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Dziewi tnastowieczne fascynacje tajemniczym Tybetem bra y si  z mody na 
okultyzm, podczas gdy dzisiejsze mo na uzna  za form  orientalizmu w rozumie-
niu ukutym przez Edwarda Saida (1979). By aby to zatem równie romantyczna 
koncepcja obrony przed niesprawiedliwymi rz dami narzuconymi przez despo-
tyczne orientalne pa stwo. Koncepcja ta uprawnia Zachód do wywierania presji 
humanitarnej i politycznej zgodnie z zasad  misji cywilizacyjnej, znan  z czasów 
kolonialnych. Jest ona ch tnie przyjmowana w pewnych kr gach intelektualnych 
i m odzie owych pod has em obrony praw cz owieka lub prawa do suwerenno ci, 
które czy si  z demonstrowaniem niech ci do Chin, wci  jeszcze postrzeganych 
jako komunistyczne. Tak pojawi  si  wspó czesny mit Tybetu, szcz liwej niegdy  
krainy bogobojnych mnichów i ludu yj cego w zgodzie z prawami natury, nisz-
czonej przez komunistycznych naje d ców. 

Powsta  mi dzynarodowy ruch skierowany przeciw rzekomo niewolniczemu uzale -
nieniu, prze ladowaniu religii i niszczeniu kultury tybeta skiej oraz wspieraj cy danie 
niepodleg o ci dla Tybetu, zgodnie z programem rz du emigracyjnego ulokowanego 
w Dharmasali (Indie). Ruch ten spetrykowa  si  w wyznawanej ideologii, podobnie 
jak sama emigracja. O ile w tym ostatnim przypadku jest to zjawisko normalne, pra-
wid owo  obejmuj ca ka d  emigracj  polityczn , to podtrzymywanie na Zachodzie 
politycznego zw aszcza lo-tybetanizmu w niezmiennej formie dowodzi braku reali-
zmu i jest postaw  ahistoryczn , gdy  nie bierze pod uwag  przemian zachodz cych 
w Tybecie i w samych Chinach. Odmieni y one powa nie sytuacj  w tej prowincji1, 
a masowe niegdy  represje sprowadzi y do stosunkowo rzadkich epizodów.

1 Formalnie nie jest to prowincja tylko region autonomiczny. Poniewa  ró nica mi dzy tymi jednost-
kami administracyjnymi jest niewielka, b d  dla wygody u ywa  por czniejszego terminu �prowincja�.



Mi dzynarodowa Akcja na rzecz Tybetu (International Campaign for Tibet) 
gromadzi na ogó  ludzi s abo zorientowanych w rzeczywistej sytuacji Tybetu i nie 
chc cych dostrzega  wewn trznych rozgrywek o rodków emigracyjnych, które in-
spiruj  swoisty wy cig oskar e  celem podtrzymania w asnego istnienia. Ludzie 
ci operuj  na ogó  propagandowymi kliszami, które przez lata nie ulegaj  zmianie. 
Ich publiczne wypowiedzi, cz sto powa ne w formie i operuj ce cytatami z pra-
sy, zawieraj  cz sto symptomatycznie b dne odwo ania do faktów z przesz o ci 
albo te  wyolbrzymione dane o autentycznych prze ladowaniach mnichów wyst -
puj cych z protestami. 

Tak wi c cz sto spotyka si  datowanie chi skiej inwazji na rok 1949, pocz tek 
prze ladowa  religijnych na 1950, czy te  odnoszenie �historycznej� wizyty sekre-
tarza KPCh Hu Yaobanga w Tybecie do roku 1982. Ich powtarzalno  wskazuje 
na bezreeksyjny automatyzm w powielaniu tych i podobnych stereotypów. Sam 
Dalajlama XIV niezwykle rzadko wypowiada si  o faktach, woli mówi  o warto-
ciach i idea ach. Komentowanie wydarze  pozostawia swemu dworowi, nie ob-

ci onemu bosk  nieomylno ci . Ta uszczypliwo  jest raczej nie na miejscu, gdy  
posta  tego przywódcy jest na tyle niezwyk a, e nie mo e on sobie pozwoli  na 
zajmowanie si  szczegó ami, w g szczu których atwo o b d. Jego rol  jest wska-
zywanie kierunku politycznego.

Panuj cy w kr gach emigracyjnych zwyczaj totalnego negowania i dyskredy-
towania wszelkich pozytywnych zmian w Tybecie nie budzi jednak zaufania gdy  
uzasadniony jest potrzebami walki politycznej, która nie bierze pod uwag  tego, e 
wiele z jej postulatów zosta o ju  zrealizowanych przez Chi czyków pospo u z lo-
jalnymi Tybeta czykami. Publikacje i o wiadczenia emigracyjne komentuj ce ko-
munikaty nap ywaj ce z Tybetu bior  zwykle s owo �rozwój� w cudzys ów i twier-
dz , e odbywa si  on kosztem zdrowej gospodarki, religii, kultury i ekologii.

Tybet sta  si  najbardziej no nym or em politycznym, wykorzystywanym przez 
niech tne wobec ChRL o rodki oraz grupy obro ców praw cz owieka. Ich g o na 
dzia alno , w du ym stopniu usprawiedliwiona, jest wszak e nieproporcjonalnie 
stronnicza bior c pod uwag  porównywalnie brutalne traktowanie mniejszo ci 
w innych pa stwach, które nie uzyskuje podobnego nag o nienia. 

Analiz  nale a oby rozpocz  od statusu pa stwowego, poniewa  lo-tybeta-
nizm opiera si  na tezie o oczywistej suwerenno ci tego kraju2. Uprzedzaj c ko -
cow , niekonkluzywn  zreszt  odpowied , nale y stwierdzi , e nie istniej  w tej 

2 Autor tego artyku u nie jest postaci  godn  zainteresowania ze strony polityków, tote  nie ocze-
kuje démarche za odniesienie do Tybetu s owa �kraj�, jak to si  zdarzy o Richardowi Hoggartowi. 



mierze adne ostre kryteria prawa mi dzynarodowego, zw aszcza w jego wersji 
dalekowschodniej. 

Model pa stwowo ci Chin nie operowa  poj ciem granic pa stwowych a  do 
XVIII wieku, gdy zderzy y si  one z ekspansj  kolonialn  mocarstw europejskich. 
W adza administracyjna na peryferiach mog a reprezentowa  dwór cesarski, ale 
istnia  te  wariant w adzy po redniej, przez uznanie i utrwalanie w adzy miejsco-
wej arystokracji lub starszyzny. Cz sto mia o to charakter rzeczywistej lub tylko 
nominalnej zale no ci wasalnej od Chin, która legitymizowa a i umacnia a miej-
scowe struktury pa stwowe. Chi czycy pos ugiwali si  w swej wizji pa stwa tak e 
koncepcj  w adzy symbolicznej. Polega o to m.in. na wydawaniu za m  o cien-
nym w adcom kobiet z otoczenia cesarskiego, którym towarzyszy  liczny dwór 
i niekiedy nawet oddzia y wojskowe. Wystarcza o to, by terytorium kontrolowa-
ne przez cesarskiego �zi cia� uwa a  za co  w rodzaju lenna3.

Podobnie, wykszta ceni Chi czycy wraz z historykami interpretuj  instalowa-
ne niegdy  garnizony wojskowe jako symptom suwerenno ci pa stwowej nad da-
nymi ziemiami, chocia  mog y one stanowi  tylko ochron  szlaków handlowych, 
a obecno  wojsk mog a by  wygodna dla lokalnych suwerenów i dlatego przy-
znawali im prawo go cinno ci. Tak zwane trybuty i daniny by y interpretowane 
rozci gliwie jako symptom podleg o ci, chocia  nie ró ni y si  na ogó  od zwy-
czajowych darów towarzysz cych poselstwom. Nie mia y one zreszt  charakte-
ru regularnego, przynajmniej do umocnienia si  dynastii mand urskiej, nie mog  
wi c by  porównywane z podatkami.

Równie  etniczna przynale no  cesarzy nie rozstrzyga o suwerenno ci, bo-
wiem ani tradycja chi ska, ani europejska nie traktuje dynastii Yuan jako pa stwa 
mongolskiego w miejsce podbitego chi skiego. Takich sytuacji by o wiele, zw asz-
cza w czasach rozbicia dzielnicowego. Ktokolwiek wi c rz dzi  Chinami lub ich 
fragmentem, zwanym królestwem, nie zmienia o to koncepcji ci g o ci pa stwa, 
zawsze pozostaj cego Chinami. Jego zasi g natomiast interpretowany by  zgod-
nie z tradycj  dworsk .

W ramach podleg o ci politycznej mie ci si  te  formalne uznanie zwierzch-
nictwa chi skiego przez przywódców w ada  peryferyjnych, po czone z regu y 
z gotowo ci  wspomagania wy ej stoj cego w adcy (cesarza lub jego reprezen-

B d c jednym z dyrektorów UNESCO napisa  on wst p do albumu muzyki tybeta skiej, któr  wy-
da  podleg y mu departament. U y  w nim s owa country, a wkrótce z o y  mu wizyt  chi ski am-
basador z protestem stwierdzaj cym, e Tybet nie jest samodzielnym pa stwem (Hoggart 2004: 67). 
Tego typu anegdota nie powinna by aby zaprz ta  naszej uwagi gdyby nie jej symptomatyczna wy-
mowa, i  jakakolwiek aluzja do ewentualnej niezale no ci Tybetu staje si  cierniem w duszy chi -
skiego polityka, co te  deniuje istot  sporu mi dzy Pekinem i opozycj  tybeta sk . Idzie w nim 
o status Tybetu, za  argumenty opozycji dotycz ce praw cz owieka, kultury i to samo ci odnosz  si  
w istocie do niew a ciwie ulokowanej suwerenno ci.

3 Na tej zasadzie niektórzy historycy twierdz , e granice Chin rozci ga y si  po jezioro Ba -
chasz w dzisiejszej Kirgizji.



tantów) w wyprawach wojennych. Wi kszo  wymienionych tu form zale no ci 
zak ada zachowanie suwerenno ci w ró nym stopniu oraz jej symbolu uosabiane-
go przez lokalnego przywódc . Jedynie z trudem daj  si  one przyrówna  do roz-
wi za  znanych z historii europejskiej, s  zreszt  od nich bogatsze.

S  te  dostatecznie skomplikowane, wi c chi ska konwencja my lenia o wie-
cie zagubi a, czy te  raczej nie wykszta ci a koncepcji granic pa stwowych oraz 
w pe ni niezale nych podmiotów politycznych (odr bnych pa stw) i postrzega a 
ów wiat jako ci g o  stanów ró nej zale no ci od centrum, czyli w a nie Pa -
stwa rodka. W miejsce granic istnia y tymczasowe fronty typu rzymskich limes, 
które przesuwa y si  zale nie od decyzji politycznych i potrzeb strategicznych. Jest 
to wyrazem idei imperialnej, która nie wymaga nawet bezpo redniej podleg o ci 
i mo e by  ca kowicie odmiennie postrzegana przez drugiego partnera owej rela-
cji. Podobnie te  by o z Tybetem.

Mo na oczywi cie wysun  tez , e chi ski sposób postrzegania ekumeny po-
litycznej jest wewn trzn  spraw  kultury chi skiej i nie zobowi zuje Tybetu do 
tego samego. Otó  jest zgo a inaczej � podobnie my leli Tybeta czycy zarówno 
o swoich granicach wschodnich (z Chinami), jak te  o pozosta ych. Analogia do-
tyczy wi c krain s siaduj cych z Tybetem od po udnia i zachodu, takich jak Ba ty-
stan, Ladakh, Mustang, Bhutan czy Sikkim, eby ograniczy  si  tylko do obszaru 
himalajskiego. One równie  mia y lub maj  swych suwerennych w adców, chocia  
zaliczane by y � i wci  jeszcze niekiedy s  � do Wielkiego Tybetu. Tybet funkcjo-
nowa  zatem przez d ugi czas jako odr bna jednostka polityczna, tak bowiem po-
strzegali go jego w adcy nawet wówczas gdy wchodzi  w zale no  wobec Chin. 
Jest równie  faktem, e od czasów mongolskiej dynastii Yuan ukszta towa o si  na 
dworze imperialnym przekonanie o jego politycznej podleg o ci, tym bardziej, e 
to jego przedstawiciele organizowali w Tybecie administracj , armi , poczt  itp.

Tybet mie ci si  zatem w ród wymienionych wy ej wariantów okre lania su-
werenno ci, na specycznych jednak e prawach. By  on silnym militarnie króle-
stwem do IX wieku4, ale z ko cem okresu królewskiego na kilka stuleci przestaje 
by  pa stwem z w a ciwymi mu strukturami. Stan ten zacz  si  zwolna zmienia  
gdy od czasów Dalajlamy V (wiek XVII) utrwali a si  teokracja. Wcze niej mon-
golska dynastia Yuan zadowoli a si  po cz ci formalnym zwierzchnictwem nad Ty-
betem w zamian za us ugi religijne na dworze cesarskim, pe nione obok ocjalnej 
religii tej e dynastii � szamanizmu. Na tej podstawie Tybeta czycy mówi  o spe-
cycznej zale no ci mi dzy dalajlamami5 i cesarzem, przyrównuj c j  do relacji 
nauczyciel � ucze , pomijaj c wszak e to, i  ów ucze  by  patronem i sprawowa  

4 Sporadycznie tytu  królewski zachowa  si  do XVII w. i dotyczy  pewnych w adców regional-
nych o ograniczonych wp ywach.

5 Tytu  dalaj oznacza �ocean [m dro ci]� i nadany zosta  przez mongolskiego A tan chana w ro-
ku 1578 trzeciemu z kolei przywódcy kierunku gelugpa w buddyzmie tybeta skim. Od tego czasu 
odnosi si  on do wszystkich przywódców w tej linii.



opiek  polityczn  oraz nie mniej wa ny fakt, e to w a nie Mongo owie ustana-
wiali w adców religijnych. Powtórzy o si  to tak e za panowania dynastii man-
d urskiej (1644�1912), która w 1720 r. ponownie podporz dkowa a Tybet i stara a 
si  pilnowa  zasady, e osob  kolejnego dalajlamy, czyli prawdziwo  znalezionej 
inkarnacji Awalokiteszwary oraz jego nominacj  potwierdza  cesarz6. 

Dynastia mand urska Qing przywróci a kontrol  nad Tybetem na poziomie tej, 
jak  sprawowali Mongo owie. Jej efektywno  zale a a wszak e od si y w adzy 
centralnej, która w XIX w. znacznie os ab a pod wp ywem interwencji mocarstw 
zachodnich. Na pewno jednak nie jest prawdziwe twierdzenie Kalmusa (1999: 47), 
b dnie relacjonuj ce tez  Wei Jingshenga, e �od pocz tku panowania dynastii 
Qing, to w a nie buddyzm tybeta ski sta  si  g ówn  si  utrzymuj c  jedno  Chin. 
Ka dy kolejny Dalaj Lama Tybetu by  najwy szym duchowym przywódc  religii 
pa stwowej Kraju rodka, a jego popularno  na trzech czwartych terytorium Qing 
przewy sza a popularno  samego cesarza�. Nawet znacznie popularniejszemu od 
lamaizmu buddyzmowi chi skiemu trudno by oby przypisa  rol  g ównej si y inte-
gruj cej, ponadto za  w Chinach nie by o religii pa stwowej, natomiast na dworze 
cesarskim buddyzm tybeta ski cieszy  si  poparciem, ale te  nie by  religi  ocjal-
n . W tej sytuacji mierzenie wzgl dnej popularno ci dalajlamy mija si  z celem.

Historyk tybeta ski Dawa Norbu (2001: 18) przyznaje, e w czasach dynastii 
mongolskiej i mand urskiej Tybet nie by  suwerenny, na co godzili si  jego religijni 
przywódcy obsypywani honorami i prezentami, granicz cymi z subwencjami. Me-
chanizm ten powtórzy  si  w czasach ChRL do 1959 r., cho  w innym nieco stylu. 
Mo na tu doda , e by  on kontynuowany w nast pnych dziesi cioleciach, z tym 
e marchewce towarzyszy  gruby kij, co tak e nie by o niczym nowym.

Elity mongolskie przywi zywa y wag  do stosunków z Tybetem w stopniu da-
leko wi kszym ni  chi skie, co przypuszczalnie wynika o z podobie stw w stylu 
ycia (nomadyczne pasterstwo) i organizacji spo ecznej (feudalizm bez po rednic-

twa warstwy urz dniczej). Podobnie jak Chi czycy, Mongo owie nie mieli intere-
sów ekonomicznych w Tybecie, chocia  zdarzy o si  im obj  tam na 75 lat pe ni  
w adzy (okres panowania Choszutów od po owy XVII w.). Jak si  zdaje, politycz-
ne zwi zki z Tybetem by y dla nich wa ne g ównie ze wzgl du na sojusze wojsko-
we, m.in. z bitnym plemieniem Kampów, a po przyj ciu lamaizmu tak e z przy-
czyn religijnych (trasy pielgrzymkowe uzupe niane przez handel). 

