
ŁUKASZ GWOREK 

BIBLIOTEKA ROZDOLSKA LANCKOROŃSKICH W 

ŚWIETLE JEJ INWENTARZY 

Przez ponad 200 lat swego istnienia biblioteka rodu Lanckorońskich przeszła kolejne etapy 

ewolucji: od niewielkiego domowego zbioru książek do wielkiego księgozbioru prywatnego, 

by pod koniec swych dziejów, określana jako Biblioteka Rozdolska, spocząć w 

pomieszczeniach krakowskiego Archiwum Nauki PAN i PAU. Podstawą źródłową do 

odtworzenia składających się nań zbiorów jest siedem znajdujących się w bibliotece 

Archiwum ksiąg inwentarzowych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie postaci twórców 

książnicy Lanckorońskich oraz prezentację owych zachowanych inwentarzy będących 

materiałem źródłowym do zrekonstruowania jej zasobu. 

DZIEJE BIBLIOTEKI ROZDOLSKIEJ 

Pierwszym miejscem gromadzenia przyszłej kolekcji Lanckorońskich było miasteczko 

Rozdół (w ówczesnym obwodzie lwowskim), a konkretnie wzniesiona tam w roku 1740 przez 

Rzewuskich rezydencja, będąca rodową siedzibą. W roku 1793, po ślubie Ludwiki 

Rzewuskiej z Antonim Józefem Lanckorońskim, Rozdół wszedł w posiadanie 

Lanckorońskich. Kolejnymi jego właścicielami byli syn Antoniego – Kazimierz (1802-1874), 

następnie jego syn Karol (1848-1933) i wreszcie jego syn, ostatni właściciel Rozdołu, Antoni 

(1893-1965). Pałac, wraz ze skrzydłami miał ok. 30 pokoi. Lanckorońscy kolekcjonowali tu 

dzieła sztuki i cenny księgozbiór. Przed wybuchem I wojny światowej galeria obrazów liczyła 

kilkaset pozycji. Bogate były także zbiory porcelany, rzeźb, sreber, broni i tkanin. Istotnym 

elementem było domowe archiwum, zawierające m.in. listy króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki. Biblioteka rodowa liczyła zaś w roku 1914 około 

20 000 tomów, z wieloma starodrukami z XVI i XVII wieku
1
. Należy jednak pamiętać, że już 

od końca XIX wieku Rozdół nie był główną siedzibą Lanckorońskich. Związane to było z 

wybudowaniem przez Karola Lanckorońskiego w Wiedniu nowego pałacu, który zyskał 

prymat nad Rozdołem. Od tej pory rozdolska posiadłość miała już tylko status letniej 

                                                 
1
 Rody magnackie Rzeczypospolitej, pod red. H. Kamińskiego, M. Wilińskiej, M. Ziemińskiej, Warszawa 2009, 

s. 84-85.  
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rezydencji
2
. Sytuacja ta nie trwała jednak długo. Po wybuchu I wojny światowej, w roku 1914 

okoliczna ludność zniszczyła pałac w Rozdole wraz z częścią wyposażenia i zbiorami 

bibliotecznymi. To co przetrwało zostało częściowo przewiezione do Wiednia, reszta 

pozostała w Rozdole. Dzieła zniszczenia dopełniono w czasie II wojny światowej. Ponownie 

rozgrabionych rozdolskich dóbr, Lanckorońscy nigdy już nie odzyskali. Zbiory zaś, które 

trafiły do Wiednia uległy częściowej konfiskacie przez władze niemieckie, natomiast to co 

pozostało w pałacu przepadło w momencie jego zbombardowania z końcem wojny
3
. 

Biblioteka Rozdolska rodu Lanckorońskich należała do średniej wielkości bibliotek 

rodowych. Początki kolekcji wiązać można jeszcze z osobą Kazimierza Rzewuskiego, 

pradziadka Karola Lanckorońskiego, który był jedną z najwybitniejszych postaci z całego 

rodu. Kazimierz Rzewuski (1751-1820) herbu Krzywda był pisarzem polnym koronnym na 

królewskim dworze. Po rodzicach – Michale Józefie Rzewuskim (1696-1770) i Franciszce z 

Cetnerów (1706-1783) odziedziczył pałac w Rozdole
4
. Kazimierz zgromadził księgozbiór, do 

którego trafiły rękopisy i cenne druki. Po rozbiorach wycofał się z działalności politycznej i 

osiadł we Lwowie. Tam też znalazła się jego biblioteka, wraz z galerią obrazów. Do jego 

zbiorów trafiły dzieła sztuki zakupione ze spadku po ostatnim królu Polski, Stanisławie 

Auguście Poniatowskim. Było to m.in. 38 obrazów, a wśród zakupów mogła też znaleźć się 

pewna ilość ksiąg
5
. Po roku 1817 Rzewuski związał się z cesarską stolicą. Z rąk cesarza 

otrzymał nominację na tajnego radcę dworu i Order Św. Stefana, a dwa lata później uzyskał 

też tytuł hrabiowski, który odtąd przysługiwał kolejnym członkom rodu. W roku 1777 

poślubił Ludwikę Potocką (zm. 1783), jednak małżeństwo nie było udane i długotrwałe. 

Małżonka wniosła natomiast znaczny posag, który po jej przedwczesnej śmierci odziedziczyła 

jedyna córka Ludwika, wychowywana przez Annę Rzewuską (1721-1798), siostrę 

Kazimierza. Ludwika została też jedyną spadkobierczynią dość znacznej już kolekcji obrazów 

i książek.  

Hrabina Ludwika Rzewuska urodziła się w 1783 roku, a zmarła 20 kwietnia 1839 roku. W 

roku 1794 poślubiła Antoniego Józefa z Brzezia Lanckorońskiego (1763-1830), syna Macieja 

Lanckorońskiego (1723-1789) i Apolonii z Morsztynów (zm. 1764). Mąż Ludwiki, Antoni 

Józef Lanckoroński, był zwolennikiem Konstytucji 3 maja i członkiem Komisji Edukacji 

Narodowej. W roku 1792 wyjechał na stałe do Wiednia, gdzie po ostatnim rozbiorze Polski 

                                                 
2
 R. Taborski, Wśród wiedeńskich poloników, Kraków 1974, s. 77. 

3
 K. Kucyman, Kolekcja obrazów Karola Lanckorońskiego, „Folia Historiae Artiuim” 1998, nr 4, s. 109. 

4
 Ł. Kądziela, Rzewuski Kazimierz, [w:] Polski Słownik Biograficzny , Wrocław 1992, T. 34, s. 117. 

