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XI’AN – Legenda soldatilor de teracota din „Orasul Mortii”
Xi’an – fosta capitala a Imperiului Chinez sub 13 dinastii, orasul in care se termina Drumul Matasii, si-a castigat
celebritatea datorita armatei soldatilor de teracota descoperita aici in 1974. Imparatul Qin Shi Huangdi care a
unificat China in anul 221 i.Ch. (numele Chinei vine de la numele imparatului Qin) si a unit toate zidurile de
aparare din tara in Marele Zid dupa ce a preluat puterea la 13 ani, a inceput constructia mormantului sau
imediat dupa urcarea pe tron. Mormantul imparatului nu a fost inca supus lucrarilor arheologice dar potrivit
legendei ar avea tavanul acoperit cu pietre pretioase si aur. Turistii pot admira insa miile de soldati si care de
lupta din teracota care pazesc mormantul imparatului sub forma de piramida. Imparatul a construit acest
impresionant complex funerar folosind peste 700.000 de lucratori, majoritatea tarani, in credinta ca puterea
dinastiei pe care a creat-o va dainui milenii. Ironia sortii a facut ca la 3 ani de la moartea imparatului, dinastia
Qin sa fie inlaturata in urma unei mari revolte taranesti.

Vara anului 1974. Vremea era secetoasa. Recoltele se uscau sub soarele arzator pe campiile din regiunea
Lintong, provincia Shaanxi, langa Xi’an in China. Fermierii hotarasc sa caute surse noi de apa sapand in anumite
puncte unde credeau ca apa e la mica adancime. Intr-un loc au sapat timp de doua zile intalnind doar pamant
rosu si tare, dar in a treia zi au gasit o „urna” ceramica pe care satenii s-au gandit sa o ia acasa. Insa imediat
langa urna au gasit corpul unei statui (unul din miile de soldati de teracota) iar „urna” si-au dat seama ca
reprezenta chiar capul acelei statui.

Fermierii din zona mai gasisera anterior fragmente din soldati de teracota sau varfuri de sageti din bronz. Cand
autoritatile au aflat despre aceste descoperiri au cerut fermierilor din zona sa aduca toate fragmentele
descoperite. In total au strans trei camioane de obiecte pe care le-au dus la muzeul din Litong pentru a le
reconstitui. Insa nu si-au dat seama de importanta obiectelor descoperite decat cateva luni mai tarziu cand
arheologii au sosit la fata locului si au inceput sa caute si alte obiecte, descoperind o intreaga armata de
soldati, arcasi si calareti impreuna cu cai si care de lupta.

Vechii chinezi credeau in nemurirea sufletului ca si vechii egipteni. Din acest motiv conducatorii acestora erau
inmormantati cu multe obiecte personale pentru a se bucura de acelasi lux ca si in timpul vietii. Intre 1600
i.Ch. si 300 i.Ch. cand imparatii sau nobilii mureau, erau ingropati impreuna cu sclavii si servitorii lor. In jurul
anului 300 i.Ch. aceasta practica barbara a fost abolita, insa sclavii, servitorii sau soldatii au fost inlocuiti cu
figurine din teracota ale acestora.
Armata soldatilor de teracota a fost datata in anul 210 i. Ch. si se considera ca a fost creata in timpul
imparatului Qin Shi Huang. Cuvintele „Shi Huang” inseamna „Primul Imparat” iar imparatul Qin este considerat
primul imparat care a unificat China. Civilizatia chineza isi are radacinile in provincia Shaanxi acolo unde Huang
He sau Fluviul Galben isi face drum spre mare printre campiile roditoare.

