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RZECZY WIELKIE I MAŁE W ALPINIZMIE
220. rocznica pierwszego wejścia na Großglockner, 3798 m (WEGA  t. III, s. 322)
    Pierwszego wejścia na Großglockner, najwyższy szczyt Wysokich Taurów i Austrii, dokonali 
28.07.1800 ksiądz Horrasch z Döllach, Martin Klotz, Sepp Klotz i dwaj inni mieszkańcy Heiligen-
blut. Weszli na wierzchołek podczas drugiej wyprawy na ten szczyt, zorganizowanej z inicjatywy 
arcybiskupa Gurk – hrabiego Franza von Salm Reifferscheidt.   
    Cytowany artykuł o tych wyprawach pochodzi z dzieła: Die Erschliessung der Ostalpen, red. prof. 
dr E. Richter, t. III, Die Centralalpen Östlich vom Brenner und die Südlichen Kalkalpen, Berlin 1894.
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60. rocznica pierwszego wejścia na Noszak, 7492 m (WEGA t. II, s. 553-554).

    Pierwszymi ludźmi na wierzchołku Noszaka w Hindukuszu Wysokim byli alpiniści japońscy: Goro 
Iwatsubo (t. VI, s. 358) i Toshiaki Sakai (t. VII, s. 208). Weszli na szczyt granią pd.-zachodnią 17 sier-
pnia 1960 r. Kilka dni później na wierzchołek góry weszli Polacy – patrz strona 17. 
Lit.: Y. Sakato, Ascent of Noshaq, „Himalayan Journal” 1959–60, s.153-157.
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60. rocznica polskiego wejścia na Noszak 

60. rocznica pierwszego polskiego wejścia na Noszak, 7492 m (WEGA t. II, s. 553-554)    

      Polacy weszli na Noszak 26.08.1960, a więc zaledwie kilka dni po pierwszym zdobyciu szczy-
tu dokonali 1. polskiego wejścia i drugiego w ogóle. Na wierzchołku siedmiotysięcznika stanęli: 
Krzysztof Berbeka (t. VI, s. 77), Stanisław Biel (t. VI, s. 85), Jerzy Krajski (t. VI, s. 426), Stanisław 
Kuliński (t. VI, s. 437), Jan Mostowski (t. VI, s. 531), Zbigniew Rubinowski (t. VI, s. 659) i Stanisław 
Zierhoffer (t. VI, s. 846). Wyprawie, podczas której dokonano tego wejścia, poświęcono cały numer 
(2-4) „Taternika” z 1962 roku, a B. Chwaściński opisał ją również w cytowanym dalej artykule: The 
Polisch Expedition to the Hindu Kush, 1960, „Alpine Journal” 1961, s. 235-249.
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50. rocznica pierwszego wejścia na Kanjiroba Peak, 6883 m (WEGA t. II, s. 372)

    7.11.1970 japoński zespół: Hiroshi Okuda, Ichiryo Sato, Munehiro Sawada i Hirotata Sawai, 
wszedł na Kanjiroba Peak w zachodnich Himalajach Nepalu, dokonując pierwszego wejścia na ten 
szczyt. Oto relacja z wyprawy, w której uczestniczyli, w artykule H. Okudy, Kanjiroba Himal 1970, 
„Sangaku” 1971, s. 32-36, 167-178.
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40. rocznica 1. zimowego wejścia na Mount Everest, 8848 m (WEGA, t. II, s. 232-234)
     W lutym 1980 uczestnicy polskiej wyprawy zdobyli Mount Everest. 17.02.1980 na jego wierzchołek 
weszli Leszek Cichy (t. VI, s. 152) i Krzysztof Wielicki (t. VI, s. 812), dokonując pierwszego zimowego 
wejścia na ośmiotysięczny szczyt w ogóle. Było to wydarzenie przełomowe, które otworzyło w alpiniz-
mie nowy etap – himalaizm zimowy. Stał się on – co warto podkreślić – polską specjalnością.    
     Pierwsze zimowe wejście na najwyższy szczyt Ziemi, a także historię wyprawy, która odniosła ten 
sukces i którą kierował Andrzej Zawada, wielokrotnie opisywano w różnych publikacjach. Cytujemy 
jedną z najwcześniejszych relacji, zamieszczoną w „Wierchach” z 1981 roku (s. 166-189).
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25. rocznica pierwszego polskiego wejścia na Pik Pobiedy

