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Recenzowane opracowanie zostało przygotowane przez Thuptena Kungę Chashaba i Filipa 
Majkowskiego, tybetologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Na katalog składa się Introduction 
czyli „Wstęp”, zawierający podrozdziały Method of preparation („Metoda opracowania”), Ackow-
ledgements („Podziękowania”), Bibiography („Bibliografia”), Abbreviations („Skróty”), właściwy 
katalog (strony 15-351) oraz Appendix („Dodatek”), podzielony na dwa działy: a) Text classi-
fication based on subject matter („Klasyfikację tekstów na podstawie tematu”) i b) Index of 
the authors („Lista autorów”). Na końcu „Spisu rzeczy” autorzy zamieścili oryginalny fragment 
rękopisu listy Pandera.

Jak informuje się we „Wstępie”, opracowanie niniejsze dotyczy dwu części manuskryptów 
i ksylografów przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej jako zbiory Pander A (367 pozycji) 
i Pander B (104 pozycji), należących do spuścizny Eugena Pandera, niemieckiego uczonego, który 
sprowadził je z Pekinu do Berlina. Przygotowanie niniejszego opracowania zostało poprzedzone 
kwerendą w Berlinie, w Staatsbibliotek oraz w Library of Tibetan Works and Archives (LTWA) 
w Dharamsali. Miało to na celu uzyskanie możliwości odtworzenia tytułów niemożliwych do 
odczytania w zbiorze krakowskim (dotyczy to w szczególności rękopisów).

Podrozdział drugi, zatytułowany „Metoda opracowania”, dotyczy przede wszystkim informacji 
o sposobie prezentowania poszczególnych haseł katalogu, zawierających dane z oryginalnego 
katalogu E. Pandera (numer, tytuł, liczbę stron itp.), numery kolejnych sygnatur znajdujących 
się na kartach tytułowych i obwolutach dzieł, dokumentujących ich usytuowanie w kolejnych 
zbiorach już w Europie. W opisach znalazły się także informacje będące wynikiem porównania 
utworów z kolekcji Pandera A i B z różnorodnymi opracowaniami, głównie katalogami, które 
autorzy „Katalogu” uwzględnili, przygotowując niniejsze opracowanie. Zgodnie z podanymi przez 
nich wiadomościami, poszczególne teksty zostały, w miarę możliwości, odnalezione w dziewięciu 
opracowaniach tybetologicznych, wymienionych na s. 8 i 9. W tym miejscu autorzy katalogu 
opisują także pewne niedostatki katalogu wynikające z braku kart tytułowych dzieł lub niepełnego 
ich opisu w rękopiśmiennym katalogu oryginalnym.

„Podziękowania” kierowane są przede wszystkim w stronę Narodowego Centrum Nauki, które 
umożliwiło sfinansowanie tego projektu (grant 2011/01/B/HS2/01154). Kolejne podziękowania 
złożone są dr Agacie Barei-Starzyńskiej, która swoimi radami i pomocą służyła autorom „Kata-
logu” przez cały okres pracy nad nim, pracownikom Biblioteki Jagiellońskiej, którzy okazali 
pomoc w udostępnianiu zbiorów i niestrudzenie pracowali nad sporządzeniem katalogu, panu 
Sonam Topgyal i pozostałym pracownikom Library of Tibetan Works and Archives w Dharamsali 
i dr Michaelowi Balkowi oraz zespołowi Biblioteki Państwowej w Berlinie.

W podrozdziale „Skróty” rozwinięte są nazwy określające rodzaj informacji podawanych 
w kolejności, w jakiej pojawiają się przy opisie każdego utworu, wchodzącego w skład „Katalogu”. 
Ta powtarzalność w prezentacji poszczególnych rękopisów i ksylografów musi być uznana za 
wielki walor tego opracowania. Każde hasło katalogu zawiera informację o sygnaturach tekstu, tytuł 
w transliteracji Wylie’go, tytuł w tłumaczeniu na j. angielski lub ogólną informację o zawartości 
dzieła, nazwisko autora, skryby, miejsce wydania, nazwisko autora zlecenia, datę, opis typologiczny 
dzieła (np. tybetańska książka typu dpe cha), rodzaj pisma (drukowane lub kursywne) i informację 
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czy dzieło jest rękopisem czy ksylografem, liczbę linijek tekstu na stronie, krótki opis szczególnych 
cech danego wydania (np. obecność pieczęci, zdobień itp.), informację o kolorze tuszu, liczbie 
kart (folio), rozmiarze kart, uwagi o stanie zachowania tekstu, ewentualnych brakach stron lub 
uszkodzeniach tekstu i kolofon utworu (przytoczony w transliteracji). W wypadku gdy pewnych 
informacji zabrakło w opisywanym dziele – nie pojawiają się one także w haśle.

Za bardzo przydatne dla użytkowników katalogu uważam indeksy zawarte w „Dodatku”. 
Umożliwiają one szybkie dotarcie do interesującej badaczy tematyki dzieł lub do poszukiwanych 
przez użytkowników tybetańskich autorów.

Przechodząc do uwag szczegółowych, niepokoi niejednolite traktowanie przez autorów spra-
wy przekładu tybetańskich tytułów opisywanych dzieł. Przyznaję, że na ogół jest to dokładne 
tłumaczenie tytułu tybetańskiego z pominięciem końcowego (zhes bya ba) bzhugs so (‘prezentuje 
się tu utwór zatytułowany’). Niekiedy jednak podany angielski tytuł nie odpowiada oryginalnej 
wersji tybetańskiej, a stanowi raczej informację, o czym jest ten utwór, co jest jego treścią. Inna 
jest sytuacja, gdy z powodu zniszczenia strony tytułowej w zbiorach krakowskich lub z powodu 
trudności w odczytaniu niewyraźnego napisu na stronie tytułowej, trzeba było poprzestać na 
odtworzeniu tytułu z zachowanego egzemplarza katalogu ze zbiorów berlińskich. 

Oceniając ogólnie publikację Catalogue of the Tibetan Texts in the Pander Collection: Part  
A (complete) and Part B (Partial) Held by the Jagielonian  Library, Crakow sporządzoną przez 
doktorów Chashaba i Majkowskiego, trzeba stwierdzić z całą stanowczością, że jest to praca 
dowodząca wysokich kwalifikacji jej autorów zarówno w zakresie znajomości języka tybetańskiego, 
problematyki buddologicznej, jak i należytego opanowania języka angielskiego, w którym tekst 
ten został napisany. Biorąc to wszystko pod uwagę uważam, że „Katalog” jest bardzo warto-
ściową publikacją. Myślę, że jego pojawienie się drukiem otworzy dostęp uczonym do zbiorów 
krakowskiej Biblioteki Jagiellońskiej.


