ŚWIĄTYNIA ER ZU ORAZ POBLISKIE PAGODY

Fot. 1. Główna brama świątyni Er Zu (fot. autor)

Poniższy tekst jest drugim, napisanym przez mnie artykułem opisującym świątynię
wybudowaną dla uczczenia mnicha Hui Ke – drugiego patriarchy buddyzmu chan (jap.
zen).
Pierwszy
artykuł
jest
również
dostępny
na
stronie
internetowej
http://kungfu.gdyniapozarzadowa.pl/klasztor-erzu/. Niniejszy tekst, opatrzony zdjęciami
wykonanymi w lipcu 2016 roku, ma na celu opisanie znajdujących się w jej sąsiedztwie
pagód oraz ilustruje trwającą obecnie całkowitą przebudowę świątyni.

Fot. 2. Świątynny dziedziniec (fot. K. Płachta)

Er Zu – klasztor ku czci mnicha Hui Ke
drugiego patriarchy buddyzmu chan (jap. zen)
Świątynia wzniesiona ku czci mnicha Hui Ke
od wielu dziesięcioleci sprawiała na mnie wrażenie
niedoinwestowanej
i
popadającej
w
ruinę.
W porównaniu z klasztorem Shaolin jest ona
niewielka, ponieważ położona jest na górskim
szczycie i jej wielkość dostosowana jest do miejsca,
w którym się znajduje.
Gdy w lipcu 2016 roku, po raz kolejny się tam
udałem, moim głównym celem było dotarcie do trzech,
dotąd nie opisanych przeze mnie historycznych pagód
usytuowanych w jej pobliżu. Jednak po dotarciu na
górski szczyt widok świątyni kompletnie mnie
zaskoczył. Okazało się, że obecnie trwa jej totalna
przebudowa, choć chyba trafniejszym sformułowaniem
byłaby budowa od podstaw. Ze starej świątyni
pozostał jedynie główny (i jedyny) dziedziniec
z czterema słynnymi studniami, z których można
zaczerpnąć wodę pitną, z każdej o nieco innym
smaku. Zniwelowany został nie tylko teren, na którym
położona jest świątynia, lecz także obszar przed
bramą główną. Wszystkie dawne klasztorne budynki
zniknęły z powierzchni ziemi i zobaczyć je można już
jedynie na zdjęciach i filmach z przed lat. Obecnie
świątynia rozrosła się. Jej dziedziniec otoczony jest
od frontu imponującą, nowo wybudowaną, kamienną
bramą, do której prowadzą kamienne schody.
Z pozostałych trzech stron dziedziniec otoczony jest
piętrowymi pawilonami, za którymi znajdują się małe
podwórce i niewielkie zabudowania. W roli niemego
świadka istniejących tu wcześniej budynków pozostał
(póki co) jedynie niewielki, popadający w ruinę
budynek, przylegający niegdyś do klasztornego muru
(fot. 10.).
Dla turysty widok przebudowywanej świątyni
będzie zapewne przyćmiewał wszystko, co znajduje
się w jej pobliżu, więc prawdopodobnie przejdzie on
w pobliżu wąwozu, w którym znajdują się otoczone
bujną zielenią pagody, w ogóle ich nie zauważając.
Aby do nich dotrzeć, należy wykazać się sporą
determinacją i sprawnością fizyczną, gdyż nie
prowadzi do nich żadna droga ani ścieżka.
Tymczasem w gęsto zarośniętym wąwozie oraz na
jego zboczu wznoszą się trzy pagody: dwie z nich
usytuowane są blisko siebie, zaś trzecia jest nieco
oddalona od pozostałych.
Fot. 4. Staw przed bramą świątyni (fot. autor)
Fot. 3. Wejście do świątyni – brama główna (fot. K. Płachta)
Fot. 5. Dziedziniec świątyni (fot. autor)
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Fot. 6 – 7. Dziedziniec świątyni Er Zu otoczony jest ze wszystkich stron zabudowaniami:
od frontu bramą (widoczną na fot. 1.), a z pozostałych trzech stron piętrowymi
pawilonami (fot. autor)
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Figura przygotowywana do ekspozycji w jednym z pomieszczeń w nowo
budowanej świątyni (fot. K. Płachta)

Fot. 9.

