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„WITAM NASTĘPCÓW DEMOSTENESA, CYCERONA, 
KWINTYLIANA...”

Tymi słowami rozpoczął swoje prze
mówienie prorektor Uniwersytetu Ja
giellońskiego prof. dr hab. Franciszek 
Ziejka w październiku 1995 roku w cza
sie inauguracji roku akademickiego 
Podyplomowego Studium Retoryki 
w Instytucie Filologii Polskiej UJ. Stu
dium powstało z inicjatywy dr. Wiesława 
Przyczyny CSSR i prof. dr. hab. Andrze
ja Borowskiego. Jest to wydarzenie hi
storyczne, gdyż po ponad dwustu latach 
retoryka powróciła na UJ. Ten aspekt 
historyczny podkreślił w swoim przemó
wieniu prof. Ziejka.

Studium przeznaczone jest dla tych 
wszystkich, którzy występują publicznie 
i zależy im na tym, żeby ich wystąpienia 
były kulturalne, poprawne i komunika
tywne. Słuchaczami studium mogą więc 
być działacze polityczni, prezenterzy ra
diowi i telewizyjni, nauczyciele, wykła
dowcy, biznesmeni, prawnicy, księża, 
katecheci itd.

Studium Retoryki współpracuje ze 
Studium Homiletycznym Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, 
którego kierownikiem jest dr Wiesław 
Przyczyna CSSR. Część zajęć odbywa 
się w PAT, a część w UJ. Studenci Stu
dium Homiletycznego są równocześnie

pełnoprawnymi słuchaczami Studium 
Retoryki UJ. Jest to naturalne w zwią
zku z tym, że retoryka zajmuje się wy
stąpieniami publicznymi, a homiletyka 
publicznymi wystąpieniami kościelny
mi. Zresztą retoryka kładzie funda
menty pod homiletykę. Należy wyra
zić radość z tego, że dwa środowiska 
naukowe -  kiedyś rozdzielone -  dziś 
starają się współpracować ze sobą i ma
ją sobie wiele do zaoferowania. Papie
ska Akademia Teologiczna nie wcho
dzi z pustymi rękami w alians z Uni
wersytetem Jagiellońskim. Prorektor 
PAT ks. prof. dr hab. Józef Makselon 
w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na 
to, że PAT wniesie w tę naukę wymiar 
etyczny słowa. Studentom życzył, żeby 
po zakończeniu nauki w tej szkole nie 
wstydzili się słów, które będą wypowia
dali.

Obecnie słuchaczami studium są 
przede wszystkim księża z różnych re
gionów Polski, co uwidoczniło się przy 
rozdaniu indeksów: otrzymało je dwu
dziestu jeden księży, spikerka telewizyj
na, spiker z radia regionalnego, dwóch 
prawników i jeden biznesmen. Raduje 
więc fakt, że teologia przynajmniej 
w takiej formie wraca na UJ. Za dwa
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lata ten szacowny Uniwersytet będzie 
obchodził 600-lecie utworzenia Wy
działu Teologii. W Collegium Maius 
uczono przecież tylko teologii, nauki 
wyzwolone zaś wykładano w Colle
gium Minus.

Wykład inauguracyjny wygłosił 
prof. dr hab. Stanisław Waltoś, dyre
ktor Muzeum Collegium Maius. Podał 
w nim pierwsze rady dla mówców: 
„Mówić krótko, zjednać sobie słucha
czy, uważać, że wiem więcej niż inni...”.




