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Gdy Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim (...). Złorzeczył 
Filistyn Dawidowi [przyzywając na pomoc] swoich bogów. Filistyn zawołał do 
Dawida: "Zbliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i 
dzikim zwierzętom". Dawid odrzekł Filistynowi: "Ty idziesz na mnie 
z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana 
Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie odda cię 
Pan w moją rękę, pokonam cię i utnę ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk 
filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzętom: niech się 

przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu.”
1
 

 

Powyższa perspektywa musiała budzić trwogę – zapewne 
większą u Dawida niż u Goliata. Budzi ją poniekąd i dziś. Strach, 
odraza, szok, niezrozumienie – to najczęstsze uczucia, jakie wywołuje 
opis takiego postępowania z ludzkim ciałem. Nawet, gdy – a czasem 
przede wszystkim dlatego, że – jest to ciało zmarłego. W tradycji 
judeochrześcijańskiej ciało jest „mieszkaniem duszy”2; święty Paweł 
nazywa je „świątynią Ducha Świętego”3. Oczywiście rola duszy 
(ducha) w dychotomicznej naturze człowieka jest dużo większa, 
przynajmniej w wierzeniach religijnych europejskiego i blisko-
wschodniego kręgu kulturowego, niemniej to właśnie ciało – 

                                                 
1
 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1991, 1 Sm 17, 42-46. 

2
 W. Tyloch, Judaizm, Warszawa, 1987, s. 322. 

3
 Pismo Święte..., op. cit., 1 Kor 6, 19. 
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w tradycji judaistycznej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej – ma 
dostąpić zmartwychwstania przy końcu czasów, nie sposób więc 
całkowicie go lekceważyć. Brak szacunku względem ciała – np. 
poprzez rzucenie go na pożarcie dzikim zwierzętom – można więc nie 
bez przyczyny odczytywać jako brak szacunku do samej osoby, jeżeli 
zakładamy, że człowiek jest  nierozerwalnie połączony ze swoją 
cielesnością. 

Okazuje się jednak, że taka interpretacja byłaby zbyt wielkim 
uogólnieniem i uproszczeniem. 

 
W Tybecie najbardziej popularnym rodzajem grzebania 

zmarłych jest tzw. pochówek podniebny. Nazwa nie budzi głębszych 
emocji, jest to jednak dokładnie ten rodzaj pochówku, który dla 
przeciętnego człowieka Zachodu stanowi akt niesłychanego barba-
rzyństwa.  

Pochówek podniebny przebiega najczęściej według określonego 
porządku4. W dniu wyznaczonym przez astrologa ciało zostaje 
dokładnie umyte, okadzone palonym jałowcem i przeniesione na 
święte, specjalnie do tego celu przeznaczone miejsce, znajdujące się 
zwykle na wzgórzu lub innej otwartej przestrzeni. Mnisi buddyjscy 
intonują określone modlitwy, następnie rozwijają zwłoki z okrywa-
jącego je białego płótna, a mistrz tantryczny maluje mandalę na 
brzuchu i klatce piersiowej zmarłego. Przez ten czas w okolicy 
pojawiają się już sępy, zwabione obecnością ludzi i zapachem 
kadzidła, który jest dla ptaków zwiastunem wyczekiwanej uczty. 
Mnisi nie pozwalają im jednak na zbliżenie się do ciała przed 
ukończeniem wszystkich wymaganych czynności, odganiają więc 
ptaki za pomocą kijów i krzyków. Inni mężczyźni (rodziapa – „tnący 
zwłoki”) w tym samym czasie, po uprzednim wyostrzeniu tasaków 
i siekier na skałach, oddzielają organy od kości, a następnie kroją ciało 
na części, golą również włosy z głowy nieboszczyka. Wreszciena dany 
sygnał wszyscy znajdujący się w pobliżu odsuwają się (lub padają na 

                                                 
4
 Opis pochówku na podstawie: J. Powers, Wprowadzenie do buddyzmu 

tybetańskiego, Kraków 2008, ss. 381-384; N. Goraj, Tybetańczycy, Warszawa 2007, 
ss. 128-130; P. Logan, Witness to a Tibetan sky-burial, [on-line:] 
http://alumnus.caltech.edu/~pamlogan/skybury.htm [3.04.2011.]. 

