
Galicja. Album widoków. Jest to już piąta pozycja z ekskluzywnej serii 
wydawniczej Skarby Kultury i Literatury Polskiej. Dotychczas ukazały 
się publikacje: Stanisław Wyspiański. Dzieła Malarskie, Kraków  
i okolice. Album widoków, Warszawa i okolice. Album widoków, 
Album Jana Matejki.

Album poświęcony Galicji przestawia tereny, współcześnie 
obejmujące województwo małopolskie oraz dużą część zachodniej 
Ukrainy. Historię Galicji przedstawił prof. Adam Zieliński z Wiednia, 
który tak m.in. scharakteryzował tę krainę: 

Galicja to kraina legend i prastarych opowieści, ojczyzna 
lirycznych, niekończących się równin, górskich ostępów, kolebka 
sławy dla dzielnych ludzi, uczestniczących w wiecznej walce 
dobra i zła.

Przemierzały tę ziemię różne ludy, jedne się zakorzeniały, inne 
znikały, rozpraszały się, odchodziły na zawsze. Rzeka niezliczonych, 
zaskakujących wydarzeń była codziennością tej krainy. 

Historia wybrała sobie Galicję za przedmiot igraszek. Kocha 
ona harce nad łanami tej ziemi i nie zaprzestawała swoich pląsów 
nawet wtedy, gdy kolejny raz użyźniała te pola ludzką krwią, jakby nie istniały inne plonotwórcze nawozy.

Tarnopol. Zbaraż, Lwów – wspaniały, niezapomniany, jedyny na świecie Lwów, Okopy Świętej Trójcy, 
Kuty, Kołomyja, Kamieniec Podolski, Przemyśl, Podkarpacie, no i oczywiście Kraków ze swymi niezwykłymi 
Sukiennicami i imponującym Wawelem. 

A Karpaty Wschodnie? Choćby Howerla: Przyjeżdża się ciuchcią do Śniatynia, ledwo wychodzi na peron,  
a już jest się w raju. Gęste, pachnące wszystkimi zaczarowanymi woniami lasy, bystra woda górskich potoków, 
gdzie tyle pstrągów, że ręką je złapiesz.

Album zawiera 147 reprodukcji bardzo często nieznanych dzieł Emanuela Kratochwila Kronbacha, Antoniego Lange, 
Aleksandra Zawadzkiego, Karola Auera, Ambrożego Grabowskiego, Macieja Bogusza Stęczyńskiego, Józefa Szalaya, 
Napoleona Ordy, Juliusza Kossaka, pochodzących z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum im. Stanisława Fischera,  skąd pochodzą interesujące 

reprodukcje dotyczące browaru Okocim. Zdecydowana 
większość reprodukcji pochodzi  

z XIX wieku.
Krótki opis przedstawionych 

obiektów oraz charakterystykę 
ich twórców przedstawił prof. 
Zdzisław Pietrzyk, dyrektor 
Biblioteki Jagiellońskiej  
w Krakowie.
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