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Polacy trafiali w niegościnne rejony Azji nie tylko jako zesłańcy. 
Nie brakowało takich, którzy znaleźli się tam, tzn. na Syberii czy w  
Azji Środkowej łącząc karierę zawodową z pasją podróżniczą. Leon 
Barszczewski nie tylko pojechał do Samarkandy (obecnie Uzbekistan) 
z własnej woli, jako członek rosyjskiego korpusu topograficznego i 
przedstawiciel rosyjskich towarzystw naukowych. Rozwijał także swą 
wielką pasję – fotografowanie co, można już dziś powiedzieć, 
zapewniło mu pamięć potomnych. .  

Leon Barszczewski, topograf, badacz kultury Azji Środkowej, 
przyrodnik i żołnierz, urodził się 18 lutego1849 r w Warszawie, 

dokąd jego rodzice przenieśli się z Ukrainy po konfiskacie majątku przez władze carskie. 
Starsi bracia Leona brali udział w powstaniu styczniowym.  Jako małe dziecko Leon przeniósł 
się z rodzicami na Ukrainę, w rejon Białej Cerkwi. Wkrótce jego rodzice zmarli.  Młody 
chłopiec został skierowany do gimnazjum wojskowego w Kijowie. W 1867 r rozpoczął naukę 
w Junkierskiej Szkolę Piechoty w Odessie. Z listy studentów został skreślony za wyrażenie 
poparcia dla Powstania Styczniowego. Przeniesiony do pułku w guberni chersońskiej uczył 
się tam języków i rzemiosła. Służba w wojsku carskim miała dać mu sposobność do poznania 
nowych regionów i podróżowania. 

W 1876 r. Barszczewski zgłosił się do służby w oddziale topograficznym, prowadzącym 
badania w rejonie Samarkandy. Jest to jedno z najstarszych miast świata, zamieszkałe już w 
VI w p.n.e. W okresie powstania jedwabnego szlaku łączącego Europę i Chiny samarkanda 
stała się największym miastem Azji Środkowej. W VIII w. została podbita przez Arabów, a w 
XI w przez Turków Seldżuckich. Zburzona w 1220 r. przez Czyngiz Chana odrodziła się pod 
koniec XIV w. jako stolica imperium Timura rozciągającego się od Indii do Turcji. W XV w, 
miasto przeżywało swój „Złoty” okres, jako centrum kultury i sztuki islamu. Wnuk Timura, 
Uług Beg (1394 - 1449), namiestnik Samarkandy od 1409 r., także jeden z największych w 
XV w. matematyków i astronomów, rozbudował miasto (m.in. ufundował obserwatorium 
astronomiczne, słynne z 40 metrowego sekstantu). połowie XVI w. gdy Samarkanda weszła w 
skład Chanatu bucharskiego, miasto straciło na znaczeniu. Najazd wojsk perskich pod wodzą 
Nadir Szacha w i Połowie XVIII w. spustoszył Samarkandę. Miasto wyludniło się. W latach 
60-tych i 70-tych XIX w. Rosja podporządkowała sobie szereg niezależnych dotąd państewek 
Azji Środkowej, takich jak Buchara, Chiwa, Samarkanda. Rosjanie weszli do Samarkandy w 
1868 r. i włączyli ją do swego państwa, jako stolic ę obwodu samarkandzkiego.  

Na nowo podbitych terenach potrzebni byli fachowcy z różnych dziedzin. Jednym z nich 
był Leon Barszczewski. Dzięki temu mógł realizować swą niezwykłą w tamtych latach pasję, 
jaką było fotografowanie. Uczył się tego już wcześniej, także na prywatnych lekcjach u 
znanego malarza akwarelisty Mikołaja Osipowa, który zapoznał go z warsztatem i zasadami 
kompozycji. Było to w Odessie, jeszcze przed wyjazdem Barszczewskiego do Turkmenistanu, 
w którym wówczas znajdowała się Samarkanda. 