http://alumnus.caltech.edu/~pamlogan/skybury.htm
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wznak), a wtedy sępy rzucają się na zwłoki i oczyszczają je z wszelkich 
pozostałości mięsa, często przy tym wyrywając sobie najlepsze kąski. 
Po kilkunastu minutach z ciała zostaje tylko szkielet, który zresztą 
również zostaje wykorzystany jako strawa dla ptaków. Grabarze 
miażdżą pozostałe kości za pomocą młotków, a następnie tak 
powstałą miękką masę mieszają z mąką. Jeżeli sępy zostały już 
wcześniej nasycone, nadchodzi czas uczty dla wron lub jastrzębi; 
często jednak sępy zabierają ze sobą kawałki chrząstek przed odlotem 
do swoich siedzib. Po około trzydziestu minutach ze szczątków nie 
zostaje praktycznie nic. 

Po przeczytaniu takiego opisu większość osób zada sobie 
pytanie, dlaczego Tybetańczycy obchodzą się w taki właśnie sposób 
ze zmarłymi. Niektórzy pewnie, próbując znaleźć rozwiązanie tego 
problemu, poprzestaną na założeniu, że najwyraźniej ciało ludzkie nie 
posiada żadnej samoistnej wartości, a gdy ginie jego właściciel, staje 
się ono po prostu nic niewartym przedmiotem – wręcz obiektem 
wzgardy. Szczególnie, że taką interpretację mogą potwierdzać 
niektóre relacje naocznych świadków podniebnego pochówku – 
grabarze, patrząc na ptaki konsumujące ciało ich dawnego kamrata, 
nie sprawiają wrażenia szczególnie przejętych tym faktem, czasem 
nawet beztrosko rozmawiają czy żartują5. Wydaje się jednak, że 
kwestia podejścia do ludzkiego ciała w kulturze tybetańskiej wymaga 
analizy prowadzonej z nieco szerszej perspektywy, a nie poprze-
stawania na najprostszych interpretacjach, które – wyjęte z kontekstu 
– mogą okazać się zwodnicze.   

Wyobrażenia i koncepcje ciała, na które natrafiamy w Tybecie, 
są oczywiście nierozerwalnie związane z wierzeniami religijnymi, 
przede wszystkim z buddyzmem (wraz z jego odmianą tybetańską). 
Ciało może być więc rozumiane wielorako6; jedna z najsłynniejszych 
koncepcji dotyczy tzw. 3 ciał Buddy; są to: Dharmakaya, które 
oznacza m. in. rzeczywistość absolutną, ciało poznania,następnie 

                                                 
5
 P. Logan, Witness to..., op. cit. 

6
 J. Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje 

soteriologiczne, Wrocław 1997, s. 211;  
Ł. Trzciński, Zagadnienie reinkarnacji w wybranych tradycjach buddyzmu, Kraków 
1992, ss. 46-47. 
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Sambhogakaya, ciało szczęśliwości oraz Nirmanakaya, ciało emanacji, 
które bezpośrednio przejawia się w świecie, przyjmując np. formę 
tulku – ludzkiej inkarnacji.   

Warto jednak skupić się na chwilę na ciele ludzkim, które jest 
bytem materialnym, a nie – jak ciała Buddy – pewną formą 
świadomości7. 

Ciała materialnego na pewno nie można traktować tylko jako 
zbędnej powłoki, której należy się jak najszybciej pozbyć, by dostąpić 
wyzwolenia z cyklu narodzin i śmierci (sansary). Wręcz przeciwnie, 
pełni ono niebagatelną rolę w osiągnięciu tego wyzwolenia. Dowo-
dem na to jest, często podkreślana przez mistrzów, wielka rola ciała 
fizycznego przy medytacjach czy innych czynnościach tantrycznych. 
Za przykład niech posłuży rytualne ofiarowanie mandali, które 
angażuje trzy sfery: ciało (ruch), mowę (formuła modlitewna) i umysł 
(wewnętrzne widzenie)8 – a więc medytacja pozbawiona pierwiastka 
materialnego, nie angażującego ciała, nie może być skuteczna. 
Praktyki religijne zaczynają się już na etapie kontroli własnego ciała – 
ta kontrola stanowi pierwszy i podstawowy element, bez którego nie 
można posunąć się dalej na drodze duchowego rozwoju. Chogyam 
Trungpa tak przedstawia rolę pozycji ciała w praktyce medytacyjnej: 

 

Najlepiej jest siedzieć ze skrzyżowanymi nogami. Gdy się siedzi krzywo i 
zapadniętym, w swojej wewnętrznej postawie jest się również zapadniętym i 
wykrzywionym (....). Oczy można mieć otwarte lub zamknięte (...). 
Z otwartymi oczami nie staniemy się tak łatwo śpiący czy otępiali, czego 
zawsze należy unikać...

