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„RZYMSKIE WAKACJE” Z PROFESOREM RYSZARDEM ŁUŻNYM

Rankiem 1 lipca 1989 roku spotkałem się z Profesorem Łużnym w holu portu lotni-
czego w Balicach, aby po niespełna dwóch godzinach lotu maszyną typu tupolew szczęś-
liwie wylądować na rzymskim lotnisku Fiumicino. Tak rozpoczęła się moja „rzymska” 
(a raczej włoska) przygoda z Profesorem.

Naszym celem było właściwie Urbino, bowiem Katedra Slawistyki tamtejszego 
uniwersytetu zaprosiła nas do udziału w międzynarodowej sesji naukowej, poświęco-
nej recepcji średniowiecza w okresie baroku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Jednak organizatorzy konferencji (ze strony włoskiej pani prof. Brogi-Berkoff, a pol-
skiej prof Halina Dziechcińska z Warszawy) zadbali o to, aby na trasie tej podróży nie 
zabrakło Wiecznego Miasta, Gubbio, Asyżu, Rawenny i wielu ciekawych historycznie 
miejsc. Ja skupię się na wątku „rzymskim”, dlatego że stanowił on dla mnie osobiście 
bardzo specyfi czny okres w moich kontaktach z Profesorem Łużnym.

W Rzymie zamieszkaliśmy w hotelu Globus przy ulicy Hipokratesa. Po zakwatero-
waniu się i chwili odpoczynku Profesor zaproponował, abyśmy się udali na zwiedzanie 
okolicy, co też uczyniliśmy. Okazało się, że mieszkamy w dzielnicy uniwersyteckiej (do-
kładnie wydziału medycyny), która położona jest stosunkowo niedaleko dworca Termini. 
Profesor, który już wcześniej bywał w Rzymie, poinformował mnie, że to bardzo sprzy-
jająca okoliczność, ponieważ stosunkowo blisko znajduje się Forum Romanum, a i na 
Watykan spod dworca odjeżdżają liczne autobusy miejskie. I zaproponował następujący 
plan pobytu: wieczorem udajemy się na Forum Romanum, sobotę poświęcamy na zwie-
dzanie głównych świątyń Rzymu, a niedzielę na Watykan.

Wieczorna wizyta na Forum Romanum wywarła na nas wielkie wrażenie. Turystów 
jest już wtedy niewielu, panuje cisza i spokój, a zachodzące słońce i cienie rzucane przez 
starożytne ruiny stwarzają niepowtarzalny nastrój. W zadumie spacerowaliśmy po tym 
niezwykłym miejscu, a towarzyszyły nam właściwie tylko koty rzymskie, wygrzewają-
ce się na gorących kamieniach. To był zupełnie inny świat, choć dwie przecznice dalej 
tętniło życie, mknęły samochody i lśniły światła wielkiego miasta.
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Wracaliśmy do hotelu pieszo, spacer był długi i męczący, tym bardziej, że temperatura 
mimo wieczornej pory była bardzo wysoka. Ale nam się nie śpieszyło. Rozmawialiśmy 
z Profesorem o różnych sprawach: i rzymskich, i prywatnych, i naukowych – związa-
nych ze zbliżającą się sesją w Urbino. Do hotelu dotarliśmy późno i umówiliśmy się, 
że następnego dnia, zaraz po hotelowym śniadaniu, wyruszamy na dalsze zwiedzanie 
Rzymu. 

Tak też się stało. Całą sobotę spędziliśmy, wędrując, głównie pieszo, po Rzymie. 
Odwiedziliśmy Bazylikę Świętego Jana na Lateranie, Santa Maria Maggiore oraz inne 
świątynie, których liczbę trudno tu podać. Profesor często uzupełniał naszą wędrówkę 
informacjami o wybitnych Rosjanach i Polakach, którym przyszło przebywać dłużej lub 
krócej w tym niezwykłym mieście.