5
 Tamże, s. 125. 
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wstąpił na ścieżkę kariery na dworze cesarskimi i już na stałe związał ród Lanckorońskich z 

cesarską stolicą
6
. Otrzymał tytuły szambelana, a następnie tajnego radcy, potem zaś kolejno 

podkomorzego i ochmistrza. Drogę tę obrali również dwaj jego synowie, Kazimierz Wincenty 

(1802-1874) i Karol Michał (1799-1863) Lanckorońscy. Hrabina zaś pozostawała w Rozdole, 

gdzie rozpoczęła na większą skalę gromadzenie biblioteki, wykorzystując w tym celu część 

rodowej kolekcji po ojcu oraz inne zbiory przodków matki i męża (m.in. fragmenty kolekcji 

ze Strussowa, o których informują zachowane inwentarze)
7
. Można więc uznać hrabinę 

Ludwikę z Rzewuskich Lanckorońską za założycielkę Biblioteki Rozdolskiej, ponieważ 

położyła pod nią solidny fundament, przekształcając księgozbiór domowy w większą 

bibliotekę.  

Po śmierci Antoniego Józefa Lanckorońskiego zbiory odziedziczone po Rzewuskich 

zostały podzielone między jego dwóch synów. Część, która trafiła do młodszego z nich, 

Kazimierza, powiększyła się dodatkowo znacznie w roku 1843, gdy jego żoną została Leonia 

Wanda Potocka (1821-1893). Później też, po śmierci matki, hrabiny Ludwiki z Rzewuskich 

Lanckorońskiej także i jej księgozbiór przypadł mu w udziale. Stało się to ze względu na 

bezpotomną śmierć brata Kazimierza, Karola Michała Lanckorońskiego (1799-1863), którego 

zbiory także przejął
8
. 

Kazimierz Lanckoroński, urodzony w Wiedniu w 1802 roku, a zmarły 6 sierpnia 1874 

roku, pochodził po ojcu Antonim ze starej arystokratycznej rodziny, której korzenie sięgały 

XII wieku
9
. Wcześniejsi przedstawiciele familii byli m.in. posłami na sejm Polski, członkami 

Komisji Edukacji Narodowej, marszałkami i sprawowali funkcje najwyższych urzędników na 

dworach królów Polski. Kazimierz przez ojca, złączonego ściśle z cesarskim dworem 

austriackim, osiągnął podobnie jak on wysokie tytuły służąc cesarzowi (m.in. godność 

szambelana). Był także założycielem linii kolejowych w Austrii
10

. Jak wspomniano, po matce 

przejął już ukształtowany księgozbiór, o przejrzystej organizacji i ściśle wytyczonych 

działach
11

. Liczne spadki po członkach rodu spowodowały, że podjął się on dalszego 

                                                 
6
 J. Winiewicz-Wolska, Karol Lanckoroński i jego wiedeńskie zbiory, T. 1, Kraków 2010, s. 138. 

7
 A. Fluda-Krokos, Polonika w księgozbiorze rodziny Lanckorońskich w świetle najstarszych zachowanych 

inwentarzy Biblioteki Rozdolskiej Lanckorońskich, [w:] Książka, biblioteka, informacja…, dz. cyt., s. 333-340. 
8
 S. Krzywoszewski, Pałac wiedeński i zbiory Karola hr. Lanckorońskiego, „Życie i Sztuka” (dodatek do 

„Kraju”), Petersburg 1903, nr 6, s. 1-3. 
9
 K. Girlter, Opowiadania, T. 1, Kraków 1971, s. 240. 

10
 Rody magnackie Rzeczypospolitej, dz. cyt., s. 86-88. 

11
 S. Szczur, Aneks 2: Biblioteka Rozdolska Lanckorońskich, „Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności”, R. 

1996/1997, s. 98-101. 
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powiększania zbiorów bibliotecznych, jednak jego działania nie wychodziły poza ramy 

istniejących już działów
12

.  

Znaczniejsze zmiany zaszły dopiero w chwili, gdy księgozbiór przeszedł w ręce syna 

Kazimierza, Karola Lanckorońskiego. Urodzony 4 listopada 1848 i żyjący 85 lat (zmarł w 

roku 1933), Karol był niewątpliwie najwybitniejszym przedstawicielem swego rodu
13

. 

Dosłużył się wysokich godności na dworze cesarskim (był m.in. dziedzicznym członkiem 

austriackiej Izby Panów, tajnym radcą dworu i wielkim podkomorzym)
14

. W czasach 

późniejszych, po rozpadzie cesarstwa, został członkiem Głównego Urzędu Likwidacyjnego w 

Warszawie oraz Komisji Rewindykacyjnej, której celem było odszukanie w zbiorach 

cesarskich polskich dóbr kultury, które miały zostać zwrócone państwu polskiemu
15

.  

Życie Karola związane było z polityką, nauką, sztuką i podróżami. Wykształcony w 

zakresie prawa i historii sztuki otrzymał wiele godności naukowych, tytułów i odznaczeń 

polskich, niemieckich i austriackich (doktoraty honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i 

uniwersytetu w Berlinie, członkostwo Akademii Umiejętności w Polsce i Wiedniu, Order 

Złotego Runa, Wielka Wstęga Orderu Polonia Restituta)
16

. Zaangażowany był w życie 

kulturalne i mecenat sztuki (członek komitetu odpowiadającego za odnowienie katedry 

wawelskiej, fundacja sarkofagu królowej Jadwigi i płyty nagrobnej Zbigniewa Oleśnickiego, 

odrestaurowanie starochrześcijańskiej bazyliki w Akwilei, mecenas malarza Jacka 

Malczewskiego, z którym prywatnie łączyła go wielka przyjaźń)
17

. Jego działalność 

propolska związana była ściśle zwłaszcza z Krakowem, gdzie udzielał się na polu oświaty i 

sztuki angażując się w rozwój miasta. Zbiegło się to bezpośrednio z rozwojem miasta 

przypadającym w okresie po roku 1867, kiedy to po uzyskaniu przez Galicję autonomii, 

miasto zaczęło realizować własną politykę, korzystając z politycznego osłabienia Austro-

Węgier
18

.  

