
Budda [sanskr. buddha ‘przebudzony’, ‘ oświecony’], Buddha, właśc. Siddhartha 

Gautama, ur. ok. 560 p.n.e., w pobliżu Kapilawastu, zm. ok. 480 p.n.e., Kuśinagara, twórca 

religii zw. od jego przydomka buddyzmem.  

Historyczność osoby B. nie budzi 

wątpliwości. Urodził się w królestwie 

Kośala, u stóp Himalajów, na terenie 

dzisiejszego Nepalu. Był synem 

Śuddhodany, przywódcy wywodzącego się 

ze stanu rycerskiego (kszatrija), klanu 

Śakjów, stąd przydomek Śakjamuni [‘asceta 

z rodu Śakjów’]. Według tradycji 

buddyjskiej w wieku 29 lat, zniechęcony do 

życia świeckiego, porzucił dom i rodzinę i 

podjął żywot wędrownego ascety. Jednak 

ani lata surowych umartwień, ani nauki 

napotkanych mistrzów nie zdołały 

doprowadzić go do ostatecznego wyzwolenia. Zrezygnował więc z rygorystycznego 

ascetyzmu na rzecz umiarkowanej „drogi pośredniej”, podjął długotrwałą medytację, która 

przyniosła odkrycie przyczyny cierpienia i sposobu jego przezwyciężenia. Dostąpił 

najwyższego „oświecenia” (bodhi). Udał się do Benares, gdzie wygłosił do 5 dawnych 

towarzyszy umartwień pierwsze kazanie o wprawieniu w ruch koła Prawa (Dharma-ćakra-

prawartana). Rozpoczął działalność wędrownego kaznodziei i misjonarza, zał. gminę rel. 

wyznawców zakonnych i świeckich (sangha). Zmarł, tj. dostąpił ostatecznego „zgaśnięcia”, w 

wieku 80 lat, po krótkiej chorobie spowodowanej zatruciem pokarmowym.  

Biografie B. ukazują go jako istotę mityczną. Powstała lista 6 Buddów, poprzedzających 

pojawienie się Buddy Gautamy, którzy, tak jak on, odkryli odwieczne Prawo (dharma); po 

nim zaś ma przyjść Budda Majtreja. Poczęcie, narodziny i żywot B. są pełne cudownych 

znaków i wydarzeń. Pojawia się postać kusiciela o imieniu Mara, który próbuje odwieść 

Gautamę od osiągnięcia oświecenia. W późniejszym okresie rozwoju buddyzmu B. został 

ubóstwiony. Doktryna buddyzmu wzbogaciła się o zhierarchizowany panteon, na którego 

szczycie stanął Adi-Budda [‘Budda pierwotny’, ‘pra-Budda’]. Pojawiła się skomplikowana 

teoria trzech „ciał” B.: dharma-kaja [‘ciało Prawa/Nauki’] — oznacza doskonałą naturę B., 

najwyższą i ostateczną naturę wszystkich rzeczy; sambhoga-kaja [‘ciało (wysublimowanej) 

rozkoszy’] — B. manifestuje się tu jako blask, który mogą kontemplować jedynie 

bodhisattwowie (bodhisattwa); nirmana-kaja [‘ciało fikcyjne’] — pod postacią fikcyjnego 

ciała (z punktu widzenia ostatecznej rzeczywistości) pojawił się B. historyczny, by głosić swe 

posłannictwo.  
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Według tradycji zachowanej w Wielkiej Sutrze o Doskonałym Wygaśnięciu 

(palijskie Mahaparinibbana-sutta sanskr. Mahaparinirwana-sutra) B. umierał 

w pozycji leżącej, z ciałem ułożonym wzdłuż osi północ–południe, na prawym 

boku, z twarzą zwróconą na zachód, w noc wiosennej pełni księżycowej. 

Podjęcie przez B. świadomej decyzji co do miejsca i czasu śmierci oraz pozycji 

ciała wpisuje go w szereg poprzedników, uczestników kosm. cyklu 

przekazywania zbawczej Nauki (dharma). Współcześni odbierali śmierć B. 

jako pierwsze tego rodzaju zdarzenie w dziejach. Nowe reguły, które w 

 
 

 
 



nieznanej dotąd sytuacji ustanawiali jego uczniowie w trosce o przetrwanie otrzymanej 

Nauki, stały się fundamentem praktyki rel. obejmującej całą wspólnotę (tj. mnichów i 

wyznawców świeckich). Po wyprowadzeniu zwłok na miejsce kremacji ciało B. owinięto w 

całuny i umieszczono w żelaznej trumnie wypełnionej sezamowym olejem; trumnę zamkniętą 

żelaznym wiekiem umieszczono na stosie. Podobnie jak akt śmierci, ceremoniał kremacji 

przebiegał publicznie, cudowna transformacja, jakiej w jego trakcie uległo ciało B., 

przebiegła jednak w zamknięciu. W ikonografii zdarzenia obecność elementu misterium 

podkreślano, rozmieszczając w przestrzeni obrzędu zasłony i kotary. Po ugaszeniu stosu i 

otwarciu trumny znaleziono w niej czyste kości (bez śladu sadzy; późniejsza tradycja wylicza 

7 większych kości: 4 zęby, sklepienie czaszki, 2 obojczyki oraz liczne drobne fragmenty 

kostne). W cudowny sposób spośród całunów zniszczeniu uległy jedynie najbardziej wewn. i 

najbardziej zewnętrzny. Pozostałości te uznano za relikwie i rozdzielono na 8 części. 

