
O Kresowym poszukiwaniu skarbów 

z Marcinem Biernatem rozmawia Edyta Gajewska 

E.G.: Od czasu zakończenia II wojny światowej aż do roku 1987 trudno było sobie wyobrazić pracę 

badawczą na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, chociaż jak się szacuje pozostało tam 

60 procent naszego dziedzictwa kulturowego, dorobek wielu pokoleń. Przez ponad 40 lat polskim 

turystom przejeżdżającym przez te tereny nie wolno było nawet wysiąść z samochodu. Dopiero po 

1989 roku profesor Jan Ostrowski mógł rozpocząć swój autorski projekt badań na dawnych 

Kresach. Pierwsza wyprawa studentów z Instytutu Historii Sztuki UJ wyjechała latem 1992 r., a 

kiedy dla Ciebie zaczęła się ta niezwykła przygoda w poszukiwanie skarbów?  

M.B.:  W 2001 roku, byłem wtedy chyba po drugim roku studiów, pojechaliśmy jak pierwsza 

wyprawa, za własne pieniądze i w nieznane. Projekt zgłosił kolega, który specjalnie przyjechał do 

Krakowa na studia, by móc wyjechać na inwentaryzację na Kresy, był zapalonym badaczem zabytków 

tamtych terenów, „do poduszki” czytywał tomy serii Romana Aftanazego. Pasją tego wieloletniego 

pracownika wrocławskiego Ossolineum było gromadzenie informacji i materiałów ikonograficznych 

do historii polskich siedzib ziemiańskich. Materiały zbierał we wszystkich dostępnych mu źródłach, 

jeździł, opisywał, robił zdjęcia, korespondował także z rozsianymi po świecie właścicielami 

posiadłości. Stworzył pomnikowe „Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej”, dzięki 

niemu zachowały się ślady dziedzictwa polskiego, ale pierwsze efekty swojej pracy (nie licząc 

oczywiście publikacji z międzywojnia) mógł wydać dopiero w latach 80. Była to seria wydana w l. 

1986-1993 przez Instytut Sztuki PAN w Warszawie, w nakładzie najpierw 500, a potem 1000 

egzemplarzy. Natomiast w l. 1991-1997 wrocławskie Ossolineum wydało 11 tomów poszerzonej i 

wzbogaconej wersji, w nowej szacie graficznej i większym formacie nadającym tomom 

monumentalnego charakteru. 

E.G.: Podobno zobaczył prawdziwy polski dwór w Nowoszycach jako kilkunastoletni chłopak, 

jeszcze gimnazjalista i ta fascynacja została mu do końca życia. Najwyraźniej też potrafi nią 

zarażać… 

M.B.: Stało się tak także dlatego, że to niezwykle ważna praca. Jego celem były dwory opisywane w 

granicach sprzed 1772 roku, kolejno województwami, ziemiami, a potem alfabetycznie nazwami 

miejscowości. Dziś dzięki niemu wielu ludzi – dzieci i wnuki dawnych właścicieli, pierwszy raz może 

zobaczyć swoje utracone dziedzictwo, bo zgromadzone i opracowane przez niego materiały o 

dworach są często jedynym źródłem ich historii.  

E.G.: Pierwszy raz na Kresy jechałeś by zebrać dane do pracy naukowej czy przeżyć przygodę? 

M.B.: To drugie. Dopiero później zacząłem się specjalizować w tym temacie. Chcieliśmy zweryfikować 

zapiski Aftanazego, zobaczyć co dalej dzieje się z obiektami które opisał. Wcześniejsze grupy 

starszych studentów koncentrowały się wówczas na kościołach i udało im się zinwentaryzować 

właściwie całą Ukrainę bez Wołynia, gdzie długo, bo do 2003 roku, władze kościelne nie wyrażały na 

to zgody.  

E.G.: Jak wyglądały wyjazdy? 



M.B.: Dr Andrzej Betlej, uczestnik pierwszych wyjazdów z lat 90-tych, wprowadził nas w temat i 

pokazał jak sobie radzić. Na miejscu dzieliliśmy zadania, optymalna grupa liczyła siedem, do ośmiu 

osób. Ktoś zawsze chodził z pismami do urzędu, z czasem i do archiwum, jednak tu pozyskiwaliśmy 

mniej materiałów, bo wszystko zawsze zależało od konkretnego pracownika, czasem udzielał 

pomocy, a czasami nie. Zasada była taka, że im „wyżej” próbowaliśmy zasięgnąć tym mniej 

zdobywaliśmy. Najlepsze przyjęcie, z reguły, spotykało nas w miejscowościach które odwiedzaliśmy. 

Już na miejscu trzeba było zrobić wywiad na temat dziejów danego obiektu. Zawsze jedna osoba 

zajmowała się wypytywaniem o najstarsze osoby w okolicy, w tym celu chodziliśmy o prostu od 

chałupy do chałupy, wypytywaliśmy o ślady dworów, kościołów, o to, jak te tereny wyglądały pół 

wieku temu. Zawsze był z nami architekt, dokonujący pomiarów i osoba służąca mu pomocą, a także 

fotograf z pomocnikiem, który opisywał dokładnie każde zdjęcie. Ponadto jedna osoba opisywała 

wnętrza, a inna wygląd zewnętrzny budynków. Od 2003 r. zaczęliśmy też wykorzystywać nowinki 

techniczne, czyli fotografię cyfrową, bardzo ułatwiającą nam pracę.  