25. rocznica 1. polskiego wejścia na Pik Pobiedy, 7439 m (WEGA t. II, s. 597-599)
    Pierwszymi Polakami na wierzchołku tego najwyższego szczytu Tien-szanu i Kirgistanu byli 
Andrzej Dutkiewicz (t.VI, s.212) i Zbigniew Trzmiel (t.VI, s.779) 12.08.1995. Zamieszczona dalej 
relacja z wyprawy, podczas której dokonali wejścia, pochodzi z „Taternikaˮ 1996 nr 2, s. 2-5.
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GÓRY W NAUCE I KULTURZE

Krótki przegląd książek o historii himalaizmu

     Pod koniec 2019 roku ukazało się polskie tłumaczenie Fallen Giants, historii himalaizmu napi-
sanej przez dwóch amerykańskich historyków – Maurice’a Issermana i Stewarta Weavera. Oryginał 
opublikowany został w 2008 roku, a wydawcą był renomowany Yale University Press. Pojawienie się 
polskiej edycji było sporą niespodzianką i zarazem zachętą do krótkiego, siłą rzeczy niepełnego i su-
biektywnego, przeglądu światowej literatury podsumowującej eksplorację  najwyższych gór świata.
      Mimo ogromnego bogactwa literatury himalajskiej okazuje się, że przeważają książki poświęcone 
poszczególnym wyprawom, bądź dziejom wybranych szczytów, takich jak Mount Everest, K2 czy  
Nanga Parbat. Bibliografia himalajska notuje również dużo książek podsumowujących osiągnięcia 
poszczególnych krajów. Niewątpliwie najważniejszym źródłem wiedzy do poznania Himalajów i Ka-
rakorum są 74 tomy „The Himalayan Journal”, wydawanego od 1929 roku. Natomiast dzieł obejmu-
jących dzieje himalaizmu, rejestrujących ważniejsze dokonania, próbujących dokonać periodyzacji 
i akcentować nowe trendy jest niewiele. Mało tego, zdecydowana większość przytoczonych dalej 
syntez dotyczy tylko szczytów ośmiotysięcznych, co czyni je co najmniej niepełnymi. W żadnych 
innych górach wysokość szczytu nie odgrywa tak decydującej roli, jak to ma miejsce w przypadku 
Himalajów i Karakorum. Ale to już temat na zupełnie inne rozważania.
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Pierwszą monografią szczytów ośmiotysięcznych była książka Güntera Oskara Dyhrenfutha Zum 
dritten Pol, wydana w 1952 roku. Kierownik dwóch międzynarodowych wypraw w Himalaje (1930) 
i Karakorum (1934), autor klasycznego dzieła Baltoro, jak mało kto był przygotowany do napisania 
rzetelnej historii najwyższych szczytów Ziemi. Bogato ilustrowana książka, zaopatrzona w szkice 
topograficzne, była miarodajnym źródłem wiedzy, porządkowała niekiedy szczątkowe informacje 
o mniej znanych szczytach, podsumowała osiągnięcia dotychczasowych wypraw. Bardzo cennym 
uzupełnieniem było zestawienie zdobytych szczytów o wysokości ponad 7000 m oraz bogata biblio-
grafia. Książka ukazała się u progu „złotego wieku” światowego himalaizmu i w warstwie kroni-
karskiej szybko uległa dezaktualizacji.
    Trzy lata później ukazała się bardzo ważna historia himalaizmu Kennetha Masona Abode of Snow. 
Podtytuł precyzyjnie określał ramy czasowe opracowania, tj. od najwcześniejszych prób poznania do 
zdobycia Mount Everestu. Mason (1887–1976) – geograf, podróżnik, pierwszy redaktor czasopisma 
„The Himalayan Journal”, wreszcie twórca pionierskiego podziału Himalajów, był jednym z najlep-
szych znawców tematu. W porównaniu z Dyhrenfurthem, przedstawił on o wiele pełniejszą historię 
himalaizmu, która nie ogranicza się do ośmiotysięczników. Po zwięzłej charakterystyce i opisie po-
szczególnych rejonów Himalajów, Mason dokonał podziału eksploracji gór na pięć części. Pierwsza 
obejmuje okres do 1885 roku, a więc pionierskie wyprawy, działalność Survey of India, rywalizację 
brytyjsko-rosyjską (Great Game). Drugi okres, obejmujący lata 1885–1918, zawiera opis poważnych 