Wzorem Mongo ów równie  dynastia mand urska Qing w czy a Tybet do 
swych planów strategicznych. Wcze niejsza, chi ska dynastia Ming utrzymywa a 
stosunki z tym krajem wed ug schematu relacji obowi zuj cych wobec peryferyj-
nych s siadów, ograniczaj c si  do wymiany poselstw i darów oraz niewielkiego 

6 Pocz wszy od Dalajlamy IV wi kszo  tych dostojników by a dobierana, osadzana na urz dzie 
albo usuwana przez zewn trzne o rodki polityczne, na ogó  mongolskie, a od XVIII w. chi skie. Nie-
którzy z nich byli u miercani w m odym wieku.



handlu. W ród darów znajdowa y si , jak zwykle, symbole w adzy � piecz cie, 
stroje dworskie, rytualne naczynia itp. Dzisiaj te symbole przytacza si  na dowód 
podporz dkowania Tybetu. Tak mi dzy innymi u o ony zosta  scenariusz wysta-
wy w peki skim Muzeum Historycznym w 2002 roku, prezentuj cej rzadko lub 
w ogóle dot d nie demonstrowane publicznie zabytki ze skarbców Lhasy.

Obejmuj c panowanie nad Chinami Mand urzy zadbali o przywrócenie wa-
salnego statusu Tybetu z czasów mongolskich, jak by  on zwyczajowo postrzega-
ny na chi skim dworze. Sk oni o ich do tego w asne do wiadczenie redniej pod 
wzgl dem liczby ludno ci grupy etnicznej, która wyros a do lokalnej pot gi dzi -
ki sojuszom z niechi skimi grupami (cz  Mongo ów, muzu manów, tak e Kore-
a czyków). W ich pami ci historycznej tkwi y te  do wiadczenia wczesnych wie-
loetnicznych organizmów pa stwowych D urd enów i Kitanów, w sk ad których 
wchodzili ich przodkowie. W ten sposób wykszta ci a si  strategiczna zasada pole-
gaj ca na zabezpieczaniu skrzyde , typowa zreszt  dla koczowniczych ludów tego 
regionu. Stosowali j  tak e Chi czycy, ale daleko mniej konsekwentnie.

Zgodnie z ni  Mand urzy nawi zali kontakty z Tybetem zanim rozpocz li pod-
bój Chin. Mia y one charakter g ównie religijny, ale chodzi o im te  o zapewnienie 
bezpiecze stwa ze strony wschodnich plemion tybeta skich, cz sto naje d aj cych 
s siednie obszary chi skie, zw aszcza w okresach os abienia cesarstwa, a wi c mo-
g cych wyst pi  jako konkurenci wobec planów mand urskich. 

Z czasem dynastia Qing dokona a kilku istotnych zmian w chi skiej trady-
cji prawa pa stwowego. Wynika y one z uwarunkowanej w asn  histori  potrze-
by dok adniejszej delimitacji granic, przynajmniej na terenach pó nocnych.. Dru-
g  zmian  by o wprowadzenie nowej kategorii zale no ci politycznej � obszarów 
zewn trznych i lenna dynastycznego, nie wchodz cego w sk ad cesarstwa. Nas 
w tym miejscu interesuj  te pierwsze, gdy  mia y one istotne konsekwencje dla 
obecnego statusu Tybetu. 

Do zarz dzania nimi powo ano odr bny urz d, b d cy odpowiednikiem mi-
nisterstwa. W jego gestii znajdowa  si  Tybet oraz Mongolia tzw. Zewn trzna. 
By y one zatem traktowane na innych prawach ni  pozosta e prowincje Chin b -
d ce �ziemiami chi skimi� b d  �ziemiami mand urskimi�. Ich status móg  by  
porównany umownie z protektoratem w tradycji prawa europejskiego, czyli pó -
suwerennym organizmem wewn trz makro-pa stwa lub te  nawet poza jego gra-
nicami. Obok mand urskiego i chi skiego, mongolski i tybeta ski by y ocjalny-
mi j zykami cesarstwa. W ka dym z tych �stowarzyszonych� krajów rezydowa  
chi ski amban, odpowiednik gubernatora z szerokimi uprawnieniami w adczymi, 
na ogó  nie w pe ni wykorzystywanymi, oraz z podleg ym mu garnizonem wojsk 
cesarskich. Po upadku cesarstwa Anglia i Rosja postanowi y przej  kontrol  nad 
owymi terytoriami i wymusi y na rz dzie republika skim odpowiednie traktaty 
� w 1914 r. w sprawie Tybetu w Simli i w 1915 r. w sprawie Mongolii Zewn trz-
nej w Kiachcie.



Mimo os abienia Chin, ich dyplomatom uda o si  wprowadzi  do tre ci podpi-
sanych uk adów nieprecyzyjne sformu owania, nie przes dzaj ce zrzeczenia si  su-
werenno ci nad Tybetem i Mongoli  Zewn trzn 7. W przypadku tej ostatniej, fakty 
dokonane po stronie radzieckiej ju  Rosji doprowadzi y ostatecznie do usamodziel-
nienia si  Mongolii (tzw. rewolucja 1921 r.), czego jednak Republika Chi ska nie 
uzna a. Anglicy nie zaj li podobnie zdecydowanej postawy i pierwsza konstytucja 
republika ska z 1912 r. (oraz wszystkie nast pne) w cza a Tybet w sk ad pa stwa 
a Tybeta czycy ograniczyli si  do formalnego sprzeciwu, chocia  usun li ze swe-
go terytorium instytucje chi skie i rozlokowali wojska na pograniczu z Chinami. 
Jednak e ich przedstawiciele uczestniczyli w pracach pó niejszych kadencji Zgro-
madzenia Narodowego. W pierwszych latach swego istnienia Republika Chi ska 
uwa a a si  ocjalnie za �wspólne pa stwo pi ciu narodów�: Chi czyków, Man-
d urów, �Muzu manów� (g ównie Hui i Ujgurów) jak te  Mongo ów i Tybeta -
czyków, co symbolizowa a pi ciobarwna aga. Wci  obowi zuj ca na Tajwanie 
konstytucja wymienia Mongoli  Zewn trzn  i Tybet jako ziemie chi skie i utrzy-
muje dla administrowania nimi Komisj  do Spraw Mongolii i Tybetu8. 

W tym wzgl dzie rz d ChRL oraz Tajpej s  zgodne co do zasady jedno ci tery-
torialnej pa stwa i konieczno ci przeciwstawiania si  ruchom separatystycznym9. 
Wywi zanie si  z tego postulatu spada jednak tylko na stron , w której r kach znaj-
duje si  realna w adza wykonawcza. 

Alianci urz dzaj cy wiat po II wojnie wiatowej, przewidzieli w tym procesie 
mocarstwow  pozycj  dla Chin. Jednym z warunków tego awansu by o ostateczne 
rozwi zanie statusu Mongolii drog  referendum w ród jej mieszka ców. Sta o si  
tak na yczenie Stalina, natomiast Churchill nie podj  angielskich zobowi za , 
czy raczej zamierze  z Simli. Forsowanie dawnych zamys ów mog oby jedynie 
wywo a  kryzys w kluczowych dla Londynu stosunkach z Waszyngtonem, wspie-
raj cym Czang Kaj-szeka jako g ównego sojusznika w Azji. Tym samym, z punktu 

7 Wcze niej, w 1907 r. Anglia i Rosja zawar y porozumienie, które w cz ci dotycz cej Tybetu 
ustala o, e pozostaje on w sferze suwerenno ci Chin. Nast pi o to w trzy lata po krwawej ekspedy-
cji F. Younghusbanda, której celem by o w czenie Tybetu w stref  wp ywów brytyjskich. Brytyj-
czycy mniej byli zainteresowani kontrol  polityczn  nad Tybetem, bardziej za  jego otwarciem na 
relacje handlowe ze swoj  koloni  indyjsk  i niewielkimi zdobyczami terytorialnymi. W Simli usta-
lono granic  na tzw. linii McMahona, której Chiny nie zaakceptowa y. Anglicy równie  potwierdzili 
protektorat Chin nad Tybetem, przyznaj c sobie cz ciowe w nim uczestnictwo. Ostatecznie delega-
ci chi scy odmówili podpisania traktatu, na który zgodzili si  jednak Tybeta czycy.

8 Dopiero w 2001 r. Tajpei pogodzi o si  de facto z oddzieleniem Republiki Mongolii od Chin.
9 Delegat Tajwanu (RCh) w ONZ, podczas dyskusji w r. 1951 nad apelem rz du tybeta skiego 

o pot pienie agresji chi skiej, zaj  stanowisko przeciwne separatyzmowi, podtrzymuj c e Tybet 
jest cz ci  Chin. Jak dot d z niego nie zrezygnowa . USA wykorzystywa y kwesti  Tybetu z ró n  
intensywno ci , lawiruj c pomi dzy lojalno ci  wobec postawy Tajwanu a potrzebami w asnej po-
lityki zagranicznej. Podczas wspomnianej debaty w ONZ, kiedy równolegle toczy a si  wojna kore-
a ska a ChRL znajdowa a si  po przeciwnej wobec USA stronie, Waszyngton silnie wspar  wniosek 
tybeta ski. Wielka Brytania i Indie praktycznie pozosta y neutralne.



widzenia zachodniego prawa mi dzynarodowego wygas  protektorat chi ski nad 
dawn  Mongoli  Zewn trzn , natomiast suwerenno  nad Tybetem pozosta a bez 
zmian. Poniewa  prawo to dopuszcza zamian  protektoratu na pe n  inkorporacj  
(por. przypadek Sikkimu), nie istniej  wzgl dy formalne pozwalaj ce kwestiono-
wa  obecny status Tybetu. Kraj ten zreszt  nie interesowa  wiata dopóki nie po-
jawi a si  mo liwo  wykorzystania go do rozgrywek antykomunistycznych. Dla-
tego zabrak o reakcji mi dzynarodowych na podtrzymywanie tezy o suwerenno ci 
nad nim przez rz dy Yuan Shikai�a oraz Kuomintangu jak te  na decyzj  Tybetu 
o uniezale nieniu si , czyli o wycofaniu uznania zwierzchnictwa rz du kuomin-
tangowskiego Republiki Chi skiej po jego ewakuacji na Tajwan i o zamkni ciu 
jego przedstawicielstwa w Lhasie. 

Ju  w pocz tkach istnienia ChRL w adze centralne wprowadzi y efektywn  
kontrol  na ca ym jej terytorium, czego nie by a w stanie wyegzekwowa  targa-
na wewn trznymi koniktami Republika. Zrealizowano tak e deklarowany przez 
rz d republika ski zamiar wcielenia Tybetu, co odby o si  przez wprowadzenie 
w pa dzierniku 1950 r. wojsk bez wcze niejszych negocjacji. Operacja ta uzyska-
a w ocjalnej terminologii niezbyt adekwatn  nazw  �wyzwolenia� lub �oswo-

bodzenia� (nie by o tam wszak adnych obcych wojsk ani struktur, termin odnosi  
si  praktycznie do uwolnienia od zale no ci feudalnych), co zdradza, e od po-
cz tku traktowano j  przede wszystkim jako akcj  militarn .

Do Tybetu skierowano dwie armie. Jedna z nich, pod dowództwem Zhang Gua-
hua, napotka a silny opór Czampów we wschodnim okr gu Czamdo (tyb. Qabdo), 
który pokona a po trwaj cych tydzie  walkach. Czamdo stanowi o cz  utworzo-
nej przez Czang Kai-szeka buforowej prowincji Xikang, w sk ad której wchodzi y 
tak e zachodnie rejony obecnego Syczuanu10, zamieszkane przez Tybeta czyków. 
Prowincja ta istnia a praktycznie tylko w dokumentach administracyjnych, a wy-
znaczony gubernator nie zdo a  obj  swego urz du. W adze Tybetu od pocz tku 
odnosi y si  nieprzyja nie do tej inicjatywy, co najprawdopodobniej zadecydowa-
o o militarnej ekspedycji jako sposobie �wyzwolenia� przez ChRL. Innym moty-

wem takiej decyzji politycznej by a odbudowa pa stwowo ci tybeta skiej, podj -
ta przez rz d w Lhasie ju  w ko cu XIX w. gdy dwór cesarski utraci  praktycznie 
kontrol  nad Chinami w a ciwymi.

10 Zgodnie z obowi zuj c  zasad , pisownia utrwalonych w polszczy nie obcych nazw w asnych 
nie musi przyjmowa  form oryginalnych (w przypadku chi skich ich aci skiej wersji). Dlatego pi-
sz  m.in. Pekin, Junan, Syczuan, zamiast Beijing, Yunnan, Sichuan.



Rz d ChRL nie zamierza  polega  wy cznie na sile wojskowej i postawi  na 
rozmowy, ale oczywi cie pod zbrojn  os on . Wcze niej dowódcom obu armii 
przydzielono doradców tybetologów, którzy mieli wp yw na relacje mi dzy woj-
skiem i miejscow  ludno ci  celem zapobiegania koniktom. Po walkach w Czam-
do o nierze chi scy nie anga owali si  w potyczki i osi gn wszy Lhas  pozosta-
li na jej przedpolu. Tam rozpocz y si  negocjacje z przedstawicielami dalajlamy, 
który pozostawa  w ukryciu. Zako czy y si  one w Pekinie podpisaniem uk adu 
o �pokojowym wyzwoleniu Tybetu� w maju 1951 roku. Na jego podstawie woj-
ska chi skie wesz y do Lhasy 15 tygodni pó niej, ju  bez walk.

Uk ad stanowi , e Tybet jest cz ci  Chin (dos ownie �powraca do ojczyzny�), 
w administrowaniu nim uczestnicz  Chi czycy a ich wojska maj  prawo stacjo-
nowania. Struktura w adzy, w tym religijnej, oraz dziedzictwo kulturalne pozosta-
j  nienaruszone i podlegaj  gestii Tybeta czyków, za  prowincja ma uzyska  sta-
tus autonomiczny.

Uk ad ten sta  si  przedmiotem kontrowersji gdy osiem lat pó niej dalajlama 
znalaz  si  na wygnaniu. Wyda  on o wiadczenie mówi ce, e zawarty zosta  bez 
jego zgody, jedynie w imieniu jego ocjalnych negocjatorów i to w obawie przed 
u yciem przemocy wojskowej. Zachowanie dalajlamy przez lata poprzedzaj ce 
ucieczk  do Indii nie wskazywa o na to, i by si  od przyj tych ustale  odcina , 
chocia  z pewno ci  nie by  nimi usatysfakcjonowany, na dodatek za  stale ywi  
nieufno  do chi skiej administracji. 

Jednak e w stosunkach z Pekinem powo ywa  si  on na artyku y uk adu i doma-
ga  si  dochowywania zawartych w nim postanowie  zawsze gdy mia  zastrze e-
nia do post powania w adz ChRL. Bez sprzeciwu, jak si  wydaje, przyj  kierowa-
nie komitetem przygotowuj cym �autonomi  Tybetu�, a podczas jego pierwszego 
posiedzenia w kwietniu 1956 r. wyg osi  przemówienie akceptuj ce nowy status 
swego kraju, czemu towarzyszy y dyplomatyczne s owa uznania dla ChRL i Mao 
Zedonga. Tak wi c, niezale nie od pó niejszych enuncjacji, dalajlama stosowa  si  
w praktyce do postanowie  uk adu. Je li nawet ta aprobata wynika a z poczucia 
przymusu, nie zmienia to prawno-pa stwowego aspektu sytuacji Tybetu.

W momencie zawarcia uk adu dalajlama mia  16 lat i wi kszo  decyzji poli-
tycznych podejmowa y osoby z jego otoczenia, w tym prze o eni najwa niejszych 
klasztorów. Ich rady mie ci y si  mi dzy dwoma biegunami � od natychmiasto-
wej emigracji i wezwania do oporu po ugod  z Pekinem (por. Avedon 1985). Za-
chowanie przywódcy zdaje si  wskazywa , e sk ania  si  on raczej ku alternaty-
wie sugerowanej przez prochi sk  frakcj  miejscowych elit dopóki okoliczno ci 
nie postawi y go w sytuacji zagro enia.



Pocz tkowy okres sprawowania w adzy przez Chi czyków w Tybecie prze-
biega  pod znakiem unikania koniktów. Chi scy cywile i wojskowi zobowi zani 
byli do korzystania z ekspertyz etnogracznych, zawieraj cych wiedz  o podsta-
wach kultury tybeta skiej oraz zasad zachowania zgodnego z miejscowymi zwy-
czajami. Jednak e wyst powa y ju  wówczas nieporozumienia i publiczne odru-
chy wrogo ci, które � jak wskazuje Mackerras (1994: 150) � by y w tym czasie 
prowokowane przez samych Tybeta czyków. W ka dym b d  razie nie jest praw-
dziwe obiegowe twierdzenie, e z chwil  wkroczenia Chi czyków do Tybetu roz-
pocz y si  prze ladowania ludno ci i religii (Kalmus 1999: 49).

Okres pow ci gliwo ci trwa  do 1956 r. kiedy to przygotowano zasadnicz  re-
orientacj  wewn trznej polityki Chin, polegaj c  na przyspieszeniu kolektywizacji 
w kraju, a w odniesieniu do mniejszo ci na odrzuceniu zasady dobrowolnego i roz-
ci gni tego w czasie reformowania stosunków spo ecznych. Je li wobec wszystkich 
niemal grup etnicznych by  to b d o powa nych konsekwencjach, to w przypadku 
Tybetu okaza  si  on tragiczny i trudny do naprawienia przez wiele dziesi cioleci. 
Oznacza  on zerwanie zobowi za  przyj tych w uk adzie o �pokojowym wyzwo-
leniu� i bezpo redni  ingerencj  w tradycyjn  organizacj  spo eczn .