Figura mnicha znajdująca się na tarasie widokowym w pobliżu świątyni Er Zu
(fot. autor)

Fot. 10.

Jedyną widoczną pozostałością po dawnych zabudowaniach klasztoru Er Zu jest
przylegający do jego muru niewielki, opuszczony budynek, powyżej którego
wznoszą się ściany nowo budowanej świątyni (fot. autor)

Trzy pagody
W pobliżu klasztoru Er Zu wznoszą się trzy pagody: pagoda mnicha Yuan Gonga,
pagoda mnicha Xing Minga oraz pagoda Da Zhou. Są one otoczone bujną roślinnością
i znajdują się w pewnej odległości od szlaków turystycznych, przez co mało kto zdaje
sobie sprawę z ich istnienia. W związku z tym, że wznoszą się one na stoku oraz na dnie
leśnego wąwozu, niełatwo do nich dotrzeć.

Pagoda mnicha Yuan Gonga
Pagoda mnicha Yuan Gonga została wzniesiona w kwietniu 1324 roku, w czasach
panowania dynastii Yuan (1271 – 1368). Mnich Yuan Gong był w owym czasie przeorem
klasztoru Er Zu. Zmarł w 1323 roku. W rok po jego śmierci jego uczniowie, tj. mnisi Ju Jue
oraz Jue Sheng, a także dwaj ich uczniowie – Liao Shen i Liao Guang zbudowali
powyższą pagodę ku czci zmarłego przeora Yuan Gonga. Na wmurowanej w nią tablicy
wyryto informacje odnośnie daty śmierci przeora Yuan Gonga oraz nazwiska jego uczniów.
Pagoda znajduje się w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów na południe od
frontowej bramy klasztoru Er Zu, na dnie głębokiej, leśnej doliny.

Fot. 11.
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Fot. 11. Pagoda mnicha Yuan Gonga (fot. autor)
Fot. 12. Kamienna tablica wmurowana w pagodę mnicha Yuan Gonga (fot. autor)

Pagoda mnicha Xin Minga

Fot. 13.
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Fot. 13. Stojąca na dnie wąwozu pagoda mnicha Xin Minga (fot. autor)
Fot. 14. Kamienna tablica w pagodzie mnicha Xing Minga
(napis na tablicy brzmi: Xing Ming Shi Ling Da)

Pagoda Da Zhou

Fot. 15. Pagoda Da Zhou (zdjęcie z sieci Web)
Pagoda Da Zhou została zbudowana w 696 r. Jej nazwa oznacza „pagodę władcy
dynastii Zhou”. Wznosi się ona wśród drzew, na północ od klasztoru Er Zu. Ma sześć
metrów wysokości i kwadratową podstawę o szerokości ponad dwóch metrów. Zbudowano
ją z polecenia cesarzowej Wu Zetian w celu złożenia w niej, po jej śmierci, jej prochów
oraz prochów jej syna. Nigdy jednak do tego nie doszło 1 i pagoda pozostała pusta.
Występujący w nazwie pagody wyraz Zhou oznacza dynastię Zhou, którą w 690 roku
ustanowiła cesarzowa Wu Zetian, kończąc tym samym panowanie dynastii Tang. Miejsce
wzniesienia pagody wybrano nieprzypadkowo, gdyż góry Songshan uważane są przez
Chińczyków za święte. W czasach panowania cesarzowej Wu Zetian taoizm zastąpiono
buddyzmem, jako religią państwową, a klasztor Shaolin był wówczas nazywany
„Najważniejszym Buddyjskim Klasztorem pod Niebiosami”.
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Ostatecznie po śmierci cesarzowa Wu Zetian została pochowana wraz z cesarzem Gaozongiem
w mauzoleum Qianling – w grobowcu dynastii Tang położonym ok. 85 km na północny zachód od miasta
Xi’an, dawnej stolicy dynastii Tang.