                                                 
12

 Ł. Kądziela, dz. cyt., s. 125. 
13

 S. Badeni, Świat przedwczorajszy, [słowo wstępne Karoliny Lanckorońskiej], Warszawa 1996, s. 7-10. 
14

 K. Lanckorońska, Franciszek Józef I – epizody, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 44, s.8; W. Kossak, 

Wspomnienia, Warszawa 1974, s. 222-223. 
15

 B. Szarlitt, Śp. hr. Karol Lanckoroński. Wspomnienia pośmiertne, „Kurier Warszawski” 1933, nr 196, s. 9; 

L. Piński, Karol Lanckoroński, „Gazeta Lwowska” 1933, nr 198, s. 5-7. 
16

 A. Śródka, Uczeni polscy XIX-XX stulecia, T. 2, Warszawa 1995, s. 291. 
17

 J. Gadomski, Tadeusz Szydłowski, [w:] Stulecie Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1882-

1928), pod red. L. Kalinowskiego, Warszawa 1990, s. 63; A. Sołtys, Pomniki Antoniego Madeyskiego na tle 

problemu restauracji katedry krakowskiej, „Studia Waweliana” 1994, T. 3, s. 157-167. 
18

 M. Kocójowa, Dziś i jutro badań kultury książki w Krakowie doby autonomii galicyjskiej (1867-1918) 

(Zamiast wstępu), [w:] Kultura książki w Krakowie doby autonomii galicyjskiej, pod red. M. Kocójowej, 

Wrocław 1991, s. 9. 
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Lanckoroński był też kolekcjonerem oraz podróżnikiem i oba te zajęcia łączą się ściśle ze 

sobą, gdyż dzięki licznym podróżom rozbudzał swą pasję kolekcjonerską i bardzo często 

właśnie podczas podróży nabywał nowe zbiory
19

. Jako podróżnik przebył całą niemal Europę, 

Afrykę północną i Azję Mniejszą. Odbył też podroż dookoła świata, przemierzając kraje 

Dalekiego Wschodu i Ameryki Północnej, co opisał w swych wspomnieniach wydanych po 

powrocie
20

. Podróże łączyły się także z inną pasją Karola jaką była archeologia. Brał on 

kilkakrotnie udział w wyprawach i badaniach archeologicznych, część z nich finansując z 

własnej kieszeni
21

. Odkrycia zespołu jego badaczy w Anatolii (Pizydii i Pamfilii) wniosły 

trwały wkład do dziejów badań archeologicznych Azji Mniejszej i doczekały się wielu 

publikacji i uznania międzynarodowego środowiska archeologów
22

. Pasja archeologiczna 

Karola również zaowocowała bogatą kolekcją dzieł sztuki. Z kolekcjonerstwem Karola łączyć 

należy bezpośrednio rozbudowę odziedziczonego po przodkach księgozbioru. Kontynuował 

on dzieło babki i ojca, powiększając rodowa bibliotekę
23

. Dzięki jego wysiłkom na początku 

wieku XX zbiory liczyły już około 20 000 woluminów.  

Działania militarne w okresie dwóch wojen światowych ciężko doświadczyły rodowe 

zbiory Lanckorońskich, które już przed I wojną światową uległy częściowemu rozproszeniu. 

Należy pamiętać, że już od końca XIX wieku księgozbiór (ale też i pozostałe zbiory obrazów 

i dzieł sztuki) znajdowały się po części w Rozdole, a po części w Wiedniu. Początkowo 

przewagę miał Rozdół z racji statusu rezydencji rodowej, gdy tymczasem wiedeńska 

kamienica przy Wasagasse 6 była traktowana jako zwykły budynek mieszkalny, a nie obiekt 

reprezentacyjny. Z tych względów na początku XX wieku Karol postanowił wybudować w 

Wiedniu sporych rozmiarów pałac, który stał się domem-muzeum i nową reprezentacyjną 

siedzibą rodową. Status Rozdołu spadł już tylko do roli letniego, wiejskiego chateau, gdzie 

                                                 
19

 K. Chłędowski, Pamiętniki, T. 2, Kraków 1957, s. 176; K. Goryńska, Karol Lanckoroński. Kartki ze 

wspomnień osobistych, „Świat” 1933, nr 30, s. 4-5. 
20

 K. Lanckoroński, Na około Ziemi, 1888-1889, wrażenia i poglądy, Kraków 1893. 
21

 R. Taborski, Karol Lanckoroński – wiedeński mecenas i kolekcjoner sztuki, „Przegląd Humanistyczny” 

1969, nr 13, s. 155-162; M. Biernacka-Lubańska, Ekspedycja Karola Lanckorońskiego do Azji Mniejszej, 

„Meander”1986, nr 41, s. 97-103. 
22

 J.A. Ostrowski, Karol Lanckoroński i jego archeologiczna wyprawa do Pamfilii i Pizydii, „Filomata” 1984, 

nr 362, s. 257-269; Tenże, Archeologiczne wyprawa Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii, „Folia 

Historiae Artium” 1998, nr 4, s. 67-79; Tenże, Karol Lanckoroński (1848-1933), „Alma Mater” 2001, nr 27, s. 

17-19; Tenże, Śladami hrabiego Karola Lanckorońskiego po Pamfilii i Pizydii, „Alma Mater” 2008, nr 99, s. 

148-155. 
23

 W syntetycznych opracowaniach polskiego kolekcjonerstwa zbiory Lanckorońskich zwykle pomijano. 

Omówił je jedynie Edward Chwalewik, w oparciu o artykuł Stefana Krzywoszewskiego. Zob. E. Chwalewik, 

Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w Ojczyźnie i na 

Obczyźnie, T. 1-2, Warszawa-Kraków 1926-1927, s. 453-455. 
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kolejne żony hrabiego wraz z dziećmi spędzały miesiące wiosenne i letnie
24

. Dotychczasowe 

zbiory rozdolskie podzielono i sporą część przewieziono do nowego wiedeńskiego pałacu 

przy Jacquingasse 18. W nowym obiekcie były aż dwie biblioteki (Biblioteka Górna i 

Biblioteka Dolna) oraz pomieszczenia takie jak archiwum i gabinet pracy hrabiego
25

. W 

każdym z tych pomieszczeń gromadzono książki i inne pokrewne im zbiory, będące częścią 

biblioteki. W miarę jednak prowadzonych na szeroką skalę zakupów pomieszczenia te szybko 

się wypełniły i zaczęto książki odsyłać do Rozdołu. W momencie wybuchu I wojny 

światowej niewiele z rozdolskich zbiorów zdołano ewakuować. Wraz z przesuwaniem się 

frontu pałac był rabowany i dewastowany przez okoliczną ludność. Po rozpadzie cesarstwa 

Austro-Węgier hrabia Karol Lanckoroński wycofał się z życia publicznego. Przed śmiercią 

dokonał podziału swego majątku pomiędzy trójkę dzieci – syna Antoniego i córki Karolinę i 

Adelajdę.  