Rozpoczynaj cy si  w a nie etap �wielkiego skoku� mia  przynie  Chinom 
modernizacj  � m.in. przez powo anie samowystarczalnych komun ludowych. Za-
o enie to realizowano jednak w sposób ca kowicie sprzeczny z intencjami. Rów-

nie  w Tybecie akcja ta okaza a si  nieskuteczna, a przynajmniej powierzchowna. 
W jej wyniku zdestabilizowano nie tylko gospodark  ale zw aszcza trwaj ce przez 
wieki zale no ci spo eczne, teokratyczn  struktur  w adzy lokalnej, hierarchi  au-
torytetów i relacje mi dzy stanami, na jakie dzieli a si  ludno . �Walka z wyzy-
skiem� oznacza a w Tybecie praktycznie wojn  nie tylko z systemem teokratycz-
nym ale i z religi , a w a ciwie sieci  zobowi za  patronackich w relacji klasztor 
� wierni (lub poddani w sensie ekonomicznym). Argument walki klasowej mie-
ci  si  poza wyobra ni  Tybeta czyków w a nie z powodu uwik ania zale no ci 

spo eczno-gospodarczych w ycie religijne.
Na dodatek chi scy realizatorzy reform stanowili drugi ju  rzut nap ywowej 

kadry, od której wymagano przyspieszenia zmian, nie za  znajomo ci stosunków 
miejscowych. Wiedza taka utraci a wymiar praktyczny, skoro postawa respekto-
wania specyki kultur etnicznych przesta a by  istotna w sytuacji jednakowego, 
powszechnie obowi zuj cego wzoru reform. Kadra ta przejawia a arogancj  wy-
nikaj c  z przekonania o m dro ci wytycznych przewodnicz cego Mao, co si  
rzeczy czy o si  z lekcewa eniem �zacofanego spo ecze stwa Tybetu�, które to 
zacofanie dawa o si  mierzy  wieloma sposobami, zarówno zaczerpni tymi z teo-
rii post pu spo ecznego jak te  subiektywnymi, wynikaj cymi z uprzedze  wobec 
egzotycznego trybu ycia.



W tych warunkach autonomia Tybetu (dot d zreszt  jeszcze nie przyznana na-
wet formalnie) utraci a jakiekolwiek znaczenie i chi scy administratorzy przej li 
kierowanie yciem spo ecznym i gospodarczym w sposób nader woluntarystycz-
ny. Na reakcj  nie trzeba by o d ugo czeka  � Tybeta czycy zaprotestowali najsil-
niej spo ród wszystkich mniejszo ci Chin11. 

We wschodnim regionie Kamu (Khams) wybuch o powstanie poprzedzone drob-
niejszymi buntami, które usun o ze znacznej cz ci terytorium chi sk  administra-
cj ; w jego wyniku ycie straci o kilka tysi cy Chi czyków. Kampowie, podobnie 
jak wspomniani wcze niej Czampowie, maj  od dawna opini  najbardziej wojow-
niczych plemion tybeta skich, a ich metody walki nie wykluczaj  okrucie stwa. 
Chi ska kontrola nad owymi grupami by a wi c w du ym stopniu nominalna wo-
bec ci gle trwaj cego tam oporu.

Jesienne powstanie Kampów 1958 roku przenios o si  nast pnej wiosny do 
Lhasy gdzie równie  by o kierowane przez nich samych z udzia em ugrupowa  
bojowych. Wydarzenie to dowodzi, e wschodnie plemiona, cz sto traktowane 
jako specyczna i niezbyt typowa peryferia Tybetu, czuj  si  zintegrowane z resz-
t  kraju i w chwilach kryzysu gotowe s  bra  na siebie odpowiedzialno  za spra-
wy dla niego istotne12. 

Rewolta zosta a krwawo st umiona zarówno w Lhasie, jak i poza ni . Sta o 
si  to kosztem wielu tysi cy oar miertelnych, w tym tak e mnichów i ludno ci 
wieckiej szukaj cej schronienia w klasztorach bombardowanych przez lotnictwo. 

Trudno da  wiar  w adzom ChRL, e zastosowano rodki adekwatne do sytuacji. 
By a to, jak i w wielu pó niejszych przypadkach, reakcja przekraczaj ca poziom 
represyjno ci przyj ty na ogó  w rozwi zywaniu wewn trznych problemów pa -
stwa13. Da o o sobie zna  � stale obecne w polityce ChRL � nadmierne przeczule-
nie na tle separatyzmu, które prowadzi do przerostu u ycia si y.

Konsekwencj  powstania i jego st umienia by a emigracja w marcu 1959 r. spo-
rej cz ci mnichów na czele z dalajlam  (podaje si , e towarzyszy o mu ok. 80 ty-

11 Niezale nie od b dów polityki chi skiej istnia y tak e zach ta i wsparcie spoza Tybetu, w tym 
wyszkolenie kilkudziesi ciu instruktorów wojny partyzanckiej i przerzuty broni przez CIA, któ-
re trwa y od ko ca 1957 r. (Mullin 1975; Conboy, Morrison 2002). Pisz c o tym epizodzie Kalmus 
(1999: 52) przedstawia go jako spontaniczny i samodzielny opór Kampów, za  likwidacj  obozu 
szkoleniowego w Mustangu jako wynik nacisków Pekinu, podczas gdy by a to decyzja USA podj -
ta po ociepleniu stosunków z ChRL.

12 Nie zmienia to faktu, e Kampowie wci  zachowuj  poczucie niezale no ci, a ich od am emi-
gracyjny sprawia powa ne problemy w adzom w Dharmasali odmawiaj c pe nej wobec nich sub-
ordynacji.

13 Surow  ocen  tych wydarze  przedstawi  Panczenlama X w poufnym raporcie przekazanym 
w 1962 r. Zhou Enlaiowi, za co zosta  uwi ziony. Wersja tego raportu, która przedosta a si  do wia-
domo ci publicznej robi wstrz saj ce wra enie (China imposed� 1996). Podobn  ocen  wystawi  
Komitet do zbadania sytuacji w Tybecie Mi dzynarodowej Komisji Prawników, który uzna , e do-
sz o do naruszenia podstawowych praw cz owieka na wielk  skal , wymieniaj c w ród dokonanych 
przest pstw zabójstwa, gwa ty, tortury i naruszenia prywatno ci ycia rodzinnego.



si cy osób) do Indii i Nepalu. Nast pi a te  likwidacja przywilejów ekonomicznych 
klasztorów i arystokracji, po czona z eliminacj  ich wp ywów politycznych. 

To co ocjalnie nazywa o si  rewolucyjnymi zmianami w strukturach typu 
feudalnego by o przede wszystkim okazj  do totalnego przekszta cenia tradycyj-
nej organizacji spo ecznej, destrukcji ustabilizowanych uk adów hierarchicznych 
i usuni cia dotychczasowych hegemonów w sferze gospodarczej oraz polityki lo-
kalnej (wspólnotowej). Mimo, e by  to element dzia a  represyjnych, jego skutki 
wykracza y poza jednorazowy akt prostego odwetu. Jego istota polega a na trwa ej 
zmianie stosunków spo ecznych i w tym sensie by o to dzia anie modernizacyjne. 
W j zyku ocjalnym dzisiejszych Chin owa transformacja nadal nosi nazw  �re-
form demokratycznych� (w sensie: demokratyzuj cych), a równie  wspó cze ni 
Tybeta czycy nie wyobra aj  ju  sobie powrotu do stanu sprzed 1959 roku. 

By a to brutalna operacja dokonana na ywym spo ecze stwie, która � przy-
najmniej z zewn trz i z perspektywy czasu � wydawa a si  nieodzowna. Oceniaj c 
j  z uniwersalnego punktu widzenia mo na powiedzie , e jej konieczno  wyni-
ka a nie z potrzeby wyg adzania lokalnych odr bno ci na potrzeby globalizuj -
cego si  wiata, ale z potrzeby zachowania jednej z najoryginalniejszych kultur 
w interesie ró norodno ci tego  wiata. Zakonserwowanie jej grozi oby bowiem 
stopniow  dekadencj  i zamarciem. Z drugiej strony, sam sposób przeprowadze-
nia owej operacji przekracza  granice dopuszczalnej agresji wobec tej kultury, je-
li tak  agresj  mo na w jaki  sposób stopniowa . Mo na si  wi c spiera  czy jej 

koszt nie by  zbyt wysoki dla samych Tybeta czyków, ale przecie  nie tylko ich 
dotyczy pytanie o czynnik humanitarny w procesach transformacji; podobne wy-
darzenia nie s  w wiecie rzadko ci .

Jest swoistym paradoksem, e emigracja tybeta ska zrodzona z pragnienia za-
chowania uk adów tradycyjnych, sama przesz a podobny proces unowocze nienia 
stosunków spo ecznych z t  ró nic , e zerwanie ze starymi uk adami spo ecznymi 
odby o si  mniej bole nie: za granic  przenie li si  sami ludzie, pozostawiaj c za 
sob  wi kszo  uzale nie . Wprawdzie stan zakonny zachowa  pozycj  dominu-
j c , chocia  równie  w z agodzonym stopniu, co wyra a si  w trybie powo ywa-
nia Zgromadzenia Ludowego, w którym mnisi s  uprzywilejowani. Równie  pro-
gramy przysz ego ustroju Tybetu tworzone na emigracji nie zak adaj  restytucji 
dawnych stosunków spo ecznych: podda stwa mas ludowych, absolutnej w adzy 
starszyzny wspólnotowej i klasztorów czy, granicz cej z kontrybucj , oarno ci  
tych e mas wobec klasztorów. Jest oczywiste, e gdyby nie rebelia i jej zd awie-
nie, przekszta cenia te zaj yby d ugie dziesi ciolecia i by yby znacznie trudniej-
sze w realizacji.

Wstrzymano te  prace nad przygotowaniem autonomii dla Tybetu. Z powodu 
d ugotrwa ych waha  nad jej kszta tem i zakresem, zosta a ona og oszona dopie-
ro we wrze niu 1965 r., najpó niej ze wszystkich autonomicznych regionów (pro-
wincji). Sta o si  to zreszt  mniej wi cej na rok przed kolejnym okresem chaosu 



wewn trznego, jakim by a tzw. rewolucja kulturalna. Trwa  on prawie dziesi  lat 
(wraz z chaotycznym likwidowaniem rewolucyjnego chaosu) i przyniós  dla Tybe-
tu skutki daleko powa niejsze od niedawnego powstania. Laicyzacja klasztorów, 
dewastacja tych, które unikn y bombardowania w czasie pacykacji, niszczenie 
dzie  sztuki religijnej (odbieranych przez wiernych jako znak transcendencji, a nie 
wytwór artystyczny), osiedlanie deportowanych z g bi pa stwa Chi czyków, któ-
rzy w asne upokorzenie cz sto rekompensowali upokarzaniem Tybeta czyków � 
wszystko to stanowi o ci ar trudny do zniesienia.

Wymienione czynniki wskazuj  na tybeta sk  specyk  owej �rewolucji�. 
W swej podstawowej warstwie powiela a ona model wydarze  tocz cych si  na 
pozosta ych obszarach Chin. Wskazuje si  niekiedy, e w przeciwie stwie do Chin 
�rewolucja kulturalna� naruszy a niezwykle wa n  spo ecznie tkank  religijn  
Tybetu. W Chinach w a ciwych sta o si  co  podobnego � zdegradowano kultur  
klasyczn  i konfucjanizm w d eniu do otwarcia nowej epoki pozbawionej obci -
e  z do wiadcze  przesz o ci. Tu jednak masy spo eczne mia y niewielki kontakt 

z kanonem kultury chi skiej w przeciwie stwie do codziennego rytua u religijne-
go Tybeta czyków, nawet je li by  on prze ywany powierzchownie. 

By  mo e s absza by a tu rywalizacja od amów politycznych i wspieraj cych 
je grup m odzie owych. Natomiast równie intensywne i podobnie krwawe by y 
rozliczenia personalne, zamykanie instytucji publicznych i niszczenie material-
nych symboli kulturalnych. To ostatnie zjawisko, bior c pod uwag  niemal muze-
alne nagromadzenie owych zabytków, przybra o skal  wyró niaj c  si  szczegól-
nie. Wed ug trudnych do potwierdzenia doniesie  towarzyszy y mu grabie e, a w 
pó niejszym okresie wywo enie zbiorów w g b Chin i sprzeda  za granic . Wiel-
k  ich ilo  na rynkach zachodnich w latach 80. i 90. trudno przypisa  wy cznie 
zasobom up ynnianym przez emigrantów z diaspory indyjskiej.

Potoczne przekonanie, upowszechniane m.in. przez emigracj , upatrywa o ró-
d o ekscesów �rewolucyjnych� w nap ywowej ludno ci chi skiej, trudno by o bo-
wiem zracjonalizowa  spontaniczne uczestnictwo w nich samych Tybeta czyków 
i przypisa  im wandalizm wobec w asnej kultury. Odegra  tu rol  stereotypowy na 
Zachodzie mit heroicznych obro ców to samo ci. Sensacj  wi c sta a si  publi-
kacja dokumentuj ca znaczny ilo ciowo udzia  m odzie y tybeta skiej zainfeko-
wanej propagand  polityczn  p yn c  z miejskich o rodków Chin. Okazali si  oni 
niemniej radykalni od hunwejbinów (czerwonogwardzistów) chi skich, niszczyli 
klasztory i p dzili mniszki oraz mnichów do ycia wieckiego, przy okazji rozbija-
j c dominacj  partyjnej nomenklatury (Tsering Shakya 1999). Fakt ten, jak równie  
ca y przebieg wydarze , dowodzi post pów procesu integracji Tybetu z reszt  kra-
ju i upodobnienia mentalno ci mi dzy centrum oraz himalajskimi peryferiami. 



Poj cie niepodleg o ci, je li takowe istnia o w dawnym Tybecie, z pewno ci  
mia o swoj  specyk  w porównaniu z europejskim jego zastosowaniem. Wspo-
mnia em, e od X w. w Tybecie zabrak o struktury pa stwowej, w jej miejsce ist-
nia a natomiast bardzo lu na i nieformalna konfederacja klasztornych i wieckich 
ksi stw. By a to swoista struktura republika ska poprzedzaj ca powstanie teokra-
tycznego o rodka dyspozycyjnego. Zacz a ona z czasem formalizowa  si , zw asz-
cza w rodkowym Tybecie, wprowadzaj c instytucj  rz du centralnego o s abych 
prerogatywach wobec ci gle umacniaj cej si  sekty gelugpa, reprezentowanej 
przez dalajlamów, a w a ciwie ich regentów. Gelugpowie, pocz tkowo marginal-
ne ugrupowanie doktrynalno-monastyczne, wyro li do roli najsilniejszego kierun-
ku religijno-politycznego dzi ki wsparciu Mongo ów. Obce pochodzenie ich po-
t gi przypuszczalnie sprawi o, e byli oni otwarci na kontakty zewn trzne i mniej 
rygorystyczni w kwestiach suwerenno ci.

Pojawi y si  ambicje polityczne, przejawiaj ce si  w próbach podboju Bhuta-
nu, Sikkimu, Ladakhu czy ksi stwa Lobo w Mustangu. Terytoria te, zamieszkane 
przez ludy blisko spokrewnione z Tybeta czykami i wyznaj ce lamaizm, traktowa-
ne by y jako przynale ne do tej samej wspólnoty kulturowej i wchodz ce w sk ad 
czego  w rodzaju Wielkiego Tybetu. Podbój nie by  konsekwentnie realizowany 
i niewiele zmienia  w po udniowych czy zachodnich granicach, które przetrwa y 
do czasów wspó czesnych14. Na dodatek wywo a  on odwet w postaci najazdów 
w adców Ladakhu oraz wzbudzi  zainteresowanie podbojem Tybetu u Gurków ne-
palskich. Ostatnia inwazja Gurków w 1792 r. zako czy a si  chi sk  ekspedycj  
karn , która dotar a pod Katmandu w spektakularnej kampanii, jedynej tego ro-
dzaju w Himalajach obok pó niejszej wyprawy Younghusbanda. Po tej ekspedycji 
cesarz Qianlong wprowadzi  na wzór chi ski doktryn  zamkni tych granic Tybe-
tu, która przetrwa a ca y XIX w. i nies usznie uwa ana bywa za endogenn  kon-
cepcj  polityczn  Tybeta czyków, chocia  przyj a si  ona dobrze w tamtejszych 
kr gach przywódczych..

Niezale nie od tego czyimi r koma realizowana by a polityka zagraniczna, bu-
dowa a ona na nowo poczucie pa stwowo ci, a silne wp ywy brytyjskie w pocz t-
kach XX w. umacnia y nastroje antychi skie i niepodleg o ciowe, którym sprzy-
ja  przedostatni dalajlama. Z kolei antybrytyjski od am elit tybeta skich równie  
motywowany by  ideologi  niezale no ci, tyle e skierowanej przeciw Brytyjczy-
kom. W takich warunkach wykszta ci a si  w Tybecie nieznana wcze niej idea nie-
podleg o ciowa. Dosz a ona do g osu po upadku cesarstwa w Chinach, kiedy to na 

14 Pok osiem tych wydarze  by  graniczny konikt chi sko-indyjski z 1962 r. oraz ci gle nie-
uregulowana granica na wschód od Bhutanu, bowiem Chiny przej y spadek po terytorialnych am-
bicjach Tybetu.



czas d u szy zerwano stosunki z Pekinem i Nankinem, gdzie ulokowa a si  stolica 
czasów Kuomintangu. Tybet pocz  umacnia  swoje struktury polityczne i wojsko-
we, przygotowuj c si  do stworzenia suwerennego pa stwa. By y to tylko przy-
gotowania, gdy  � jak pisze Dawa Norbu (2001: 175) � w tym czasie zmieni  si  
jedynie protektor, z chi skiego na brytyjskiego.

