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Tybet stał się prowincją Chińskiej Republiki
Ludowej i, jak mówią niektórzy, tym razem „na
zawsze”. Na kilkadziesiąt lat droga do Lhasy
została zamknięta. I to nie tylko dla misjonarzy,
podróżników, zagranicznych ambasadorów i mni-
chów-posłańców, ale dla wszystkich „obcych”.

Piotr Kłodkowski

Droga do Lhasy

Ci Lamasowie wiele mają różnych zwyczajów (...). Pewnego dnia w roku
poszczą i zwą ten post Ńuna, to znaczy post bardzo ścisły, bo jadają wówczas
raz dziennie i nie piją swojej Cza (tj. herbaty), co jest dla nich umartwieniem.
Tego dnia nie mówią słowami formowanymi przez język, lecz porozumiewają
się gestami; gdy zachorzeje jakieś zwierzę, na przykład koń, krowa albo baran,
Lamasowie pewnej kategorii zmawiają nad nim modlitwy rankiem i po połu-
dniu, ale z zębami ściśniętymi, którym to sposobem mówią również z ludźmi –
nie otwierają ust, póki zwierzę jest chore. [Zaś kiedy indziej] piją swoją Cza,
a wykładają to w taki sposób, iż częste popijanie Cza jest rzeczą miłą Bogu,
gdyż napitek rozpręża język, czyniąc go zręczniejszym do zmawiania modlitw.
(...) Podczas modlitwy mają zwyczaj dąć w trąby metalowe, co dnia jednak uży-
wają też innych, zrobionych z kości ramion i z piszczeli ludzi zmarłych. Uży-
wają też powszechnie paciorków zrobionych z trupich czaszek, a gdy zapyta-
łem o powód tego zwyczaju, Lamas brat królewski odrzekł, iż na owych trą-
bach grają podczas modlitw po to, by ludzie, słysząc ich dźwięk, przedstawiali
sobie jasno, czym sami niebawem się staną (...). Ludzie świeccy nie mają zwy-
czaju chadzać do ich kościołów, niemal zawsze zamkniętych; napływają do nich
tłumnie tylko w dwa dni każdego roku, kiedy stoją otworem; wówczas obchodzą
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świątynię trzy razy w koło, aby wreszcie wnijść do środka i pokłonić się świę-
tym Wizerunkom1.

Ojciec Antonio de Andrade (1580-1634), portugalski jezuita,
musiał być zaprawdę człowiekiem wielkiej wiary i niezaspokojonej
ciekawości świata. Podobno z ogromnym zapałem oddał się dziełu
misjonarskiemu, kiedy w 1600 roku przybył z dalekiej Lizbony do
indyjskiego Goa. Tam to miał od kupców kaszmirskich i ormiań-
skich usłyszeć niezwykle intrygujące wieści, że w nieznanej krainie,
zwanej Tybetem, znajduje się gmina chrześcijan. Wieści te musiały
na ojcu Antonim wywrzeć spore wrażenie, jako że nie pytając swych
przełożonych o pozwolenie, wyruszył w daleką i pełną niebezpie-
czeństw drogę, która wiodła go przez niezbadane podówczas Hima-
laje. Jak sam pisze:

Rozliczne i wielkie były trudności, jakie wonczas napotkaliśmy, bo nie ba-
cząc na nasze indyjskie przebrania, a widząc u nas cerę odmiennej barwy, wzbra-
niali nam przejścia miejscowi królikowie, panujący nad górami między Hindu-
stanem a Tybetem. Najmniejszym bodaj z owych utrudnień był szlak wyboisty
i stromy ponad wszelkie wyobrażenie, na każdym kroku ziejący przepaściami;
dzięki jednak najszczególniejszej łasce Niebios udało się sforsować wszystkie
przeszkody, jakie Diabeł sprokurował...

