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Tłumy
pod wspólnym niebem
•• Już ponad 2 tys. osób odwiedziło
wystawę „Pod wspólnym niebem.
Rzeczpospolita wielu narodów, wy
znań, kultur (XVI-XVIII w.)", którą od
czwartku można oglądać w Zamku
Królewskim w Warszawie.
To druga duża ekspozycja zorganizo
wana w tym miejscu przez Muzeum
Historii Polski. Ponieważ nie ma ono
stałej siedziby, musi korzystać z gościnyinnychinslytucji. Poprzednia wystawaMHPwZamku-w2008 r.-opowiadała o okresie międzywojennym
(„Dwudziestolecie. Oblicza nowo
czesności"). Odniosła sukces, który
może powtórzyć obecna ekspozycja.
Jej tematem jest fenomen Rzeczypo
spolitej Obojga Narodów - wieloetnicznego, wielokulturowego i wielowyznaniowego państwa istniejącego
od zawarcia polsko-litewskiej unii
w Lublinie (1569 r.) do ostatniego roz
bioru (1795 r.).
W porównaniu z innymi krajami
ówczesnej Europy było ostoją tole
rancji religijnej i pokojowego współ
życiaróżnychgrap etnicznych. Szczy
ciło się swoistym ustrojem demokracji
szlacheckiej i specyficznąkulturą sar
macką. Organizatorzy wystawy
przedstawili to, wykorzystując ok. 190
oryginalnych eksponatów (m.in. po
twierdzenie unii lubelskiej przez kró
la Zygmunta Augusta, różaniec Ste

fana Batorego, portrety Radziwiłłów
i Denhoffów) oraz multimedialne in
stalacje (np. mapy). Ekspozycję w sześ
ciu częściach ulokowali na blisko 700 m
kw drugiego piętra Zamku.
- Pierwszym zwiedzającym w czwar
tek był Bronisław Komorowski. Oglądał
wystawę przez pół godziny. W księdze
zostawił wpis z życzeniami dalszych
sukcesów dla naszego muzeum - mó
wi Marek Stremecki, rzecznik MHP
We wpisach przeważa duma z te
go, że nasze państwo było kiedyś tak
różnorodne i tolerancyjne. Zwie
dzający chwalą też efekty multime
dialne. Narzekają za to na słabo wi
doczne podpisy pod eksponatami.
- Są za nisko i trzeba się mocno nagimnastykować, żeby dostrzec, co jest
napisane - mówi Joanna Zyskowska,
nauczycielka historii w gimnazjum
w Sulejówku.
- W tym tygodniu zostanie to zmie
nione - obiecuje Marek Stremecki.
Uwagę organizatorów ekspozycji
zwrócił fakt, że nie odwiedził jej nikt
z Ministerstwa Kultury, choć ostatnia
część opowiada m.in. o jego dzia
łaniach za wschodnią granicą.
Wystawa czynna jest do końca lip
ca: codziennie w godz. 11-18, w czwart
ki wgodz. 11-20. Towarzyszyjej bogaty
program lekcji, wykładów i spotkań, o
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