W okresie II wojny światowej zagłada spadła na pałac wiedeński, który najpierw zajęty 

przez Niemców, a pod koniec wojny obrabowany, spalony i zbombardowany, został 

ostatecznie zrównany z ziemią
26

. Najcenniejsze partie kolekcji dzieł sztuki i księgozbioru 

zostały przed kapitulacją niemiecką zarekwirowane przez gestapo, podzielone i wywiezione 

w różne miejsca (m.in. Immendorf koło Hallbrunn, Steersberg, Bodenkreditanstalt, 

Steyersberg, Thürntal, Kogl i ostatecznie do Altaussee)
27

. Po drodze różne części kolekcji 

ginęły. Wszystko to sprawiło, że kolekcja i księgozbiór jako zwarta całość przestały w 

zasadzie istnieć.  

Karol Lanckoroński uczynił głównym spadkobiercą swych dóbr syna Antoniego, który po 

wojnie rozpoczął starania o odzyskanie tego co ocalało z rodowego majątku. Zrabowane 

przez faszystów dobra Lanckorońskich Amerykanie znaleźli ukryte w kopalni w Altaussee. 

Zostały one przetransportowane do Monachium, gdzie utworzono Central Art Collecting 

Point (CACP). Tam dzieła starannie zinwentaryzowano i wykonano ich fotografie. Część 

dzieł sztuki pozostała w Altaussee, zaś bibliotekę przetransportowano do zamku Kogl. Po 

ostatecznym zakończeniu działań wojennych rozpoczęły się poszukiwania brakujących dzieł i 

próby ponownego scalenia rodowego dziedzictwa
28

. Mimo, że zbiory zostały uratowane był 
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 P. Krasny, Pałac w Rozdole. Rezydencja „niezwykłego wielkiego pana”, „Folia Historiae Artium” 1998, nr 

4, s. 25-26. 
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 S. Krzywoszewski, dz. cyt., s. 2. 
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 K. Kuczman, Kolekcja obrazów Karola Lanckorońskiego, „Folia Historiae Artiuim” 1998, nr 4, s. 123. 
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 Tenże, Dar rodziny Lanckorońskich dla Zamku Królewskiego na Wawelu, „Biuletyn Historii Sztuki” 1995, 

nr 1-2, s. 153. 
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 J. Winiewicz-Wolska, dz. cyt., s. 376-377. 
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to jednak definitywny koniec świetności kolekcji. Po formalnym odzyskaniu rodzinnych 

zbiorów Antoni rozpoczął starania o uzyskanie zezwolenia na ich wywóz z Austrii, gdyż po 

doświadczeniach wojny spadkobiercy Karola zdecydowali się ostatecznie ten kraj opuścić. Po 

wielu długotrwałych i żmudnych staraniach udało się też wywieźć za granicę rodzinne zbiory. 

Znaczną ich część sprzedano. „W trudnych chwilach tak brat mój, jak i później ja zmuszeni 

byliśmy sprzedać szereg obrazów” – wspominała Karolina Lanckorońska
29

. Sprzedano także 

kolekcję antyków i orientaliów, zbiory rzeźb, rzemiosło artystyczne, meble, tkaniny, 

porcelanę. Pozostał jednak trzon rodzinnej kolekcji malarstwa – 130 obrazów, które 

zdeponowano w skrytce bankowej w Zurychu
30

.  

Po śmierci Antoniego Lanckorońskiego w 1965 roku, opiekę nad rodowym majtkiem 

przejęła jego siostra Karolina, która po wojnie na stałe osiadła w Rzymie. Prowadziła tam 

żywą działalność oświatowo-kulturalną (m.in. współorganizowała wyższe studia dla 

zdemobilizowanych żołnierzy polskich i była współzałożycielka Polskiego Instytutu 

Historycznego w Rzymie, w ramach którego wydawała publikacje poświęcone dziejom Polski 

– „Antemurale”, „Elementa ad Fontium Editiones” oraz „ Acta Nunciature Polonae”). Jeszcze 

prze śmiercią Antoniego, założyła wraz z nim Fundusz imienia Karola Lanckorońskiego, 

który w roku 1967 został przekształcony w Fundację Lanckorońskich z Brzezia
31

. 

Księgozbiór znalazł się wraz z jego właścicielką w Rzymie, gdzie Karolina dokonała 

znacznych w nim zmian, wyprzedając większą jego część. Było to związane z zamysłem 

przeprofilowania go w bibliotekę o ściśle polskim charakterze, co wiązało się ze sprzedażą 

niemal wszystkich ksiąg pisanych w języku innym niż polski i o tematyce niezwiązanej z 

Polską. Część z pozyskanych środków przeznaczono na zakup nowych książek, głównie 

starodruków. Pod koniec lat sześćdziesiątych księgozbiór został przewieziony z polecenia 

Karoliny Lanckorońskiej do Anglii i oddany w depozyt Bibliotece Polskiego Ośrodka 

Sołeczno-Kulturalnego w Londynie (POSK). W latach siedemdziesiątych sporządzono tam 

inwentarz ocalałych zbiorów, który stanowi zarazem zamknięcie dziejów kolekcji. Karolina 

zmarła 25 sierpnia 2002 roku. Wcześniej, w 1994 roku przekazała w darze Zamkowi 

Królewskiemu na Wawelu i Zamkowi Królewskiemu w Warszawie odziedziczoną po ojcu 

kolekcję obrazów. W 1997 roku zaś, jako ostatnia z rodu Lanckorońskich, przekazała 
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 K. Lanckorońska, W hołdzie Rzeczypospolitej. Dzieła sztuki po Rzewuskich i Lanckorońskich w Polsce, 

„Tygodnik Powszechny” 1994, nr 44. 
30

 L. Kalinowski, Nemezis, „Muzealnictwo” 2002, nr 44, s. 146. 
31
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Bibliotekę Rozdolską Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, gdzie zgodnie z jej 

pośmiertną wolą pozostaje ona do dnia dzisiejszego
32

.  

Obecnie, po doświadczeniach XX wieku, okresie rozproszenia i zniszczeń, które 

spowodowały destrukcję kolekcji, resztki obszernego niegdyś księgozbioru liczą niespełna 3 

tysiące egzemplarzy. Jedynym świadectwem dokumentującym historię narastania zbiorów 

dawnej kolekcji są ocalałe inwentarze i katalogi, stanowiące kronikę historyczną życia tej 

biblioteki. 