9
   

 

Według jednej z legend, młody Budda Śakjamuni tak długo 
praktykował ascezę, aż całkiem opadł z sił. Dopiero wtedy miał 
zrozumieć, że niszczenie własnego ciała nie przybliża go do 

                                                 
7
 Ł. Trzciński, op. cit., s. 46. 

8
 O. Nydahl, Moja droga do lamów, Warszawa 1991, s. 140. Wykorzystanie ciała 

w tantrze jest tematem bardzo obszernym, dlatego tutaj posłużyłam się tylko tym 
jednym przykładem. 
9
 C. Trungpa, Maha Ati, [w:] Buddyzm, red. Jacek Sieradzan, Kraków 1987, ss. 139-

140. 
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upragnionego duchowego wyzwolenia, a – przeciwnie – powoduje 
zachwianie wewnętrznej harmonii10. Tybetańczycy na pewno mieli 
ten przykład w pamięci. Co więcej, według nauk Lamy Lodro, istnieje 
konotacja pomiędzy bóstwami a poszczególnymi ośrodkami ludzkiego 
ciała: z serca mają pochodzić bóstwa łagodne, z mózgu gniewne, 
a z gardła te, które dzierżą wiedzę11. 

Widzimy więc, że ciało fizyczne jest podporą (aśraya) 
medytacji12. Dowody na to można znaleźć i w innych przekazach. 
Padmasambhawa, legendarny mistrz tybetański, uważał nieprak-
tykowanie Dharmy za „marnotrawienie cennego ludzkiego ciała”13. 
Tekst pt. „Cenny naszyjnik wyzwolenia, złożony ze spełniających 
wszelkie życzenia klejnotów szlachetnej Dharmy” mówi: „Trudne do 
uzyskania ludzkie ciało ma możność odrzucenia zła (...), przepra-
wiania się przez ocean sansary”14. Znowu w innym miejscu czytamy: 
„Ci, którzy dobrze nie znają własnego ciała, mowy i ducha, znieważają 
sprawiedliwych, są fałszywi i postępują fałszywie, odrodzą się na złej 
drodze, prowadzącej do upadku, ruiny, cierpienia”15. Ten opis jest 
nawet bardziej radykalny w swej wymowie od poprzednich, ponieważ 
w pewnym sensie zrównuje wartość poznania własnego ciała (jako 
składowej poznania samego siebie) ze znaczeniem, jakie przypisuje 
się moralnemu postępowaniu na drodze do nirwany. U Tybe-
tańczyków funkcjonuje nawet określenie „zagubionego jaka” 
umysłu16, którego okiełznać może tylko ciało – „pasterz na drodze do 
oświecenia”17. Wreszcie – na znaczącą wartość ciała wskazuje fakt 
jego odrodzenia się w tybetańskim raju – krainie Amitabhy. Ma ono 
doświadczać tam tych samych przyjemności, co na ziemi, będą one 

                                                 
10

 J. Krzyżowski, Buddyjskie szlaki,  Warszawa 2004, s. 14. 
11

 Lama Lodro, Nauki o bardo, [w:] Śmierć i umieranie; tradycja tybetańska, red. 
Jacek Sieradzan, Katowice 1994, s. 39. 
12

 Ł.Trzciński, op. cit., s. 68. 
13

 J. Krzyżowski, op. cit., s. 118. 
14

 I. Kania, Wstęp: Tybetańska Księga Umarłych – sensy i konteksty, [w:] Tybetańska 
Księga Umarłych, Kraków 2007, s. 21. 
15

