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Wprowadzenie 1982
Expositio Sancto Ioanni Paulo II dedicata

 

Kanonizacja Jana Pawła II stała się wyjątkową okazją, by przypomnieć znaczenie Padwy dla polskiej kultury 
i nauki. Fakt, iż wiele pokoleń Polaków kształciło się w tym mieście, należy do ważnych i rozpoznawalnych po 
dziś dzień elementów wspólnej przeszłości, co znalazło wyraz w ofi cjalnych przemówieniach Papieża w czasie 
wizyty pasterskiej w 1982 roku. Wypowiedziane wówczas słowa, nawiązujące do historycznych związków oraz 
formułowanych w podobny sposób przez oba narody aspiracji i idei, stały się myślą przewodnią prezentowanej 
wystawy. 
Ożywione niegdyś kontakty w znaczącej mierze wynikały ze sławy uniwersytetu, do którego zmierzały rzesze 
studentów z całej Europy. Wśród nich od samego początku szczególnie liczną grupę stanowili obywatele 
dawnej Rzeczypospolitej podążający do ośrodka, który wabił nie tylko atmosferą naukową, ale i kulturalną. 
Nie brakowało w Padwie także podróżników oraz pielgrzymów, a ich obecność wydłużyła z czasem listę 
pamiątek z Polską kojarzonych. Szczególnie wiele z nich zachowało się w Bazylice św. Antoniego oraz w Archi-
wum Historycznym Uniwersytetu Padewskiego. Prezentowane na wystawie wybrane przykłady owych trwałych 
śladów naszej obecności we włoskim mieście skonfrontowane zostały ze zbiorami Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Collegium Maius w Krakowie. Wybrano m.in. zachowane wizerunki studentów padewskiego 
Ateneum, którzy niejednokrotnie sięgali po godności rektorskie i kościelne, a jednocześnie przypomniano silne 
więzi, jakie łączyły Jana Pawła II z macierzystą uczelnią, oraz podkreślono, jak ważne było zawsze dla Papieża 
środowisko akademickie.

Jestem szczęśliwy, że przybyłem do Padwy, która w starożytności zaliczana 
była do „urbes opulentissimae” i jako jedna z pierwszych otworzyła się 

na chrześcijaństwo, pozostając – mimo naprzemiennych okresów blasków 
i cieni w jej historii – ośrodkiem kultury i różnych doświadczeń dziejowych, 

czego dowodzą starodawne mury, kościoły, pałace Regencji 
oraz Uniwersytetu.

   Słowa pozdrowienia skierowane przez Jana Pawła II 
pod adresem władz cywilnych na Piazza Garibaldi 

(Padwa, 12 września 1982)

“



Uniwersytet Padewski Uniwersytet Jagielloński

M
ikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus), 1473-1543

Gaude, felix Padua, quae thesaurum possides ” Universa universis patavina libertas ”  Plus ratio quam vis ”
Bazylika św. Antoniego w Padwie
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Padwę, położoną przy jednym z głównych szlaków komunikacyjnych prowadzących do 
Rzymu, odwiedzali nie tylko studenci, ale także rzesze podróżników. Niektórzy właśnie tu 
zakończyli swoją ziemską wędrówkę. By uczcić pamięć jednego z nich, Erazma Kretkowskie-
go, wiersz nagrobny ułożył sam Jan Kochanowski. Wyryte w kamieniu Epitaphium Cretcovii 
uchodzi za pierwszy drukowany później utwór poety (Bazylea 1560) i stanowi jeden z naj-
cenniejszych zabytków polskiej kultury w tej części Europy. Ilustracja (na dole) przedstawia 
rekonstrukcję nagrobka, którego architekturę usunięto z wnętrza kaplicy, gdzie eksponowa-
na jest dziś jedynie tablica z popiersiem. Spośród innych nagrobków zamieszczono ilustracje 
Andrzeja Kańskiego (zm. 1586), Mikołaja Ponętowskiego (zm. 1598), Stanisława Antoniego 
Friznekiera (zm. 1687) oraz Adama Żalińskiego (zm.1601).

Relikwiarze ze szczątkami świętych polskich. Najstarszy pochodzi w części z XV w. 
Kolejny ofi arował III Zakon Świętego Franciszka  i kontynuujący jego tradycję 
Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce. Relikwiarz Bożego Miłosierdzia 
zawiera relikwie Jana Pawła II i siostry Faustyny Kowalskiej (wprowadzony 
do Bazyliki 30 marca 2014).