INWENTARZE BIBLIOTEKI ROZDOLSKIEJ  

W krakowskiej siedzibie Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii 

Umiejętności wraz z Biblioteką Rozdolską znalazło się siedem ksiąg inwentarzowych. Sześć 

z nich dokumentuje wczesne etapy istnienia Biblioteki Rozdolskiej. Sporządzono je w 

różnych odstępach czasu, począwszy od drugiej połowy XVIII do końca XIX wieku. Ostatni 

zaś, siódmy inwentarz, spisany został w drugiej połowie wieku XX i przedstawia stan 

biblioteki bliski dzisiejszemu
33

. Sporządzane w kolejnych okresach czasu inwentarze, 

opisujące niejednokrotnie te same zbiory, zawierać mogą różne na ich temat informacje, które 

uzupełniając się, tworzą kompleksowy opis biblioteki. Rozbieżności w opisach wynikają 

m.in. stąd, iż inwentarze spisywane były przez różne osoby, z których każda mogła 

przedkładać odrębny aspekt charakteryzowanej kolekcji koszem innego. Tym tłumaczyć 

można m.in. fakt, że w jednych inwentarzach zwrócono większą uwagę na szczegółowy układ 

woluminów w bibliotecznych szafach i uszeregowanie ich ze względu na zawartość treściową 

lub językową, kosztem kompletności samego opisu bibliograficznego. Sytuacja ta mogła z 

kolei ulec zmianie w innym inwentarzu, w którym wykonano bardzo dokładne opisy formalne 

książek, pomijając zupełnie język, w jakim zostały spisane, bądź ich układ w bibliotece. 

Uwagi te zastosować można zwłaszcza do pięciu najstarszych inwentarzy. Charakterystyczne 

jest także i to, że opisy książek odnotowywane w najstarszych spisach są zwykle bardzo 

odległe od precyzyjnego opisu bibliograficznego. Z problemem niedokładności opisów 
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badacze spotykają się bardzo często podczas analizowania inwentarzy dawnych bibliotek
34

. 

Wypada jednak podkreślić, że niewłaściwym byłoby deprecjonowanie spisów zawierających 

nawet wyjątkowo skąpe dane bibliograficzne, do których kompletności w czasach 

dzisiejszych przywiązuje się tak dużą wagę. Nawet studia nad inwentarzami z bardzo 

nieprecyzyjnymi opisami mogą dostarczyć wielu wartościowych informacji, np. opisując 

zbiory z punktu widzenia ich układu w nieistniejących już od wieków pomieszczeniach 

bibliotecznych
35

. Na plan pierwszy wśród funkcji, jakie spełniają tego rodzaju księgi, wysuwa 

się funkcja informacyjna. Informowanie lub zapewniane dostępu do informacji o 

opisywanych zbiorach jest jednym z głównych zadań bibliotek i ich aparatu informacyjnego, 

czyli m.in. właśnie inwentarzy bibliotecznych
36

. Związane jest to także z funkcjonalną 

definicją książki jako obiektu pełniącego funkcję informowania czy powiadamiania o książce 

(m.in. o zawartości, autorze, edytorze, przeznaczeniu, przewidywanym adresacie, wartości 

rynkowej czyli cenie)
37

. Jak zobaczymy, każda z opisywanych ksiąg inwentarzowych 

przekazuje nieraz zupełnie różne dane o tym samym charakteryzowanym przedmiocie (tj. 

konkretnej kolekcji książek). Na rozbieżności te wpływ mogły mieć różne przyczyny (np. 

odmienna konstrukcja samego inwentarza lub świadomy zamysł osoby sporządzającej spis, 

która chciała uwypuklić pewne aspekty charakteryzowanego zbioru kosztem innych w nim 

nie ujętych).  

Zachowane księgi inwentarzowe Biblioteki Rozdolskiej podzielić można w oparciu o 

kryterium językowe na inwentarze obcojęzyczne i polskojęzyczne. Trzy obcojęzyczne 

katalogi, są spisami najwcześniejszymi. Polskojęzyczne księgi pochodzą z XIX wieku. Każda 

kolejna księga jest coraz obszerniejsza z racji narastania liczby opisanych w niej zbiorów. 

Ostatni zaś, XX-wieczny inwentarz, będący najbardziej współczesnym, jest również 

największym, liczącym cztery tomy spisem. Wszystkie wcześniejsze księgi inwentarzowe 

liczą po jednym woluminie. Chronologiczny wykaz ksiąg wraz z przypisanymi im datami 

powstania przedstawiono w tabeli nr 1. 
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Tabela 1. Księgi inwentarzowe Biblioteki Rozdolskiej 

Lp. Tytuł księgi inwentarzowej Lata powstania 
Liczba 

woluminów 

1 Catalogue des livres francois à Strusów 
Spisany po roku 1780 i 

doprowadzony do roku 1845 
1 

2 

Catalogue des Livres de la Bibliothèque de Son Excellence 

Madame la Comtesse Lanckorońska Née Comtesse 

Rzewuska à Rozdoł 1824 

Spisany po roku 1824 i 

doprowadzony do roku 1855 
1 

3 

Verzeichniss der Bücher in der Bibliothek des Grafen 

Casimir Lanckoroński geschrieben den 1'Jäner im Jahre 

1843 

Spisany w roku 1843 1 

4 Bibliotheka JW Kazimierza Hrabi Lanckorońskiego Spisywany od roku 1830 1 

5 
Spis Księgozbioru JW Kazimierza Hrabi Lanckorońskiego 

w Pałacu Rozdolskim znayduiącego się 1845 
Spisany w roku 1845 1 

6 
Katalog księgozbioru rodziny Hrabiów Lanckorońskich w 

Rozdole. Standordskatalog 
Spisany w latach 1894-1900 1 

7 
Książka inwentarzowa. Inwentarz Fundacji z Brzezia 

Lanckorońskich 

Spisywany od roku 1969 do 

lat 70. XX wieku 
4 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród ksiąg inwentarzowych znajdują się dwie noszące francuskojęzyczne tytuły. 

Pierwszą, zatytułowaną Catalogue des livres françois à Strusów rozpoczęto spisywać po roku 

1780 i doprowadzona do roku 1855. Była to objętościowo niewielka księga rękopiśmienna 

posiadająca, podobnie jak większość pozostałych inwentarzy, układ alfabetyczny. Wpisy nie 

zostały zaopatrzone w liczby porządkowe. Brak jest również numeracji kart inwentarzowych. 

Na opis książek składa się tytuł dzieła lub jego autor. Najczęściej jednak są to określniki 

złożone z fragmentu tytułu lub tematycznego opisu danej książki wraz z podaniem jej autora. 

Opisy te są bardzo ogólnikowe i sygnalizują zaledwie w przybliżeniu stan księgozbioru, gdyż 

w większości przypadków trudno na ich podstawie zidentyfikować konkretne książki. Można 

się doliczyć 609 mniej lub bardziej sprecyzowanych tytułów tworzących księgozbiór. Liczba 

zaś woluminów obliczona na podstawie wartości przypisanych do tychże tytułów wynosi 

2153 pozycji. Cały inwentarz sporządzony został w języku francuskim.  