 J. Krzyżowski, op. cit., s. 182. 
16

 J. Tokarska-Bakir, op. cit., s. 77. 
17

 Ibidem. 
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natomiast dużo łatwiejsze do osiągnięcia.18 Nie można też zapominać, 
że – w kręgu śmierci i narodzin – odrodzenie w ciele ludzkim jest 
cenniejsze od ponownego przyjścia na świat w wielu innych formach 
(choć oczywiście nie dorównuje wartością odrodzeniu w ciele 
boskim). Wspomniany wyżej Lama Lodro, proszony o radę dla kobiety 
chcącej dokonać aborcji, odpowiedział: „Zabicie ludzkiej istoty jest 
czynem o głęboko negatywnych konsekwencjach. Ciało ludzkiej istoty 
jest tak cenne, że lepiej byłoby, gdyby udało ci się ją namówić na 
urodzenie dziecka, a następnie oddanie go w adopcję”19. Oczywiście 
Lama był jak najbardziej świadomy wartości ludzkiego życia jako 
takiego – dlatego też zachęcał do ochrony dziecka – znamienne 
jednak, że użył tu określenia „ciało ludzkiej istoty”.  

Ze względu na takie właśnie podejście do ciała w filozofii 
tybetańskiej, musi ono zostać szczególnie przygotowane na moment 
śmierci. Dokładne opisy tej chwili to jeden z najpopularniejszych 
tematów w filozoficznej literaturze tybetańskiej. Celem tych 
przedstawień nigdy nie było upajanie się naturalizmem czy „gonitwa 
za marnością”, służyły raczej za radę i gotowy wzór postępowania dla 
śmiertelników. Umierającym czytano fragmenty podręczników dobre-
go umierania, a raczej „wyzwolenia z bar-do20”, wierząc, że tego typu 
ostatnia pomoc umożliwi im uwolnienie się z kręgu sansary– albo 
przynajmniej ponowne narodziny w jednej z lepszych form bytu21. 

Według Tybetańczyków śmierć poprzedzają liczne symptomy, 
a znamienne jest, że wszystkie są cielesnymi oznakami zbliżającego 
się końca. Zanik poszczególnych władz zmysłowych jest związany 
z równoczesnym roztapianiem się żywiołów22. Gdy ciało staje się 
ociężałe, oznacza to złączenie się z elementem ziemi. Wysychanie 

                                                 
18

 Suhkhavativyuha (fragm.), [cyt. za:] Buddyzm, op. cit. s. 159. 
19

 Lama Lodro, op. cit., s. 39. 
20

 Bar-do – tu: okres przejściowy pomiędzy śmiercią a kolejnym wcieleniem. 
21

 Średniowieczna Europa też znała i stosowała podręczniki dobrego umierania, 
jednak łacińskie Artes bene moriendi były głównie obrazkowe, a czasy ich 
popularności minęły bezpowrotnie. 
22

 Opis rozpuszczania elementów ciała na podstawie: K. Lingpa, Doświadczenie 
śmierci, [w:] Śmierć i umieranie..., op. cit., ss. 138-139; N. Dhargyey, Przebieg 
umierania, [w:] Buddyzm, op. cit., ss. 150-151; Tybetańska Księga Umarłych, op. 
cit., ss. 130-131. 
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gardła i języka to zanik żywiołu wody; gdy spada temperatura ciała, to 
dowód na połączenie się siły elementu ognia z żywiołem powietrza; 
ten rozpływa się jako następny, czego sygnałem jest spłycenie 
oddechu itp. Nie koniec jednak na tym. Sama pozycja ciała przy 
śmierci jest znacząca – zaleca się spoczynek na prawym boku, z prawą 
dłonią pod głową23. Powody są co najmniej dwa – po pierwsze, tak 
właśnie umarł Budda, a po drugie, taka pozycja uniemożliwia 
wydostanie się świadomości niekontrolowaną drogą przez jeden 
z otworów ciała, co groziłoby nawet odrodzeniem się w piekle24. 
Dlatego też wskazanym było, żeby świadomość wyszła przez tzw. 
„otwór Brahmy” w czaszce, który tworzyli rodziapa w czasie pochów-
ku25. Obserwowanie ciała w momencie zaniku poszczególnych 
żywiołów, a także przy samej śmierci, pozwala na określenie, w jakiej 
postaci odrodzi się umierający – np. trzęsienie się rąk oznacza 
wcielenie się w postać półboga, a matowienie skóry i pojawienie się 
piany na ustach może wskazywać na odrodzenie się w postaci 
niespokojnego ducha26. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że w Tybecie 
– inaczej niż w medycynie Zachodu – za ostateczną śmierć człowieka 
uznaje się dopiero opuszczenie ciała przez świadomość, co może 
nastąpić nawet wiele dni po ustaniu czynności życiowych27. 