Buława Jana III Sobieskiego

Przybywam zatem jako pielgrzym między pielgrzymami, którzy tu zjeżdżają z całego świata, 
przyciągnięci sławą znanego sanktuarium, przechowującego w sobie czcigodne szczątki; świątyni, 

która, poświęcona świętej Matce Bożej, jest niczym symbol dawnej, silnej wiary ludu słusznie prze-
pełnionego dumą ze swej przeszłości i równocześnie otwartego na wielkie możliwości przyszłości.“

“
“

“Z prawdziwie głęboką radością staję tu dzisiaj pośród Was, w murach tego sławnego 
Uniwersytetu, i wraz ze słowami pozdrowienia kieruję do Was słowa wielkiego 
szacunku, jaki żywię dla reprezentowanej przez Was kultury, jak również dla tego 
uprzywilejowanego miejsca, w którym kultura ta przejawiała się w sposób szcze-
gólny, pozostawiając trwały ślad w myśli ludzkiej. [...] Wielką radością przepełnia 
mnie także i to, iż mogę podkreślić znaczenie relacji, jakie łączyły Uniwersytet 
Padewski z moją Ojczyzną. Począwszy od XIII wieku wielu polskich studentów 
przebywało w Padwie, która w owych czasach i później przygotowywała dla Polski 
liczny zastęp lekarzy, � lozofów, przyrodników, matematyków oraz osób piastują-
cych wysokie stanowiska w hierarchii kościelnej. To dlatego w 1964 roku, z okazji 
600-lecia założenia Uniwersytetu Krakowskiego, poczułem się w obowiązku złożyć 
wizytę w Waszym Ateneum. W pewnym sensie także tutaj bije polskie serce!
Czuję się z tego powodu wzruszony i dziękuję Wam w imieniu mojej Ojczyzny!

„Padewska wolność jest absolutnie dla każdego” – głosi mot-
to Uniwersytetu Padewskiego. W murach zasłużonego Ateneum 
znajdują się otaczane szacunkiem pamiątki obecności Polaków: 
malowidła w tzw. Sali Czterdziestu, wpisy do Metryki Nacji Pol-
skiej oraz herby polskich studentów. W jednej z sekcji Muzeum 
Miejskiego przechowywana jest pieczęć Natio Polona.

Wśród postaci szczególnie 
związanych z padewskim 

Ateneum wymienić należy 
Jana Zamoyskiego (rektora 

Uniwersytetu Prawników 
w 1563 r.) czy też Witelona 

(ur. ok. 1237), śląskiego 
uczonego, który wsławił się 
dziełem o optyce i fi zjologii 

widzenia

Jako określenie uświęcone wielowiekowym stosowaniem macie w zwyczaju 
przywoływać nazwę „Rozumu” na oznaczenie sali, w której wasi ojcowie, re-

prezentujący różne grupy i warstwy społeczne, „rozumowali”, to znaczy anali-
zowali sprawy i problemy wspólnego interesu oraz pożytku, a także debatowali 

nad nimi, a urzędnicy sądowi zajmowali się prawem w świetle rozumu.Tak 
piękne i zobowiązujące miano nie może nie sugerować, przez analogię, pewnej 

re¡ eksji. W mojej pamięci odwołuje się ono w szczególności do innego powie-
dzenia, które od wieków wykute jest na portalu Uniwersytetu w Krakowie, tak 
drogiego mojemu sercu: Plus ratio quam vis ‒ „Więcej znaczy rozum niż siła”.

Życzę ci, Uniwersytecie Jagielloński, 
abyś w siómym stuleciu twojego istnienia 
pozostawał zawsze wierny tej akademickiej 
dewizie. Niech twoja obecność w życiu Polski 
współczesnej służy zwycięstwu tego, co jest 
godne człowieka jako istoty rozumnej 
i wolnej. ”

Akt fundacyjny 
Uniwersytetu Krakowskiego 
z 1364 r. wydany przez 
króla Kazimierza Wielkiego. 
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Hic te, Cretcovii, mors et tua fata manebant,
Cum terras omnes et cum maria omnia circum

Lustrares, nullo defessus membra labore.
Te rapidus Ganges, gelidaeque Borysthensis undae,

Te Tagus et Rhenus, te ripa binominis Istri,
Et septem gemini noverunt ostia Nili.

Nunc concessisti magnum visurus Olympum
Aethereasque domos, ubi diis immistus inanes
Et curas et spes hominum lamentaque rides.

Jakub Nayman (Naymanowic), ca 1584-1641 Adam Opatowicz (zwany Pantinus), 1574 -1647