już prób alpinistycznych, pierwszych wejść na szczyty siedmiotysięczne oraz, jeszcze nieudanych, 
zmagań z ośmiotysięcznikami. Kolejny period to lata 1918–1928, który obejmuje m.in. trzy pierwsze 
wyprawy brytyjskie na Mount Everest, należące do najważniejszych wydarzeń w dziejach hima-
laizmu w ogóle (po raz pierwszy została osiągnięta wysokość ponad 8000 m, śmierć Mallory’ego).                   
I wreszcie ostatnie dziesięciolecie przed wybuchem II wojny światowej, kiedy cały świat śledził liczne 
już wprawy brytyjskie na Mount Everest, amerykańskie na K2 oraz niemieckie na Kangchendzöngę 
i Nanga Parbat. Sporo miejsca Mason poświęcił zdobyciu obu wierzchołków Nanda Devi, a polską 
wyprawę opisał na dwóch stronach (Isserman i Weaver skwitowali polski sukces jednym zdaniem!).  
    Ostatni okres obejmuje lata 1939–1953, a więc powrót do powojennej rzeczywistości, otwar-
cie Nepalu, wejście na pierwszy ośmiotysięcznik i zdobycie Mount Everestu, poprzedzone bardzo 
zaawan-sowanymi próbami Szwajcarów w 1952 roku. Nie ulega wątpliwości, że dzieło Kennetha 
Masona to jedna z najlepszych i w pełni obiektywnych syntez dziejów poznania Himalajów. Książkę 
wznowiono w 1987 roku, równocześnie w Wielkiej Brytanii i USA, a przedmowę napisał Doug Scott.
    W 1957 roku Jan Kazimierz Dorawski, znany przedwojenny alpinista i autor książki o dziejach 
zdobycia Mount Everestu (Walka o szczyt świata),wydał obszerną historię himalaizmu, zatytułowaną 
Człowiek zdobywa Himalaje. Napisana z dużym znawstwem historia podboju ośmiotysięczników 
(w chwili wydania książki zdobyto już 10 szczytów tej klasy), wzbogacona rozdziałem dotyczącym 
Nanda Devi i aktualnym spisem (wraz z odpowiednimi przypisami) 54 najwyższych zdobytych            
szczytów. Całość uzupełniają rozdziały poświęcone Szerpom i zagadce yeti oraz bogata bibliografia. 
Talent popularyzatorski, wielka wiedza i jasny wykład to tylko niektóre z cech pisarstwa Dorawskiego. 
     Paweł Rototajew (1907–1983), rosyjski alpinista i autor wielu książek, opublikował w 1958 
roku Pokorienie gigantow. To kolejna książka, o niewątpliwie kompilacyjnym charakterze, która 
relacjonowała dzieje ekspedycji na szczyty ośmiotysięczne. Ciekawym uzupełnieniem jest tabela 
ujmująca chronologicznie wejścia na szczyty wysokości ponad 7000 m.
    Kolejnym kamieniem milowym w dziejach piśmiennictwa himalajskiego była monumentalna mo-
nografia Marcela Louisa Kurza (1887–1967) Chronique Himalayenne. Zasadniczy tom został wydany 
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w 1959 roku, a cztery lata później opublikowano suplement. Kurz był niestrudzonym kronikarzem 
himalajskim, wyjątkowo pedantycznym i skrupulatnym; swoje artykuły ogłaszał na łamach renomo-
wanych roczników szwajcarskich – „Die Alpen” i „Berge der Welt”. Podsumowaniem jego ogromnej 
wiedzy miała być 3-tomowa historia himalaizmu od najwcześniejszych wypraw do współczesności. 
Z wielu powodów ukazał się tylko jeden imponujący tom, który obejmuje lata 1940–1955. Mimo 
podtytułu mówiącego o „złotym wieku”, narracja kończy się na zdobyciu Kangchendzöngi i Makalu, 
a więc w połowie okresu „L’aged’or”. Wspomniany suplement z 1963 roku uwzględniał zdobycze 
wypraw z 1956 roku. Całość uzupełniona jest 87 planszami z pięknymi fotografiami oraz 23 przej-
rzystymi szkicami topograficznymi. Na uwagę zasługuje kapitalne zestawienie wypraw himalajskich 
od 1818 do 1956 roku, opatrzone stosownymi wskazówkami bibliograficznymi. To jedno z pod-
stawowych dzieł dotyczących historii himalaizmu zostało wydane w 600 (!) egzemplarzach i jeszcze 
w XXI wieku można było kupić w Szwajcarii dziewicze egzemplarze.