Uczestnictwo w ceremonii podziału relikwii umożliwiło zawarcie pokoju pomiędzy 

plemionami zamieszkującymi państwo Magadha i (na wzór wedyjskiego ceremoniału 

pomazania króla) uświęciło ich relacje ze zwierzchnią władzą królewską. Po odprawieniu 

stosownych obrzędów nad relikwiami usypano 8 mogilnych kopców (stupa). Kopce usypano 

także nad naczyniem, którym odmierzano relikwie, i nad węglami ze stosu. Tradycję 

uświęcającej i integrującej mocy relikwii B. przywoływano później wszędzie (w Indiach i 

poza nimi), gdzie budując państwo terytorialne, starano się znaleźć ideowy zwornik dla 

zróżnicowanej etnicznie i kulturowo ludności. W rozwiniętej formie kultu czcią otaczano 4 

typy relikwii: 1) „pozostałości cielesne” (umieszczane w relikwiarzach stup fragmenty 

kostne); 2) „pozostałości przez związek”, tj. rzeczy należące do Buddy (szata, miska 

żebracza), miejsca związane z jego życiem (drzewo Bodhi, Tron Przebudzenia), ślady jego 

obecności (odciski stóp); 3) „pozostałości doktrynalne” — pierwotnie całość nauki B., 

następnie wyciągi z kanonu pism buddyjskich umieszczane w relikwiarzach; 4) „pozostałości 

umowne” — sporządzane przez wiernych kopie „pozostałości przez związek”, repliki stup i 

relikwiarzy zawierających „pozostałości cielesne” oraz wykonywane przez artystów obrazy 

symbolizujące B. i zdarzenia z jego życia. Współczesne badania podkreślają, że swoje 

szybkie rozprzestrzenienie się buddyzm zawdzięcza w dużej mierze umiejętnej propagacji 

„pozostałości umownych”. W poszukiwaniu cennych i trudnych do uzyskania „pozostałości 

cielesnych” uciekano się nierzadko do fałszerstwa. 
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W sztuce pierwotnie przedstawiano B. za pośrednictwem symboli. Pierwsze 

przedstawienia B. w postaci ludzkiej pojawiły się na pocz. i w. n.e. w sztuce 

Gandhary, w wyniku przekształcenia hellenistyczno-syryjskiego typu 

wizerunku Apollina. Klasyczne schematy przedstawiania B. powstałe w IV–

VII w. w Mathurze i Sarnath (Indie) ukazywały B. jako doskonałego mędrca 

nauczyciela w postawie stojącej lub siedzącej, w drapowanych szatach mnicha, 

z włosami zebranymi w rodzaj koka (usznisza) i okrągłą wypukłością na czole 

(urna); częstym elementem jest aureola (prabhamandala); w postawie stojącej 

wyróżnia się 2 zasadnicze pozy: abhanga (poza frontalna) i tribhanga 

 
 



(trzykrotne przegięcie ciała); o odmianach pozycji siedzącej decyduje układ nóg: padmasana 

(nogi skrzyżowane), wirasana (poza bohaterska — prawa stopa schowana pod lewą nogą), 

jogasana (poza medytacji — uniesione kolana), lalitasana (poza wypoczynku — prawa noga 

opuszczona), maharadźa lilasana (poza król. wypoczynku — prawa ręka oparta na 

uniesionym kolanie, lewa na oparciu tronu). Psychiczne stany B. wyrażają gesty palców 

(mudra). Wyobrażeniom B. towarzyszy zwykle złożona symbolika (przedmioty, zwierzęta, 

barwy). Powyższe schematy bywały różnie interpretowane w poszczególnych środowiskach 

geogr. i etnicznych. Oprócz posągów statuarycznych były rozpowszechnione przedstawienia 

tematów z życia B. i jego poprzednich wcieleń (dźataki), gł. w reliefie i malarstwie ściennym. 

Do najważniejszych przedstawień B. należą: gigantyczne posągi w Bamjanie (Afganistan — 

zniszczone przez talibów 2001), malowidła w Adżancie, posągi w Śrinagarze i Pariharapura 

(Indie), Polonnaruwie (Śri Lanka), Paganie (Birma), w świątyniach skalnych Yunkang i 

Longmen (Chiny) oraz Kamakurze (Japonia).  
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