Druga francuskojęzyczna księga nosi tytuł Catalogue des Livres de la Bibliothèque de Son 

Excellence Madame la Comtesse Lanckorońska Née Comtesse Rzewuska à Rozdoł 1824. 

Został on doprowadzony do 1855 roku i posiada układ działowy. Na pierwszej karcie 

zatytułowanej Ordre. Des principales divisions de ce Cathalogue rozpisany został schemat, 

według którego uporządkowano księgozbiór spisany w inwentarzu. Ze spisu wynika, że w 11 
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szafach pomieszczono w sumie 27 różnych działów, na jakie pogrupowano książki. Karty 

inwentarzowe zawierające opisy podzielone zostały na sześć kolumn. Brak jest numerów 

porządkowych. Opis rozpoczyna się od przytoczenia całego tytułu danej pozycji. Następnie w 

trzech rubrykach znajdują się informacje o edycji (Edition), takie jak miejsce (a dokładniej 

cytując za inwentarzem Ville czyli miasto wydania), dalej rok wydania (An) i na końcu 

Format. W dwóch ostatnich rubrykach zamieszczono informacje o liczbie woluminów 

(Volumes) oraz uwagi dotyczące poszczególnych egzemplarzy (Notes). Odnotowano także 

uwagi o dubletach, informacje o wydaniach broszurowych, niekompletnych woluminach i 

manuskryptach. Ogółem w inwentarzu mamy opis 1456 tytułów książek w 3663 woluminach. 

W inwentarzu, poza książkami, zamieszczono również opisy innych zbiorów, jak gazety, 

mapy czy grawiury. Do najliczniejszych działów należały Belles lettres liczący 157 tytułów, 

Auteurs Anciens – 149 tytułów oraz Histoire de France – 145 tytułów.  

Trzecim obcojęzycznym inwentarzem jest niemieckojęzyczny Verzeichniss der Bücher in 

der Bibliothek des Grafen Casimir Lanckoroński geschrieben den 1'Jäner im Jahre 1843. 

Inwentarz ten to pierwsza z trzech ksiąg dokumentująca rozwój biblioteki Kazimierza 

Lanckorońskiego, syna Ludwiki z Rzewuskich Lanckorońskiej, który posiadał własny 

księgozbiór, niezależny od kolekcji swojej matki. Niemiecki inwentarz podzielony został na 

sześć głównych działów grupujących kolejno książki niemieckie, francuskie, angielskie, 

włoskie oraz polskie. Nie był to więc podział tematyczny. Zamiast tego poddano zbiory 

selekcji jedynie ze względu na język danej publikacji. W obrębie każdego z działów panuje 

dość skomplikowane rozbicie wchodzących weń książek, ze względu na sposób ich ułożenia 

na półkach ówczesnej biblioteki. Jest to więc rodzaj inwentarza topograficznego, dającego 

wgląd w dokładne ułożenie zbiorów w obrębie każdego z działów językowych. Inwentarz ten 

dostarcza najmniej informacji o księgozbiorze ze wszystkich analizowanych dotychczas. W 

jego konstrukcji nie przewidziano bowiem miejsca na rubryki przeznaczone na 

wyszczególnienie autora pozycji, roku i miejsca wydania, formatu, uwag, itp., co skutkowało 

tym, że tytuły książek (lub określniki danej książki nadane jej przez osobę sporządzająca 

inwentarz) wpisywane były jedne pod drugimi, bez porządku alfabetycznego. Decydował 

układ na półkach bibliotecznych. Karty niemieckiego inwentarza nie są numerowane. Same 

pozycje nie posiadają również żadnych numerów porządkowych, tak ciągłych, jak i też w 

obrębie poszczególnych działów. Opis poszczególnych egzemplarzy zbiorów jest bardzo 

ogólny i nie zawiera praktycznie informacji w ścisłym sensie bibliograficznych. Po 
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zsumowaniu wartości liczbowych ze wszystkich działów otrzymano wartości łączne, 

wynoszące 565 pozycji w 1477 woluminach.  

Pierwszy z czterech inwentarzy polskojęzycznych zatytułowany jest Bibliotheka JW 

Kazimierza Hrabi Lanckorońskiego i został sporządzony po 1830 roku. Podobnie jak 

poprzednio opisywany niemieckojęzyczny spis, posiadał on układ językowy. Karty 

katalogowe nie były numerowane, brak również liczb porządkowych przy kolejnych opisach 

pozycji księgozbioru. Inwentarz składa się z sześciu działów, z których pierwsze pięć ma 

porządek językowy, zaś ostatni – tematyczny. Na układ językowy składają się kolejno 

Klasycy łacińscy, English works, Oeuvres français, Deutshe werke oraz Dzieła polskie. 

Ostatni dział zatytułowany Cartes Geographiques jest zarazem najmniejszy. Jest to inwentarz 

niewielkich rozmiarów, w którym zapisano 396 tytułów w 1146 tomach.  

Kolejny z polskich inwentarzy nosi tytuł Spis Ksiągozbioru JW Kazimierza Hrabi 

Lanckorońskiego w Pałacu Rozdolskim znayduiącego się 1845. Posiada on układ działowy i 

liczy 37 kart. Organizacja tego inwentarza zbliżona jest do opisywanego wcześniej 

inwentarza francuskiego. Na karcie pierwszej znajduje się wykaz działów w obrębie 

poszczególnych szaf bibliotecznych. Szaf było w sumie 11 a pomieszczono w nich 27 

wyróżnionych działów. W pozostałych dwu rubrykach zapisano, na której stronie inwentarza 

dany dział się zaczynał oraz ile woluminów na niego przypadało. Poza książkowymi działami 

istniał również, analogicznie jak w poprzednio omawianych spisach, dział map, zwany tutaj 

Cartes Geographiques. Do najbardziej licznych działów należały kolejno Auteurs Anciens 

(480 woluminów), Histoire de France (361 woluminów), Contes & Romans (323 woluminy) 

oraz Belles lettres (316 woluminów). Z kolei działami gromadzącymi najmniej zbiorów były 

Theologie (28 woluminów), Geographie (19 woluminów) i Jurisprudence (14 woluminów). 

Ogólna liczba pozycji odnotowanych w inwentarzu wynosiła 1469 tytułów w 3618 

woluminach. Jeśli dodać do tego liczbę pozycji ze wspomnianych wyżej trzech działów 

dodatkowych (89 tytułów w 155 tomach) otrzymamy sumę ogólną 1558 tytułów w 3773 

tomach.  