Ojciec Antonio dotarł ostatecznie do Caparangu (tyb. Rtsa brang),
stolicy królestwa Guge w zachodnim Tybecie. Przyjęto go bardzo
życzliwie i wkrótce dano zezwolenie na prowadzenie dzieła ewange-
lizacji. Z niejakim zdumieniem zakonnik stopniowo odkrywał, że za
nie zawsze zrozumiałymi dla niego zwyczajami i tradycją kryje się
nauka pokrewna – jak mniemał – przesłaniu chrześcijaństwa. Przy-
kładem niech będzie interpretacja najsłynniejszej tybetańskiej for-
muły modlitewnej: Om mani padme hum hri, którą ojciec Antonio
przełożył jako: „Panie Boże w Trójcy, odpuść mi grzechy moje” (Do-
mine Deus trine, remitte mihi peccata mea). I chociaż taka właśnie
interpretacja musiała wzbudzać pewne wątpliwości, a nawet krytykę
wśród tych, którzy lepiej poznali filozofię buddyjską, to bynajmniej
nie przeszkodziło to w głoszeniu Dobrej Nowiny i, pośrednio, stwo-

1 Antonio de Andrade SJ, Niedawne odkrycie Wielkiego Kataju albo Państw Tybetu,
tłum. Ireneusz Kania, WAM, Kraków 2004.
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rzeniu na pewien czas swoistego mostu dialogu pomiędzy dwoma
światami.

Życzliwość miejscowego króla sprawiła, że w Caparangu rozpo-
częto budowę kościoła i domu dla misjonarzy. Ojciec Antonio zwró-
cił się nawet do swoich przełożonych o przysłanie kolejnych, gorli-
wych w wierze i wytrzymałych fizycznie misjo-
narzy, którzy kontynuowaliby dzieło w Tybecie.
O swoich podróżach, spostrzeżeniach i przygo-
dach napisał w liście, który dość szybko został
opublikowany w Lizbonie w 1626 roku. W roz-
maitych przekładach krążył on po Europie,
wzbudzając niemałą sensację. Odkrycie bowiem
„Wielkiego Kataju albo państw Tybetu” musiało podsycać ciekawość,
i to nie tylko pobożnych chrześcijan, ale przecież i tych, którzy nie-
koniecznie kierowali się wiarą w planowaniu wypraw czy też po pro-
stu w dązeniu do spełnienia nieokiełznanych marzeń podróżniczych.

Ojciec Antonio de Andrade nigdy nie dotarł do Lhasy. Zmarł
w dość niejasnych okolicznościach, najprawdopodobniej otruty wodą
z dodatkiem rtęci. Jeden z miedziorytów, pochodzący z XVII wie-
ku, przedstawia go z kielichem, z którego wysuwa się żmija symboli-
zująca truciznę. Po budynkach misyjnych i kościele nie pozostał żaden
ślad. Wiadomo tylko, że w jezuickiej misji na terenie Caparangu do
1650 roku wzięło udział 14 zakonników.

„Papież Chińczyków i Tatarów”

Jak się jednak miało okazać, listy ojca Antonia nie były pisane
nadaremno. Opis bliżej nieznanych w Europie zwyczajów tybetań-
skich lamów zmuszał do myślenia i działania. Poza tym nakaz: „Idź-
cie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”, był przecież trakto-
wany dosłownie i stanowił bodaj najsilniejszą motywację wyjątkowo
śmiałych przedsięwzięć. Tak więc w 1661 roku dwaj kolejni jezuici:
Albert d’Orville i Johannes Grueber, wyruszają do Tybetu i Nepalu.
Ich trzyletnia podróż rozpoczynała się tym razem w Pekinie, a koń-
czyć miała w Rzymie. W październiku tego samego roku przybywają