Aroganta imparatului Qin a fost puternic mentionata in documentele din perioada in care a trait. Qin se
cosidera „Fiul Cerului” si egalul zeilor si nu a incetat nici o clipa sa caute secretul nemuririi. Inca din tinerete
era constient ca va muri si de aceea si-a trimis multi oameni in lume pentru a afla secretul nemuririi. El insusi a
facut mai multe calatorii pentru a intalni mai multi intelepti si in final a ales solutia de a crea aceasta armata
din mii de soldati din teracota care sa il insoteasca dupa moartea lui si care sa il ajute sa cucereasca lumea
cand va reveni la viata.
Cu toate acestea meritele sale sunt de
necontestat. Qin care a murit la varsta de 50 de
ani in anul 210 i. Ch. a unificat pentru prima oara
China cucerind cateva regate vecine rivale care se
razboiau intre ele. In timpul lui au fost construit un
sistem impresionant de drumuri si canale de
navigatie si a fost inceputa inceputa unificarea
primelor portiuni din Marele Zid Chinezesc. A
abolit feudalismul, a standardizat sistemul de
masurare a lungimilor si greutatilor, a impus un
sistem de scriere unic, moneda unica si aceeasi
lege in tot imperiul.
Qin a fost si un imparat foarte dur. In timpul lui a
fost instituita pedeapsa cu moartea chiar si pentru
delicte minore cum era considerat de exemplu sa
intarzii la lucru. Succesorul sau nu a putut mentine
aceasta pedeapsa. Potrivit legendei, intr-una din
zile un grup de tarani au intarziat la lucru datorita
unei inundatii si, stiind ca vor fi executati, au
pornit o mare revolta populara care in final a dus
la rasturnarea dinastiei Qin si alungarea
succesorului imparatului Qin.
Cronicile vremii estimeaza ca peste 700 de mii de oameni, majoritatea tarani, au participat la construirea
mormantului imperial si la numeroasa armata a soldatilor de teracota care se gaseste in aceasta necropola.
Interesant de remarcat ca fiecare soldat are trasaturi fizice sau atitudini diferite, precum si greutati diferite,
tunsoare sau uniforme diferite in functie de rangul fiecaruia. Soldatii sunt aranjati ca o intreaga armata in
dispozitie de lupta. Ei au intre 1,7 pana la doi metri inaltime si intre 120 pana la 180 kilograme.

In total pana in prezent pe o suprafata de aproximativ 22 mii de metri patrati au fost descoperiti peste 8.099
de soldati de teracota impreuna cu 130 de care de lupta, 520 de cai si 150 de calareti. Unii dintre soldatii
descoperiti nu au barba. Pentru chinezii din vechime barba facea parte din cultura populara, ceea ce a dus la
concluzia ca acei soldati sunt tineri sub 17 ani. Au fost de asemenea descoperite cateva figuri din teracota
reprezentand actori, comedianti si alti oficiali civili din acea vreme. Actorii au fost reprezentati pe jumatate
goi sau purtand diverse costume artistice din acea perioada pentru a amuza imparatul si ceilalti oficiali.
Fiecare actor este infatisat intre-o ipostaza diferita pentru a arata varietatea metodelor de entertainment de
la curtea imperiala.

Armata soldatilor de teracota se afla sub pamant la o adancime de 5 pana la 7 metri si a fost amplasata in Sali
imense (bolti) unite intre ele prin coridoare de acces si separate prin ziduri de pamant sau de argila si
acoperite cu tavane de lemn. Toate aceste incaperi au fost acoperite cu pamant pentru ca locatia lor sa nu fie
descoperita. Au fost descoperite pana in prezent patru bolti mari compartimentate. In bolta nr. 1, cea mai
mare dintre ele (lunga de 230 m si lata de 62 m), se afla peste 6.000 mii de luptatori, in formatiune de lupta
gata pentru batalie. Primele trei randuri cu fata spre est (unde se aflau potentialii inamici ai imparatului) au
fiecare cate 70 de soldati si constituie avangarda. In spatele lor urmeaza infanteria in sir indian pe 38 de
randuri, impreuna cu carele cu cai, constituind principala forta a armatei. Pe flancuri se afla cate doua randuri
de razboinici cu fata spre nord si spre sud si inca 32 de cai in marime naturala, in grupuri de cate patru, care
trag carele de lupta. Bolta nr. 2 in forma de L adaposteste aproximativ 1.400 de luptatori (cei care conduc
carele de lupta, cavaleria si pedestrimea), cinci sute de cai care trag carele de lupta si caii de cavalerie. In
bolta nr. 3 se afla 68 de luptatori, conducatorii armatei, si cai si un car de lupta tras de patru cai. In bolta nr. 4
nu a fost descoperit nimic.
Mormantul imparatului Qin inca neexcavat, alfat la 35 de kilometri est de Xi’an sub muntele Lishan, arata in
prezent ca o piramida de pamant cu o inaltime de 80 metri si cu latura de aproximativ 350 de metri, aflata
deasupra camerei mormantului, localizata in centrul giganticei necropole numita „Orasul Mortilor” in care se
presupune ca se mai afla un palat subteran impreuna cu un oras care il inconjoara. Zidurile exterioare ale
complexului in care se afla mormantul imparatului sunt plasate catre est, unde se aflau regatele cucerite de
imparatul Qin, astfel incat sa apere zona de eventualele atacuri din acea zona. Aceste ziduri sunt solid
construite din ziduri din argila si straturi de pamant dure ca betonul. Mausoleul imparatului, considerat cel
mai mare complex funerar din China si din lume, adaposteste pe langa mormantul imparatului, multe alte