Trzeci i ostatni ze starych inwentarzy polskich jest najbardziej obszerny. Już sama jego 

objętość (674 zapisane strony z ogólnej liczby 381 kart tworzących księgę inwentarzową), 

świadczy o poważnych zmianach liczbowych, jakie zaszły w bibliotecznych zbiorach. 

Zapisanych zostało w sumie 8600 książek i 156 tytułów czasopism, co wielokrotnie 

przewyższało swymi rozmiarami sumy przedstawione we wcześniej omawianych spisach. 

Inwentarz zatytułowany został Katalog księgozbioru rodziny Hrabiów Lanckorońskich w 



32 

 

Rozdole. Standordskatalog, a jego tworzenie trwało około sześciu lat, gdyż prace nad nim 

zostały rozpoczęte po roku 1894 i prowadzono je do roku 1900. Inwentarz składał się z 

czterech głównych ponumerowanych działów oraz z trzech działów dodatkowych nie 

objętych numeracją, a zaopatrzonych jedynie w tytuły. Wewnątrz każdego z działów 

podstawowych wyróżniono cały szereg rozmaitych większych i mniejszych grup, chcąc 

zapewne nadać zbiorom większy stopień uporządkowania. W inwentarzu obowiązywała 

odrębna numeracja w ramach każdej grupy. I tak, na dział pierwszy zatytułowany Dzieła 

dawne, rzadkie, pierwodruki, rękopisy, umieszczone na szafkach ponad drzwiami przypadało 

220 pozycji. Dział drugi, Dzieła ilustrowane różnej treści po większej części w cennych 

oprawach umieszczone w pokoju 1iszym na półkach szerokich nad szufladami od szafy 1iszej 

do 6tej i na półkach szafy w drzwi wstawionej liczył już 418 pozycji. Dział trzeci, najbardziej 

obszerny, stanowił główny zrąb opisywanej kolekcji. Zebrano tu ponad 90% wszystkich 

zbiorów. Nosił on tytuł Dzieła historyczne umieszczone w pokoju pierwszym w szafach 

otwartych 1-6 i w pokoju 2-gim 7-9 i zawierał spis 7716 pozycji. Z racji swoich rozmiarów 

został on podzielony na największą liczbę grup. Wyróżniono w nim aż 54 podgrupy, w 

ramach których zamieszczono opisywane dzieła. Ostatnim z numerowanych był dział 

czwarty, nazwany Pisma periodyczne polityczne i literackie (kąt w pokoju ostatnim), który 

liczył 156 egzemplarzy.  

Ostatnim ze spisów charakteryzujących zbiory biblioteki rozdolskiej jest spisana pod 

koniec lat sześćdziesiątych XX wieku czterotomowa Książka inwentarzowa zawierająca 

Inwentarz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. To co odróżnia ten spis, od poprzednio sześciu 

przedstawionych, jest jego relatywnie duża aktualność w stosunku do zbiorów dzisiejszych. 

Pierwsze sześć inwentarzy określić można w porównaniu z nim jako historyczne. Spisywanie 

inwentarza rozpoczęto w kwietniu roku 1969 roku w Londynie, w Bibliotece Polskiej 

Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego. Inwentarz ten dokumentuje zbiory, jakie udało 

się odzyskać dzieciom Karola Lanckorońskiego już po wojnie i stanowiące resztkę rodowego 

dziedzictwa. Jak już wspomniano, ocalały księgozbiór Karolina Lanckorońska jako 

depozytariuszka i ostatnia z żyjących członków rodu postanowiła przekształcić w bibliotekę 

polskich książek, dokonując wyprzedaży pozycji w innych językach. Dodatkowo za 

pozyskane fundusze Karolina zakupiła także pewne partie polskich starodruków. Utworzony 

w ten sposób księgozbiór liczył ostatecznie niespełna trzy tysiące pozycji, które 

udokumentowane zostały we wspomnianym inwentarzu. Zbiory spisane zostały w czterech 

tomach, bez podziałów na jakiekolwiek grupy tematyczne. Układ zbiorów w obrębie 
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inwentarza jest przypadkowy, nieosadzony w żadnych ramach chronologicznych czy 

językowych. W pierwszym tomie spisano pozycje od nr 1 do nr 935, w drugim od nr 936 do 

nr 1641, w trzecim od nr 1685 do nr 2289 oraz w czwartym od nr 2290 do nr 2962.  

Poza dwoma inwentarzami, z których pierwszy rozpoczyna dokumentację zbiorów 

Biblioteki Rozdolskiej i pochodzi z XVIII wieku oraz ostatnim, siódmym, pochodzącym z 

wieku XX, wszystkie pozostałe spisano w wieku XIX. Z owych pięciu inwentarzy, trzy 

pochodzą z pierwszej połowy tego wieku, kolejne zaś dwa powstały po roku 1850. 

Proporcjonalny rozkład inwentarzy pod względem chronologicznym jest więc zrównoważony 

i pozwala na odtworzenie kolejnych etapów gromadzenia zbiorów i ewolucji biblioteki. 

Śledząc zawartość kolejnych inwentarzy dokumentujących rozwój Biblioteki Rozdolskiej w 

porządku chronologicznym ich powstawania, zaobserwować można stały wzrost liczby 

książek opisanych w tych księgach. Począwszy od roku 1830, kiedy to powstał najstarszy z 

inwentarzy, aż do okresu wojen światowych widoczny był ciągły przyrost liczby woluminów 

tworzących księgozbiór Lanckorońskich. Liczby pozycji zebranych w każdym z inwentarzy 

przedstawia tabela nr 2. 

Tabela 2. Liczba pozycji odnotowanych w poszczególnych inwentarzach Biblioteki Rozdolskiej 

Lp. Tytuł księgi inwentarzowej Lata powstania Liczba pozycji 

1 Bibliotheka JW Kazimierza Hrabi Lanckorońskiego 1830 396 

2 
Verzeichniss der Bücher in der Bibliothek des Grafen Casimir 

Lanckoroński geschrieben den l'Jäner im Jahre 1843 
1843 565 

3 Catalogue des livres francois à Strusów 1780-1845 609 

4 
Spis Ksiągozbioru JW Kazimierza Hrabi Lanckorońskiego w 

Pałacu Rozdolskim znayduiącego się 1845 
1845 1558 

5 

Catalogue des Livres de la Bibliothèque de Son Excellence 

Madame la Comtesse Lanckorońska Née Comtesse Rzewuska 

à Rozdoł 1824 

1824-1855 1456 

6 
Katalog księgozbioru rodziny Hrabiów Lanckorońskich w 

Rozdole. Standordskatalog 
1894-1900 8600 

7 
Książka inwentarzowa. Inwentarz Fundacji z Brzezia 

Lanckorońskich 

Od roku 1969 do 

lat 70. XX wieku 
2962 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla lepszego zobrazowania proporcji liczbowych oraz przyrostu zbiorów odnotowanych w 

kolejnych inwentarzach, dane z tabeli przedstawiono także w postaci wykresu nr 1. 
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Wykres 1. Liczba pozycji odnotowanych w poszczególnych inwentarzach Biblioteki Rozdolskiej 
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Źródło: opracowanie własne. 