W latach 80. - 90. XIX wieku fotografowanie ułatwiały już negatywy z suchą emulsją. 
Jakość negatywu zależała od pogody, dobrego światła naturalnego. Naświetlony materiał 
mógł być obrobiony w późniejszym czasie. Użytkowano aparaty z formatami negatywów aż 
do rozmiaru 40 x 50 cm pozwalające utrwalić wiele szczegółów. Odbitki wykonywano 
techniką stykową. Na kilkumiesięczne wyprawy fotografowie zabierali duży i ciężki bagaż 
fotograficzny: składany aparat podróżny, statywy, zapasy negatywów na płytach szklanych 
oraz kaset na negatywy. W trudnym terenie, na lodowcach, w wysokich górach, na pustyni, 
taki bagaż niejednokrotnie musieli nieść tragarze. Leon Barszczewski fotografował 
najczęściej w plenerze, w trudnych warunkach przyrodniczych. Pozostało po nim wiele 
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negatywów 18 x 24 cm na płytach szklanych. Sam obrabiał swe negatywy w ciemni 
urządzonej w domu w Samarkandzie. Zdjęcia wykonane głownie w celach 
dokumentacyjnych, mają jednak niezaprzeczalny walor artystyczny.  

Barszczewski fotografował ludzi i zabytkową architekturę, przyrodę, zwłaszcza lodowce. 
Swą służbę rozpoczął od przemaszerowania z Samary, przez Orenburg, Taszkient do 
Samarkandy.  W tym ostatnim mieście zamieszkał, wykonując zadania badania okolic, 
rozpoznania i wytyczenia dróg prowadzących do krajów sąsiednich.  Często wyruszał na 
badanie gór Tiań-Szań. Sam, lub z małym oddziałem żołnierzy zapuszczał się w doliny rzek 
górskich, do Buchary, Darwazu, w Góry Hissarskie. Raporty z kolejnych ekspedycji dotarły 
do rosyjskich towarzystw naukowych, które zaczęły zapraszać Barszczewskiego do 
współpracy.  W 1877 r. Rosyjska 
Akademia Nauk zorganizowała wy-
prawę, której celem było zbadanie 
gór okalających Samarkandę.  
Wyprawa, z udziałem Barszczew-
skiego, dokonała w kolejnych latach 
wielu odkryć bogactw naturalnych, 
m.in. rudy żelaza i ołowiu, turkusów, 
srebra, węgla kamiennego.  

Następnym zadaniem badacza 
było ustalenie dogodnej drogi z 
Samarkandy przez Afganistan do 
Indii. W kolejnym roku Barsz-
czewski badał lodowce Azji Środ-
kowej, m.in. Mura i Gawa-Hissari.  
U szczytu tego drugiego lodowca, w 
głębokiej mgle koń na którym jechał 
Polak potknął się i runął w przepaść. 
Rannego podróżnika wyratowali 
koczownicy pasący stada u podnóża 
lodowca. Barszczewski dopiero po 
kilku tygodniach powrócił do Sa-
markandy.  Z wypraw tych podróż-
nik przywiózł wiele fotografii lodo-
wców, które zaprezentowano m.in. 
na międzynarodowej wystawie w 
Paryżu  w 1895 r.   

W 1880 r. Barszczewski badał 
lodowce wzdłuż rzeki Pasiut do 
jeziora Iskander-Kul, poznając także 
mieszkające tam plemiona. W tym 
samym roku Leon Barszczewski 
poznał siostrę powstańców stycz-
niowych, którzy osiedli w Samarkandzie – Irenę Niedźwiedzką i wkrótce poprosił ją o rękę. 
Oboje zamieszkali w wygodnym domu z ogrodem i winnicami. Po dwu latach, już jako 
kapitan wznowił wyprawy, tym razem w Góry Zerawszańskie, w których odkrył złoża złota, 
rud miedzi i azbestu. 

W czasie kolejnej wyprawy, w 1884 r. w południowe rejony Buchary został zatrzymany 
na trzy tygodnie przez władze bucharskie, udało mu się jednak powrócić do Samarkandy. 



W 1887 r. Barszczewski został skierowany do Szkoły Oficerskiej w Petersburgu, dokąd 
udał się z (ciężarną) żoną i trzema córkami karawaną wielbłądów, następnie koleją do Morza 
Kaspijskiego, statkiem do Baku, końmi przez Kaukaz i koleją do Witebska (skąd pochodziła 
żona). W Petersburgu badacz nawiązał liczne kontakty naukowe, m.in. z Cesarskim 
Rosyjskim Towarzystwem geograficznym. Po ukończeniu szkoły w 1888 r. wraz z żoną 
powrócił do Samarkandy. 

