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PAGODY SHAOLIŃSKICH MNICHÓW
Sławomir Pawłowski
Gdynia, 2015 r.
Pagody shaolińskich mnichów kojarzone są przeważnie z ich główną nekropolią, tj.
cmentarzem położonym w odległości kilkuset metrów od świątyni Shaolin. Nazywany jest
on „Lasem Pagód” (chiń. Talin). Być może nie wszyscy wiedzą, że w bliższym i dalszym
sąsiedztwie klasztoru Shaolin, poza terenem Talin, również wznoszą się historyczne
pagody shaolińskich mnichów. Niektóre z nich są nadal odwiedzane i otaczane troską,
inne zaś, usytuowane w odludnych i trudno dostępnych miejscach, popadają w ruinę
i zapomnienie. Poniżej przedstawiam zdjęcia niektórych z nich.

Fot. 1.

Fpt. 2.

Fot. 1. Shaoliński mnich Shi De Lin oraz autor artykułu przy tablicy grobowej mnicha Shi
Su Yuna usytuowanej na górskim stoku w pobliżu klasztoru Shaolin (fot. 2014 r.)
Fot. 2. Pagoda grobowa przeora klasztoru Shaolin mnicha Shi Xing Zhenga wznosząca
się w odległości kilkuset metrów od tablicy grobowej mnicha Shi Su Yuna
(fot. 2014 r.)
Informacje na temat grobu mnicha Shi Su Yuna oraz pagody grobowej 29. przeora
klasztoru Shaolin – mnicha Shi Xing Zhenga znajdzie czytelnik na stronie
internetowej http://kungfu.gdyniapozarzadowa.pl/shi-delin/
w artykule pt.
„Shaoliński mnich Shi De Lin”.
W pobliżu klasztoru Shaolin, nierzadko tuż za jego murami, wznoszą się wiekowe pagody
shaolińskich mnichów. Często skrywają one prochy dawnych mistrzów sztuki walki oraz
ich uczniów. Niektóre z nich ukazują zamieszczone poniżej zdjęcia.
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Fot. 3.

Fot. 6.

Fot. 4.

Fot. 7.

Fot. 5.

Fot. 8.

Fot. 3–8. Wielowiekowe pagody shaolińskich mnichów wznoszące się tuż poza murami
klasztoru (fot. 2014 r.)
Fot. 7. Pomiędzy pagodami miejscowy Chińczyk usadowił niewielką pszczelą
pasiekę. Na zdjęciu ocenia on stan wnętrza jednego z prowizorycznych uli. Tłem
tego zdjęcia jest zewnętrzna ściana muru otaczającego klasztor Shaolin.
Przed laty miejsce, w którym znajdują się z powyższe pagody, graniczyło
z placem treningowym szkoły kung-fu prowadzonej przez mistrza Shi De Yanga.
Po przeniesieniu jej siedziby, najpierw do miasta Dengfeng, a obecnie w miejsce
położone w odległości czterech kilometrów od klasztoru Shaolin, teren ten objęła
w posiadanie dzika przyroda.
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Dla porównania:

Fot. 9. Autor artykułu w 2000 roku na tle pagód wznoszących się na granicy placu
treningowego szkoły kung-fu prowadzonej wówczas przez mistrza Shi De Yanga






Z przykrością stwierdzam, że widoczna na powyższym zdjęciu:
pierwsza pagoda od lewej strony w 2014 roku wygląda jak na fot. 3.,
drugą pagodę od lewej w 2014 roku przedstawia fot. 4.,
trzecią i czwartą pagodę od lewej w 2014 roku ukazuje fot. 6.,
pierwszą pagodę od prawej strony w 2014 roku ukazuje fot. 5.
Szkoda słów. 
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Fot. 10. Zdjęcie z 2000 roku przedstawiające plac treningowy, na granicy którego
widoczne są powyższe pagody

Fot. 11.

Fot. 12.

Fot. 11. Zdjęcie pagody wznoszącej się przy placu treningowym szkoły kung-fu mistrza
Shi De Yanga (fot. 2000 r.)
Fot. 12. Zdjęcie wykonane w 2014 roku – ta sama pagoda popadająca ruinę
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Fot. 13.

Fot. 14.

Fot. 13. Stara pagoda pogrążona w gąszczu zieleni, usytuowana w odległości kilkuset
metrów od klasztoru Shaolin. Przed nią oraz w jej wnętrzu złożone były owoce.
Ktoś tu jednak zagląda... (fot. 2014 r.)
Fot. 14. Być może najczęstszym gościem jest tu gołąb, który przysiadł na jej szczycie 
(fot. 2014 r.)

Fot. 15.

Fot. 16.

Fot. 15. Na skraju górskiego stoku, na którym wznoszą się powyższe pagody, znajduje się
niewielki, zadbany ogródek. W tle zdjęcia widoczny jest mur oraz dach jednego
z budynków klasztoru Shaolin (fot. 2014 r.)
Fot. 16. Aby dotrzeć do niektórych pagód, trzeba się było przedzierać przez chaszcze
oraz bambusowe zagajniki (fot. 2014 r.)
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Fot. 17. Pagoda mnicha Faru położona w odległości dziewięciuset metrów na wschód od
klasztoru Shaolin – graniczy ona z polem uprawnym oraz Centrum Edukacyjnym
Tagou (fot. 2014 r.)
Została ona wybudowana w okresie yongchang, tj. w 689 roku, w czasach
panowania dynastii Tang i sprawowania władzy przez Wu Zetian. Jest ona jedną
z najstarszych pagód mnichów klasztoru Shaolin. Jest to czworoboczna
kamienno-ceglana pagoda z pojedynczym okapem. Jest ona także nazywana
„Pagodą Sakja”, a nazwa ta związana jest z belką umieszczoną w obudowie jej
drzwi.
Mnich Faru był jednym z liderów tzw. „północnego odłamu buddyzmu chan (jap.
zen)”. Pierwotnie wraz z mnichami Shenxiu oraz Huinengiem uważany był za
szóstego patriarchę buddyzmu chan. Ostatecznie uznany nim został mnich
Huineng.
Więcej informacji na temat Pagody Sakja oraz mnicha Faru znajdzie Czytelnik na stronie
internetowej http://kungfu.gdyniapozarzadowa.pl/centrum-edukacyjne-tagou/ w artykule
z 2012 r. pt. „Centrum Edukacyjne Tagou”.
Artykuł zamieszczono na stronie internetowej
http://kungfu.gdyniapozarzadowa.pl/las-pagod/
dnia 23 kwietnia 2021 roku.