Zauważyliśmy więc, że ciało pełni w życiu Tybetańczyka wielką 
rolę rytualną, sakralną i medytacyjną, a zaniedbywanie go –
szczególnie zaniechanie dobrego przygotowania go na moment 
śmierci – może być uważane za „ciężką negatywną karmę”28. Jednak 
czas najwyższy nieco pokomplikować nasze rozważania. Dlaczego 

                                                 
23

 I. Kania, op. cit., s. 27. 
24

 Ling Tsecziok rozszerza interpretację takiej pozycji przy śmierci: „Medytując na 
umysł bodhi i leżąc jednocześnie w tej „pozycji lwa”, wdycha się powietrze i 
wizualizuje, że wraz z wdechem przyjmuje się na siebie cierpienie wszystkich 
żyjących istot; a następnie wydycha się powietrze, wizualizując przy tym, że daje się 
żyjącym istotom wszelkie powody do szczęścia” – L. Tsecziok, Joga przeniesienia 
świadomości, [w:] Śmierć i umieranie..., op. cit., s. 148. 
25

 J. Powers, op. cit., ss. 382-383; I. Kania, op. cit., s. 27. 
26

 K. Lingpa, Samowyzwolenie dzięki poznaniu znaków śmierci, [w:] Śmierć 
i umieranie..., op. cit., s. 141. 
27

 J. Powers, op. cit., s. 362. 
28

 K. Lingpa, Samowyzwolenie..., op. cit., s. 143. 



 49 

w tylu miejscach znajdujemy dowody na deprecjonowanie ciała? 
Skąd te częste ambiwalencje i nieścisłości (jeżeli to rzeczywiście są 
nieścisłości) w jego ocenie? Wreszcie – jak ostatecznie sklasyfikować 
rolę i znaczenie pochówku podniebnego? 

W zasadzie samo pojawienie się ludzi na świecie związane jest 
według legend tybetańskich z pewnym ‘pogorszeniem statusu’ ciała – 
istoty niebiańskie (od których mają pochodzić ludzie) po zejściu na 
ziemię utraciły swą świetlistość, blask, umiejętność unoszenia się 
w powietrzu29; tak więc od samego początku ciało ludzkie cechowały 
braki, niedoskonałość. Budda miał powiedzieć: „Ten, kto jest już 
istotą ludzką, jest jak drobina ziemi (...). Kto stracił ludzkie ciało, jest 
jak brud.”30 Marpa Tłumacz nazywa śmierć „uwolnieniem się 
z pułapki odziedziczonego ciała”31, a Gesze Ngawang Dhargyey mówi, 
że w momencie śmierci „nawet nasze umiłowane ciało, zostawione 
poza nami jak stos śmieci, nie ma dla nas wartości”32. Jeszcze inny 
nauczyciel tybetańskiej mądrości, Karma Lingpa, w swoim 
emocjonalnym wstępie do „Samowyzwolenia dzięki poznaniu znaków 
śmierci”, woła: 

 

Samaya!!! Kye-ma!!! 
To nasze słabe, iluzoryczne ciało, 
Zrodzone z przyczyn i warunków, 
Jest nietrwałe jak lampka maślana 
Wystawiona na działanie szalejącej wichury. 
Nie wytrzyma jej długo. 
Nie ma takiego sansarycznego ciała, 
Które nie byłoby naczyniem śmierci.

33
 

 

Występują tutaj dwa znamienne określenia. Jedno to 
porównanie ciała do lampki maślanej, która mieściła się w domowym 

                                                 
29

 J. Krzyżowski, op. cit., s. 58. 
30

 Ibidem, s. 70. 
31

 T. N. Heruka, The Life of Marpa the Translator (Boulder 1982), [cyt. za:] Śmierć 
i umieranie, op. cit., s. 1. 
32

 N. Dhargyey, Tybetańska tradycja medytacji, [w:] Śmierć i umieranie..., op. cit., 
s. 113. 
33

 K. Lingpa,  Samowyzwolenie..., op. cit., s. 127. 
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ołtarzu, i była związana ze składaniem ofiar; stanowiła więc wartość, 
ale charakteryzowała ją też kruchość i nietrwałość, co dokładnie 
odzwierciedla stosunek do ciała w tradycji tybetańskiej. Drugi 
element to nazwanie ciała „naczyniem śmierci”. To porównanie jest 
zgodne z powszechnym wierzeniem Tybetańczyków, według którego 
ciało po śmierci jest jedynie „pustym naczyniem”34. 