Ideologia ta przeniesiona zosta a pó niej do rodowiska emigracyjnego w In-
diach, gdzie obecnie niepodzielnie panuje zgodnie z powszechn  regu  radykali-
zacji dzia aczy emigracyjnych. W tamtejszych elitach nie ma ju  frakcji prochi -
skiej, która jeszcze w 1951 r. doprowadzi a do przyj cia traktatu o suwerenno ci 
ChRL nad Tybetem. Dawa Norbu, historyk i brat dalajlamy, w ostatniej swojej 
ksi ce przedstawia si  jako jeden z nielicznych emigrantów wyzwolonych z na-
cjonalistycznych inklinacji (2001: 18), po rednio oskar aj c rodowisko o obci -
enia ksenofobiczne.

Ten historyczny wst p by  potrzebny dla uzasadnienia nie zawsze podzielanej 
tezy, e koncepcja niepodleg o ci powsta a wcze niej ni  emigracja polityczna 
i zosta a rozwini ta w s u bie tej emigracji. Ma ona korzenie w najnowszej histo-
rii Tybetu i je li ujawnia si  dzisiaj w prowincji, czyli Tybeta skim Regionie Au-
tonomicznym (TRA), to nie musi to by  bezpo redni import z zagranicy. Moty-
wem tendencji niepodleg o ciowych mo e by  przecie  zderzenie z uznawanymi 
za dyskryminacyjne praktykami stosowanymi przez Hanów, postrzeganych nie-
odmiennie jako obcy element etniczny.

Nied ugo po zaj ciu kraju przez armi  chi sk  i a  do ko ca �rewolucji kultu-
ralnej� Tybet prze ywa  okres przepe niony szykanami, a i pó niej prze ladowania 
by y jego cz stym udzia em. Wprawdzie cz  spo ecze stwa przyj a �wyzwo-
lenie� zgodnie z jego pierwotn  denicj  jako uwolnienie od ci arów feudalne-
go podda stwa, to jednak represje towarzysz ce d awieniu powstania by y na tyle 
uogólnione, e mog y by  uznane za zamach na interes narodowy. Mimo to, jak 
widzieli my, wcale niema y od am Tybeta czyków na tyle zinternalizowa  war-
to ci g oszone przez pa stwo chi skie, e wzi  czynny udzia  po stronie �rewo-
lucji kulturalnej�.

Dyplomacja emigracyjna potra a nag o ni  najciemniejsze strony owego pro-
cesu wyzwalania, tak e kwestia niepodleg o ci uzyska a popularno  w skali wia-
towej, zw aszcza w ród pewnych organizacji pozarz dowych. Przynale no  Ty-
betu do Chin nie jest przedmiotem sporu na gruncie prawa mi dzynarodowego, nie 
ma te  rz du, któryby j  kwestionowa . Koncentruje ona wszak e zainteresowanie 
tego od amu opinii publicznej, który optuje za prawem Tybetu do samookre lenia. 
Sta o si  tak dzi ki wysi kom Dalajlamy XIV, które � w po czeniu z jego osobist  
charyzm  � spopularyzowa y aspiracje zwolenników odr bnego statusu kraju. 

Tu trzeba doda , e równie  po ród emigracji obok nurtu radykalnego, doma-
gaj cego si  pe nej niepodleg o ci, istnieje te  bardziej umiarkowany, zmierzaj cy 
do tego co nazywa si  �autentyczn  autonomi �, zwykle na wzór Hongkongu czy 



Makau. Dalajlama nale y do tego ostatniego, mimo zdarzaj cych si  mu niekon-
sekwentnych wypowiedzi. Jego ostro nej polityce nale y przypisa  decyzj  o nie 
przeprowadzaniu referendum niepodleg o ciowego w ród spo eczno ci emigracyj-
nej, którego domagali si  radyka owie i które musia oby przynie  im zwyci stwo 
gdy  psychologia wygnania sk ania ku rozwi zaniom najdalej id cym.

Polityka dalajlamy akcentuje przede wszystkim konieczno  zaprzestania prze-
ladowa , które z regu y obejmuj  wszelkie przejawy poparcia dla da  niepod-

leg o ciowych lub protestu wobec polityki w adz. Odbywa si  to na szerszej fali 
obrony praw cz owieka w samych Chinach, a w Tybecie w szczególno ci. Chiny 
deklaruj  uznanie dla koncepcji praw cz owieka, jednak e przedstawiaj  w asn  
ich interpretacj  dotycz c  odmiennych priorytetów i zgodn  z azjatyckim syste-
mem warto ci, w czym zreszt  nie s  osamotnieni (por. Gawlikowski 1998, To-
mala 1998, Szynkiewicz 1999). Nie odrzucaj c zachodniej wyk adni tych praw, 
uwa aj , e jej upowszechnienie w Azji wymaga d u szego przystosowania w za-
kresie psychologii i organizacji spo ecznej. 

Tymczasem prowincja TRA do niedawna pozostawa a niespokojna i by a sce-
n  sporadycznych zamieszek15. Ich motywy pozostaj  nieraz zagadkowe dla ob-
serwatorów wydarze , gdy  po zako czeniu �rewolucji kulturalnej� warunki ycia 
w Tybecie uleg y poprawie, przywrócono swobody religijne (z wyj tkiem regla-
mentacji pewnych sfer funkcjonowania klasztorów), odbudowano wiele zniszczo-
nych uprzednio wi ty , prowadzi si  restauracj  zabytków sakralnych i wieckich, 
cz sto z udzia em instytucji zagranicznych. Zjawiska te nie niweluj  wprawdzie 
potrzeb wynikaj cych z to samo ci kulturowej, wiadcz  wszak e o zasadniczej 
zmianie politycznej atmosfery w Tybecie. 

Rozwój gospodarczy, w po czeniu z budow  infrastruktury komunikacyjnej 
(prócz dróg wewn trz prowincji tak e niezwykle trudne zadanie przeprowadze-
nia linii kolejowej do Lhasy), ogranicza izolacj  spo eczno ci lokalnych i o ywia 
kontakty oraz wymian  towarow . Ocjalna publikacja rz du emigracyjnego uwa-
a wprawdzie sie  komunikacyjn  za narz dzie kolonizacji i militaryzacji, wska-

zuj c e drogi budowane s  przez o nierzy i wi niów przede wszystkim dla po-
trzeb wojska, wi c jej funkcj  rozwojow  bierze w cudzys ów (Tybet 1993: 103). 
Twierdzi te , e autobusy poruszaj ce si  po nowych drogach s u  do przewozu 
urz dników, a jednocze nie krytykuje fakt, e drogi bite nie si gaj  jeszcze mniej-
szych osad (tam e: 70, 71). Wielu zagranicznych turystów korzystaj cych z tych 
autobusów z atwo ci  zakwestionuje ów zarzut jako nieuczciwy na podstawie 
prostej obserwacji wspó pasa erów. Podobnie demagogicznie brzmi zarzut, e 
budowa du ych elektrowni wodnych obliczona jest na produkcj  energii rzeko-

15 Dzi  cz ciej ni  o aresztowaniach s yszy si  o zwalnianiu z wi zie , w których, wed ug ocen 
z 2003 roku, przebywa o mniej ni  200 osób uznawanych na Zachodzie za wi niów sumienia.



mo wy cznie dla zaspokojenia potrzeb chi skiej ludno ci i chi skiego przemy-
s u (tam e: 104).

Granica z Nepalem i cz ciowo z Indiami pozostaje otwarta, na tej pierwszej 
nie obowi zuj  nawet c a. Policja nepalska zatrzymuje tylko osoby bez dokumen-
tów podró y (ich uzyskanie nie jest nadmiernie skomplikowane), ale bez szcze-
gólnej gorliwo ci. Nie mo na wi c Tybetu uwa a  za prowincj  odci t  od wia-
ta zewn trznego. Represje nie s  sta ym elementem polityki wewn trznej, jakby 
to mog o wynika  z doniesie  mediów i organizacji broni cych praw cz owieka. 
S  one raczej odpowiedzi  na akty dywersyjne lub wywrotowe w ocenie organów 
bezpiecze stwa. Pytanie na ile ta ocena koresponduje z realn  sytuacj  jest jed-
nak zawsze aktualne.

W ko cu 1987 oraz na pocz tku 1989 r. mia y miejsce demonstracje i bunty 
klasztorne oraz uliczne, które trwa y przez kilka tygodni, podsycane przez represje 
towarzysz ce ich d awieniu. Jak si  wydaje, nie zawsze mia y one bezpo redni  
przyczyn  w konkretnych dzia aniach w adz. G oszone przez aktywistów ruchów 
obrony Tybetu przekonanie, e by y one spontanicznym odreagowaniem nagroma-
dzonej frustracji, przeciwstawiane jest podejrzeniu o inspiracj  zewn trzn . Jest 
ono oczywiste z punktu widzenia Pekinu, ale te  zasadne z innych wzgl dów. 

ród em tej inspiracji by yby rodowiska emigracyjne. Jedno z nich ma form  
organizacyjn  znan  pod nazw  Tybeta skiego Kongresu (Zgromadzenia) M o-
dzie y. Powsta  on w 1970 r., a w 1977 wprowadzi  do swego programu u ycie 
przemocy jako jedynie skutecznego rodka mog cego przekona  Chi czyków do 
konieczno ci przyznania niepodleg o ci Tybetowi. Nie ma konkretnych dowodów 
na aktywno  Kongresu w Tybecie, ale przy braku przeszkód w ruchu granicznym 
nie jest ona wykluczona i z natury rzeczy unika rozg osu. Liczebno  jego struk-
tur � ponad 10 tysi cy cz onków i kilkadziesi t organizacji terenowych � stwarza 
wystarczaj c  baz  dla wy onienia grupy agitatorów i przywódców demonstra-
cji w ramach statutowych �komórek walki o wolno �, produkuj cych w swoich 
warsztatach prost  bro  paln  i organizuj cych grupy oporu w samym Tybecie 
(Mackerras 1994: 184�185).

Drugim ród em podtrzymywania fermentu jest opozycja wobec dalajlamy na 
wszystkich szczeblach emigracyjnych polityków oraz duchownych, zw aszcza 
m odszych wiekiem. Jej pogl dy nie s  przypuszczalnie tak ekstremistyczne jak 
w przypadku Kongresu M odzie y, zawieraj  jednak danie zdecydowanej akcji 
poprzez przygotowanie masowego powstania i odrzucaj  rokowania z Pekinem. 
Dalajlama woli jednak te ostatnie, gdy  skuteczno  jego misji na forum mi dzy-
narodowym oparta zosta a na doktrynie niestosowania si y. Z kolei opozycja nie 
decyduje si  na odsuni cie dalajlamy od wp ywu na decyzje polityczne wiedz c, 
e to w a nie jego osoba zapewnia poparcie wiatowej opinii publicznej, która jest 

warunkiem sukcesu. Tote  jej praktyczne dzia ania mog  sprowadza  si  jedynie 
do tworzenia wybuchowej atmosfery w samym Tybecie.



Ten ostatni cel realizowany jest przez odwo ywanie si  do autorytetu dalajla-
my. Dlatego te  on sam w propagandzie Pekinu prezentowany jest jako g ówny 
wróg chi skiej racji stanu. Sam Pekin buduje jednak w ród Tybeta czyków au-
torytet swego adwersarza, zabraniaj c utrwalonego zwyczajem wystawiania jego 
podobizny. Poniewa  zakazu tego nie mo na skutecznie wyegzekwowa  � przy-
najmniej w odniesieniu do o tarzyków domowych � wierni tym silniej kojarz  po-
sta  dalajlamy z emigracj  i opozycj  wobec Chin, uzupe niaj c w ten sposób jego 
podstawowy obraz jako przywódcy religijnego. 

Nie przeszkadza to w podejmowaniu zakulisowych rozmów za po rednictwem 
dwu braci dalajlamy (m odszego Gialo Thondupa, przedsi biorcy w Hongkongu, 
lub starszego Dawa Norbu, profesora w uniwersytecie w Bloomington; por. Dawa 
Norbu 1991). Tocz  si  one stale, chocia  z d u szymi przerwami i z ma ym mar-
ginesem dla ust pstw z obu stron. Najintensywniejsze odby y si  bezpo rednio po 
zako czeniu �rewolucji kulturalnej� i doj ciu do w adzy Deng Xiaopinga. 

W adze chi skie odrzuci y wówczas dwa g ówne warunki strony tybeta skiej, 
mianowicie zakres autonomii identyczny z przyobiecanym Tajwanowi i Hongkon-
gowi oraz ponad dwukrotne powi kszenie terytorium Regionu Autonomicznego, 
które obj oby wszystkie historyczne ziemie zamieszkane przez Tybeta czyków. 
Warunki te dalajlama powtórzy  w 1988 roku, wyst puj c przed Parlamentem Eu-
ropy w Strasburgu, gdzie zrezygnowa  z pe nej niepodleg o ci ku niezadowoleniu 
radyka ów wyst puj cych cz sto w roli opozycji. By o to dla nich najprawdopo-
dobniej zaskoczeniem; zamieszki w Lhasie w roku nast pnym sta y si  � przypusz-
czalnie � odpowiedzi  na to przemówienie. Mia y one podtrzyma  aktualno  da  
niepodleg o ciowych16. Starcia z policj  i wojskiem okaza y si  najpowa niejsze 
od czasu powstania z 1959 roku i spowodowa y wprowadzenie stanu wyj tkowe-
go, który trwa  ponad rok. Dopatrywanie si  sprz enia zwrotnego pomi dzy ak-
tywno ci  opozycji w Tybecie a rozgrywkami frakcyjnymi polityków emigracyj-
nych graniczy z teori  spiskow , ale nie jest ca kowicie bezzasadne. 

Domniemana inicjatywa diaspory tybeta skiej nie zdejmuje odpowiedzialno-
ci z w adz chi skich za nieproporcjonaln  reakcj  na uliczne demonstracje nie-

uzbrojonych mnichów, do których do czyli si  wieccy. Oary miertelne i licz-

16 Podobna interpretacja mo e by  zastosowana wobec poprzedniej fali zamieszek we wrze niu 
i pa dzierniku 1987 r. Wówczas dalajlama odbywa  wa n  podró  do Stanów Zjednoczonych i wie-
lu krajów Europy z zamiarem zdobycia szerokiego wsparcia dla sprawy suwerenno ci. Stronie chi -
skiej z pewno ci  nie zale a o na inicjowaniu represji w momencie gdy dalajlama odbywa  spotkanie 
z cz onkami obu izb Kongresu oraz senackiej grupy praw cz owieka. Konsekwencj  tych wydarze  
by a ostra wymiana oskar e  i rezolucja Kongresu pot piaj ca gwa cenie praw cz owieka w ci gu 
ostatnich 30 lat. Bezprecedensowe w tej rezolucji by o to, e wi kszo  wymienionych w niej za-
rzutów dotyczy a okresu �rewolucji kulturalnej�, zako czonego w skrajnym wydaniu przed dwu-
dziestu laty. Dowodzi to tego, e z up ywem czasu wyczerpuje si  antychi ska amunicja propagan-
dowa. Korelacja mi dzynarodowej dzia alno ci dalajlamy z kolejnymi demonstracjami, na mniejsz  
ju  skal , w maju 1993 r. jest trudniejsza do ustalenia.



ni ranni dowodz  nerwowo ci reakcji, przy której nie rozwa ano ju  jej reperkusji 
mi dzynarodowych. Jak mi wiadomo, gaz zawi cy do rozpraszania demonstracji 
wprowadzono na wyposa enie policji chi skiej dopiero w 1993 r. zast puj c pa ki 
lub bro  paln , jako e skuteczniej chroni on ycie demonstrantów.

 W adze ChRL nie spiesz  si  z rokowaniami, gdy  czas dzia a na niekorzy  
politycznie aktywnej emigracji, niezale nie od jej orientacji. Spo ecze stwo Tybe-
tu coraz silniej w cza si  w proces przemian modernizacyjnych i korzysta z do-
brodziejstw reformy gospodarczej, chocia  aktywno  tego typu ma ograniczony 
zasi g lokalny i nie przekracza granic prowincji. Granice te trac  jednak na zna-
czeniu w sferze o wiaty, mediów czy dzia alno ci intelektualnej. Liczne kontakty 
z Chi czykami w rodowiskach typu miejskiego prowadz  do zmian w mentalno ci 
i nie s  na co dzie  nacechowane wrogo ci . Powszechna swoboda gospodarowa-
nia sprawia, e na wsi rzadziej pojawiaj  si  odruchy niezadowolenia. Jednocze-
nie w adzom uda o si  ograniczy  sie  wzajemnych powi za  pomi dzy klaszto-

rami, które mog y by  wykorzystywane do dzia a  opozycyjnych.
W tych warunkach mog a rozwin  si  miejscowa elita, której interesy zwi zane 

s  z istniej cym systemem i struktur  w adzy, nie opart  ju  na tradycyjnych, sta-
nowych podzia ach spo ecznych. Pracownicy administracji, zw aszcza wy szych 
szczebli, stanowi  wci  jeszcze ma o znacz c  cz  owej elity, jednak e dyspo-
nuj  znacznymi wp ywami. Stanowi ona ju  na tyle wp ywow  warstw  spo eczn , 
by przeciwstawi  si  dzia aniom rodowisk emigracyjnych, które gro  jej intere-
som i samemu istnieniu. Je li strona chi ska pozwoli na dalsze wzmocnienie tej 
elity, stanie si  ona powa n  barier  dla aktywno ci tradycjonalistów i wewn trz-
nych radyka ów orientuj cych si  na centra emigracyjne.