     W 1961 roku ukazała się kolejna książka Güntera Oskara Dyhrenfurtha, która zarówno tytułem, 
jak i treścią nawiązywała do Zum dritten Pol. W chwili wydania Der dritte Pol, bo taki był tytuł 
nowej pracy urodzonego we Wrocławiu „papieża himalajskiego”, do zdobycia pozostała tylko Shi-
sha Pangma. Tak więc książka była podsumowaniem „złotego wieku” światowego himalaizmu. Der 
dritte Pol posiada wszystkie zalety pisarstwa Dyhrenfurtha. Ośmiotysięczniki zostały uszeregowane 
od wschodu ku zachodowi, podobnie zresztą uczynił to wcześniej Marcel Kurz. Bardzo ciekawe są 
wiadomości geologiczne poparte przejrzystymi profilami, ułatwiającymi czytelnikom zrozumienie 
skomplikowanej budowy najwyższych gór świata. Tradycyjnym podsumowaniem jest coraz dłuższa 
lista zdobytych ośmio- i siedmiotysięczników.
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     Nasi południowi sąsiedzi byli również zainteresowani historią himalaizmu, zwłaszcza w perspek-
tywie planowanych wypraw. Mimo że w 1961 roku przetłumaczono kapitalną książkę Dorawskiego 
(Človĕk dobývá Himálaj), znany czeski alpinista i autor wielu publikacji Arnošt Černik (1926–1970) 
wydał 3 lata później Trůny bohů, popularną historię wspinaczek na ośmiotysięcznikach. 
   Warto również odnotować włoską antologię tekstów uczestników pierwszych wejść na szczyty 
ośmiotysięczne. Bogato ilustrowaną książkę pod tytułem I quattordici „8000” przygotował oraz 
zredagował znany włoski dokumentalista górski, uczestnik zwycięskiej wyprawy na K2 w 1954 – 
Mario Fantin (1921–1980).
    W 1978 roku ukazało się w Wielkiej Brytanii opracowanie Louisa Charlesa Baume (1919–1993)
Sivalaya. Explorations of the 8000-metre peaks of the Himalaya. Amerykańskie wydanie opubliko-
wano rok później. Książka składa się z 14 rozdziałów poświęconych szczytom tworzącym Koronę 
Himalajów. Obok kalendarium, zawierającego najważniejsze wydarzenia w historii danego szczytu, 
i szkicu graniowego, cennym dodatkiem jest bogata bibliografia himalajska, w której są również wy-
brane artykuły z czasopism.
    Wspomnijmy jeszcze dosyć oryginalną książkę Fritza Rudolpha Chomolungma und ihre Kin-
der wydaną w 1978 roku (wyd. II – 1986). Najciekawszy wydaje się ostatni rozdział poświęcony 
zdobyciu 100 najwyższych szczytów Ziemi. Autor zebrał podstawowe informacje o 86 zdobytych 
siedmiotysięcznikach. Stanowi to bardzo cenne novum, ponieważ autorzy wcześniejszych opracowań 
(poza Masonem i Kurzem) skupiali się wyłącznie na ośmiotysięcznikach. Książka ukazała się w byłej 
NRD i rzetelnie odnotowała polskie zdobycze. Fritz Rudolph znany jest w Polsce ze zbeletryzowanej 
opowieści o podboju Himalajów, wydanej pod tytułem Tygrysy Himalajów (1959 r.).
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    Kolejnym mocnym akcentem było wydanie w 1983 roku Na szczytach Himalajów, obszernej, 
liczącej 50 arkuszy wydawniczych, wielowątkowej historii zdobywania najwyższych gór świata. Au-
torzy, Zbigniew Kowalewski i Janusz Kurczab, wyjątkowo kompetentni znawcy himalaizmu, już we 
wstępie piszą, że ich praca nawiązuje do wielkiego dzieła Jana Kazimierza Dorawskiego i kontynu-
uje je. Otrzymaliśmy bardzo solidną monografię omawiającą najważniejsze zdobycze światowego 
himalaizmu do ok. 1980–1981 roku. Wielką zaletą książki są jej trzy ostatnie części. I tak mamy 
spory rozdział o eksploracji wysokich siedmiotysięczników, od Batury i Rakaposhi na zachodzie 
po Kangbachen na wschodzie. Zdobywanie tych wysokich szczytów obfitowało niekiedy w bardzo 
dramatyczne wydarzenia i było czasem bardziej skomplikowane od wejść na niskie ośmiotysięczniki. 
