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Na wspólnej 
ziemi 
Janusz Pac 
Ze ścian jednej z sal Zamku Królewskiego patrzą 

na siebie z portretów przedstawiciele dwóch 

magnackich rodzin: Radziwiłłów i Denhoffów. 

Nie są oni rodowitymi Polakami - pierwsi to 

Litwini, drudzy Niemcy, przybyli z Westfalii 

przez Inflanty. Dobrze oddaje to myśl 

przewodnią czynnej do końca lipca wielkiej 

multimedialnej wystawy „Pod wspólnym 

niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań 

i kultur (XVI-XVIII wiek)" 

C
zęsto nie uświadamiamy sobie, że przez dłu
gi okres swojej historii Polska była pań
stwem nie jedno-, lecz wieloetnicznym, 
wielokulturowym i wielowyznaniowym. 

- Chcieliśmy zaprezentować bogactwo kulturowe przed
rozbiorowej Rzeczypospolitej mogącej stanowić przy
kład tolerancji i pokojowego współżycia „pod wspólnym 
niebem". Pokazać nie każdą z grup osobno, lecz szukać 
elementów, które przyczyniły się do niezwykłego wzbo
gacenia naszej kultury przez „wmieszkanych Polaków" 
(jak określa! siebie Hieronim Wietor, przybyły z Nie
miec drukarz i księgarz, typograf kancelarii Zygmunta 
Starego) - mówi dr hab. Igor Kąkolewski, jeden z auto
rów scenariusza wystawy przygotowanej przez Muzeum 
Historii Polski we współpracy z Zamkiem Królewskim. 

Wystawa składa się z sześciu modułów tematycznych. 
Dwa pierwsze prezentują przejawy wielokulturowości 
w skali całego państwa, dwa kolejne zawężają perspekty
wę, koncentrując się na problematyce tożsamości regio
nalnych i lokalnych oraz funkcjonowania jednostek. Mo
duł piąty poświęcony jest oddziaływaniu wieloetniczno-
ści na ówczesną kulturę, szósty - prezentuje to, co z tej 
wielokulturowości pozostało nam do dzisiaj. A pozostało 
sporo, co dostrzegamy, choćby śledząc nazwy dzielnic 
miast, ulic czy pałaców. Oraz obco brzmiące nazwiska lu
dzi, którzy wnieśli wybitny wkład do naszej kultury, m.in. 
Joachima Lelewela, historyka pruskiego pochodzenia, 
Samuela Orgelbranda, wydawcy pierwszej encyklopedii, 
w młodości ucznia szkoły rabinów, Samuela Bogumiła 
Lindego, syna szwedzkiego emigranta i autora słownika 
języka polskiego, Fryderyka Chopina... 
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Jednym z najciekawszych elementów wystawy jest mul
timedialna prezentacja mało znanych zapisków Martina 
Grunewega (1562-około 1618). Liczą one ponad dwa ty
siące stron i zawierają m.in. opisy wielu polskich miast. Ich 
autor był człowiekiem o bogatym życiorysie. Urodzony 
w Gdańsku syn luterańskiego kupca wiele podróżował, nie 
tylko po Polsce. W latach 1579-1582 pracował w Warsza
wie u nadwornego dostawcy Georga Kerstena, a potem we 
Lwowie u ormiańskiego kupca Astwadzadura. Był w Mo
skwie i sześciokrotnie w Konstantynopolu. Podczas ostat
niej z tych handlowych podróży, zachorowawszy na dżu
mę, złożył ślubowanie, że jeśli przeżyje, przejdzie na kato
licyzm. W efekcie w wieku 26 lat wstąpił do dominikanów 
i kolejne wyprawy, m.in. do Rzymu, odbywał już w białym 
zakonnym habicie. 

Czytelników „Stolicy" najbardziej zainteresują opisy 
Grunewega dotyczące Warszawy z przełomu XVI i XVII 
wieku („Warszawa z lat 1579-1582 gdańszczanina Marti
na Grunewega", „Rocznik Warszawski 20007"). Jak wy
nika z jego obserwacji Miasto ma rynek (...) otoczony pięk-
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nymi kamienicami, do których się wszelako wchodzi jak do 
skorupy. Bowiem ludzie mieszkają na górze, a na dole stoi 
zazwyczaj pełno wozów. Zamieszkujący w nich mieszcza
nie, pośród których jest wielu Niemców, noszą sie świetnie, 
żyją w zbytku i ciągłym spraszaniem gości próbują dorów
nać wielkim panom. Autor zachwyca się mostem przez 
Wisłę: Wiele można znaleźć pięknych drewnianych mo
stów, ale ci, którzy widzieli ten, powiadają, że jest najzna
komitszy (...). Biegnie on prosto jak po sznurku i jest tak sze
roki, że mogą się na nim minąć dwa wozy, jest też on naj
milszym traktem spacerowym mieszkańców Warszawy. Re
lacjonuje wielkie pożary, jak choćby ten z 15 października 
1580 r., którego ofiarą padło 16 domów przy Freta i 30 
przy Mostowej, czy nieco wcześniejszy, z 10 stycznia, na 
Świętojańskiej: W nocy pijany woźnica upuściłlatarnię na 
słomę, która się zapaliła, a ogień tak rozgorzał, że spaliły się 
konie w stajni i do tego 15 domów. Gruneweg opisuje też 
kościoły i reprezentacyjne budowle, sejmy, wyczyny złotej 
młodzieży i zabawy karnawałowe. 

Wystawa w Zamku to instalacje multimedialne, inte
raktywne prezentacje i klasyczne muzealia pochodzące 
z 54 kolekcji krajowych i zagranicznych. Wśród nich 
znajdują się dokumenty unii lubelskiej, Artykułów hen-
rykowskich i Konstytucji 3 maja, różaniec Stefana Bato
rego, panoramy miast, portrety, przedmioty religijne 
obywateli II Rzeczypospolitej różnych wyznań - rzym
skich katolików, protestantów, prawosławnych, unitów, 
żydów, muzułmanów, karaimów. Podobny układ ekspo
zycji ma zostać zachowany w projektowanej nowej siedzi
bie Muzeum Historii Polski nieopodal Zamku Ujazdow
skiego. Na razie rozstrzygnięte zostały konkursy - archi
tektoniczny i na koncepcję wystawy stałej tej placówki. 
Zdaniem Roberta Kostro, dyrektora MHP, najwcześniej
szy termin otwarcia nowego obiektu to 2017 r. Pod wa
runkiem otrzymania środków z Unii Europejskiej i bu
dżetu państwa... ^ 

< Portret 
Władysława 

Denhoffa, około 
1680 r. 

Portret Marii 
z Lupulów 

Radziwiłłowej, 
1733 r. • 
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