Odkrycie „Wielkiego
Kataju” musiało podsycać
ciekawość, i to nie tylko
pobożnych chrześcijan, ale
i tych, którzy niekoniecz-
nie kierowali się wiarą.
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do Lhasy. Najprawdopodobniej są pierwszymi Europejczykami, któ-
rym dane było zobaczyć stolicę Tybetu, albo przynajmniej pierwszy-
mi spośród tych, których świadectwa wyglądały wówczas na najbar-
dziej wiarygodne. Obserwacje mnichów są dość zaskakujące i w pe-
wien sposób potwierdzają przeczucia ojca Antonia de Andrade. Rzecz
dotyczy podobieństwa wielu obrzędów katolickich i lamaistycznych.
Co jeszcze może bardziej intrygujące: podobne sugestie wysunął kil-
kaset lat później znakomity szwedzki podróżnik Sven Hedin w swo-
im dziele Transhimalaya, a dokładnie w jednym z rozdziałów, La-
maismus und Katholizismus. Sam Hedin, jak przyznaje, mało intere-
sował się kwestiami religijnymi i bardziej zasłynął jako malarz, którego
kolekcja akwareli o Tybecie przez długi czas uważana była na Za-
chodzie za jedyną dokumentację o tamtym rejonie świata. Niemniej
jednak uderzyły go zjawiska, które kazały mu się zastanowić nad
przyczynami owych podobieństw. I napisać o tym książkę.

Z kolei relacje ojca Johannesa, znane chociażby z listów do współ-
brata, ojca Gamansa, dzisiaj wyglądają na nieco szydercze, a co naj-
mniej pełne kulturowych uprzedzeń. Niewykluczone jednak, że sam
zakonnik był po prostu ogromnie zafascynowany i zdumiony tym,
co zobaczył, swoje zaś zdumienie i zafascynowanie pragnął utempe-
rować szorstkimi i złośliwymi słowy. W jednym z listów tak pisze:

W Lhasie rezyduje wielki papież Chińczyków i Tatarów. Mógłbym o nim
donieść rzeczy wręcz niewiarygodne, gdybym dysponował dostateczną ilością
czasu. Wyjaśniam jedynie to, że ów tamtejszy diabeł tak pilnie i żarliwie naśla-
duje Kościół katolicki, iż we wszystkich istotnych sprawach ich rytuał jest zgod-
ny z obowiązującym w Kościele Rzymskim – choć żaden Europejczyk ani chrze-
ścijanin nigdy tam nie był – święcą tam ofiarę mszalną z chlebem i winem, udzie-
lają ostatniego namaszczenia, błogosławią zawarcie małżeństwa i modlą się za
chorych, organizują procesje i czczą relikwie bożków; znajdują się tam klaszto-
ry męskie, a także żeńskie; śpiewają w chórach i podobnie jak u nas mnisi, kil-
kakrotnie w ciągu roku przestrzegają postu, poddają się najsurowszym umar-
twieniom, takim jak biczowanie; wybierają swoich biskupów, wysyłają do Chin
misjonarzy, udających się tam w największej biedzie i niedostatku, boso, przez
(...) tatarskie pustynie. A wszystko to oglądałem na własne oczy...

Dzięki relacjom ojca Gruebera Europejczycy dowiadywali się co-
raz więcej o tybetańskim „Zakazanym Mieście”, aczkolwiek poda-
wane informacje nie zawsze były zgodne z tym, co dzisiaj nazwaliby-
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śmy obiektywizmem. Pół wieku później zjawili się w Lhasie kolejni
zakonnicy, w roku zaś 1762 ukazało się w Europie monumentalne
dzieło Alphabetum Tibetanum Missionum Apostolicarum Commodo
Editum, w którym autor, Augustinus Antonius Georgius, zawarł chyba
wszystko, co wiedziano o Tybecie w krajach europejskich.

Wiek XVIII to również czas, kiedy do państwa dalajlamów do-
cierają pierwsi wysłannicy świeccy. Kroniki mówią o Szkocie imie-
niem George Bogle, który prowadził misję do Szigatse i bardzo za-
przyjaźnił się z samym Panczenlamą. Przyjaźń musiała być rzeczy-
wiście niezwykła, Bogle poślubił bowiem siostrę buddyjskiego
dostojnika.