Wymienione tu czynniki zadecydowa y o tym, e poczynaj c od lat 80. spo e-
cze stwo tybeta skie zmieni o si  znacznie w sferze formu owania celów ycio-
wych, sposobów ich realizowania, struktury warstwowej, o rodków wp ywaj cych 
na formy ycia spo ecznego oraz sk onno ci do nawi zywania bli szych kontaktów 
z reszt  Chin. Zmiany te obj y na razie niewielk  cz  spo ecze stwa i z pewno-
ci  nie maj  nic wspólnego z globalizacj , ale s  one form  nacjonalizacji spo e-

cze stwa Tybetu (w sensie unarodowienia, przeniesienia w skal  pa stwow ). 
Nie zmieni o si  natomiast, w zasadzie, przywi zanie do religii i rozbudowa-

nych form kultu. Podlegaj  one jednak ograniczeniom, bowiem to dzia acze poli-
tyczni (tak e ci w szatach duchownych) wybieraj  dopuszczalne sposoby zacho-
wa  religijnych lub raczej eliminuj  nieakceptowane. Na dodatek Tybeta czycy 
nie wyobra aj  sobie pe ni ycia religijnego bez dalajlamy i z tego wzgl du istot-
ne jest czy zdecyduje si  on na ugod  z Pekinem czy te  wybierze trwanie na ob-
czy nie. Jest to istotne tak e dla przysz o ci struktur organizacyjnych lamaizmu, 
którym grozi oby rozdarcie gdyby po jego mierci na wygnaniu nast pi  wybór 
dwu konkurencyjnych nast pców � krajowego i zagranicznego.



Istotne zmiany zasz y równie  w ród Tybeta czyków na emigracji. Spora ich 
cz  uleg a westernizacji, czyli podobnym procesom, jakie n kaj  to samo  wie-
lu grup w diasporze, chocia  jak dot d jest to zjawisko do  powierzchowne. Nowa 
generacja, wszechstronniej wykszta cona ni  jej poprzednicy, cz sto podró uj ca 
po wiecie, zaanga owana w nieznane dot d specjalno ci (np. informatyka) i spo-
soby zarabiania na ycie, znaj ca j zyki obce, uleg a ju  wp ywom kosmopolitycz-
nym. Jej przedstawiciele ró ni  si  strategicznymi celami yciowymi od swych 
konserwatywnych rówie ników, tak e dziel cych los emigracyjny, którzy jednak 
kieruj  si  przes ankami ideologicznymi lub nacjonalistycznymi.

Gdyby dosz o do powrotu dalajlamy, towarzyszyliby mu przede wszystkim ci 
ostatni, mimo e stara si  on od nich umiarkowanie dystansowa . Jednak e znaczna 
cz  nawet tych nowoczesnych elit, nie mówi c ju  o tradycjonalistycznych, nie 
jest gotowa na kompromis z Chinami. Je liby � przy zawarciu jakiego  kompro-
misu przez dalajlam  � zdobyli oni wp yw na rz dzenie krajem, to nawet dziel c 
si  w adz  z miejscowymi elitami (co jest raczej w tpliwe), stanowiliby zarzewie 
koniktów. Zapewne dosz oby wtedy do podzia u spo ecze stwa na opcj  refor-
mistyczn  i fundamentalistyczn . Zak adaj c, e wit  powracaj cego dalajlamy 
stanowiliby g ównie fundamentali ci (takie postawy bowiem dominuj  obecnie 
w jego szerokim otoczeniu), to rola reformistów przypad aby miejscowym Tybe-
ta czykom; s  oni zreszt  do niej przygotowani. W adze chi skie zdaj  sobie spra-
w  z tych komplikacji i stoj  przed wyborem � czy dopu ci  do powstania frakcji 
fundamentalistycznej na w asnym terytorium, czy te  przeci ga  stan obecny, z na-
dziej  na dalsze przemiany w samym spo ecze stwie tybeta skim, ryzykuj c jednak 
zaognienie wojny ideologicznej, nawet z mo liwym jej wariantem terrorystycznym. 
Jak dot d, owe walki, cho  ideologiczne w formie, tocz  si  o w adz  w Tybecie. 
Uczestnicz  w niej obie strony, tak e ta, która w adz  obecnie sprawuje.

Mo na za o y , e kadra urz dnicza, która przyby aby z dalajlam , by aby 
sprawniejsza i bardziej dynamiczna od miejscowej z dwu co najmniej wzgl dów. 
Uwolni a si  ona, przynajmniej cz ciowo, z typowego dla Chin i starego Tybetu 
hierarchicznego podporz dkowania, kr puj cego inicjatyw  i narzucaj cego dba-
o  o zachowanie stanowiska kosztem inercji i s u alczo ci, zw aszcza w atmos-

ferze podejrzliwo ci, z jak  Chi czycy odnosz  si  do Tybeta czyków. Emigracja 
wprawdzie nie wykorzeni a w asnej, tybeta skiej tradycji hierarchicznej i stano-
wego zró nicowania, ograniczy a jednak jej wp yw i wykszta ci a wi ksze poczu-
cie osobistej odpowiedzialno ci. Drugim powodem wy szo ci kadry importowa-
nej by aby nabyta na emigracji zdolno  komunikowania si  z kulturami obcymi 
i znajomo  innych rodowisk, pozwalaj ce na wi ksz  elastyczno  w dzia aniu. 
Nieufno  w adz chi skich przejawia si  bowiem równie  w tym, e proporcjo-
nalnie mniej Tybeta czyków otrzymuje stypendia na kszta cenie za granic , co ha-
muje ich dynamik  rozwojow .



Przyk adem kr puj cej Tybet inercji jest to, e po ci kich przej ciach �rewo-
lucji kulturalnej� nie mia  on szcz cia do mia ych inicjatyw politycznych, które 
nada yby mu impet rozwojowy, w przeciwie stwie do tego co dzia o si  w resz-
cie kraju. Chi skie kierownictwo w Lhasie, nie mówi c ju  o ca kowicie od niego 
zale nej administracji tybeta skiej, dzia a o asekurancko, jakby sp tane strachem 
przed konsekwencjami przyznania wi kszych swobód, czyli przed wykorzystaniem 
ich przez po czone si y opozycji wewn trznej i emigracyjnej. W sytuacji gdy po-
trzebna by a wizja mia ego ruchu do przodu, w adze lokalne zajmowa y si  g ów-
nie powtarzaniem ideologicznych sloganów i politycznymi czystkami (werykacja 
kadr, zw aszcza tybeta skich) i dba y przede wszystkim o zachowanie status quo, 
chocia  ca e Chiny wchodzi y ju  na drog  dynamicznych przemian. 

Gdy w 1980 r. najwy sze w adze ChRL, z sekretarzem partii Hu Yaobangiem 
na czele, wybra y si  w podró  inspekcyjn  do Tybetu, zasta y kraj pogr ony 
w stagnacji i otwarcie da y wyraz swemu niezadowoleniu � mo na by oby je na-
zwa  przera eniem. Wnioski poinspekcyjne sprowadza y si  do trzech przewod-
nich wskaza : zezwoli  na wszystko, co nie jest bezpo rednio �sprzeczne z socja-
lizmem�, zakaza  wszystkiego, co jest niezgodne z miejscow  tradycj  i, z kolei, 
nakaza  dzia ania przywracaj ce do ycia lokaln  kultur , o wiat  i twórczo  w j -
zyku narodowym, a ponadto zwi kszy  zasadniczo liczebno  miejscowej kadry 
administracyjnej do 2/3 ogó u urz dników. 

Interwencja w adz centralnych i zwi kszone dotacje pozwoli y na w czenie 
Tybetu w ogólnochi skie reformy gospodarcze, cho  nie tak szybko, jak to sobie 
wyobra ano. Mimo wszystko, zmieni y one do  istotnie stan rzeczy w prowin-
cji. Równocze nie sta a si  ona oar  innego powszechnego procesu, mianowicie 
wraz z przechodzeniem do gospodarki rynkowej narasta a korupcja. Stosunkowa 
izolacja od reszty kraju, tym samym wi ksza samodzielno  i autokratyzm na wy -
szych szczeblach zarz dzania, przy braku kontroli nad dystrybucj  i wykorzysta-
niem dotacji tworzy y pole do nadu y  trudnych do zmierzenia, gdy  nie wysz y 
one na wiat o dzienne, cho  potocznie wiadomo, e wyst powa y.

Osadnictwo chi skie (Hanów) w Tybecie budzi wiele emocji za granic . Wy-
nikaj  one z przyj tej a priori tezy o intensywnej kolonizacji kraju w celu zmiany 
jego oblicza etnicznego i demogracznego. Kr  przy tym niesprawdzone, a na-
wet nieprawdopodobne liczby � np. zdaniem rz du emigracyjnego na pocz tku lat 
80. Tybet zamieszkiwa o 7,5 miliona Chi czyków i liczba ta systematycznie ros a 
w latach nast pnych (Tybet 1993: 100). Mówi si  te  o zorganizowanej akcji prze-
siedle czej, w wyniku której Hanowie ju  stali si  wi kszo ci . 



Dane te stoj  w jaskrawej sprzeczno ci ze znacznie ni szymi liczbami ocjal-
nymi, które wydaj  si  bli sze prawdy, bior c pod uwag  zniesienie praktyki przy-
musowej relokacji ludno ci i powszechn  niech  Chi czyków do zatrudniania si  
w Tybecie za wzgl du na ci kie warunki ycia i zagro enie dla zdrowia z powo-
du du ych wysoko ci, komplikuj cych adaptacj  przy podró y powrotnej lub wi-
zytowaniu rodzin.

Temat proporcji ludno ciowych rozpoczniemy od komentarza do wspomnia-
nego postulatu komisji partyjno-rz dowej o konieczno ci zmian proporcji etnicz-
nych w ród kadry urz dniczej. Jego wykonanie dawa o si  naj atwiej zweryko-
wa  w porównaniu z innymi prost  metod  arytmetyczn . Osi gni cie za o onego 
poziomu by o tym atwiejsze, e powsta y nowe struktury w postaci zarz dów 
gmin i wiosek, zast puj ce nieformalne wspólnotowe rady. Podobny skutek mia-
o �ukadrowienie� klasztorów, w których powo ano kierownictwo odpowiedzial-

ne przed administracj . Pojawi y si  zatem nowe stanowiska obejmowane si  rze-
czy przez Tybeta czyków.

W krytycznym roku 1959 odnotowano najni szy z dokumentowanych udzia  
Tybeta czyków w ród pracowników administracji prowincji, wynosi  on wów-
czas 43% (wg Tibet statistical� 2003: 47)17. W roku wspomnianej kontroli Hu 
Yaobanga by  on nieco wy szy, wynosi  mianowicie 47,4% i systematycznie 
rós , by osi gn  zak adany w pokontrolnej instrukcji poziom w 1990 r., czyli po 
dziesi ciu latach. Mackerras, który wcze niej odnotowa  zrealizowanie postula-
tu w tym e 1990 r. (1994: 158) nie podaje ród a swojej informacji. Ostatnie po-
siadane przeze mnie dane dotycz  roku 2002, kiedy to proporcja Tybeta czyków 
wyra a a si  ju  liczb  70,6%. Mniej korzystnie uk ada a si  ta proporcja w ród 
kadry kierowniczej wszystkich szczebli, która do 1995 r. by a stale nieco mniej-
sza ni  w ród ogó u zatrudnionych w administracji, natomiast do postulowanego 
poziomu 2/3 podnios a si  dopiero w 1997 r. Dopiero ostatnio (2002 r.) proporcja 
ta wzros a do znacznie korzystniejszego wska nika 77,8%, chocia  liczba 75,5% 
wydaje si  w a ciwsza18. 

Tak d ugi proces dochodzenia do warto ci postulowanych przez Hu Yaobanga 
wynika  nie tylko z braku kandydatów dobrze przygotowanych do pe nienia funk-
cji. Tybet niekorzystnie wyró nia si  na tle innych obszarów mniejszo ciowych, 
w których liczba kadry etnicznej cz sto nawet przewy sza proporcjonalny udzia  

17 Wszystkie cytowane dalej dane pochodz  z tego samego ród a i dotycz  administracji w in-
stytucjach pa stwowych, czyli kategorii szerszej ni  agendy rz dowe i partyjne. Rocznik statystycz-
ny Tybetu jest jedynym w ród podobnych wydawnictw dla poszczególnych prowincji, który zawie-
ra dane o narodowo ci pracowników administracji, odnotowywane systematycznie od 1975 r. Mo e 
to wynika  z wyczulenia zagranicznych obserwatorów na t  kwesti  i ch ci sprostania potrzebie od-
powiedniej informacji.

18 Ró nica wynika z uwzgl dnienia grupy pracowników �kontraktowych� zatrudnianych dodat-
kowo na czas okre lony, niejednokrotnie ju  emerytowanych. Jest to zabieg pozwalaj cy omin  na-
kaz ograniczenia rozro ni tej kadry urz dniczej.



danej grupy w ród ogó u mieszka ców. Obserwuje si  wyra nie wy szy poziom 
nieufno ci wobec Tybeta czyków zatrudnionych w administracji ze wzgl du na 
ich domniemane sympatie nacjonalistyczne lub kontakty z diaspor . Nie bierze si  
przy tym dostatecznie pod uwag  potrzeby umacniania miejscowej elity, by za-
pewni  jej tak e poczucie niezale no ci od konkurencyjnych elit emigracyjnych 
i tym samym przywi za  do istniej cego statusu TRA. Bariera nieufno ci tworzy 
te  podatny grunt dla piel gnowania w ród Tybeta czyków postaw oportunistycz-
nych, sprzyjaj cych nie tyle efektywno ci zarz dzania, co zachowawczo ci obli-
czonej na utrzymanie stanowisk. 

Zadanie powi kszenia kadry �narodowej� zosta o zrozumiane jako wezwanie 
do kolejnej akcji, w zwi zku z czym w adze prowincji odes a y resztki osiedlonej 
tu w czasie �rewolucji kulturalnej� m odzie y oraz profesjonalistów z pó niejsze-
go naboru. W rezultacie zabrak o lekarzy, techników i nauczycieli, zatem kryzys 
obj  szpitalnictwo oraz inne instytucje publiczne. I tak, w okresie 8 lat od 1982 r. 
do kolejnego spisu powszechnego w 1990 r. liczba Hanów zatrudnionych w ochro-
nie zdrowia zmniejszy a si  o 660 osób, nauczycieli o 1200, pracowników s u by 
geologicznej o 570, in ynierów i techników o 400 (Ma Rong, 1996: 46). 

Musiano wi c si gn  do nowej akcji � naboru kontraktowych pracowników 
z g bi Chin. Mimo, e owe kontrakty rozpocz y si  jeszcze w latach 80., rów-
nolegle z akcj  pozbywania si  zasiedzia ych specjalistów, nie zrekompensowa y 
one spadku wynikaj cego z ich odsy ania, a luka ujawniona przez spis z 1990 r. 
oznacza, e ów spadek musia  by  wy szy i wyniós  wi cej ni  suma przytoczo-
nych liczb, czyli 2830 osób.

Chi skie dane ocjalne nie daj  wszak e pe nego obrazu sytuacji. Wynika to 
st d, e operuj  one przede wszystkim liczbami odnosz cymi si  do �sta ych miesz-
ka ców� (wpisanych do miejscowych rejestrów rodzin w systemie hukou). Pomijaj  
zatem wojsko, policj  oraz wi kszo  niezarejestrowanych przybyszów. Ta ostat-
nia kategoria jest stosunkowo liczna i sk ada si  z ludzi szukaj cych zarobku na 
w asn  r k , prowadz cych restauracje, drobny handel, transport, obs ug  wzmo-
onego w ostatnich latach ruchu turystycznego oraz rolników, którzy dzier awi  

ziemi  u Tybeta czyków, zw aszcza w okolicach podmiejskich, gdzie prowadz  
gospodarstwa ogrodnicze. Spis z 2000 r. wykaza  ponad 108 tys. takich imigran-
tów, ale nale y pami ta , e s  to ludzie unikaj cy obowi zku spisowego.

W ród pracuj cych na w asny rachunek przewa a ludno  z pobliskiego Syczu-
anu, dotkni tego przeludnieniem i bezrobociem. Syczuan równie  dostarcza propor-
cjonalnie najwi cej pracowników kontraktowych, czyli profesjonalistów ró nych 
zawodów. Poniewa  w tej grupie trudno jest znale  dobrowolnych kandydatów, 
ka da niemal zachodnia i centralna prowincja otrzymuje od w adz pa stwowych 
kwot  specjalistów do wys ania. Wyje d aj  oni zwykle na trzy lata, otrzymuj  
znacznie podwy szone pensje i co roku urlop na koszt macierzystej prowincji. Na-
wet te przywileje nie u atwiaj  naboru i celem wykonania planu poszczególne pro-



wincje asygnuj  jako zach t  dodatki pieni ne. Subsydiowanie rozwoju Tybetu 
obci a do  powa nie bud ety poszczególnych prowincji i jest niech tnie trakto-
wane przez ich w adze. Wolontariusze dzia aj  na innych nieco zasadach � okres 
ich pobytu wynosi cz sto osiem lat, a ich wynagrodzenie, równie  podwy szone, 
wyp acane jest cz ciowo tak e z bud etu prowincji.

