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KRONIKA
Wystawa Leon Barszczewski (1849–1910) – od Samarkandy do Siedlec
Muzeum Ziemi PAN, 9.11–12.12. 2010
Na prze³omie listopada i grudnia w Muzeum Ziemi PAN
w Warszawie mo¿na zobaczyæ wystawê fotografii pt. Leon
Barszczewski (1849–1910) – od Samarkandy do Siedlec,
prezentuj¹c¹ archiwalne zdjêcia z obszaru Azji Œrodkowej.
Wykonane w latach 1876–1897 fotografie udostêpnione
zosta³y dziêki uprzejmoœci rodziny Leona Barszczewskiego.
Leon Barszczewski urodzi³ siê w Warszawie w 1849
roku. Po stracie rodziców zosta³ wcielony do szko³y kadetów w Kijowie, a po jej ukoñczeniu kontynuowa³ s³u¿bê
wojskow¹ w armii rosyjskiej, dochodz¹c do stopnia pu³kownika. W latach 1876–1897 zosta³ wys³any do Azji
Œrodkowej. Ciekawoœæ otaczaj¹cego œwiata sprawi³a, ¿e
podczas licznych wojskowych wypraw po Turkiestanie
wiele uwagi poœwiêci³ poznaniu przyrody i ludów zamieszkuj¹cych te tereny. Odwiedzi³ Chanaty: Buchary, Badachszanu
i Darwanu, docieraj¹c a¿ do granic Afganistanu. W trakcie
wypraw do jego obowi¹zków jako oficera-kartografa nale¿a³o g³ównie wykonywanie zdjêæ topograficznych. Jednak¿e znajdowa³ równie¿ czas na prowadzenie obserwacji
geograficznych, geologicznych, botanicznych, zoologicznych i antropologicznych. Sta³ siê prekursorem badañ
archeologicznych w Afrasiabie – staro¿ytnej Samarkandzie. Wœród licz¹cych siê osi¹gniêæ Barszczewskiego nie
mo¿na pomin¹æ odkryæ z³ó¿ rud metali i kamieni szlachetnych (w tym z³ota i diamentów) oraz Ÿróde³ wód mineralnych. Warte podkreœlenia s¹ tak¿e pionierskie badania
lodowców prowadzone w Górach Zerawszañskich i Hisarskich, dziêki którym zyska³ miano wybitnego glacjologa i
pierwszego polskiego badacza lodowców Azji. Zbierane w
trakcie wypraw okazy przyrodnicze, archeologiczne i etnograficzne sta³y siê zacz¹tkiem zbiorów w utworzonym
przez niego Muzeum w Samarkandzie. Czêœæ zbiorów
botanicznych i zoologicznych przekazana zosta³a w 1896
roku do Muzeum Botaniki i Muzeum Zoologicznego Akademii Nauk w Petersburgu.
Za odniesione zas³ugi Leon Barszczewski, uznany w
Rosji za najlepszego znawcê okrêgu zerawszañskiego i
Buchary oraz najbardziej niezmordowanego i zapalonego
podró¿nika po górzystych krainach Turkiestanu, zosta³
wybrany na cz³onka Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Moskiewskiego Towarzystwa Badaczy Przyrody.
Po zakoñczeniu misji w Azji Barszczewski zosta³ przeniesiony do Siedlec, gdzie jako fundator Szko³y Handlowej
dla dziewcz¹t (dziœ II L.O. im. Œw. Królowej Jadwigi)
trwale wpisa³ siê w historiê miasta.
Przygodê z fotografi¹ Leon Barszczewski rozpocz¹³
jeszcze przed wyjazdem do Azji Œrodkowej. Poznawszy
mo¿liwoœci jakie dawa³a ta, nowa wówczas, metoda
rejestracji obrazu, w pe³ni œwiadomie pos³ugiwa³ siê ni¹
podczas swoich wypraw, u¿ywaj¹c aparatu fotograficznego zarówno do dokumentacji badañ, jak i rejestracji
obiektów, które z racji na piêkno zas³ugiwa³y jego zdaniem na utrwalenie. Wykonane przez Barszczewskiego
cykle zdjêæ znalaz³y uznanie wœród specjalistów i
zosta³y nagrodzone z³otymi medalami na wystawach
fotograficznych: w 1895 roku w Pary¿u za fotografie
lodowców azjatyckich oraz w 1901 roku Warszawie za
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Ryc. 1. Leon Barszczewski. Fot. A. Gancwol

Ryc. 2. Nad wodospadem. Fot. z archiwum rodziny L. Barszczewskiego
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Ryc. 3. W pracowni muzeum. Fot. z archiwum rodziny L. Barszczewskiego

Ryc. 4. Poczêstunek u samarkan. Fot. L. Barszczewski

widoki miejscowoœci i portrety mieszkañców Azji. Z niezwykle bogatego zbioru fotografii Barszczewskiego do
dziœ przetrwa³y nieliczne. Czêœæ z nich mamy przyjemnoœæ zaprezentowaæ na wystawie w Muzeum Ziemi.
Wystawa jest czynna od 9 listopada do 12 grudnia 2010 r.
w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, al. Na Skarpie 27, od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach: 9.00–16.00 (bilet nor-

malny – 4 z³, ulgowy – 2 z), w niedzielê 10.00–16.00 (wstêp
wolny). Wystawa zosta³a zorganizowana we wspó³pracy z
Igorem Strojeckim i Muzeum Regionalnym w Siedlcach.
Patronat honorowy nad wystaw¹ objê³a Ambasada Republiki Uzbekistanu w Warszawie.
Jadwiga Garbowska & Ryszard Szczêsny
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