Wielka Gra i mit Śambhali

Przez długi czas Tybet, a szczególnie Lhasa, był miejscem niemal
niedostępnym dla Europejczyków. Nadchodziła jednak epoka Wiel-
kiej Gry, a więc okresu, kiedy to Rosja, przesuwając swoje granice
w Azji Środkowej, zbliżała się stopniowo do Indii, perły w brytyj-
skiej koronie. Zarówno Moskwa, jak i Londyn zaczynały myśleć w ka-
tegoriach globalnych, co w tym kontekście oznaczało po prostu spór
o polityczną dominację w Azji. Oczywiście Tybet, ze względu na swoje
położenie, odgrywał w tym wszystkim niebagatelną rolę, przy czym
geopolityce towarzyszyła metafizyka, a właściwie coś, co mogliby-
śmy określić jako „polityczną mitologię”.

Otóż w drugiej połowie XIX wieku służby wywiadowcze Wiel-
kiej Brytanii doniosły o pewnym wydarzeniu, które wzbudziło ogrom-
ny niepokój Londynu. W Lhasie pojawił się bowiem buddyjski mnich
z Buriacji, Agwan Dordżijew. Przez kilkanaście lat pilnie pobierał
nauki w tybetańskim klasztorze w Drepungu, by następnie zostać jed-
nym z doradców ówczesnego dalajlamy. Dordżijew był także zaufa-
nym samego cara Rosji, a tym samym wysłannikiem Romanowów
do Lhasy. W swojej misji wykorzystał dość szeroko znany mit o Śam-
bhali (tybet. Sahm-bha-la), czyli o krainie szczęśliwości położonej na
bliżej niesprecyzowanej Północy. Mit ten, wywodzący się z tradycji
indyjskiej, znany był nie tylko samemu Dalajlamie, ale i Mikołajowi
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II Romanowowi. Jedna z jego wersji mówiła bowiem o tym, że Ty-
bet zostanie wyzwolony z opresji swych wrogów przez władcę po-
chodzącego z „krainy północnej”. Dordżijew przekonał Dalajlamę,
a prawdopodobnie i siebie samego, że owym zbawcą jest sam car.
W latach 1898, 1900 i 1901 poprowadził posłów z Tybetu na dwór
Mikołaja II, a wywiad brytyjski donosił, że misje dyplomatyczne z Ro-
sji dotarły także do Lhasy, która z kolei odmówiła przyjęcia posel-
stwa Brytyjczyków. Pojawiły się także pogłoski, że sam car gotów
jest nawrócić się na buddyzm, co rzecz jasna mogłoby przyczynić
się do faktycznej kontroli Tybetu przez Moskwę. W takiej sytuacji
lord Curzon, wicekról Indii, zdecydował się na wysłanie zbrojnej
misji do Lhasy, pod dowództwem pułkownika Francisa Younghus-
banda, by odpowiednio przekonać Dalajlamę o korzyściach trakta-
tu z Londynem. I mimo że w stolicy go nie zastano, udał się bo-
wiem z Dordżijewem do Mongolii, ostatecznie podpisano doku-
ment, który ze strony tybetańskiej sygnowany był przez regenta,
lamę Tri Rinpocze. Brakującym ogniwem w całej politycznej intry-
dze była, rzecz jasna, deklaracja cesarskich Chin, a właściwie dyna-
stii mandżurskiej, chylącej się ku upadkowi. Traktat zawierany bez-
pośrednio między Tybetem a Wielką Brytanią sugerowałby nieza-
wisłość tego pierwszego, na co Pekin w żadnym razie zgodzić się
nie mógł. I tak w 1906 roku podpisano kolejny dokument, tym
razem między Brytyjczykami a Mandżurami, który uznawał
zwierzchność Chin nad Tybetem.

Rozpoczął się zupełnie nowy okres w historii himalajskiego pań-
stwa, chociaż nie wszystkich konsekwencji można się było wówczas
spodziewać. Owa zwierzchność została potwierdzona w 1950 roku,
kiedy to armia chińska wkroczyła do faktycznie bezbronnego Tybe-
tu, stopniowo przejmując kontrolę nad krajem. Dziewięć lat później,
po nieudanym powstaniu Tybetańczyków przeciw dominacji poli-
tycznej Pekinu, XIV Dalajlama musiał uciekać do Indii. Tybet stał
się prowincją Chińskiej Republiki Ludowej. Na kilkadziesiąt lat dro-
ga do Lhasy została zamknięta. I to nie tylko dla misjonarzy, pod-
różników, zagranicznych ambasadorów i mnichów-posłańców, ale
dla wszystkich „obcych”. Mit Śambhali nadal czeka na spełnienie.
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Nowo-stary Tybet

