
PAWILON BIAŁEJ SZATY – Bai Yi

Fot. 1. Pawilon Białej Szaty – Baiyi w całej okazałości

Pawilon Białej  Szaty nazywany jest  również Pawilonem Bogini  Guanyin,  tj.  Pawilonem
Bogini  Miłosierdzia.  Jest  on  usytuowany  na  południowym  brzegu  rzeki  Shaoxi,
naprzeciwko południowej ściany starożytnego muru otaczającego niegdyś przyklasztorny
ogród świątyni Shaolin. Budynek ten został wybudowany w 1729 roku, w siódmym roku
rządów cesarza Yongzhenga z dynastii Qing. Pierwotnie w jego wnętrzu znajdowała się
rzeźba  bogini  Guanyin,  jednak  została  ona  zniszczona  w  czasie  rewolucji  kulturalnej.
Obecnie znajduje się w nim otaczana czcią błyszcząca figura Buddy Baiyi tj. bodhisattwy
Awalokiteśwary. Została ona do niego uroczyście przeniesiona z klasztoru Shaolin w 1979
roku. Po wybudowaniu pawilonu w 1729 roku, znajdowały się w nim trzy pomieszczenia,
a  budynek  przykryty  był  dwuspadowym  dachem.  W  1999  roku  pawilon  został
wyremontowany i obecnie posiada półszczytowy dach zwieńczony finezyjnymi, stylowymi
narożnikami (fot.  1 oraz fot. 7). Przed pawilonem nadal znajduje się ustawiona w 1729
roku kamienna tablica, widoczna na zdjęciach nr  1, 2,  5 i  7, z wygrawerowanym na niej
napisem informującym o fakcie i dacie wybudowania powyższego budynku. 
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Fot. 2.  Fot. 3.  Fot. 4.

Fot. 2. Pawilon  Białej  Szaty  usytuowany  jest  z  boku  głównego  traktu  turystycznego
wiodącego do klasztoru Shaolin, więc turyści tu raczej nie zaglądają – od ulicy
do budynku prowadzi  jedynie wąska ścieżka, przy której  rosną na grządkach
warzywa i owoce

Fot. 3–4. Dach pawilonu od frontu wspiera się na dwóch kamiennych, bogato zdobionych
kolumnach

Fot. 5.  Fot. 6.  Fot. 7.

Fot. 5. Przed  pawilonem  wznosi  się  kamienna  tablica  ustawiona  tu  w  1729  roku,
z  wygrawerowanym  napisem  informującym  między  innymi  o  dacie  jego
wybudowania

Fot. 6. Przed bramą wejściową do pawilonu wygrzewały się koty i kocięta

Fot. 7. Dach pawilonu zwieńczają stylowe narożniki
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