Dowodów na deprecjonowanie ciała jest więcej. 
W Dhammapadzie znajdujemy opis ciała, które jest „miastem 
zbudowanym z kości, sklejonym z mięsa i krwi, będącym siedliskiem 
starości, śmierci i rozkładu”35. W „Tybetańskiej Księdze Umarłych” 
natomiast mamy obraz rozpaczliwego poszukiwania przez zmarłego 
własnego ciała; brak powłoki cielesnej jest dla niego dotkliwy 
i przygnębiający, dlatego autor radzi mu „wejście w sferę obojętności 
dla ciała”, co ma umożliwić osiągnięcie wyzwolenia z bar-do36. Aczaria 
Śantidewa w „Przewodniku po ścieżce Bodhisattwy” bardziej 
dosadnie mówi o tym samym: 

 

Umyśle, skoro nie jesteś nieszczęśliwy, gdy sępy spragnione ciała wloką je i 
rozszarpują, czemuż teraz tak się tym ciałem zajmujesz? Czemu, o umyśle, 
strzeżesz go tak bardzo, utrzymując, że jest ono „twoje”? Jaki masz z niego 
pożytek, skoro jesteście oddzieleni? Czemuż, pomieszany umyśle, nie 
chwycisz się jakiejś czystej drewnianej formy? Jaki masz pożytek z 
przywiązania do tej wypełnionej brudem, gnijącej machiny?

37
 

 

Kwestia osiągnięcia samowyzwolenia przez oswobodzenie się 
z ciała wydaje się niezwykle ciekawa, zwłaszcza że można wyróżnić 
wiele form, w jakich się ona objawia. Większości śmiertelników jest 
dostępna tylko w okresie bar-do śmierci, są jednak tacy, którzy 
dochodzą do tego dużo wcześniej. Zachowanych jest wiele relacji 
o rozpływaniu się tantrycznych joginów i lamów lub o kurczeniu się 
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ich ciał do rozmiarów kilkuletnich dzieci. Ma to być dowód na 
osiągnięcie przez nich pełnego oświecenia38. Jeden z mistrzów przed 
odejściem z tego świata podobno powiedział do swoich uczniów: 
„Zamierzam opuścić to sprawiające kłopoty, iluzoryczne ciało. Nie 
róbcie hałasu, ale pozostańcie w kontemplacji.”39 Czasami zaś ciało 
jogina nie zanika, ale po śmierci zachowuje świeżość40 lub przyjemny 
zapach41 – ten fakt wskazuje nam na pewną łączność człowieka z jego 
cielesnością, co może być zastanawiające w kontekście wspomnianej 
wyżej metafory „pustego naczynia”.  

Po tej analizie można już dojść do paru wniosków. Przede 
wszystkim ciało w kulturze tybetańskiej jest postrzegane 
ambiwalentnie; z jednej strony pomaga na drodze do wyzwolenia, 
z drugiej jednak może przeszkadzać w jego osiągnięciu. Pełni swoistą 
rolę w medytacji, a równocześnie nadmierne poleganie na nim może 
okazać się złudne. Jest cenione, ale i pogardzane. Wydaje się jednak, 
że da się to wszystko pogodzić. Ciało jest znaczące tak długo, jak 
długo jest pomocne w osiągnięciu głównego celu życia – oświecenia. 
W momencie jednak, gdy możliwość oświecenia staje się namacalnie 
bliska – czyli gdy adept osiąga już taki stopień zaawansowania, że nie 
musi czekać na moment śmierci, by wyrwać się z kręgu sansary – 
wtedy ciało rzeczywiście okazuje się zbędne. Innymi słowy, ciało 
posiada wielką wartość za życia, potem zaś może nawet stać się 
przeszkodą do wyjścia ze stanu bar-do. Cytując raz jeszcze „Prze-
wodnik po ścieżce Bodhisattwy”:  

 

Oddawszy ciału, co mu się należy, powinienem posłużyć się nim, by moje 
życie nabrało znaczenia. Jeśli zaś moje ciało jest bezużyteczne – nie dam mu 
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nic. Powinienem traktować moje ciało jak łódź – jak podporę, która 
umożliwia przychodzenie i odchodzenie.

42
 

 

Z tego samego powodu Milarepa musiał tłumaczyć swoim 
niewtajemniczonym uczniom, że nie potrzebują jego relikwii – bo 
ważniejsze od ciała są ‘czyste umysły’, czyli ‘Ciało Dharmy’43. 