W niedzielę rano udaliśmy się do Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie, aby wy-
słuchać mszy świętej w języku polskim, a następnie, zwiedzając w miarę dyskretnie 
(ze względu na odbywające się nabożeństwa) bazylikę, oczekiwaliśmy na spotkanie 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Anioł Pański. W skupieniu i ze wzruszeniem wy-
słuchaliśmy słów Ojca Świętego i przyjęliśmy papieskie błogosławieństwo. Musieliśmy 
się jednak śpieszyć, ponieważ tego samego dnia, zaraz po południu, wyjeżdżaliśmy wraz 
z pozostałymi uczestnikami konferencji autokarem do Urbino (to około 250 kilometrów 
od Rzymu). Udało nam się z Profesorem wcisnąć do autobusu miejskiego. Panuje tam 
wtedy duży ruch, bowiem przybyli na Anioł Pański mieszkańcy i turyści opuszczają 
gromadnie plac Świętego Piotra. 

Kiedy dotarliśmy do dworca Termini, zaczęła się burza, deszcz lał strumieniami. 
Początkowo usiłowaliśmy kontynuować marsz do hotelu, ale deszcz był tak intensywny, 
że stało się to niemożliwe. Schroniliśmy się w bramie jakiejś posesji, deszcz lał, czas 
mijał, a my denerwowaliśmy się coraz bardziej, że odjadą bez nas albo że sprawimy kło-
pot organizatorom. Nagle Profesor spojrzał na mnie i powiedział: „panie kolego, mam 
pomysł”. Usiadł na stopniu, zzuł obuwie, zawinął nogawki spodni do kolan i zawołał: 
ruszamy! Natychmiast zrobiłem to samo i za chwilę kroczyliśmy z Profesorem na bo-
saka – śmiejąc się do siebie – rwącą jak rzeka ulicą Hipokratesa. Udało nam się dotrzeć 
do hotelu z niewielkim opóźnieniem. Nie miało to większych konsekwencji, ponieważ 
odjazd opóźnił się z tego samego powodu. Deszcz był tak intensywny, że nie można było 
nawet załadować bagaży do autobusu.

Podróż do Urbino przebiegała bez przeszkód. Zakwaterowano nas w nowo powsta-
łym kampusie uniwersyteckim, położonym na wzgórzu z pięknym widokiem na mia-
sto. Mieszkaliśmy w jednoosobowych pokojach położonych obok siebie. Pamiętam do 
dziś, że Profesor miał na drzwiach wizytówkę zamieszkującej tu zapewne w ciągu roku 
akademickiego studentki o imieniu Paula. Proponowaliśmy z Alkiem Naumowem, że 
napiszemy na drzwiach Ricardo, ale Profesor śmiał się tylko i mówił, że mu to zupełnie 
nie przeszkadza. 

Czas w Urbino upływał nam pracowicie, obrady trwały od rana do późnych godzin 
popołudniowych, jednak organizatorzy konferencji zadbali o to, abyśmy mieli także czas 
na zwiedzanie tej przepięknej miejscowości, rodzinnego miasta Rafaela. Pewnego wie-
czoru zorganizowali nawet koncert symfoniczny dla uczestników konferencji.

Ta przepięknie położona miejscowość ma jednak jedną niedogodność – właściwie 
nie ma tam miejsc płaskich, może poza rynkiem w centrum miasta. Chodzi się tam wy-
łącznie w dół albo w górę, podejścia te często są strome. Tubylcy głównie jeżdżą samo-
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chodami, natomiast my musieliśmy chodzić pieszo. Ta wspinaczka była bardzo uciąż-
liwa, również ze względu na wysoką temperaturę. Dlatego Profesor nie decydował się 
już wieczorem na opuszczenie kampusu i wyjście z nami do miasta. Zresztą my także 
zostawaliśmy często na miejscu, tym bardziej, że z położonego na głównym budynku 
tarasu rozciągał się wieczorem wspaniały widok i widać było światła Republiki San 
Marino. Tam często siadaliśmy z Profesorem i sącząc wino, rozmawialiśmy, wymienia-
liśmy spostrzeżenia, żartowaliśmy. Rozmowy te przeciągały się często do późna w nocy.

