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WYDARZENIA
„Tybet. W drodze do Kumbum”
wystawa fotografii El¿biety Sêczykowskiej
w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 8.05–30.08.2015
Tybet – cywilizacja barwna i pe³na ¿ywotnoœci, o której
œwiat dowiedzia³ siê stosunkowo niedawno. Pierwotna religia bonu, zawieraj¹ca elementy szamanizmu i animizmu,
w okresie feudalnej dominacji koœcio³a lamaistycznego
zla³a siê w ca³oœæ z buddyzmem, a ten na ca³e tysi¹clecia
zdeterminowa³ ¿ycie duchowe wzbogacaj¹c je w nowe treœci i cele.
Tybet, okreœlany przez wielu dachem œwiata, to niedostêpna, pra¿ona s³oñcem, smagana wiatrami i œniegiem trawiasta kraina, po³o¿ona w znacznej czêœci na wysokoœci
ponad 4500 m n.p.m., otoczona ze wszystkich stron górami
i pustyniami, gdzie temperatura rzadko osi¹ga wiêcej ni¿
10°C. Nic wiêc dziwnego, ¿e ten nieosi¹galny przez wieki
kraj przykuwa³ uwagê wielu osób, oraz ¿e wci¹¿ budzi
nowe, nieustaj¹ce zainteresowanie, fascynuje sw¹ tajemniczoœci¹...
Wystawa prezentowana od dnia 8 maja 2015 r. w PAN
Muzeum Ziemi oraz towarzysz¹ca jej ksi¹¿ka stanowi¹

swoisty autorski zapis z kilku podró¿y do Tybetu, uzupe³niony wiadomoœciami zaczerpniêtymi z literatury, b¹dŸ
w³asnych doœwiadczeñ, których celem by³o poznanie tego
niezwyk³ego miejsca.
Na wystawie zosta³y zaprezentowane przejmuj¹ce, nie
publikowane wczeœniej fotografie ukazuj¹ce nie tylko
bogaty obyczaj i misteria, ale przede wszystkim niczym
nieskalany górski krajobraz, formacje skalne oraz ca³e
surowe piêkno Tybetu.
Podró¿ do Tybetu to wielka przygoda, czasami po³¹czona z walk¹ o przetrwanie, z w³asnymi s³aboœciami
i ograniczeniami, g³odem oraz ch³odem, kiedy trzeba pi¹æ
siê w górê, a brakuje ju¿ energii, si³ czy zwyk³ej motywacji
do osi¹gniêcia celu...
Dziêki posiadanemu „glejtowi” w postaci listu od Dalajlamy nasza ekipa, wówczas jako jedna z niewielu na œwiecie, mia³a szansê uczestniczenia w ceremoniach zastrze¿onych wczeœniej tylko dla mnichów lamaickich, zwi¹-

Ryc. 1. Caka – pok³ady soli wydobywanej z jeziora Caka

Ryc. 2. Pasmo górskie Kun Lun

Ryc. 3. Górskie otoczenie klasztoru Kumbum w dolinie Cong-ka.
Wszystkie fot. E. Sêczykowska

zanych z misterium demonicznego tañca C’am. Odkry³a
tajemnicê maœlanego o³tarza, mog³a dokonaæ „oczyszczenia z grzechów” podczas obchodów nowego roku tybetañskiego w klasztorze Kum Bum w pó³nocno-wschodnim
Tybecie.
Aby wykonaæ to trudne zadanie trzeba najpierw pokonaæ wiele rzek i dolin, wspi¹æ siê na szereg górskich szczytów, czasem do³¹czyæ do grupy podró¿uj¹cych p¹tników
by wraz z nimi pok³oniæ siê opiekunowi i za³o¿ycielowi
klasztoru, wielkiemu reformatorowi koœcio³a lamaistycznego – Cong-kapie.
Wystawa bêdzie czynna do 30 sierpnia 2015 r. w PAN
Muzeum Ziemi w Warszawie, Al. Na Skarpie 27, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach: 9.00–16.00 oraz w niedziele w godzinach 10.00–16.00. Ceny biletów: normalny
– 4 z³, ulgowy – 2 z³, w niedziele wstêp wolny.
El¿bieta Sêczykowska
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