Jakie jest więc znaczenie pochówku podniebnego i czym jest on 
spowodowany? Powodów jest wiele i każda z osób analizujących 
popularność tego pochówku w Tybecie kładzie nacisk na inny jego 
aspekt; postaram się zebrać tutaj najważniejsze argumenty, choć 
część z nich została już wspomniana. 

Pierwszy powód jest prozaiczny:, pochówek podniebny 
spowodowany jest warunkami przyrodniczymi Wyżyny Tybetańskiej. 
Skaliste podłoże uniemożliwia grzebanie zmarłych w ziemi, natomiast 
niedobór drewna sprawia, że kremacja jest bardzo niepopularna 
i zwykle dotyczy pogrzebów wybitnych postaci44. To jednak wcale nie 
wyjaśnia, dlaczego z wielu innych rodzajów pochówku najpo-
pularniejszy jest właśnie ten podniebny. Trzeba więc sięgnąć do 
kolejnych powodów, które są już  domeną interpretacji tego rodzaju 
pochówku, a więc tego, czemu ma on służyć.  

Może on więc być odczytywany jako ilustracja nietrwałości, 
ulotności życia oraz nieuchronności śmierci45. Trudno wyobrazić sobie 
lepszy dowód tej kruchości niż fakt, że nasze ciało po śmierci stanie 
się wyłącznie posiłkiem dla sępów (nawet jeśli miałaby to być dla nich 
wyrafinowana uczta). Ten argument bardzo dobrze współgra z omó-
wionymi wcześniej oznakami deprecjonowania ciała. Ziemska 
powłoka, ciało, wraca do środowiska46, co ma być gwarantem zacho-
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wania harmonii i ładu we wszechświecie – to kolejna z możliwych 
interpretacji.  

Istnieją również wyjaśnienia popularności pochówku 
podniebnego, które odnoszą się do koncepcji wyzwolenia, i to 
właśnie one wydają się najbardziej interesujące.  

Jak już zostało wspomniane, gdy ciało kończy swą rolę na ziemi, 
może stać się przeszkodą uniemożliwiającą wyzwolenie; ponieważ zaś 
nie wszyscy potrafią własnymi siłami osiągnąć umiejętność 
świadomego opuszczenia swojego ciała (jak niektórzy jogini 
i lamowie), konieczna jest pomoc osób czy sił zewnętrznych. 
Pochówek podniebny zapewnia szybkie i całkowite zniknięcie ciała, 
a wraz z nim likwiduje ostatni powód, dla którego świadomość 
mogłaby się ‘ociągać’ z opuszczeniem tego świata (jeżeli jeszcze nie 
zdążyła wcielić się w kolejną formę). Wreszcie: najpopularniejszy 
i najczęściej wymieniany powód, dla którego w Tybecie stosuje się tak 
popularnie pochówek tybetański, to chęć dokonania ostatniego aktu 
miłosierdzia, oddania części siebie w ostatniej ofierze47. Ta 
interpretacja jest czasem rozszerzana o rolę samych ptaków – według 
niektórych opracowań lot sępów ma odzwierciedlać unoszenie się 
duszy do nieba48, a według innych ptaki pełnią rolę dakiń – tantrycz-
nych uosobień mądrości – które poprzez spożywanie ciała mają być 
realizatorkami zaleceń kodeksu etycznego49.  

Trzeba wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, która wydaje się 
kluczowa dla zaakceptowania i zrozumienia pochówku podniebnego. 
Wysoka śmiertelność w Tybecie sprawia, że śmierć wydaje się tam 
bardziej ‘oswojona’ niż na Zachodzie. W Europie, poza paroma 
okresami, kiedy motywy wanitatywne cieszyły się popularnością (np. 
w XIV czy XVIII wieku), unikano przedstawiania śmierci w sztuce, 
w Tybecie temat ten jest ciągle obecny i popularny50. Obraz Białej 
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Gauri, gniewnej energii tańczącej na zwłokach i trzymającej jako berło 
ciało niemowlęcia u nas prawdopodobnie wywołuje dreszcze, 
natomiast zdaniem Tybetańczyków reprezentuje nadzieję51; tak samo 
władcy stosu pogrzebowego – Ćitipati – nie są przedmiotem tabu52. 