E.G.: Czy udało Ci się dokonać jakiegoś własnego odkrycia? Z jakiego znalezionego zabytku jesteś 

najbardziej dumny? 

M.B.: Wielkim przeżyciem było dla mnie już poznanie samego Lwowa, byłem zaskoczony jak wielkie 

jest to miasto i jak wiele w nim zabytków, nie tylko w samym centrum – oszołomiły mnie na przykład 

całe kwartały kamienic z przełomu XIX i XX wieku. Ale najważniejsze dla mnie moje „odkrycie” to 

rozpoznanie autorstwa kaplicy w miejscowości Grzęda pod Lwowem. Inwentaryzowaliśmy tam akurat 

pałac, zresztą zamieszkały i dlatego zachowany w całkiem dobrym stanie. Przy bocznej drodze 

zachowała się ceglana kaplica przerobiona na kołchozową stację benzynową, w ten sposób, że 

wyburzono część ściany, żeby wstawić do niej ogromne beczki z benzyną. Okazało się, że obiekt nie 

był wcześniej „znany”, popatrzyłem na niego i powiedziałem, że to chyba jest Talowski*. Potem udało 

mi się znaleźć potwierdzenie tego przypuszczenia, pomyślałem więc, że historia sztuki jest faktycznie 

moim powołaniem. 

E.G.: A największa przygoda? Zaskoczenie? 

M.B.: Jako jedną z wielu mogę opisać taką, kiedy w 2003 roku podczas inwentaryzacji kościołów we 

Lwowie długo szukaliśmy kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla przy ul. Zielonej. Mieliśmy ze sobą 

stary rysunek przedstawiający jego wygląd i szukaliśmy go… jeżdżąc taksówką wzdłuż ulicy! Nigdzie 

nie było go widać, ale nagle wypatrzyłem charakterystyczną wieżę… Trudno było go poznać, bo został 

przebudowany na rodzaj magazynu. 

E.G.: Wielotomowa seria Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach dawnej 

Rzeczypospolitej to bezcenne źródło wiedzy dla przyszłych pokoleń, ale także niestety coraz częściej 

jedyny ślad dokumentujący zabytki. Coraz więcej z nich niszczeje, znika… 

M.B.: Tak się stało na przykład z rzadkim wydaniem Konstytucji 3 Maja, którą niegdyś pokazywał 

studentom ś.p. ks. Augustyn Mednis, gromadzący w kościele w Chodorowie wszystko, co stare. 

Potem przeniósł się do Torczyna gdzie mieszkał do śmierci – jego zbiory stały się zalążkiem Muzeum 

Diecezjalnego w Łucku, założonego w 2004 roku. Inne przedmioty odnalezione w terenie były często 

w tak złym stanie, że można je było już jedynie sfotografować i opisać. Tak było na przykład z 

rzeźbami Antoniego Osińskiego, jednego z najwybitniejszych lwowskich snycerzy. Studenci znaleźli je 

w zalewanej wodą piwnicy kościoła w Zbarażu, rozpadały się.  



E.G.: Efektem projektu jest nie tylko wiele prac naukowych, magisterskich, doktoranckich, ale także 

nawiązano współpracę z historykami sztuki na Ukrainie, a także przewartościowano i uzupełniono 

polską historię sztuki. Z jakich funduszy finansowane było wydanie serii? 

M.B.: Profesor Ostrowski wiele razy powtarzał, że nie wie właściwie jak i z jakich funduszy udało się 

wydać pierwsze tomy serii. To był wielki zryw, entuzjazm i wkład pracy wielu osób, który zbiegł się z 

momentem w którym został dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu, a w 1991 roku powstała w 

Krakowie nowa instytucja kulturalna, czyli Międzynarodowe Centrum Kultury, które zajęło się 

wydaniem tych pierwszych tomów... W ten sposób od 1993 roku organizację i finansowanie 

wydawania serii poświęconej badaniom nad sztuką i dziedzictwem ziem wschodnich dawnej 

Rzeczypospolitej prowadzi MCK, a sam proces badawczy, wymagający określonej pracy i nakładów 

finansowych, od roku 1996 udaje się finansować dzięki kolejnym państwowym grantom badawczym. 

Dotychczas wydano 20 tomów pierwszej części serii opisujących świątynie dawnego województwa 

ruskiego, a w tym trzy tomy poświęcone kościołom samego Lwowa. W redakcji jest obecnie tom 21 

zawierający monografię katedry lwowskiej, który ukaże się z końcem roku 2013, a w przygotowaniu 

ostatni terenowy, 22 tom tej części serii, poświęcony zabużańskiej części dawnej ziemi chełmskiej 

województwa ruskiego.  

Sama seria rozwija się o kolejne części opracowywane przez kolegów-badaczy ze środowiska 

warszawskiego, poświęcone województwom północnym i wschodnim dawnej Rzeczypospolitej – 

nowogrodzkiemu, wileńskiemu, trockiemu. W przygotowaniu jest teraz tom województwa brzesko-

litewskiego.  

 

 

* Teodor Marian Talowski (ur. 1857 zm. 1910) – polski architekt i malarz, uważany za jednego z najważniejszych 

polskich architektów przełomu XIX i XX wieku. Jego twórczość o charakterze eklektycznym wykazuje związki z 

secesją i historyzmem. 