morminte ale printilor si printeselor din acea perioada. Din pacate acest mausoleu isi va pastra inca tainele
destul timp deoarece excavarea lui este programata sa inceapa abia in jurul anilor 2050 din lipsa de fonduri.

Stanga – soldati din teracota. Dreapta – presupusul mormant al imparatului Qin, probabil cea mai mare
piramida construita vreodata, ingropata in prezent sub un deal. Jos – vedere din satelit.

Folosind cea mai avansata tehnica de detectie subterana, specialistii chinezi au precizat ca incaperea, de
marimea unui teren de fotbal, in care se afla mormantul imparatului Qin este intacta. Cronicile vremii descriu
mormantul imparatului a fi inconjurat de „copii ale palatului imperial cu turnuri si cu multe unelte rare si
obiecte minunate” de „100 de rauri de mercur si harti ale corpurilor ceresti” dar si de multe capcane si arcuri
cu sageti gata de tragere in oricine ar incerca sa patrunda in interior.
Pana in prezent Muzeul Soldatilor de Teracota a primit peste 70 de milioane de vizitatori, din care peste 7
milioane reprezentand turisti straini, de la deschiderea lui publica in 1979. Numarul turistilor este in continua
crestere datorita notorietatii in crestere a acestui important obiectiv turistic inclus in patrimoniul UNESCO in
1987.
Sfaturi de calatorie:
 Cea mai buna perioada de vizitat Xi’an este primavara, vara si toamna din martie pana in octombrie.
Iarna este destul de frig iar calatoria poate fi neplacuta.
 Daca ajungi pe cont propriu in Xi’an poti lua autobuzul 306 din gara din Xi’an catre Muzeul Soldatilor
de Teracota care este ultima statie unde opreste. Atentie! Exista autobuze pirat 306 care pot cere un
pret al biletului mai mare decat cel obisnuit.
 Deoarece Mausoleul imparatului Qin este deocamdata doar un munte neexcavat nu merita sa pierzi
timpul vizitand acest mausoleu. Obiectivul nr. 1 este Muzeul Soldatilor de Teracota aflat langa
Mausoleu.
 Viziteaza mai intai Bolta nr. 1 din muzeu. Daca timpul este limitat poti sari peste boltile nr. 2 si 3 care
desi mai putin impresionante, merita vizitate.
 In jurul muzeului exista o multime de magazine de artizanat si restaurante. Atentie! Totul se poate
negocia de la suveniruri chiar pana la meniul de la restaurante.
 Program de vizitare muzeu: zilnic 8.30 – 17.30. Tarife: 90 Yuani (1 martie – 30 noiembrie), 65 Yuani (1
decembrie – 28 februarie)
AMC TRAVEL ofera excursii la in China inclusiv la Xi’an, pentru a face poze cu soldatii de teracota, incepand de
la 529 Euro (oferta speciala Beijing – Xi’an - Shanghai). Ofertele noastre le gasiti pe www.amctravel.ro. Pentru
mai multe detalii va rugam sa ne scrieti la info@amctravel.ro sau sa ne sunati la 021 423 8222.
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