Najstarszy z inwentarzy, pochodzący z roku 1830, odnotowuje 396 pozycji. Liczba ta w 

dwóch kolejnych inwentarzach: z roku 1843 oraz z lat 1780-1845 powoli wzrasta. W 

kolejnym z inwentarzy, pochodzącym z roku 1845 widać pierwszy gwałtowniejszy przyrost 

liczby pozycji, kiedy to w krótkim okresie czasu odnotowano powiększenie się zbiorów o 

prawie sto procent. W latach późniejszych, po nieznacznym spadku liczby pozycji w 

inwentarzu z lat 1824-1855, miał miejsce drugi gwałtowny przyrost zbiorów bibliotecznych 

do 8600 pozycji. Skok ten przypadał na okres, kiedy to księgozbiór stał się własnością Karola 

Lanckorońskiego, dla którego rozbudowa Biblioteki Rozdolskiej była jednym z życiowych 

celów
38

. Ostatni z inwentarzy, spisany już po okresie wojen światowych rejestruje to co udało 

się odzyskać członkom rodu Lanckorońskich, dlatego widzimy tu spadek do zaledwie 2962 

pozycji.  

U różnych autorów spotkać można odmienne dane na temat rzeczywistych rozmiarów 

biblioteki Lanckorońskich. Edward Chwalewik podaje, że było to 20 000 egzemplarzy
39

. W 

opisie samego pałacu rozdolskiego także pojawia się taka informacja
40

. Sama Karolina 

Lanckorońska w swych wspomnieniach twierdziła, że biblioteka liczyła ponad 70 000 

woluminów i liczbę tę przytacza dwukrotnie: Biblioteka, siedemdziesiąt kilka tysięcy tomów, 

mieściła się na parterze. W innym zaś miejscu powtarza: Biblioteki – przeszło siedemdziesiąt 

                                                 
38

 J. Winiewicz-Wolska, dz. cyt., s. 95. 
39

 E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie muzea i inne zbiory pamiątek 

przeszłości w Ojczyźnie i na Obczyźnie, T. 1-2, Warszawa-Kraków 1926-1927, s. 453-455. 
40

 Jak podaje Jakub Czarnowski, w pałacu znajdowała się biblioteka licząca około 20 tys. dzieł z XVI i XVII 

wieku. Zob. J. Czarnowski, Perły kresów, Warszawa 2010, s. 129. 
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tysięcy tomów – również dziś nie ma. Resztki z zakresu historii i literatury polskiej jeszcze są 

u mnie
41

. Z jej wspomnień wynika jasno, że liczby te dotyczą zbiorów zebranych w Rozdole, 

a nie w Wiedniu (o zebranym tu księgozbiorze nie wypowiada się). Dane te nie znajdują 

jednak potwierdzenia w innych źródłach. Karolina Lanckorońska nie powołuje się na żadne 

inwentarze biblioteki, nie wiadomo więc czy dysponowała ona poświadczonymi danymi 

liczbowymi, czy może była to jedynie wartość szacunkowa. Takie też informacje przytacza za 

nią Stanisław Szczur w opisie wielkości biblioteki
42

. Jedynymi jednak pewnymi danymi, 

mającymi swe poświadczenie w źródłach są wartości liczbowe, wynikające ze 

Standortskatalogu, największego z inwentarzy Lanckorońskich, gdzie doliczono się około 

19 295 jednostek. Następnym zaś sprawdzonym i zachowanym źródłem, opisującym zbiorczo 

całą kolekcję jest inwentarz sporządzony w Londynie w 2. połowie XX wieku. Istnieje więc 

ogromna luka sięgająca ponad 60 lat, kiedy w zbiorach zajść musiały najważniejsze dla 

biblioteki zmiany, nie zarejestrowane w źródłach.  

Na podstawie omawianych inwentarzy przeanalizować można także rozwój opisów 

bibliograficznych, zmiany w nich zachodzące, zmierzające do coraz bardziej szczegółowej 

charakterystyki opisywanego druku. W pierwszym inwentarzu była to jedynie 

czterokolumnowa tabela zawierająca miejsce na wpisanie numeru pozycji, autora oraz 

ewentualne uwagi. Z czasem kolumn zaczęło przybywać. W księgach inwentarzowych 

późniejszych, z przełomu wieków XIX i XX pojawiały się kolejne kolumny na wpisywanie 

informacji o formacie pozycji, dacie i miejscu jej wydania, wydawcy, rodzaju oprawy, 

dubletach i uszkodzeniach. Warto więc zwrócić uwagę, że już sama konstrukcja karty 

inwentarzowej implikowała potrzebę bardziej dokładnych opisów bibliograficznych, a 

poprzez to dostarczanie większej ilości informacji o opisywanych zbiorach.  

Zawarte w inwentarzach opisy bibliograficzne książek umożliwiają zbadanie zawartości 

treściowej księgozbioru i wskazują różne cechy formalne zarejestrowanych książek. Ważna 

jest w tym przypadku dokładność i kompletność opisów. Szczegółowe opisy pozwalają na 

dokładne odtworzenie rozmiarów i wyglądu dawnej biblioteki oraz stanowią wstęp do 

prowadzenia dalszych, szczegółowych badań.  

Zgromadzone w krakowskiej placówce PAN i PAU księgi inwentarzowe dokumentując 

niegdysiejszy stan Biblioteki Rozdolskiej rodu Lanckorońskich stanowią cenne źródło do 
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 K. Lanckorońska, Szkice wspomnień, Warszawa 2005, s. 25. 
42

 S. Szczur, dz. cyt., s. 98-101. 
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badań nad jej poznaniem
43

. W artykule zwrócono uwagę tylko na jeden aspekt – wartość 

inwentarzy dla ustalenia wielkości biblioteki i narastania zbiorów. Jednakże pozwalają one – 

mimo niedokładnych opisów rejestrowanych w nich książek – na odtworzenie, przynajmniej 

w przybliżeniu zawartości treściowej biblioteki, a tym samym preferencji i zainteresowań 

kolejnych właścicieli.  

                                                 
43

 R. Żurkowa, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie jako warsztat badań księgoznawczych, „Studia 

o Książce” 1979, T. 9, s. 155-167. 


