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Kustosz Aftanazy był zatwardziałym, bezkompromisowym samotnikiem. Wytwarzał wokół
siebie jakąś otoczkę niedostępności i raczej
niechętnie dawał się wciągnąć w bliższą znajomość, czy to ze współpracownikami, czy – tym
bardziej – z osobami spoza pracy.

Włodzimierz Roman Aftanazy (ur. 1914
w Morszynie k. Stryja, zm. 2004 we Wrocławiu) – historyk i bibliotekarz, autor jedenastotomowej monografii Dzieje rezydencji
na dawnych kresach Rzeczypospolitej (1991–1997;
niepełne wydanie ukazało się w latach
1986–1993 pod tytułem Materiały do dziejów
rezydencji). Studiował historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i filozofię
na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1944 roku,
na dwa lata przed opuszczeniem Lwowa,
zatrudnił się w Zakładzie Narodowym
im. Ossolińskich. Po przyjeździe do Wrocławia podjął pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej,
by w 1948 roku powrócić do Ossolineum, gdzie
był kierownikiem Działu Gromadzenia Druków Zwartych. Laureat m.in. Nagrody Głównej Ministra Kultury i Sztuki (1990) i Nagrody
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1994).
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Adolf Juzwenko
Zamiast wstępu

Świadectwo maturalne i wykształcenie wyższe Roman Aftanazy zdobył w Niepodległej Polsce. Szansę na

to miało tylko jedno pokolenie. We wrześniu 1939 roku wojna brutalnie
wtargnęła w granice II Rzeczypospolitej. Rzesza Niemiecka i Związek
Sowiecki podzieliły się Jej ziemiami.
Bohater tej księgi miał wtedy dwadzieścia pięć lat. Poza gimnazjum w Stryju i Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie na Jego
osobowość i zainteresowania ogromny wpływ miały ziemiańskie dwory
kresowe na Polesiu. Poznał je dzięki szkolnym przyjaźniom. Szczególnie upodobał sobie dwór w Nowoszycach, gdzie panią domu była Maria
Ordzina, córka Stanisława Smolki, historyka, rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Aftanazy co roku spędzał tam wakacje. Pozostawał
również pod urokiem pałacu w Mołodowie, który należał do rodziny
Skirmuntów – a konkretnie Konstantego Skirmunta, znanego polityka i dyplomaty – i wypełniony był starymi meblami, dziełami sztuki
i pamiątkami rodzinnymi. „Nowoszyce i Mołodów wywarły na mnie
7

Zamiast wstępu

wrażenie szczególne – wspominał. – W miarę dorastania zacząłem sobie
coraz wyraźniej zdawać sprawę z tego, że światu temu grozi zagłada”.
W styczniu 1944 roku Aftanazy zamieszkał we Lwowie. Pracę znalazł w Ossolineum, gdzie szybko zdobył szacunek i zaufanie dyrektora
Mieczysława Gębarowicza. Profesor Gębarowicz został powołany na
dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich poufnie w kwietniu
1943 roku przez księcia Andrzeja Lubomirskiego, kuratora literackiego
Ossolineum. Lwów znajdował się w tym czasie pod okupacją niemiecką. Władze okupacyjne włączyły zbiory ossolińskie do Staatsbibliothek
Lemberg, ale kurator Lubomirski konspiracyjnie sprawował nad nimi
opiekę. Poruszony decyzją Kuratora, profesor Gębarowicz dał wyraz
temu, czym dla niego była: „Zdałem sobie sprawę, że biorę na siebie
brzemię, jakiego żaden z moich poprzedników nie dźwigał. Jeślim się na
to zdecydował, to jedynie dlatego, iż posiadłem niezachwianą wiarę, że
uda mi się skupić wokół siebie grono ideowych pracowników, z którymi
wspólnie dźwigniemy Zakład z obecnej niemocy i skrzepiony oddamy
naszym następcom”. Zakładowi Narodowemu profesor Gębarowicz
pozostał wierny do ostatnich dni swojego życia. Nie opuścił Lwowa
nawet wtedy, gdy w wyniku postanowień jałtańskich zostali z niego
wysiedleni Polacy.
We Wrocławiu wierności dochowywał Gębarowiczowi Roman Aftanazy – regularnie prowadził ze swoim lwowskim dyrektorem korespondencję, informując go dokładnie o tym, jak Ossolineum funkcjonuje
w mieście nad Odrą. Sam Aftanazy po kartę ewakuacyjną zgłosił się we
Lwowie 13 kwietnia 1946 roku: „[…] otrzymałem dokument stwierdzający moje prawo powrotu do kraju, uczułem się po prostu głupio – pisał
o tym. – W pewnym momencie żal mi się zrobiło oddanych sowieckich
papierów, bo wg nich byłem Polakiem, obywatelem Lwowa. Według
nowego dokumentu natomiast stałem się cudzoziemcem we… Lwowie. […]
Gdy się znalazłem na ulicy, zdawało mi się, że każdy kamień lwowskiego
bruku z wyrzutem patrzy na mnie […]”. Dzień później poszedł pożegnać
Cmentarz Łyczakowski, a szczególnie groby Grottgera i innych wielkich Polaków. „W słońcu przesiedziałem chwilę na schodach mauzoleum
wybudowanego ku czci Orląt Lwowskich” – zanotował w pamiętniku.
8
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Włodzimierz Roman Aftanazy (zwykle używał tylko drugiego imienia)
urodził się 2 kwietnia 1914 roku