Od 1951 r. do pocz tku lat 90. zatrudniono w Tybecie czasowo na zasadzie na-
kazu pracy lub kontraktu oko o 200 tysi cy Chi czyków (Li Songyi 1997). Wyni-
ka oby z tego, e rednio w ci gu roku znajdowa o si  tam oko o 20 tysi cy Ha-
nów z profesjonalnego naboru. Dziesi ciolecie �rewolucji kulturalnej� stanowi o 
czas wyj tkowy, kiedy to Tybet sta  si  miejscem zsy ki daleko wi kszej liczby, 
ale ju  wed ug innych kryteriów, pomijam je zatem w tym obliczeniu.

Zarówno kontraktowi specjali ci jak te  indywidualni imigranci zarobkowi 
przybywaj  na ogó  bez rodzin i � z zasady � bez dzieci, gdy  ich nauka szkolna 
obci ona jest wy szymi op atami (dotyczy to tylko czasowych rezydentów, gdy  
przyjazd do Tybetu nie zwalnia od zasady, i  wiadczenia socjalne realizuje si  tyl-
ko w miejscu sta ego zamieszkania). W tych warunkach zdecydowana wi kszo  
Chi czyków przebywa w Tybecie przej ciowo i z za o enia nie stanowi osadnic-
twa destabilizuj cego struktur  demograczn . Podobnie jest z obecno ci  armii, 
cho  w wymiarze liczbowym bardzo znacznej i rozlokowanej na sta e; nie ma ona 
jednak charakteru osadniczego.

Sytuacja ta ma te  swoj  ciemn  stron . Krótkotrwa y pobyt nie wi e przy-
byszów z nowym miejscem, z jego mieszka cami i kultur . Cz sto wr cz prze-
ciwnie, wyzwala � na ogó  skrywane � reakcje niech ci lub wrogo ci wobec jak-
e odmiennego spo ecze stwa gospodarzy, podejrzewanego na dodatek o trwa e 

uprzedzenie lub nienawi . Chi czycy nie ucz  si  j zyka, a dotyczy to zarówno 
tych, którzy przed u aj  swoje kontrakty, jak te  wielu spo ród sta ych osiedle -
ców19. Wyj tek stanowi  zapale cy z zaci gu m odzie owego (akcja Wolontariu-
sze z Pomoc  Tybetowi), podejmuj cy prac  w prowincji wprawdzie za pieni dze 
ale te  z potrzeby niesienia wsparcia �ubogiemu i zacofanemu narodowi�. Oni naj-
cz ciej autentycznie interesuj  si  kultur  tybeta sk .

Podobne zainteresowania spotyka si  równie  w ród sta ych rezydentów. Tu 
kryterium wyró niaj cym jest pozostanie w Tybecie po przej ciu na emerytur , 
mimo mo liwo ci powrotu do ojczystej prowincji. Na ogó  taka decyzja jest wy-
nikiem strategii yciowej, nie zawsze bezinteresownej. Spotka em emeryta do  
dobrze obeznanego z kultur  regionu, który znajomo  rzeczy obróci  w pop atn  
zaj cie. Skupuje on przedmioty sztuki tybeta skiej, które jego krewni sprzedaj  
w peki skim antykwariacie. By  on Hanem, chocia  w tym typie handlu cz ciej 
spotyka si  Hui. 

19 Ameryka ski nauczyciel nie spotka  w Tybecie szko y, w której chi scy uczniowie ucz szcza-
liby na lekcje tybeta skiego, ma o atrakcyjnego jako odr bny przedmiot, który przegrywa w konku-
rencji z angielskim (Hessler 1999, Knaus 2000).



Tak wi c stale zamieszkuj cy w Tybecie Hanowie stanowi  stosunkowo ma  
grup , w istocie najmniej liczn  w porównaniu do innych autonomicznych regionów 
Chin. Wynosi a ona wed ug spisu 2000 r. 72 tysi ce, czyli 3% ogó u sta ej ludno ci 
TRA, za  w 2002 r. wzros a do 85 tysi cy i 3,4%. Prócz tego, ok. 9 tysi cy przy-
pada o na cz onków innych mniejszo ci, nie nale cych do tybeta skiego zespo u 
j zykowego. Wed ug danych z 1990 r. po owa z tej ogólnej liczby zamieszkiwa a 
Lhas , a niemal ca a reszta skupi a si  w 6 centralnie po o onych powiatach, pod-
czas gdy w pozosta ych 59 powiatach znajdowa o si  cznie jedynie oko o 330 
Chi czyków, g ównie na stanowiskach partyjno-administracyjnych wraz z rodzi-
nami, gdy  s  oni wy czeni z komplikacji obowi zku meldunkowego. Nieca e 
18 tysi cy zamieszkiwa o poza miastami i osiedlami typu miejskiego. Wi kszo  
z nich to kadra kierownicza i robotnicy przedsi biorstw przemys u drzewnego, ko-
pal  surowców mineralnych oraz elektrowni (Ma Rong 1996: 36�38).

Do tej ostatniej kategorii nale a a te  ludno  sektora wiejskiego (ok. 2750 osób). 
Byli to robotnicy le ni oraz pracownicy pa stwowych gospodarstw hodowlanych 
(tam e: 46). Chi czycy, którzy przed 1980 r. nie nale eli do komun wiejskich, nie 
mieli i nadal nie maj  prawa udzia u w prywatyzacji ziemi i pastwisk. Z tego te  
wzgl du nie mog  oni posiada  w asnych gospodarstw rolnych lub pasterskich, 
mog  jednak e dzier awi  je od Tybeta czyków. Je li wi c rz d emigracyjny pu-
blikuje informacj , e najlepsze pastwiska zarezerwowano dla Chi czyków (Tybet 
1993: 102), to jest ona albo niedok adna, bo dotyczy  mo e jedynie niezbyt licz-
nych gospodarstw pa stwowych, albo po prostu nieprawdziwa. 

Sytuacja ogl dana z perspektywy tej statystyki wydaje si  by  naturalna i, co 
wi cej, korzystna dla Tybetu wobec niskich nadal kompetencji profesjonalnych jego 
spo ecze stwa. Rozumie to wielu Tybeta czyków, zw aszcza wykszta conych, czyli 
zdaj cych sobie spraw  z ogólnych mechanizmów funkcjonowania z o onych or-
ganizmów spo ecznych, jakim Tybet powoli si  staje. Jednak e do znacznej cz ci 
ludno ci miejscowej nie dociera wiadomo  ani owej z o ono ci, ani jej konse-
kwencji. Ich w asn  wiadomo  kszta tuj  wci  regu y rz dz ce yciem zbioro-
wo ci zamkni tej, organizowanej przez kilka podstawowych instytucji, takich jak 
klasztor, spo eczno  lokalna, rynek gminny i gospodarstwo domowe. 

Takie organizmy zamkni te le znosz  sta  obecno  elementu etnicznie obce-
go, zajmuj cego si  czynno ciami nale cymi do innej sfery rzeczywisto ci, a na 
dodatek czyni cego u ytek ze swojego potencja u represyjnego. Ka dy mieszka-
niec miast i przybysz ze wsi dostrzega obecno  policji, a cz sto tak e oddzia ów 
szybkiego reagowania, co nie wspó tworzy atmosfery koncyliacji ani porozumie-
nia mi dzyetnicznego, do których nawo uje si  z plakatów, trybun i szpalt praso-
wych.

Nawet ci, którzy doceniaj  znaczenie specjalistów dla rozwoju Tybetu, nie mog  
pogodzi  si  z faktem, e tym mianem okre la si  tak e robotników wykwaliko-
wanych. Ci za  s  coraz liczniejsi w zwi zku z nasileniem w ostatnich latach prac 



budowlanych i ró nych inwestycji. Zadaje si  zatem pytanie, dlaczego na miej-
scu nie kszta ci si  Tybeta czyków w umiej tno ciach zawodowych, a przynajm-
niej nie czyni si  tego w stopniu wystarczaj cym. Takich w tpliwo ci nie rozwie-
j  argumenty o kulturowym uwarunkowaniu etosu pracy, o ró nicach w poziomie 
odpowiedzialno ci, zdolno ci zachowania sta ego rytmu pracy, reglamentacji wy-
poczynku itp.

Z podobnymi problemami spotykaj  si  przedsi biorcy w wielu krajach rozwi-
jaj cych si  i ucz  si  cz sto niekonwencjonalnych metod radzenia z nimi. W adze 
chi skie mog  jednak zawsze si gn  do rozwi zania najprostszego, czyli odwo-
a  si  do w asnego rynku si y roboczej, zdyscyplinowanej i znanej z pracowito ci. 
atwo  i efektywno  takiego wyboru kusi, ale trzeba za niego p aci  niezadowo-

leniem bezpo redniego otoczenia, które aspiruje do uczestnictwa w rozwoju. Sytu-
acja taka prowadzi do alienacji tego rozwoju, staj cego si  rzeczywisto ci  sam  
dla siebie, dziej c  si  niejako poza spo ecze stwem nadal zamkni tym w sobie.

Inn  wa na spraw  jest upolitycznienie ycia spo ecznego. Je li w szko ach 
wiesza si  has a ka ce cieszy  si  ze wzrostu PKB i walczy  z przejawami se-
paratyzmu, jest to zwyk y b d socjotechniczny przeniesiony ze szkó  chi skich, 
których uczniowie zreszt  równie  owych hase  nie rozumiej . Trudno dziwi  si  
temu, e Tybeta czycy ucz  si  w ten sposób postrzega  Chi czyków jako wyznaw-
ców kultu tajemniczego PKB, znajduj cego si  w opozycji do negatywnej si y se-
paratyzmu i tym samym przypisuj  im wyznawanie jakiej  obcej religii, wyobra-
onej na mod  w asnej. Tymczasem zespó  podobnych zachowa  rytualnych jest 

w przypadku Chi czyków danin  dla pewnej politycznej abstrakcji dopasowywa-
nej do praktyki ycia. Dla Chi czyka abstrakcja ta mo e by  symbolem wspólno-
ty narodowej i politycznej. Dla Tybeta czyka, nawyk ego do rodzimych abstrak-
cji lozoczno-religijnych, s  one sposobem porz dkowania wiata. Zderza si  tu 
umowno  z realizmem. 

Ten ostatni, rozumiany jako codzienno , bywa dla Tybeta czyków nieprzyjazny 
i uwieraj cy. Decyduj cy o sprawach Tybetu Chi czycy, utartym dla siebie wzo-
rem, operuj  zestawem hase  czy wskazówek co do post powania, wynikaj cych 
ze stereotypu buntowniczej prowincji. Niebezpiecze stwo neutralizuje si  na spo-
sób magiczny: list  hase -zalece , dotykaj cych tego, co dla Tybeta czyka wa ne, 
dla Chi czyka za  nie istnieje lub nie liczy si  na co dzie , mianowicie religii. Ta 
ostatnia, nie do  e trudna do poj cia jako zespó  wskaza  yciowych umiejsco-
wionych w obcej kulturze, to sprawia jeszcze polityczne k opoty, gdy  jej ekspo-
nentem jest wrogi Chi czykom dalajlama. Na dodatek kultura tybeta ska jest in-
tegralnie z religi  powi zana, podobnie jak regu y ycia spo ecznego. Nie trzeba 
wi c szuka  analogii w islamie, by niepokoi  si  tym integryzmem.

W konsekwencji ostro ny politycznie dzia acz b dzie nieufny tak e wobec kul-
tury z powodu jej religijnego balastu. W tej sytuacji represje, w tym nawet wi zie-
nie, grozi  mog  (nie zawsze musz ) komu , kto publicznie b dzie nawo ywa  do 



piel gnowania kultury narodowej, tradycji i j zyka. W latach 80. w adze peki -
skie oskar y y swoj  lhask  delegatur  o �lewicowe odchylenie� z powodu m.in. 
jej krytycyzmu wobec kultury narodowej Tybeta czyków. Nie zamkn o to pro-
blemu gdy  postawy takiej nie zlikwiduje si  okólnikiem, rodzi si  ona z braku 
zrozumienia ró nic kulturowych i tolerancji dla owych ró nic. Bez szeroko zakro-
jonego programu moderowania tych ró nic i wzajemnej otwarto ci na unikaj cy 
dydaktyzmu dialog, trudno b dzie rozwi za  tzw. �problem Tybetu�.

Tymczasem wydaje si , e spora, cho  trudna do okre lenia cz  Tybeta czy-
ków jest niech tna lub nawet wroga wobec chi skiej obecno ci, a zatem równie  
niezdolna do dialogu, co przek ada si  tak e na ich stosunek do Chi czyków jako 
ludzi. Atmosfera ta deprymuj co wp ywa na tych, którzy dialog ów podj li lub tyl-
ko s  do niego gotowi. Argumenty opozycyjne bowiem g osi si  atwiej od pozy-
tywnych, szczególnie tam, gdzie daje si  odczu  obecno  formacji mundurowych. 
Dotyczy to szczególnie wa nych rodowisk opiniotwórczych, a wi c przede wszyst-
kim Lhasy i o rodków typu miejskiego. Nie nale y zapomina  o tym, e w Tybe-
cie silne by y od czasów redniowiecznych postawy lo-chi skie, które wcale nie 
obumar y, lecz rodowisko w jakim dzia aj  wcale im tego dzia ania nie u atwia.

Na d u sz  met  postawy takie wynagradzane s  jednak atwiejszym funkcjono-
waniem w spo ecze stwie, tote  pog bia si  proces adaptacji. Polega on nie tylko 
na biernym uznaniu konieczno ci s siedztwa, lecz tak e na uczeniu si  indywidual-
nych i zbiorowych reakcji, ich uwarunkowa , korzystania z instytucji w a ciwych 
drugiej kulturze, tak e cz ciowego uczestnictwa w ich funkcjonowaniu. Taki pro-
ces jest tym szybszy i skuteczniejszy im aktywniej bior  w nim udzia  obie strony. 
Jednak nie sta o si  to jeszcze zachowaniem normalnym dla Chi czyków mieszkaj -
cych w Tybecie, cho  niektórzy kultur  tybeta sk  rozumiej  i s  ni  zafascynowani. 
Tybeta czycy musz  cz sto adaptowa  si  do regu  ustalanych przez Chi czyków 
i do ich zachowa , inaczej bowiem trudno by im by o y  we w asnym kraju. Na-
tomiast Chi czycy wprawdzie mog  � przynajmniej na p aszczy nie poznawczej � 
wchodzi  w kr g kultury tybeta skiej, ale nie przyjm  jej kodu jako warto ci norma-
tywnej. Jedni b d  gotowi akceptowa  jej oryginalno , nawet relatywn  wielko , 
inni natomiast ywi  b d  dla niej pogard  jako no nika �zacofania�. Trudno te  do-
strzec wysi ki zmierzaj ce do przezwyci enia etnocentryzmu, chocia by w posta-
ci tak prostych zabiegów jak odpowiednie publikacje, kursy czy lekcje w szko ach, 
nie mówi c o wspólnych klubach sportowych czy dyskusyjnych.

 Zarzut �lewackich tendencji� stawiany przywódcom sprawuj cym w adz  w po-
cz tkach lat 80. by  tylko cz ciowo usprawiedliwiony ich asekuranck  postaw , 
bardziej za  niezdolno ci  do rozumienia partnera i do podj cia dialogu. Odmien-



n , mielsz  polityk  prowadzi  przys any w 1988 r. do Tybetu nowy przywódca 
partii, Hu Jintao (od 2002 roku sekretarz KPCh i nast pnie prezydent ChRL), któ-
ry pe ni  t  funkcj  do 1992 r. i zyska  opini  tolerancyjnego, czy te  liberalnego 
zarz dcy. Mia  on zreszt  za sob  dobrze oceniane do wiadczenie kierowania wie-
loetniczn  prowincj  Guizhou20. Zacz to wówczas powa niej mówi  o potrzebie 
odrodzenia kultury Tybetu, co w tamtejszym kontek cie dotyczy o zw aszcza y-
cia religijnego. 

Postawiono przede wszystkim na materialn  stron  funkcjonowania klaszto-
rów, podejmuj c intensywniejsz  renowacj  lub odbudow  zniszczonych budyn-
ków oraz ich wyposa enia w atrybuty kultowe. Bardzo cz sto prowadzi o to do 
wytworzenia zupe nie nowej substancji architektonicznej oraz parafernalii litur-
gicznych, które nie maj  ju  warto ci zabytkowych, utraconych podczas zniszcze  
w latach 1959�1972. To akurat nie jest przedmiotem niepokoju prostych rzesz wier-
nych, przedk adaj cych polor nowo ci nad antykwaryczn  patyn . Trzeba przy-
zna , e pewna, cho  by  mo e zbyt ma a, cz  zabytków budownictwa sakralne-
go i wieckiego zosta a wzi ta pod ochron  i poddana profesjonalnej konserwacji. 
Przy tej okazji jednak krytykuje si  (zarówno w samym Tybecie jak i na emigracji) 
utrat  tradycyjnego kolorytu urbanistycznego Lhasy na rzecz wspó czesnego bu-
downictwa, co jest zreszt  bol czk  ca ych Chin. Z kolei w procesie rekonstruk-
cji zabytków dostrzegalna jest troska o zewn trzne wra enie wywierane na miej-
scowej ludno ci i turystach. 

