S. 59. 
43 Baillie, op.cit., s. 170. 
44 Ibidem, s. 178. 
45 Ibidem, s. 172. 
«Ibidem, s. 174. 
47 S. Thurley, Whitehall Palace, New Haven-

-London 1999, s. 68. 
4« Ibidem, s. 79. 
49 Ibidem, s. 82. 

so Chancellor of Exchequers nadzorował za-
pewne stronę finansową całego przedsięwzię-
cia, natomiast pozostali członkowie komisji od-
powiadali za różne aspekty funkcjonowania 
dworu. 

si S. Thurley, The Lost Palace of Whitehall, 
London 1998, s. 19. 

52 Finetti Philoxenis..., s. 181. 

Anna Kalinowska 
DIPLOMATIC PROTOCOL AT THE ENGLISH COURT 
UNDER THE EARLY STUARTS 

S U M M A R Y 

The aim of the article is to discuss the 
main issues connected with diplomatic 
protocol at the English Court at the time 
of the early Stuarts, that is during the 
reigns of James I and Charles I. 

The beginning of the 17th century 
brought significant changes to the func-
tioning of the English Royal Court, in 
effect an evolution in the forms which 
developed as a result of contacts 
between the rulers and foreign diplo-
mats coming to England. After 1603 
new structures arose which had an 
impact on the way diplomatic ceremo-
nial was formalized. The position of 
Master of Ceremonies was introduced. 
It should be emphasized that whereas in 
the Elizabethan period only the mo-
narch decided on the manner in which 
particular envoys were received, during 
the reigns of her successors more strin-
gent norms began to apply according 
to the rank of the diplomatic represen-
tative. 

Moreover, official programmes were 
developed for the duration of foreign mis-
sions in London. The required elements 
were: the formal greeting of the ambas-
sador on his arrival in England (usually 
at the port of arrival) by the Master of 
Ceremonies and royal courtiers; his 

entry into the town in their company; an 
official audience with the King; a private 
audience; a farewell audience, as well as 
an exchange of farewells with the court 
officials. 

With the development of foreign poli-
cy and the ceremonials associated with 
it, the ceremonial areas in the main royal 
residence, the Palace of Whitehall, were 
exploited in new ways. Alongside the 
King's apartments, which comprised 
several formal reception rooms where 
official audiences were held (the Great 
Chamber, the Presence Chamber) and 
which were also the traditional venue 
for private audiences, a separate part of 
the residence (the Banqueting House) 
began to be used for meetings with for-
eign diplomats. The first building work 
of this kind had already been under-
taken during the reign of Elizabeth I, 
when space was created for the holding 
of audiences, but above all for court cere-
monies and entertainments. As recent 
research has shown, the main reason 
behind the construction of the last build-
ing of this type, erected according to 
plans by Inigo Jones at the beginning of 
the 1620s, was its use primarily as a place 
for diplomatic audiences. 
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