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Pomimo że książka której recenzję poniżej przytaczam nie należy w sensie stricte do nurtu literatury górskiej,
uznałem za stosowane umieszczenie jej w tym dziale, ze względu na samą lokalizację kraju którego książka
dotyczy – Tybetu. Trudno bowiem mówić o Tybecie nie myśląc o najwyższych z gór naszej planety. Tybet to
przecież głównie góry, które ukształtowały jej mieszkańców, ich kulturę, architekturę i sam charakter ludzi. 

Opowieść stanowi zapis rozmów pomiędzy dziennikarzem Thomasem Laird,  a XIV Dalajlamą Tenzingiem
Gyatso. W piękny, nader często filozoficzny sposób, pozostawiający wiele miejsca na własną interpretację i
zastanowienie,  Dalajlama  opowiada  historię  narodzin  i  rozwoju  państwowości  Tybetu  i  jego  narodu.  Od
momentu jego zarania, do czasu utraty autonomii po napaści i aneksji Chin. Książka dotyka sedna kultury
tybetańskiej, buddyzmu, oraz zahacza o mitologię związaną z legendą powstania Wyżyny Tybetańskiej i świata.
Opowiada o historii życia i czynów kolejnych z Dalajlamów, oraz żuciu ówczesnego. Zawiera również szereg
złotych myśli XIV Dalajlamy, a wszystko to okraszone niezwykłym, wyszukanym poczuciem humoru, oraz
pięknymi,  barwnymi  wspomnieniami  XIV  Dalajlamy.  Książka  podejmuję  również  dywagację  i  próbę
odpowiedzi na tak trudny, bolesny i ważki temat, jak zajęcie Tybetu poprzez Chiny, jej przyczyny, oraz postawę
wobec tego aktu napaści innych państw, analizując tą aneksję również poprzez pryzmat czasu jaki od niej
upłynął,  podsumowując  jej  dobre i  złe  strony.  Piękna i  ważna pozycja na rynku wydawniczym,  do której
zgłębienia serdecznie wszystkich zapraszam.
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Informacja prawna – wszystkie wyrażane w niniejszej recenzji książki opinie są wyłącznie moją osobistą opinią na jej temat i jako takie nie są wiążącym określeniem jej
wartości, lecz wyłącznie osobistą autointerpretacją. Wykorzystane w opracowaniu cytaty, lub zdjęcia okładek i inne, mają za zadanie jedynie zaprezentować publikację, oraz
przedstawić opisywane w niej wątki, lub cechy. Recenzja nie jest ofertą handlową, nie powstała na zamówienie firm trzecich, ani nie namawia do zakupu danej książki. 
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