Emigracja minimalizuje znaczenie odnowy klasztorów twierdz c, e przezna-
czone na ten cel fundusze kierowane s  w istocie na inne cele lub ulegaj  korup-
cji, e s  one zbyt ma e i nieporównywalne z poniesionymi stratami. Generalnie 
za  s  przejawem cynizmu bior c pod uwag  utrzymuj ce si  represje wobec reli-
gii i obliczone na wywarcie wra enia na cudzoziemskich turystach (Ackerly 1991: 
9). Podstawowa teza tego rozumowania sprowadza si  do logicznej konstatacji, 
e nie nale a o niszczy  klasztornej infrastruktury, by j  obecnie z trudem restytu-

owa . Trudno jej odmówi  logiki, która jednak musi ust pi  przed konieczno ci  
podj cia decyzji co pocz  z konsekwencjami wydarze  historycznych. Nieuczci-
we jest wi c zarzucanie cynizmu nowym pokoleniom podejmuj cym trud rekom-
pensaty i zado uczynienia.

Drugi aspekt �tybeta skiego odrodzenia� dotyczy wi kszej swobody uprawia-
nia kultu. Jest ona wyra nie widoczna w tybeta skich rejonach Qinghai, Junanu 
i Syczuanu i obj a tak e wiejskie obszary samego Tybetu, w tym ca  jego ludno  

20 W nieprzychylnej Chinom polskiej prasie Hu Jintao nazywany jest �mistrzem sztuki politycz-
nej mimikry� (cytat z jednego ze sta ych korespondentów). Jest to opinia niesprawiedliwa je li b dzie 
si  pami ta  o nietypowych dla zwyczajów aparatu partyjnego jego rz dach w Guizhou, a zw aszcza 
w Tybecie, gdzie zerwa  z asekuranckim dot d stylem kierowania prowincj . Nale y przy tym wzi  
pod uwag , e czas jego sekretarzowania w Tybecie przypad  na kilkuletni okres nawrotu konserwa-
tyzmu i cz ciowego zahamowania reform politycznych po wydarzeniach na placu Tiananmen.



koczuj c , gdzie praktycznie niemal nie ma ani chi skich urz dników, ani oddzia-
ów policji. Zwyk y turysta mo e na górskich terenach zaobserwowa  pielgrzymów 

zd aj cych do wi tych miejsc, kapliczki ze wie o wstawionymi oarami, tak e 
sk ony górskie, brzegi rzek i pojedyncze drzewa obwieszone agami i wst gami 
modlitewnymi. Ich ywe kolory wskazuj  na to, e s  one do  cz sto wymienia-
ne na nowe. Zbli ony do opisanego wystrój miejsc pochówku wskazuje, e przy-
najmniej zewn trzna strona obrz du nie uleg a zmianie. W tym kontek cie warto 
powiedzie , e propagandowe zabiegi o rezygnacj  z jednego z wariantów pochów-
ku, polegaj cego na rozr baniu cia a zmar ego i pozostawienia go drapie nikom, 
nie zosta y uwie czone pe nym sukcesem, zw aszcza w ród koczowników.

Swoboda kultu jest niew tpliwie bardziej ograniczona w miastach. Powa niejsze 
restrykcje nie obj y jednak najwa niejszych wi ty  kraju, którymi kieruj  wp y-
wowi przeorowie, a wi c przede wszystkim Taszilhunpo, b d cego siedzib  pan-
czenlamy (przynajmniej do jego mierci w 1989 r., gdy  pó niej pojawi  si  konikt 
na tle wyboru nast pcy, w wyniku którego usuni to ze stanowisk lub aresztowano 
kilku lamów wy szej rangi). Do kategorii �oszcz dzanych�, czyli ostro nie kon-
trolowanych, nale  te  przynajmniej trzy wielkie klasztory w Lhasie � Drepung, 
Ganden i Sera. Znacznie bardziej wnikliwej kontroli poddane s  natomiast inne 
klasztory miejskie lub znajduj ce si  w rejonach wi kszych aglomeracji, gdy  w a-
dze zak adaj , e mog  tam formowa  si  centra oporu lub pojawia  si  demonstra-
cje niepodleg o ciowe, skuteczne wtedy, gdy mog  zebra  wi ksz  liczb  uczest-
ników, zw aszcza obserwatorów zagranicznych. Wprawdzie wymienione wielkie 
wi tynie te  nie s  wolne od takich zagro e , to ich ranga religijna utrudnia poli-

tyczne manipulowanie nimi i dlatego ciesz  si  one wi ksz  wolno ci . 
W latach 90. cz sto dyskutowanym na Zachodzie przejawem restrykcji by y 

zasady przyjmowania nowicjuszy do klasztorów. Poniewa  nie zosta y one opu-
blikowane, poszczególne relacje o nich ró ni y si  mi dzy sob  w pewnych punk-
tach, pochodz  bowiem z rozmaitych prywatnych przekazów. Oto wersja, jak  au-
tor uzyska  w Syczuanie od by ego prze o onego klasztoru, posiadaj cego status 
przerodze ca (potocznie zwanego � ywym Budd �) i pochodz cego z zamo nej, 
a poprzednio represjonowanej rodziny. Sam by  wi ziony, za  po wyj ciu na wol-
no  nie wróci  wprawdzie do ycia klasztornego, ale pozosta  blisko zwi zany 
z monastycznymi strukturami. 

Zgodnie z jego przekazem, kandydat na mnicha musi okaza  zgod  rodziców, 
mie  uko czone 18 lat, rednie wykszta cenie, popiera  polityk  partii i pa stwa, 
jak te  pochodzi  z rejonu, na którym dany klasztor dzia a. To ostatnie musi by  
potwierdzone za wiadczeniem lokalnych w adz, praktycznie równowa nym jej zgo-
dzie, która powinna by  wydana po sprawdzeniu kandydata i jego rodziny przez 
organa bezpiecze stwa pod k tem lojalno ci i ewentualnych kontaktów z emigra-
cj . Niezale nie od aspektu lustracyjnego, zgoda organu administracyjnego jest 
konieczna dla zmiany przypisania meldunkowego i dotyczy nie tylko wst puj -



cych do klasztoru. By a ona zawsze wymagana w Chinach i tak jest równie  dzi-
siaj, bez wzgl du na rodzaj wyznania. 

ród a publikowane za granic  utrzymuj , e wymagane jest odr bne za wiad-
czenie biura bezpiecze stwa, e potrzebna jest zgoda w adz administracyjnych na-
wet poziomu prowincji oraz zgoda komitetu kieruj cego klasztorem, a tak e wy-
móg by rodzice kandydata nie byli cz onkami partii. Bardzo prawdopodobne, e 
cz  tych dodatkowych przeszkód na drodze do nowicjatu wyst puje rzeczywi cie 
w zale no ci od widzimisi  urz dników, niemniej wszelkie starania mieszka ców 
wsi o wymeldowanie po czone s  z wieloma utrudnieniami biurokratycznymi. 

Cz sto urz dnicy traktuj  ca  procedur  jako ma o wa n , a na dodatek ule-
gaj  perswazji, gdy  nikt nie ciga osób emigruj cych ze wsi bez stosownej do-
kumentacji. Jeszcze cz ciej klasztory lekcewa  przepisy poniewa  ka dy nie-
mal nowicjusz wnosi swoisty, wymierny materialnie, posag. Przymykaj  one oczy 
nawet na podstawowy wymóg, jakim jest pe noletnio  kandydata. Wielokrotnie 
spotyka em pocz tkuj cych mnichów, kwalikuj cych si  z wygl du na uczniów 
szko y podstawowej, a na bezpo rednie pytanie o wiek uzyskiwa em odpowied  
potwierdzaj c  owe wra enie. Otwarto , z jak  pada a taka informacja wskazy-
wa a, e ocjalny próg wieku nie odgrywa roli decyduj cej, inaczej zauwa alne 
by oby wahanie lub próba przemilczenia pytania. 

Inny wymóg � zgodno ci miejsca zamieszkania z lokacj  klasztoru � tak e nie 
jest przestrzegany. W prowincji Gansu spotka em 10-letniego nowicjusza z Mon-
golii Wewn trznej, za  w Syczuanie rodziców, którzy umie cili swoich synów 
w klasztorach Tybetu. Przyznawali oni, e musieli op aci  si  przyjmuj cemu klasz-
torowi darem wyra aj cym si  sumami przekraczaj cymi mo liwo ci przeci tnie 
zamo nego gospodarstwa. By  on jednak równowa ny kosztom ponoszonym za 
kilkuletni  nauk  dziecka w szkole redniej.

Racjonalno  ogranicze  przestrzennych nie jest jasna. By  mo e chodzi o po-
stawienie bariery rozrastaniu si  klasztorów o ugruntowanej reputacji i tym samym 
limitowania ich wp ywów, co wszak e prowadzi do pojawienia si  spo ecznego 
nacisku na otwieranie nowych klasztorów, praktycznie za  restytucj  niegdy  za-
mkni tych. Jest faktem, e ka dy klasztor ma wyznaczony pu ap liczebno ci mni-
chów, ustalany rzekomo samorz dnie i zawsze poni ej jego dawnej pojemno ci 
(z wyj tkiem liczniejszej ni  w przesz o ci wspólnoty zakonnej w Taszilhunpo). 
Zawsze te , kiedykolwiek o to pyta em, okazywa o si , e jest on przekroczony 
i to nieraz znacznie. 

Tak wi c regulacje prawne dotycz ce religii, podobnie jak i w innych dziedzi-
nach praktyki yciowej, nie s  przestrzegane. Nie jest zatem w pe ni wiarygodna 
(jako zani ona) ocjalnie podawana liczba prawie 50 tysi cy mnichów przeby-
waj cych w klasztorach lamaistycznych, w czaj c znajduj ce si  poza Tybetem, 
która jest znacz co ni sza ni  w czasach przed ustanowieniem ChRL. Przed refor-
mami komunistycznymi si ga a ona, wed ug pewnych ocen, nawet miliona, czyli 



wi cej ni  po owy ludno ci m skiej (w tym wyliczeniu mo na praktycznie pomi-
n  kobiety, gdy  klasztory e skie by y stosunkowo nieliczne).

Nale a oby wróci  do reglamentacji wieku dla nowicjuszy. Niekiedy uwa a 
si  j  za pogwa cenie zasad ycia monastycznego i tradycji, a tym samym kultury 
tybeta skiej. Mówi si  wprost o represyjnych restrykcjach i sprzeczno ci z bud-
dyjskim prawem stwierdzaj cym, e 7-letnie dziecko mo e wst pi  do klasztoru 
(Ackerly 1991: 10). Jednak e �mo e� nie znaczy �musi�, a nawet �powinno�, bo-
wiem klasztory od dawna przyjmowa y ludzi w dowolnym wieku, nie mo na wi c 
mówi  o pogwa ceniu jakichkolwiek zasad. Praktyka oddawania dzieci do nowi-
cjatu uzasadniona by a brakiem wieckiego szkolnictwa. Zatem wczesna nauka 
czytania tekstów i ewentualnie zdobywania stopni znamionuj cych wiedz  reli-
gijn  by a w pe ni naturalna, zgodna z tradycj , cho  nie powi zana z prawem � 
religijnym b d  zwyczajowym. Ograniczenie liczby dzieci traaj cych do klasz-
torów rzeczywi cie odbiega od dawnej praktyki tybeta skiej, ale te  jest prost  
konsekwencj  tendencji modernizacyjnych.

Wprawdzie i dzi  w pewnych rejonach Tybetu o wiata podstawowa bywa trud-
no dost pna, jednak wi kszo  m odzie y ma mo liwo  zdobycia wykszta cenia 
na miar  zbli on  do wspó czesnych wymogów, której by aby ona pozbawiona 
w klasztornych murach. Jest to wi c najprawdopodobniej zasadniczy motyw owe-
go przepisu. Dodatkowego mo na domy la  si  w chi skiej praktyce zwyczajo-
wo-legislacyjnej, która traktuje niepe noletnich jako osoby przypisane do rodziny 
i niezdolne do podejmowania samodzielnych wyborów w sieci spo ecznych uza-
le nie , a nadto niezdolne do dojrza ych wyborów dotycz cych wiary i przysz o-
ci. Zasada mówi ca, e dzieci znajduj  si  pod pe n  w adz  rodziców jest wspól-

na tradycji chi skiej i tybeta skiej, ró nica dotyczy wzgl dnego warto ciowania 
nauki szkolnej i monastycznej. 

Ostre negatywne reakcje wobec limitu wieku p yn ce ze strony emigracji i eu-
ro-ameryka skiego lobby pro-tybeta skiego tym bardziej zaskakuj , e ze strony 
kierowniczych kr gów emigracyjnych i samego dalajlamy nadchodz  zapewnienia 
o pragnieniu modernizacji Tybetu, w tym sposobu funkcjonowania instytucji reli-
gijnych, w wypadku powrotu do ojczyzny. Ten kontekst pozostaje aktualny tak e 
w odniesieniu do chi skich prób przekonania Tybeta czyków o potrzebie ograni-
czenia ostentacji przy ceremoniach religijnych, podczas których zu ywa si  wie-
le mas a i m ki do celów rytualnych. Jednak e wbrew zapewnieniom o otwarto-
ci na nowe formy religijno ci, podobne chi skie apele uwa a si  na emigracji za 

�przyk ad tego jak partia ustawicznie wtr ca si  do praktyk religijnych ludno ci 
wieckiej� (Ackerly 1991: 11). Nale y tu odnotowa , e owemu �wtr caniu si � 

nie towarzysz  zakazy ani administracyjne utrudnienia. Brakuje bowiem wci  me-
chanizmów pozwalaj cych wp yn  na zwyczajowe praktyki wspó zawodnictwa 
w demonstrowaniu bogactwa i ambicji przez lokalne grupy (wioski, linea e itp.). 



Nadal okazje religijne lub obrz dy rodzinne stanowi  forum publicznych prób re-
dystrybucji statusu spo ecznego takich grup. 

Niezbyt skutecznie dzia aj  te  spo eczne mechanizmy pomocy zubo a ym 
czy zmarginalizowanym cz onkom grupy. Wci  bowiem, cho  w mniejszym ni  
dawniej stopniu, utrzymuje si  zwyczaj, e ubogie rodziny na zako czenie sezo-
nu zbiorów udaj  si  w pe nym zestawie na ebry, by cz ciowo chocia  wype ni  
swoj  spi arni  (por. relacje z pocz tków XX w., Ekvall 1939).

W ród bol czek systemu ycia klasztornego narzuconego przez Chi czyków, 
wymienia si  �przepisy wymagaj ce od mnichów wielogodzinnej pracy, nie pozo-
stawiaj cej czasu na nauk � (Ackerly 1991: 10). Zarzut ten po prostu dziwi, gdy  
idzie tu w istocie o przywrócenie dawnej instytucji gospodarstw hodowlanych lub 
rolniczych, które istnia y przy ka dym niemal klasztorze, niezale nie od feudalnej 
zale no ci obejmuj cej cz  okolicznej ludno ci. W a nie to skojarzenie z prak-
tykami uznanymi za form  wyzysku sprawi o, e pomys  restytucji gospodarstw 
przyklasztornych pocz tkowo mia  wielu przeciwników we w adzach prowincji. 
Przewa y  ostatecznie argument, e prywatyzacja i prawo do rozwijania przedsi -
biorczo ci nie mog  by  stosowane wybiórczo i wyklucza  klasztory jako pod-
mioty prawne. Dodatkowo za takim wyborem przemawia a mo liwo  samowy-
ywienia wspólnoty mnichów, zdejmuj ca cz  obci e , które wierni bior  na 

siebie dobrowolnie, dostarczaj c ywno  w formie darów.
W przytoczonym wy ej cytacie idzie zatem o przepisy pozwalaj ce klasztorom 

podejmowa  dzia alno  gospodarcz , za  spadaj ce w zwi zku z tym na mnichów 
obowi zki zale  od wewn trznego podzia u pracy ustalanego jak dawniej przez 
wspólnot  czy jej kierownictwo. W tradycyjnych klasztorach zawsze istnia a war-
stwa mnichów pos uguj cych lub wykonuj cych prace r kodzielnicze i gospodar-
cze, nie uczestnicz cych wi c w studiowaniu ksi g religijnych. Nic si  zatem nie 
zmieni o poza zniesieniem dotychczasowych ogranicze  wykonywania dochodo-
wych prac zycznych. Z moich obserwacji zreszt  wynika, e stadami klasztornymi 
opiekuj  si  w du ym stopniu ludzie wieccy, w tym kobiety, które przej y udój. 
Jest rzecz  oczywist , e ich praca jest form  daru lub oary i nie bywa op acana 
(poza prawem do korzystania z cz ci produktu). Administracja pa stwowa mo-
g aby wprawdzie wymaga  zastosowania w takim przypadku przepisów o zatrud-
nieniu i wiadczeniach socjalnych, ale tego nie czyni, podobnie zreszt  jak wobec 
przedsi biorstw wieckich.

Poza tradycyjnymi pracami gospodarczymi klasztory mog  zgodnie z prawem 
zajmowa  si  rzemios em, handlem i wytwórczo ci , teoretycznie nie pozostaj -
cych w sprzeczno ci z g ównym celem instytucji religijnej. W ramach tej dzia al-
no ci mie ci si  te  turystyka, czyli demonstrowanie cudzoziemcom, w tym tak e 
Chi czykom, wn trz wi tynnych oraz rytua ów. W tym przypadku zarzuty tra-
dycjonalistów wobec takich praktyk nie nasuwaj  podejrze  o ob ud , gdy  w po-
równaniu z dawnymi, zamkni tymi dla obcego wiata klasztorami i ca ym krajem, 



ich dzisiejsze pe ne otwarcie w rozumieniu tradycjonalistów graniczy ze wi to-
kradztwem. Wprawdzie lamaizm w innych krajach nie by  a  tak ksenofobiczny, 
lecz w Tybecie taka by a jego specyczna tradycja, chocia  narzucona z zewn trz. 
Komentarze na ten temat, p yn ce z kr gów emigracyjnych s  jednak stosunkowo 
agodne. Ograniczaj  si  one g ównie do krytykowania ustalonych op at za us ugi 

turystyczne zamiast zwyczajowych dobrowolnych datków oraz do absurdalnych, 
lecz dobrze ilustruj cych postawy antychi skiego zacietrzewienia pomówie , e 
dochody z tego tytu u przechwytuj  Chi czycy i przeznaczaj  je na nansowanie 
aktów represji wobec Tybeta czyków. W istocie jest to jedna ze sta ych pozycji 
nansowania wewn trznego klasztorów.