W trakcie konferencji znalazł się także czas na wycieczkę do Asyżu i Rawenny. 
Nie będę tutaj opisywał jej przebiegu, ale jeden fakt utkwił mi szczególnie w pamięci. 
Kiedy byliśmy w Asyżu, Profesor podszedł do mnie i zaproponował, abym przyłączył 
się do niego, i razem kupiliśmy przybyłym na konferencję Rosjankom skromne pamiątki 
z Asyżu, ponieważ nie otrzymały one tzw. kieszonkowego. Taki był właśnie Profesor 
Łużny, który nie myślał tylko o sobie, ale zawsze pamiętał o innych, zwłaszcza tych, 
którzy byli w gorszej sytuacji. 

Z Urbino do Rzymu powróciliśmy pociągiem, jedną dobę mieliśmy zarezerwowaną 
w tym samym hotelu Globus na koszt organizatorów konferencji. Większość uczestni-
ków odlatywała następnego dnia do Warszawy, jednak bezpośrednie połączenie lotni-
cze do Krakowa było dopiero za dwa dni. Ponieważ ja już wcześniej powziął zamiar 
pozostania dłużej w Rzymie i dzięki pomocy znajomych znalazłem lokum w pokojach 
gościnnych uniwersytetu, zaproponowałem Profesorowi, aby zamieszkał razem ze mną 
i udał się potem bezpośrednio do Krakowa. Profesor się zgodził i spędziliśmy dwa ko-
lejne dni w Rzymie. Jeden z nich głównie na Watykanie (zwiedzaliśmy muzea watykań-
skie, a wieczorem udaliśmy się na Via Appia). Drugi dzień poświęciliśmy na spacery 
po Rzymie, od monumentu Wiktora Emanuela do Piazza del Poppolo. Odwiedziliśmy 
Schody Hiszpańskie, liczne kościoły itp. Po tych niezwykłych, ale bardzo męczących 
wędrówkach prawdziwym wytchnieniem były dla nas wieczory spędzane na stancji uni-
wersyteckiej. Pokoje gościnne położone były (podobnie jak budynki wydziału literatury 
i fi lozofi i) w przepięknym parku, rozciągającym się przy Via Nomentana. Park ten od 
świtu do zmierzchu dostępny był dla publiczności, a potem go zamykano. Właśnie po 
tym pustym parku spacerowaliśmy do późna z Panem Profesorem, rozmawiając o róż-
nych sprawach, dzieląc się wrażeniami, zastanawiając się nad przyszłością rusycystyki 
i nas samych w nowej polskiej rzeczywistości. Były to niezwykłe wieczory, podobnie 
jak niezwykłą osobą był Profesor Ryszard Łużny. Był nie tylko wybitnym uczonym, 
nauczycielem, mistrzem, ale także znakomitym kompanem, towarzyszem podróży, czło-
wiekiem pogodnym, obdarzonym poczuciem humoru, życzliwym.

I taki zawsze pozostaje w mojej pamięci.

„РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ” С ПРОФЕССОРОМ РЫШАРДОМ ЛУЖНЫМ

Резюме

Статья содержит личные воспоминания автора о пребывании вместе с проф. Рышардом 
Лужным в Италии. Текст представляет Профессора не только как ученого и учителя, 
но прежде всего как хорошего человека, доброжелательного спутника в путешествии, 
проявляющего интерес ко всему окружающему, а также личность с редким чувством юмора.
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„ROMAN HOLIDAYS” WITH PROFESSOR RYSZARD ŁUŻNY

Summary

The essay is an account of the author’s recollections from a journey to Italy, in which he 
accompanied Professor Łużny. In the text, the Professor is presented not only as a master and tea-
cher, but primarily as a kind and good-natured person, a travel companion, endowed with a great 
sense of humour and curiosity of the world.