w Morszynie-Zdroju (w powiecie stryjskim) jako syn urzędnika kolejowego Jana i Olimpii z domu Kraśnik 1. Był ich jedynym i późnym dzieckiem: w chwili jego narodzin ojciec liczył już pięćdziesiąt sześć lat,
a matka – trzydzieści sześć. Prawdopodobnie jego rodzice byli małżeństwem mieszanym, polsko-ukraińskim, co w realiach wschodniogalicyjskich nie było niczym wyjątkowym; nie można też wykluczyć, że
obydwoje byli narodowości ukraińskiej. O pochodzeniu ojca nie mamy
żadnych informacji, natomiast z całą pewnością matka nie była Polką, co

1

13

Data ta występuje we wszystkich dokumentach osobistych R. Aftanazego, z wyjątkiem
odpisu świadectwa urodzenia wydanego 19 grudnia 1939 przez parafię Czyszki
w gminie Winniki, zgodnie z którym urodzić się on miał 2 marca 1914. W napisanym
pod koniec życia curriculum vitae nazwisko rodowe matki podał w formie:
Kraśnik-Rzepecka.
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przyznawał sam Aftanazy 2. Wiadomo także, że nazwisko Aftanazy nie
było jego nazwiskiem pierwotnym – w okresie nauki w I Państwowym
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Stryju, jako uczeń klas III–VIII
w latach szkolnych 1928/1929–1934/1935, w spisach figurował jeszcze jako
Włodzimierz Aftanaziw, a uczęszczał do klasy, której uczniowie, jak
wynika z ich imion i nazwisk, byli narodowości ukraińskiej. Z czasem
rodzina – możliwe, że już po śmierci ojca – przyjęła brzmiącą bardziej
z rosyjska formę Aftanazow (Aftanasow), aby w końcu, prawdopodobnie
już po zajęciu Galicji Wschodniej przez ZSRR we wrześniu 1939 roku,
obrać nazwisko w obecnie znanym brzmieniu 3. Niewykluczone, że te
zmiany miały związek z postępującym dystansowaniem się Aftanazego
od środowiska rodzinnego matki i coraz silniejszym identyfikowaniem
się z kulturą polską, co z kolei było spowodowane intensywniejszymi
od początku lat trzydziestych kontaktami ze środowiskiem polskiego
ziemiaństwa. Można przypuszczać, że odbyło się to przy akceptacji
i udziale matki, a to dzięki jej znajomości z Jadwigą Smolkówną – córką
prof. Stanisława Smolki i siostrą Marii ze Smolków Ordziny, właścicielki
Nowoszyc w powiecie kobryńskim na Polesiu. Podczas pobytu w uzdrowisku morszyńskim (około 1930 roku) Jadwiga Smolkówna zaprosiła
Romana Aftanazego – wtedy kilkunastoletniego ucznia gimnazjum – do
dworku swojej siostry w Nowoszycach na wakacje. Te pierwsze odwiedziny w poleskiej rezydencji stały się początkiem bliższej znajomości
Aftanazego z rodziną Ordów – na ich zaproszenie każde wakacje aż
do wybuchu II wojny światowej spędzał właśnie tam. Jak silne okazały
się nawiązane wtedy kontakty z Ordami, zaświadczył po latach sam
2
3
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List R. Aftanazego, 10 IV 1956, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we
Wrocławiu (dalej: Oss.) 18377, s. 43.
Sprawozdania dyrekcji Państwowego Gimnazjum I im. marszałka Józefa Piłsudskiego
w Stryju za: rok szkolny 1928/29, [Stryj] 1929, s. 61, za rok szkolny 1933/34, [Stryj] 1934, s. 61,
za rok szkolny 1934/35, [Stryj] 1935, s. 63; T. Epsztein, Nieznane fakty z biografii Romana
Aftanazego (1914–2004), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”,
2015, z. 2, s. 105–109 – autor ten jako pierwszy zwrócił uwagę na pewne nieścisłości
w danych biograficznych R. Aftanazego, a zwłaszcza zmianę nazwiska z Aftanazow
(Aftanasow) na Aftanazy. W liście z 7 XII 1960 r. (Oss. 18377, s. 185) R. Aftanazy nazwisko
swojej matki podawał: „Olimpia Aftanazowa”.