W kolejnym ważnym rozdziale opisane są boje o bardzo trudne technicznie szczyty, takie jak Jannu, 
Mustagh Tower czy Changabang. I wreszcie doczekaliśmy się podsumowania himalaizmu kobiece-
go, którego niezapomnianą pionierką była Fanny Bullock-Workman. Wspaniałymi kontynuatorkami 
okazały się w przyszłości polskie alpinistki. 180 fotografii, lista szczytów ośmio- i siedmiotysięcznych 
oraz bibliografia znakomicie uzupełniają zasadniczy tekst. Wydaje się, że Na szczytach Himalajów, to 
do dzisiaj najpełniejsza synteza dziejów himalaizmu, jaka ukazała się na świecie. Szkoda, że książką 
nie zainteresował się żaden zagraniczny wydawca.
    W 1989 roku ukazała się niezwykła książka – High Asia, an illustrated history of the 7.000 met-
repeaks Jill Neate. Podtytuł jednoznacznie wyjaśnia jej zakres. To pierwsze i jak dotąd jedyne opra-
cowanie poświęcone tylko szczytom siedmiotysięcznym. Siłą rzeczy znalazły się tu również szczyty 
leżące poza Himalajami i Karakorum. Książkę otwiera zestawienie wszystkich siedmiotysięczników 
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wraz z nazwiskami ich zdobywców. Następnie autorka omawia tytułowe szczyty od Namcha Barwa 
na wschodzie po Rakaposhi i Baturę na zachodzie. Osobne rozdziały poświęcono Hindukuszowi, 
Pamirowi, Tien-szanowi i Tybetowi. Na uwagę zasługą liczne ilustracje i odpowiednia bibliografia. 
Nareszcie piękne szczyty siedmiotysięczne doczekały się oddzielnego, jakże zasłużonego, miejsca 
w literaturze. I w tym fakcie tkwi największa wartość dokumentacyjna High Asia.
    Na przełomie wieków w witrynach księgarskich pojawiła się bogato ilustrowana książka Korona 
Himalajów Richarda Sale’a i Johna Cleara. Pierwodruk angielski pod tytułem On Top of the World 
ukazał się w roku 2000, rok później pojawiła się polska edycja. Od lat 80. XX wieku świat śledził 
zmagania o Koronę Himalajów i rywalizację (podgrzaną przez dziennikarzy) Reinholda Messnera 
i Jerzego Kukuczki. To co niegdyś wydawało się mrzonką, stało się faktem. W momencie wydania 
książki już siedmiu alpinistów legitymowało się zdobyciem wszystkich ośmiotysięczników. W jej 
czternastu rozdziałach omówione są poszczególne szczyty, przypomniane liczne kontrowersje zwią-
zane z przebiegiem niektórych wypraw oraz udokumentowana na zdjęciach i rysunkach siatka wyty-
czonych dotąd dróg. Dużą wartość dokumentacyjną ma zestawienie wszystkich wejść na najwyższe 
szczyty Ziemi. Niestety, dzisiaj wydaje to się już zupełnie bezsensowne.
   W 2008 roku ukazała się wspomniana na wstępie historia himalaizmu Issermana i Weavera – 
Fallen Giants (wydanie polskie 2019). Najsolidniej wyglądają rozdziały opisujące wyprawy do 
końca 1960 roku. Razi nieco fakt, że latom 1961–1996 poświęcono mniej niż 25% zawartości, przy 
czym większość tekstów dotyczy 
osiągnięć Amerykanów. Od zawo-
dowych historyków oczekujemy 
trochę więcej obiektywizmu oraz 
zachowania odpowiednich pro-
porcji w prezentowanym materia-
le. Dorobek krajów słowiańskich 
został zupełnie zlekceważony 
przez autorów i warto w tym miej-
scu jeszcze raz docenić pisarstwo 
Bernadette McDonald. Ciekawe 
natomiast są spostrzeżenia do-
tyczące zauroczenia alpinistów 
hipisowską subkulturą i religiami 
Wschodu oraz początkami trek-
kingów i wypraw komercyjnych.
  Po sukcesie książki On Top of 
the World Sale’a i Cleara, ukazała 
się w 2012 roku w Wielkiej Bryta-
nii kontynuacja i zaktualizowane 
uzupełnienie wydane pod tym sa-
mym tytułem, z podtytułem The 
New Millennium. Autorami opra-
cowania byli Richard Sale, Geor-
ge Rodway i kronikarz niemie-
cki – Eberhard Jurgalski. Układ 
książki nie różnił się od poprzedniej 



