A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
NA INAUGURAÇÃO DE UMA EXPOSIÇÃO
SOBRE O III CENTENÁRIO DA BATALHA DE VIENA
Terça-feira, 20 de dezembro de 1983

Agradeço ao Prof. Carlo Pietrangeli as gentis palavras com que iniciou esta cerimónia de
inauguração da “Exposição Comemorativa do III Centenário da batalha de Viena” organizada pela
Direcção Geral dos Monumentos, Museus e Galerias Pontifícias, em colaboração com a
Biblioteca Apostólica Vaticana.
O meu primeiro sentimento é de admiração: quantas coisas a ver e a descobrir numa colecção
tão completa de objectos e documentos destinados a fazer reviver na memória tantos aspectos
daquela batalha cujo protagonista, João III Sobieski, sobressai das alturas do Wienerwald na
grande tela do pintor Jan Alois Matejko, conservada numa das salas aqui ao lado.
Um segundo sentimento é de apreço por esta interessante iniciativa que favorece um
conhecimento aprofundado daquele acontecimento histórico que fez da Áustria o centro das
preocupações da Europa, quando as tropas do Império turco cercaram Viena. Não faltam nesta
exposições testemunhos claros da coragem admirável, do heroísmo dos defensores daquela
cidade, os quais encontraram apoio na sua fé, na oração e na convicção de combater não só pelo
seu País mas também pela Europa e pelo Cristianismo.
Um terceiro é de agradecimento a todos quantos deram o seu próprio contributo de ideias e de
estudo para a realização desta exposição que torna acessível, segundo um critério científico,
material tão importante e precioso destinado a facilitar e a promover o conhecimento daqueles
factos, dando-lhes uma exacta e ampla divulgação, exactamente segundo as palavras Papa
Nicolau V, fundador da biblioteca Apostólica, que ofereceu uma valiosa colaboração, "pro
communi doctorum virorum commodo", isto é, para facilitar a divulgação da cultura.
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A Igreja recolhe e conserva tudo o que pertence à história do homem, porque nada porque nada
do que é humano lhe é estranho ou indiferente.
Renovo com estes pensamentos a minha grata satisfação, e abençoo-vos no nome do Senhor.
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