Tradycja jednak jest żywa. Na początku XXI wieku Tybet, przy-
najmniej w niektórych miejscach, jest ciągle tybetański, chociaż i to
zaczyna się zmieniać. Świętość nad świętościami, czyli kompleks bud-
dyjski Dżo-k’ang w Lhasie, wygląda zapewne tak samo (lub prawie)
jak dwieście czy trzysta lat temu. I rzecz nie tyle w tym, że nadal
zachowana jest w doskonałym stanie kaplica Buddy Śakjamuniego
czy Tsongkhapy i jego uczniów, ile w tym, że ciągle stanowi cen-
trum pielgrzymkowe i modlitewne. Codziennie setki, tysiące piel-
grzymów porusza modlitewnymi młynkami w środku kompleksu,
na pielgrzymiej drodze zwanej Park’or, albo też w sklepie czy na
ulicy. Zwielokrotniona modlitwa, zamknięta w ruchu łańcuszka za-
kończonego szpicem i kręcącego się wokół zdobionego bębna, prze-
pływa przez starą część Lhasy i chyba zatrzymuje się gdzieś na grani-
cy z nowymi dzielnicami, które w swoim wyglądzie przypominają
jakieś miasto powiatowe w środkowych Chinach.

A przecież są jeszcze pielgrzymi, nie wyłączając dzieci obojga płci,
którzy wymierzają długością swojego ciała cały Park’or. Posługują
się przy tym specjalnie przymocowanymi do ciała podkładkami, które
ułatwiają czy raczej umożliwiają pobożne rozciągnięcie ciała na piel-
grzymim szlaku. Jest też bardzo dużo mnichów w czerwonych sza-
tach. I to nie tylko wewnątrz świątyni, ale też niedaleko straganów,
w jadłodajniach, a nawet na stoiskach z pobożnymi gadżetami świą-
tynnymi, na których chwilowo odgrywają rolę sprzedawców. Są też
turyści. I ci z Zachodu, i ci z Chin. Tym razem nikt nie zamierza już
nikogo nawracać, nic nowego odkrywać, niczego nowego głosić.
Trzeba tylko zrobić kilkadziesiąt fotografii (wyczekując na najlepsze
ujęcie), zakupić niezliczone mnóstwo pamiątek (mniej lub bardziej
pobożnych) i zjeść przyzwoity posiłek: albo w restauracji dla glob-
troterów, gdzie doskonale rozumie się gusta turystyczne, albo w kla-
sycznym fast-food w stylu KFC, gdzie coraz częściej stołują się też
Tybetańczycy.

Naturalnie każdy przyjezdny musi zobaczyć Potalę, dawną rezy-
dencję dalajlamów i – na razie – symbol starej, lamaistycznej Lhasy.
Najlepiej widać ją z dachu świątyni Dżo-k’ang, unoszącą się na wzgó-
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rzu, otoczoną welonem gór i uderzającą kontrastem dwóch kolo-
rów: czerwonego i białego. Wejść można za opłatą, to znaczy należy
kupić bilet, bo przecież Potala to obecnie coś w rodzaju muzeum,
atrakcji turystycznej, a nie znak politycznej i religijnej potęgi dalajla-
mów; magnes dla osób z dewizami, a nie symbol czegokolwiek. Chyba
jednak, na szczęście, tak do końca nie jest. W wielu komnatach,
zwłaszcza w prywatnych apartamentach poprzednich dalajlamów,
widać wciśnięte zwitki banknotów, podobnie jak w kaplicach Dżo-
-k’angu. Tak się nie robi w martwym duchowo muzeum. Naturalnie
nie ma nigdzie żadnego zdjęcia Dalajlamy XIV, ale przecież to jasne,
że dla niemałej grupy pielgrzymów Potala jest nadal tym, czym była
w przeszłości. Stoją w milczeniu, bardzo skupieni, niektórzy padają
na kolana, inni kręcą modlitewnymi młynkami. Kładą w widocznym
miejscu banknoty, by pokazać, że nic nie umarło, że przecież są
u siebie i że nadal wierzą.