82

Alpenlandschaften Johanna Jacoba Webera – ciąg dalszy

edycji, bogato ilustrowany, zawierający ciekawe 
teksty. Słusznie zrezygnowano z coraz dłuższej 
listy zdobywców ośmiotysięczników. W 2013 
roku nakładem austriackiego wydawnictwa 
Tyrolia ukazał się niemiecki przekład książki 
zatytułowany Herausforderung 8000er. Die 
höchsten Berge der Welt im 21. Jahrhundert. 
Menschen – Mythen – Meilensteine. Niemiecką 
wersję znacznie rozszerzył niemiecki historyk 
himalaizmu – Jochen Hemmleb. Na szczególną 
uwagę zasługuje bogata dokumentacja fotogra-
ficzna przedstawiająca z detalami wszystkie 
drogi (łącznie z wariantami), jakie poprowa-
dzono na ośmiotysięczniki. Całość uzupełniają 
przejrzyste zestawienia statystyczne. Analizując 
przebieg eksploracji najwyższych szczytów Zie-
mi, trudno oprzeć się refleksji, że znakomitą 
większość dróg wytyczono jeszcze w XX wie-
ku. Niewątpliwie książkę można uznać za naj-
bardziej miarodajne źródło wiedzy o Koronie 
Himalajów. Wobec współczesnych trendów 
wspinaczkowych w Himalajach wydaje się, że 
książka długo nie straci na aktualności.
    Kończąc przegląd syntez dziejów himalaiz-
mu, należy wspomnieć o innych niezwykle istotnych pracach góroznawczych. Wymieńmy przede 
wszystkim znakomite i pionierskie przewodniki po Himalajach i Karakorum Jana Kiełkowskiego. 
Oprócz anglojęzycznej serii Mountaineering Monograph, obejmującej wszystkie ośmiotysięczniki 
wraz z otoczeniem, mamy do dyspozycji kilkadziesiąt zeszytów, w których opisano różne regiony 
Himalajów. W ten nurt wpisują się drobiazgowe monografie historyczno-topograficzne Jerzego Wali 
i Wolfganga Heichela, dotyczące przede wszystkim Karakorum. I wreszcie „last but not least” Wielka 
Encyklopedia Gór i Alpinizmu, będąca szczytowym osiągnięciem światowego dorobku górskiej lek-
sykografii. Setki biogramów zapomnianych eksploratorów, dawnych podróżników i współczesnych 
himalaistów, niezliczona ilość haseł poświęconych szczytom, przełęczom i lodowcom, szkice gra-
niowe oraz zestawienia najważniejszych dat z historii zdobywania Himalajów i Karakorum stanowią 
niezastąpione źródło rzetelnej wiedzy o najwyższych górach świata.
                                                                                                                         Marek Maluda 

Alpenlandschaften Johanna Jacoba Webera – ciąg dalszy
    W Biuletynie nr 11 z 2019 roku (s. 1161) pokazaliśmy grafiki z albumu pt. Alpenlandschaften. 
Ansichten aus der deutschen, österreichischen, schweizer und französischen Gebirgswelt (tzn. Kraj-
obrazy Alp. Widoki z niemieckiego, austriackiego, szwajcarskiego i francuskiego świata gór). Tutaj 
przedstawiamy jeszcze kilkanaście drzeworytów z tego interesującego dzieła. Wydany około 1900 
roku wielkoformatowy (42 cm x 30 cm) album zawiera 97 drzeworytów. Sztychy wykonane zostały 
na podstawie fotografii oraz oryginalnych obrazów, rysunków i akwarel takich autorów, jak m.in.: 
August Couttet, Edward Theodore Compton, Zeno Diemer, A. Heilmann czy Ernst Platz. 
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