Sprawami nansowymi zajmuje si  z zasady zarz d klasztoru, który � tak jak 
w przesz o ci � nie rozlicza si  z nich przed wspólnot  zakonn , co stwarza atmos-
fer  sprzyjaj c  nieufno ci. Zarz d ten (zwany �demokratycznym komitetem za-
rz dzaj cym�) podejrzewany bywa o reprezentowanie interesów chi skich, a przy-
najmniej o zale no  od administracji. To ostatnie odpowiada prawdzie o tyle, e 
zarz dy musz  wspó pracowa  z administracyjnymi organami do spraw religii, któ-
rym formalnie podlegaj  i których pomocy czy zgody wymaga codzienne funkcjo-
nowanie klasztorów. Powinny zatem sk ada  im sprawozdania (nie jest jasne czy 
dzieje si  to w trybie regularnym i do jakiego stopnia jest egzekwowane) i wys u-
chiwa  upomnie  oraz wskazówek. Komitety zarz dzaj ce wprowadzono po re-
belii 1959 roku i wówczas sk ada y si  z tzw. �biednych lamów�, czyli nie zwi -
zanych pochodzeniem z warstwami uprzywilejowanymi. Ich dzisiejsza zale no  
od w adz jest naturaln  konsekwencj  pragmatycznego konformizmu obliczonego 
na bezkoniktowe funkcjonowanie, cho  naturalnie wywo uje poczucie dyskom-
fortu u starszych lamów i niejednokrotnie buntu u m odszych.

Obok tych komitetów, ró ne osoby nadal sprawuj  tradycyjne funkcje odpo-
wiedzialnych za organizacj  rytua ów, przygotowanie debat, tok nauki, za dyscy-
plin  w trakcie nabo e stw, sprawy gospodarcze itp. Zast pi y one natomiast nie-
formalne kierownictwo sprawowane przez bliskie otoczenie przeora (zwyczajowo 
by a to wykszta cona starszyzna klasztoru). Z pewnego punktu widzenia jedno au-
torytarne rozwi zanie wesz o w miejsce innego. Rola samego przeora natomiast, 
jak i niegdy , zale y g ównie od jego cech osobistych i ewentualnej charyzmy bez 
wzgl du na to czy jest on przerodze cem i jakiej postaci panteonu buddyjskiego 
jest on inkarnacj . 

Formalny autorytet sakralny dawnej grupy kierowniczej ust pi  przed wiec-
kim autorytetem, demokratycznym z litery prawa, bo pochodz cym z wyboru, jak-
kolwiek ów wybór bywa wynikiem uzgodnie  z czynnikami zewn trznymi. Nie 
oznacza to, e autorytet sakralny znikn  ca kowicie, ale jest on mo e bardziej ni  
w przesz o ci funkcj  wewn trznego uk adu si  i wyst powania nieformalnych au-
torytetów osobistych. Mówi c o wieckim autorytecie nie mam na my li statusu 



cz onków komitetów, którzy s  równie  mnichami, ale ród o nadania i nadzoru 
ich pozycji, czyli w adz  polityczn .

Zwi zki mi dzy religi  i polityk  zawsze by y równie wa ne jak relacje mi dzy 
klasztorami i wiernymi, co pozostaje aktualne tak e na emigracji. Chocia  w Tybe-
cie ta ostatnia relacja jest szczególnie bliska (co jest regu  w buddyzmie kierunku 
Therawady), nie mamy wiarygodnych informacji o jej stanie. Spotyka si  raczej 
ogólne wypowiedzi typu �ludzie wieccy maj  utrudnione uczestnictwo w obrz -
dach religijnych lub zamawianie ich we w asnym imieniu celem przeprowadzenia 
w domu prywatnym lub na terenie publicznym� (Ackerly 1991: 11). Twierdzi si  
tak na podstawie ogólnych przepisów zezwalaj cych na mod y w miejscach kul-
tu, ale nie poza nimi. Gdyby litera prawa by a przestrzegana, oznacza oby to bole-
sne uderzenie w tradycj , która przewiduje wiele interwencji rytualnych w rodzi-
nie (np. periodyczny obrz d za jej pomy lno , okazjonalne egzorcyzmy, mod y 
przy zmar ych) i w przestrzeni traktowanej przez prawo jako � wiecka�, ale na-
cechowanej atrybutami wi to ci, takich jak miejsca pochówku (przy braku regu-
larnych cmentarzy) lub teren dorocznych obrz dów odbywaj cych si  w imieniu 
wspólnoty lokalnej, przywi zany z regu y do konkretnego punktu topograczne-
go, zwykle jakiej  wi tej góry.

Wiadomo, e Tybeta czycy cz sto pielgrzymuj  i to nie tylko do klasztorów, 
lecz tak e do rozlicznych miejsc uznawanych za wi te. Najbardziej chyba zna-
nym i ucz szczanym celem pielgrzymek jest góra Kailasz, ale jest te  wiele in-
nych miejsc kultu i s  one dost pne bez przeszkód. Równie , wed ug relacji uzy-
skanych na terenach pasterskich, koczuj ce rodziny sprowadzaj  w razie potrzeby 
lamów celem odprawienia rytua ów. Osiadli Tybeta czycy tak e korzystaj  z ta-
kiej mo liwo ci, ale ta informacja pochodzi z Syczuanu, czyli spoza Tybetu w a-
ciwego. Nie ma te  przeszkód z uzyskaniem pos ugi polegaj cej na wyznaczeniu 

miejsca pochówku, czy te  innego zabiegu astrologicznego. Najprawdopodobniej 
wi c wspomniany przepis o obrz dach religijnych poza terenem klasztornym eg-
zekwowany jest wówczas gdy w rachub  wchodzi wi ksze zgromadzenie ludno-
ci obs ugiwane przez kilku lub wi cej lamów i to g ównie w miastach, osiedlach 

typu miejskiego lub w ich pobli u, nie za  w domostwach prywatnych.
Ograniczenia administracyjne dotycz ce ycia religijnego stosuje si  selek-

tywnie. Nie przywi zuje si  do nich wi kszej wagi w prowincjach s siaduj cych 
z Tybetem, gdy  jest to obszar dawnego s siedztwa, d ugotrwa ej i zaawansowa-
nej akulturacji, która st pi a postawy nacjonalistyczne. Tam gdzie chi ska lud-
no  (i w adze) oswoi y si  z odmienn  lamaistyczn  obrz dowo ci  i mentalno-
ci , a ludno  tybeta ska z Chinami i chi skimi zwyczajami, wzajemna nieufno  

przestaje by  regulatorem nastrojów. Wprowadzane w Tybecie restrykcje dotycz ce 
sfery religijnej maj  przede wszystkim na celu niedopuszczenie do manifestowania 
wrogo ci. Z tego te  wzgl du kontrola nie obejmuje rzadko zaludnionych i ma o 
upolitycznionych peryferii Tybetu. Ponadto wsz dzie tam, gdzie w administracji 



przewa aj  Tybeta czycy, sprawy religii traktowane s  bardziej tolerancyjnie, co 
wynika z przekonania, e jest to konieczny aspekt funkcjonowania jednostek i ca-
ych spo eczno ci, niekoniecznie gro ny z punktu widzenia spokoju spo ecznego, 

nawet je li przy okazji daje upust indywidualnemu niezadowoleniu. 

*   *   *

Reasumuj c, ocieplenie polityczne w Tybecie z ostatniego pi tnastolecia nie 
przynios o jeszcze tej prowincji pe nego spokoju i pozostaje ona scen  sporadycz-
nych zamieszek, jednak na zdecydowanie mniejsz  ju  skal  ni  w drugiej po o-
wie lat osiemdziesi tych. Ich motywy nie tkwi  ani w materialnej stronie bytowa-
nia, ani w braku opieki socjalnej, które to argumenty przytoczy by socjolog dla 
wyja nienia podobnej sytuacji w Europie. Warunki ycia w Tybecie uleg y popra-
wie, przywrócono niektóre swobody religijne, dzia a o wiata w ojczystym j zy-
ku, nauka chi skiego obj a ju  wi kszo  m odzie y i upowszechnia si  nauka 
angielskiego. Ukazuje si  w nim prasa i literatura po tybeta sku, z Szekspirem 
w cznie, kultywowana jest rodzima kultura, a dum  z niej dowarto ciowuj  rze-
sze turystów. wiadczy to o tym, e spo ecze stwo Tybetu funkcjonuje w warun-
kach znacznie korzystniejszych, chocia  nie usuwaj  one wszystkich zagro e  dla 
to samo ci kulturowej. 

Oczywi cie modernizacja kraju, jak zawsze, niesie zagro enia dla to samo ci, 
ale nikt ju  nie zajmuje si  reglamentacj  kultury tybeta skiej na dziedziny, które 
powinny si  zmienia  i te, które wchodz  w sk ad �post powego� dziedzictwa, ja-
kie powinno zosta  zachowane. Kierunek tej modernizacji jest wypadkow  mo -
liwo ci materialnych, o rodków z których p yn  bod ce, aktywno ci edukacyjnej, 
zapotrzebowania ju  istniej cego i kreowanego, a wreszcie atmosfery wp ywaj -
cej na poziom aspiracji. Z tych wzgl dów kierunek i tempo modernizacji b dzie 
inny w samym Tybecie oraz w ród Tybeta czyków na emigracji, ale mi dzy nimi 
b dzie stale istnia o sprz enie zwrotne.

Wprawdzie dalajlama lansuje nostalgiczn  wizj  Tybetu oraz jej �eksporto-
w � wersj  przeznaczon  dla ludzi Zachodu, fascynuj cych si  jedynie jego eg-
zotyczn  kultur , bo jest to potrzebne dla zdobywania sympatii zagranic . Zacho-
wuje on jednak pow ci gliwo  w kre leniu wizji odrodzenia Tybetu dla samych 
jego mieszka ców. Przedstawienie konkretnego programu owego odrodzenia po-
zostawia na czas po uzyskaniu niepodleg o ci lub rzeczywistej autonomii, bo oba 
te cele przemiennie formu uje w swoich wyst pieniach. Tradycjonalno-nacjona-
listyczna opcja o rodków radykalnej emigracji równie  nie jest skrystalizowana 
i pe ni g ównie funkcj  mobilizacyjno-integruj c .

Ludno  Tybetu pozostaje politycznie bierna, nawet je li pewne jej od amy 
reaguj  resentymentem wobec ró nych aspektów chi skiej obecno ci. Zajmuj  
j  bardziej kwestie bytowe i wykorzystania mo liwo ci rozwijania przedsi bior-



czo ci. Zarzewiem niepokojów s  na ogó  ludzie m odzi, w wi kszo ci mnisi, de-
monstruj cy przy ró nych okazjach przeciwko chi skiej obecno ci i podejrzewa-
ni � mniej lub bardziej s usznie � o uleganie inspiracjom p yn cym z zewn trz. 

wiadczy to nie tyle o tym, e klasztory pozostaj  centrami oporu � bo to jest 
oczywiste przy braku innych mo liwo ci organizowania si  � co o tym, e uzy-
ska y one pewien margines swobody, pozwalaj cy równie  na piel gnowanie na-
strojów opozycyjnych.

Wolno ci religijne s  ju  znaczne, ale jeszcze niepe ne. Niektóre ich ogranicze-
nia z trudem poddaj  si  racjonalizacji, jak na przyk ad zakaz przeprowadzania eg-
zaminów dla mnichów na stopie  gesze, b d cy odpowiednikiem doktoratu z teo-
logii. Wprowadzono go w 1989 r. z powodu wypowiedzi pewnych lamów podczas 
takiego egzaminu, który ma form  publicznej debaty i umo liwia zadawanie pyta  
oraz deklarowanie stanowisk przez obecnych. Egzaminy wznowiono w 2004 r. po 
16-letniej przerwie ze zmienionym regulaminem, który ma zapewni , e kandyda-
ci b d  politycznie bardziej spolegliwi. Wiele publicznych wypowiedzi, nieprzy-
chylnych Chi czykom, nie musia o ko czy  si  zamieszkami, jak te z 1989 roku, 
gdyby nie represyjna odpowied  si  porz dkowych. Nadaje ona rozg os wydarze-
niu, k opotliwy dla w adz a oczekiwany przez inicjatorów.

Nerwowe reakcje chi skie na podobne wyst pienia zadziwiaj  w kontek cie 
mocarstwowego statusu, do którego pa stwo to � zreszt  zrozumiale � aspiruje. 
Wielko  kojarzy si , przynajmniej w Europie, z wyrozumia o ci  dla s abszych. 
Kontrargument, który pojawia si  w takich okoliczno ciach brzmi, e w kluczo-
wych sprawach obowi zuje pryncypialno . T  spraw  jest w danym wypadku in-
tegralno  terytorialna rozumiana nie tyle jako zasada porz dku mi dzynarodo-
wego, co tradycyjnie rozumianego interesu narodowego. W przypadku Chin budzi 
to tym wi ksze emocje, i  ten olbrzymi kraj wielokrotnie rozpada  si  na odr bne 
w adania, ostatni raz stosunkowo niedawno, bo po ustanowieniu republiki w pierw-
szej po owie XX w., a odrywanie kawa ków jego terytorium i plany podzia u kra-
ju by y sta ym zagro eniem ze strony mocarstw kolonialnych.

Gro ba rozcz onkowania pa stwa uzasadnia  ma zatem uczulenie na punkcie 
demonstracji w Tybecie, bowiem ich antychi skie intencje rozumie si  nie jako pro-
test przeciwko metodom polityki tam prowadzonej lecz jako wyraz postaw separa-
tystycznych. Oznacza to, e w adze Chin wi  je z niepodleg o ciowymi aspira-
cjami rodowisk emigracji tybeta skiej, uznaj c t  ostatni  za czynnik kszta tuj cy 
polityk  w regionie, zdolny do czego  wi cej ni  tylko propagandowe populary-
zowanie swoich ambicji na arenie mi dzynarodowej. W tym uj ciu emigracja jest 
tylko pozornie s aba, dysponuje bowiem si  sprawcz , zdoln  do zmiany realiów 
politycznych. Nale y si  domy la , e jest to zdolno  do wywo ania rebelii zbroj-
nej, powtórzenia wydarze  z lat 1959�60 i umi dzynarodowienia problemu w ska-
li równoznacznej z utrat  autorytetu przez Chiny.



W takim uj ciu problem wydaje si  nierozwi zywalny, gdy  emigracja pozosta-
nie jeszcze czas d u szy rodowiskiem aktywnym politycznie. Tym samym opty-
malna strategia mo e polega  na tym, by stworzy  w Tybecie takie warunki, eby 
spo ecze stwo nie by o zainteresowane przy czeniem si  do rebelii. W ten sposób 
wracamy do punktu wyj cia, czyli postulatu prowadzenia �wyrozumia ej� polity-
ki w regionie. Jest to dylemat jak kierowa  si  pragmatyzmem w rz dzeniu, uni-
kaj c reakcji drastycznych, nieproporcjonalnych wobec kameralnych (por. egza-
miny buddyjskie) lub ulicznych demonstracji nieuzbrojonych mnichów czy ludzi 
wieckich. Ich brutalno  bywa a dot d wprost proporcjonalna do zmitologizowa-

nego niebezpiecze stwa dezintegracji terytorialnej pa stwa. Chiny, które potra y 
zdoby  si  na pragmatyczn  polityk  gospodarcz  i mi dzynarodow , nie zdo a y 
jej dot d sformu owa  wobec Tybetu. Podsuwanie rozwi zania z zewn trz wyda-
je si  niecelowe, jednak e prowadzi  do niego mo e odwa na odpowied  na py-
tanie czy Tybeta czycy s  wobec rz du tylko nielojalni (jak wiele innych spo e-
cze stw wiata), czy te  kieruj  si  intencjami wywrotowymi. Kwestia polityki 
narodowo ciowej okazuje si  trudniejsza w rozwi zaniu ni  systemowe regulacje 
w pa stwie, podejmowane jak dot d owocnie.

Ideologiczna motywacja tej polityki wydaje si  porównywalna z równie ideolo-
gizowan  postaw  pewnych rz dów zachodnich wobec Chin, domagaj cych si  od 
tego kraju jak najszybszej demokratyzacji. Podobnie Chiny chcia yby, eby Tybe-
ta czycy byli w pe ni lojalni wobec pa stwa i akceptowali je jako wspólne. Jest to 
maksymalizm trudny do osi gni cia w przewidywalnej przysz o ci. 

Wprawdzie stosowanie si y i brutalnych metod jest od stuleci sta ym elementem 
chi skiej praktyki rz dzenia, to w dzisiejszych czasach nie mo na jej usprawiedli-
wi  czymkolwiek, w tym tak e skuteczno ci , gdy  rezultaty s  na ogó  odwrot-
ne. Skoro w ostatnich latach w Chinach przyst piono do cywilizowania wymiaru 
sprawiedliwo ci, proces ten mo e sta  si  równie  podstaw  przeformu owania 
polityki narodowo ciowej w Tybecie. 
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