Warto więc spróbować raz jeszcze odpowiedzieć sobie na 
pytanie, czym w rzeczywistości spowodowany jest nasz sprzeciw 
wobec pochówku podniebnego. Prawdopodobnie wywołuje go nasza 
głęboka identyfikacja z własną cielesnością; coś, co Gabriel Marcel 
określił prostym zdaniem: „Jestem moim ciałem”53. Nawet jeśli 
jesteśmy skłonni do wielu altruistycznych czynów, to jednak wizja 
poświęcenia w całości swojego ciała przychodzi nam z trudem 
(„ofiarujesz swoje ciało, ale jesteś przywiązany do niego”54), chociaż 
wiemy, że nie będzie nam ono już dalej służyło. Dla Tybetańczyków 
natomiast ważniejsza jest „czysta świadomość”, która nie potrzebuje 
cielesnego oparcia55. Dlatego hipoteza postawiona na początku, 
jakoby brak szacunku do ciała był równoznaczny z brakiem czci wobec 
jego właściciela, nie może  być uznana za prawdziwą. Tybetańczyk 
dąży do wyzwolenia i ten cel jest wyznacznikiem dla całego jego 
postępowania.  

Można zaryzykować stwierdzenie, że my – ludzie Zachodu – 
podchodzimy do kwestii pochówku bardziej emocjonalnie. Wielu do 
dziś nie potrafi oswoić się z opcją kremacji (o tybetańskich metodach 
pochówku nawet nie wspominając), ponieważ wizja „obrócenia się 
w proch” jest dla nich zbyt przerażająca. Słusznie zauważa John 
Powers, że zachodnie ceremonie pogrzebowe chcą niejako ukryć fakt 
powrotu ciała do środowiska56. Z kolei rozrzucanie prochów zmarłego 
po miejscach związanych z jego życiem – po polach, górach, na morzu 
– wydaje się w naszej kulturze gestem poruszającym, ale ocenianym 
zwykle pozytywnie. Jest rozumiane jako pośmiertne połączenie 
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zmarłego z tym, co ukochał w życiu, a tym samym jako zachowanie 
części jego jestestwa. W ten kontekst zaś wspaniale wpisuje się 
tybetańska teoria żywiołów, będących elementami ciała. Myślę, że 
dobrym podsumowaniem tych rozważań będą słowa Gunaratny:  

 
Człowiek jest układem psychofizycznym (namarupa), związkiem 
umysłowo-cielesnym. Ciało i umysł ściśle współdziałają ze sobą, 
podobnie jak kwiat i jego zapach. Ciało jest jakby kwiatem, umysł jakby 
zapachem, natomiast śmierć stanowi odłączenie tych dwóch 
współegzystujących układów. (...) Kiedy układ ciała i umysłu przestaje 
współdziałać jako złożoność (tych dwóch), to mimo to ani ciało, ani 
umysł (...) nie ulegają zniszczeniu (...). Część cielesna (podobnie jak 
noszony kiedyś, a obecnie zużyty przez właściciela ubiór), zaczyna 
przechodzić przez ostateczny proces niszczenia, stopniowe obumieranie, 
jednakże nie zachodzi przy tym żadna anihilacja. Materia jest energią, 
wskutek czego nie da się jej zniszczyć. Czynniki tworzące ciało nadal będą 
istniały. Będą się zmieniały w elementy, z których jest ono utworzone. 
Jedne zmienią się w „powietrze” jako gazy; inne w „wodę” jako płyny, a 
jeszcze inne w „ziemię” jako minerały. Elementy te nie mogą ulec 
zniszczeniu; zmianie ulegnie wyłącznie ich forma czyli postać. W ten 
sposób proces zmiany będzie się tylko przeciągał. Będzie on ciągnął się 
tak długo, jak długo w ciele człowieka będzie istniała złożoność.
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Summary 
The following article centers around the issue of sky burial, a funerary 
practice most common in Tibet. In presented text the author 
describes Tibetan sky burial, wherein a human corpse is placed in 
certain locations and left exposed to animals (especially birds) to feed 
on. While explaining the meaning and importance of such practice in 
Tibet, the author confronts sky burial with Western style burials, 
providing a comparative study of funerary practices. With a detailed 
description of Tibetn funerary practices, the article reaches its 
concusion, explaining the importance of sky burial in the light of 
Tibetan religious customs and Buddhist philosophy. 
 


