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Wystawa Chińskiej Armii Terakotowej Cesarza Qin Shi Huangdi (8 cud świata). 
 

 

 
 

 

 
Historia tej armii, odkopanej przypadkowo w 1974 roku w pobliżu pierwszej stolicy 
cesarstwa Chin – miasta Xi’an, sięga cesarza i protoplasty dynastii Qin, wielkiego 
imperatora Qin Shi Huangdi. Cesarz ten był władcą który zakończył wieloletnią wojnę 
pomiędzy licznymi małymi królestwami chińskimi i doprowadził do zjednoczenia Chin 
wokół swojego tronu. Wstąpił na tron mając lat 13 w roku 246 p.n.e. był władcą 
mądrym ale także i okrutnym. Częściowo do tej pory odkryta armia miała strzec go 
nawet po śmierci. 
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Historia mówi że budowniczowie tego mauzoleum, jak również architekci i artyści 
ozdabiający budowlę, po jej ukończeniu zostali pogrzebani we wspólnym grobowcu, 
zabierając ze sobą jedną z najbardziej intrygujących świat tajemnic historii. 
 

  

  
 

Rolnicy kopiący studnię w 1974r. dokonali tego odkrycia, które zostało uznane za 
największe odkrycie archeologiczne XX wieku. 
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Armia terakotowa liczy sobie blisko 7000 rzeźb. Budowa 
gigantycznego grobowca cesarskiego trwała podobno 36 lat. 
Prace ukończono jeszcze za życia cesarza, który wedle 
przekazów historycznych panicznie bał się śmierci. 
Podziemny pałac miał stanowić miniaturę świata żyjących. 
Znajdowały się tu podobno całe miasta, domy, pałace, 
sztuczne jeziora i rzeki wypełnione rtęcią. Wejście do 
zaklętego, podziemnego świata zamykały ogromne 
kamienne bloki, nad całością zaś usypano wzgórze 
o wysokości kilkudziesięciu metrów. Niestety już w kilka lat 
po śmierci cesarza grobowiec został splądrowany, spalony 
i zasypany ziemią. Armia przedstawia figury żołnierzy 
różnych specjalności, urzędników, zaprzęgów i koni. Twarze 
sportretowanych mężczyzn zadziwiają różnorodnością ujęć. 
Stroje różnią się od siebie szczegółami, starannie 
wyrobionymi w szkliwionej glinie. Większość wojowników 
miała w rękach prawdziwe uzbrojenie, miecze, włócznie, 
sztylety, łuki i kusze. Prace wykopaliskowe mające na celu 
dokładne zbadanie wzgórza pod którym pochowano 
cesarza, nadal trwają i przynoszą coraz to nowe informacje. 

 
 

„Gwałtowny był władcą Południowego Oceanu, Porywczy – władcą Północnego, 
a Środkowego władcą był Chaos. Gwałtowny z Porywczym spotykali się czasem na ziemiach 

Chaosu, który ich gościnnie podejmował. Obaj zamierzając wynagrodzić Chaosowi jego 
łaskawość, powiedzieli sobie: Wszyscy ludzie mają po siedem otworów, żeby widzieć, 
słyszeć, jeść i oddychać. Jeden Chaos nie posiada żadnego otworu. Spróbujmy mu je 
wywiercić. Codziennie wiercili po jednym otworze. Po siedmiu dniach Chaos umarł.” 

 
(traktat „Zhuangzi” Początki Świata z IV/III w. p.n.e.) 