Nowe zadanie, które otrzymał polegało na opracowaniu nowych dróg do Indii i na wschód 
do Chin. Po kilku wstępnych wyprawach Barszczewski musiał jednak wrócić do rodziny. 
Zachorowała jego żona i wkrótce, w listopadzie 1890 r., zmarła. Podróżnik musiał sam 
zapewnić opiekę dzieciom.   

W 1891 r. Barszczewski podjął przerwaną wyprawę, ale nie dotarł do zamierzonego celu 
podróży, do Kafiristanu. W 1894 r. uczestniczył w ekspedycjach naukowych Cesarskiego 
Moskiewskiego Towarzystwa Badawczego oraz Uniwersytetu w Odessie badających okolice 
Samarkandy, a także w wyprawie francuskiej z Lyonu. W kolejnym roku towarzyszył 
podróżnikom francuskim i rosyjskim przemierzającym Azję Centralną. W 1896 r. 
towarzyszył w wyprawie rosyjskiemu botanikowi Lipskiemu, zbierając okazy zoologiczne i 
robiąc zdjęcia. Historycy Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego określili go 
„najbardziej wytrwałym i zapalonym podróżnikiem po górzystych krainach Turkiestanu”.  

Barszczewski zyskał sławę, otrzymał także szereg orderów rosyjskich, został członkiem 
towarzystw geograficznych, botanicznych, ichtiologicznych. W 1897 r. otrzymał także awans 
na podpułkownika, ale z jednoczesnym przeniesieniem do pułku w Siedlcach, w Polsce. Po 
wypełnieniu ostatniej misji w Samarkandzie (znalezienia monolitu nefrytowego na sarkofag 
Aleksandra III) zlikwidował swój dom w tym mieście i przeniósł się do Polski.  W końcu 
1900 roku w uznaniu za wszystkie prace odkrywcze i badania naukowe otrzymał na własność 
działkę ziemi nad Morzem Czarnym, leżącą na północ od miasta Gagr (obecnie Gagra).  

W lutym 1904, po zaskakującym ataku floty japońskiej na rosyjską bazę morską w  Port 
Artur wybuchła wojna lat 1904-05 między Imperium Rosyjskim a Cesarstwem Japonii, 
Toczyła się ona o podział strefy wpływów we wschodniej Azji. 4 sierpnia 1904 r. 
Barszczewski został skierowany na Syberię, gdzie objął dowództwo pułku i wyruszył na 
front. Uczestniczył w walkach w okolicach Charbinu i tam dotrwał do końca wojny. Wojna 
zakończyła się klęską militarną Rosji, która straciła swoje dwie floty.  

W 1906 r. Barszczewski kolejny raz odwiedził Samarkandę i podróżował na lodowce. W 
trakcie tej podróży odkrył kilka złóż diamentowych..   

W czasie swej ostatniej podróży w 1908 r. Barszczewski z córką Jadwigą zwiedzili 
Szwajcarię i Austrię. 

19 marca 1910 r Leon Barszczewski zmarł w czasie pielgrzymki do Częstochowy. Został 
pochowany w tym mieście.  

Barszczewski przyczynił się on do zbadania i poznania nowych, nie znanych 
Europejczykom terenów Azji Centralnej, wytyczał drogi o militarnym znaczeniu wiodące do 
Chin i Afganistanu, odkrył złoża cennych surowców i zgromadził bogate kolekcje 
geologiczne, przyrodnicze, etnograficzne i archeologiczne. Większość swoich zbiorów 
przeznaczył dla powstającego muzeum miejskiego w Samarkandzie. 

Bogatym źródłem informacji o jego podróżach,  spotykanych obiektach i ludziach są 
fotografie. Na swe wyprawy zabierał zawsze aparat fotograficzny i sprzęt fotograficzny. Sam 
przygotowywał klisze. Wykonał dużą liczbę fotografii, ale wiele cennych klisz zaginęło w 
czasie podróży i transportu. Na szczęście pewna ich część zachowała się w zbiorach 
rodzinnych potomków Barszczewskiego. Są one źródłem dla badań kultury materialnej ludów 
i plemion żyjących w XIX wieku w Azji Centralnej. Walory artystyczne i poznawcze 
fotografii Barszczewskiego docenione były już za życia ich autora, otrzymał on nagrody na 
wystawie fotograficznej w Paryżu w 1895 roku i w Warszawie w 1901 roku. 
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