Aftanazy, przyznając, że dom ich stał się wówczas jego „drugim domem
rodzinnym” 4, a środowisko ziemiańskie – jednym z głównych kręgów
towarzyskich.
Po ukończeniu w 1935 roku gimnazjum w Stryju 5 rozpoczął w 1936
studia z zakresu historii kultury na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i zaczął przygotowywać pod
kierunkiem prof. Stanisława Łempickiego, wybitnego historyka literatury i kultury, pracę magisterską pt. Szkolnictwo polskie w czasach
Księstwa Warszawskiego 1807–1815 6. Studia te kontynuował w czasie okupacji w tajnym nauczaniu, a końcowy egzamin złożył w lipcu 1942 roku
z wynikiem dobrym. Na tej podstawie 13 czerwca 1946 roku otrzymał na
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej
tytuł magistra historii 7.
Od stycznia 1940 roku pracował w Zarządzie Zdrojowym w Morszynie, najpierw jako pracownik fizyczny, a później – umysłowy, po
czym w 1944 przeniósł się do Lwowa, gdzie w kwietniu podjął pracę
w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO). Znalazł
się tam – jak później wspominał – dzięki protekcji Jadwigi Gamskiej-Łempickiej (poetki, żony prof. Stanisława Łempickiego, zatrudnionego wówczas w Bibliotece). Początkowo traktował nowe miejsce pracy
tylko jako „przechowanie” na okres okupacji. Z tego błędnego mniemania został jednak szybko wyprowadzony przez dyrektora Ossolineum,
znakomitego historyka sztuki i kultury, Mieczysława Gębarowicza,

4

R. Aftanazy, Moje curriculum vitae, Oss. akc. 89/05; Był polski dwór. Z Romanem
Aftanazym rozmawia Tomasz Stańczyk, „Rzeczpospolita”, nr 299 (3948) z 24–26 XII

5

6

7
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1994; list R. Aftanazego, 31 V 1967, zob. Wybrane listy Romana Aftanazego z lat 1965–1967
i 1993–1996 zamieszczone w niniejszej książce.
R. Aftanazy, Moje curriculum vitae. W niektórych jego życiorysach podawany jest rok
1934, ale data ta nie jest właściwa w świetle cytowanego sprawozdania szkolnego za
rok 1934/1935.
Jego koleżanką na studiach była m.in. Zofia („Zula”) Gołuchowska, córka wojewody
lwowskiego Wojciecha Gołuchowskiego, a po wojnie, jako zamężna Libiszowska,
profesor Uniwersytetu Łódzkiego (zm. w 2000 r.).
Akta personalne R. Aftanazego, Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu (dalej: AZNiO).
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z którym miał okazję się zetknąć jeszcze przed wybuchem wojny jako
słuchacz jego wykładów na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Odbyło się
to w sytuacji wręcz anegdotycznej, o czym po latach opowiadał sam
Aftanazy. Gębarowicz bowiem, podchodzący do własnej i podległego
mu personelu pracy z niezwykłą obowiązkowością, zwyczajem swoich
poprzedników – dyrektorów Zakładu, codziennie obchodził wszystkie
działy w Ossolineum i sprawdzał wykonywanie czynności służbowych
przez pracowników. Napotkawszy Aftanazego, zapytał go, czym się zajmuje, a ten zgodnie z prawdą i z głębokim przekonaniem o słuszności
tego, co robi, wyjaśnił, że właśnie czyta interesujące go czasopisma.
Gębarowicz natychmiast zwrócił mu uwagę na niestosowność takiego
postępowania i wyznaczył obowiązki, które miał w godzinach urzędowania wykonywać 8.
Jako początkujący pracownik Aftanazy przydzielany był do różnych
czynności bibliotecznych, głównie przy opracowaniu druków najnowszych. Uczestniczył także w zabezpieczaniu zbiorów Ossolineum po
bombardowaniach wiosną 1944 roku, a zwłaszcza w ich przenoszeniu
do podziemi kościoła Dominikanów. Zatrudnienie w Ossolineum aż do
końca okupacji niemieckiej miało charakter wolontariatu, co nie było
wówczas niczym wyjątkowym; na tych samych zasadach pracowało
kilka innych osób (m.in. Tadeusz Solski i Wacław Olszewicz). Nie wciągano ich na oficjalną listę płac, dlatego też nazwiska Aftanazego próżno
szukać w ówczesnej dokumentacji urzędowej ZNiO. Oficjalnie został
zatrudniony na stanowisku bibliotekarza dopiero w początkach sierpnia
1944 roku, gdy Zakład ponownie przekształcono w Lwowską Bibliotekę Akademii Nauk Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
(AN USRR). Jako pracownik Ossolineum dał się poznać z jak najlepszej
strony, a co najważniejsze, zyskał uznanie i sympatię Gębarowicza – do
tego stopnia, że przez współpracowników określany był żartobliwie jako
„pieszczoszek kustosza naszego [tj. Gębarowicza]” 9.

8
9
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Informacja R. Aftanazego z lat 90. XX w.
List M. Luftowej, 29 I 1949, Oss. 17147, s. 30.

R. Aftanazy, lata 80.; ze zbiorów
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
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