„Kolej, która jest ludobójstwem”

Wszystko może się jeszcze zmienić. I to całkiem niedługo. Do tej
pory dotrzeć można było z Chin do Lhasy szlakiem lądowym. Autobu-
sem, ciężarówką, samochodem. Albo pieszo. Niezbyt wygodną drogą,
która miejscami wydawała się nieprzejezdna. Można też było przyle-
cieć samolotem. Ale na początku XXI wieku rzeczy mają się zupełnie
inaczej. Gigantyczny plan zbudowania linii kolejowej łączącej Pekin
z Lhasą materializuje się szybciej, aniżeli zakładano to jeszcze kilka–
–kilkanaście lat wcześniej. Korespondent „The Guardian” Jonathan
Watts pisze: „Budowa linii kolejowej do Tybetu jest niemożliwa: roz-
rzedzone powietrze na wysokości pięciu kilometrów, niemożliwe do
przekroczenia doliny szerokie na 12 kilometrów, grząskie podłoże z lodu
i błota, a mrozy do minus 30 stopni Celsjusza. A jednak modernizują-
ce się Chiny właśnie taką niemożliwą budowę kończą”.

Faktycznie gotowy jest już odcinek z Golmudu do Lhasy, który
liczy 1142 kilometry, przy czym maksymalna wysokość, na jakiej
przebiega linia kolejowa wynosi 5070 metrów. Podróżnych zawiozą
na miejsce luksusowe wagony, w których będzie utrzymywane stałe
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ciśnienie, a przyciemniane szyby będą chronić przed nadmiernym
promieniowaniem ultrafioletowym. Nie zabraknie też centrum roz-
rywki, jakże potrzebnej w ciągu 48-godzinnej podróży, czy specjal-
nych toalet z systemem utylizacji odpadów. Pociąg, napędzany silni-
kami Diesla, będzie zdolny rozwijać prędkość 100 kilometrów na
godzinę nawet na wysokości czterech tysięcy metrów.

Decyzja o budowie linii kolejowej z Pekinu do Lhasy była, natu-
ralnie, przede wszystkim decyzją polityczną. Tego nawet specjalnie
nikt nigdy nie ukrywał. Bo chociaż, jak się zakłada, 2,5 miliona ton
towarów oraz milion turystów i biznesmenów rocznie może mieć
ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną, to przecież głównie cho-
dzi o to, aby już na stałe „przymocować” Tybet do Chin. Skutkiem
ubocznym, i to dobrze rozumianym przez wszystkich, byłaby zmia-
na proporcji ludnościowych. W dramatycznych słowach wyraził to
XIV Dalajlama: „Odbywa się coś na kształt kulturowego ludobój-
stwa. Generalnie połączenie kolejowe służy rozwojowi, ale nie wte-
dy, gdy buduje się je z polityczną intencją dokonania zmian demo-
graficznych”.

Droga do Lhasy będzie zatem dużo łatwiejsza, wygodniejsza i nie-
zbyt kosztowna dla podróżnych. Dla miliona podróżnych rocznie.
Spośród których część zostanie w Tybecie na stałe. Niewykluczone,
że kilku z nich dostrzeże podobieństwa między obrzędami rzymsko-
katolickimi i lamaistycznymi, podobnie jak czy-
nili to misjonarze i podróżnicy europejscy.
A może nie będzie już wówczas czego porów-
nywać? Chyba że na podstawie starych foto-
grafii i albumów albo mało komu znanych kronik? A może jednak
czarny scenariusz jest zbyt czarny? Może to Tybet dotrze do Chin,
a nie Chiny do Tybetu?

W każdym razie droga do Lhasy nadal każe stawiać pytania. Inne
niż sto bądź trzysta lat temu, bo chyba bardziej, by tak rzec, funda-
mentalne. I bardziej globalne, szczególnie na początku XXI wieku.
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