
 
 
 
 
 
  – Mamo, wczoraj w szkole Antek powiedział, że czasami jada zupki chińskie i bardzo 
mu one smakują. Czy ja też mogę? – zapytał Piotrek swojej mamy, gdy przechodzili obok 
półki sklepowej ze wspomnianym produktem. 
 – Absolutnie nie! – mama chłopca odpowiedziała bez wahania. – Nie ma w nich nic 
zdrowego ani odżywczego. 
 – A wiecie, że zupki chińskie nie mają z Chinami nic wspólnego? Wynalazcą zup błys-
kawicznych był Japończyk, a do Polski dotarły z Wietnamu – wtrąciła się ciocia Anastazja. – 
Mam nadzieję, że zarówno koledze Antkowi, jak i tobie, Chiny nie kojarzą się tylko z tym 
niezdrowym „przysmakiem” – dodała, zwracając się do Piotrka. 
 – No pewnie! – oburzył się chłopiec. – W Chinach można zobaczyć Wielki Mur i te-
rakotowych żołnierzy! 
 Zza sklepowego regału wyłonił się Franek ze swoją mamą. 
 – Jesteście wreszcie – powiedziała ciocia Anastazja na ich widok. – Jeśli mamy 
wszystko, chodźmy zapłacić. Dawno nie widziałam takich tłumów w sklepie.  
 Piotrek i Franek postanowili przedrzeć się przez kolejkę przy kasie i poczekać  
w mniej zatłoczonym miejscu. Okazało się to trudniejsze niż myśleli. Ludzie nie reagowali 
na grzeczne „przepraszam”, a w końcu nawet przestali się ruszać. 
 Z gardła Franka wydobył się nagły okrzyk zdumienia, gdy spojrzał na zagradzającego 
mu przejście mężczyznę. Znajdujący się przed nimi ludzie byli naturalnej wielkości barw-
nymi posągami. Każdy z nich wyglądał inaczej – począwszy od kolorów wyrzeźbionej na nich 
zbroi, a skończywszy na rysach twarzy.  

– Chunmei!* Mówiłem, że masz tutaj nie biegać! – 
rozległ się gniewny głos.  

Gdzieś nieopodal chłopcy usłyszeli dziewczęcy chichot 
i zobaczyli cień przebiegającego dziecka. Zwinna osóbka zau-
ważyła przybyszów i skryła się za jednym z posągów. Po 
chwili obok wyrósł wysoki, chudy mężczyzna. Miał skośne 
oczy oraz włosy upięte wysoko w kok.  
 – Córko! Chcesz sprowadzić na nas nieszczęście? – 
najpierw zwrócił się do dziewczynki, a dopiero później skierował swoje surowe spojrzenie 
na nieznajomych. – Skąd wzięli się ci obcy chłopcy?  
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– Trafiliśmy tu przypadkiem – tłumaczył Franek. – Nawet nie wiem, w jaki sposób… 
 – Chyba jesteśmy w Chinach – szepnął mu na ucho Piotrek. – Wydaje mi się, że te 
figury to terakotowa armia, o której kiedyś wychowawczyni mówiła nam w szkole.  
 Oczy Franka rozszerzyły się z zachwytu i chłopiec wyciągnął dłoń w kierunku jednego 
z posągów. Nieznajoma dziewczynka powstrzymała jego rękę, a mężczyzna krzyknął zde-
nerwowany: 
 – Nie dotykaj! 
 – Farba jeszcze do końca nie wyschła – wyjaśniła Chunmei. – Poza tym zniszczenie 

figury rozgniewałoby cesarza. 
– Córko, zabierz stąd obcych i trzymajcie się z dala od 

tego miejsca. Ja muszę wracać do pracy – rzekł mężczyzna, 
po czym zniknął w labiryncie posągów. 

Czarnowłosa dziewczynka dała chłopcom znak,  
aby szli za nią. Po drodze podziwiali rzeźbionych wojowni-
ków i ludzi pracujących przy nich w pocie czoła. Wyglądało 
na to, że posągi były tworzone gdzieś indziej. Robotnicy 
transportowali je tutaj, umieszczali w odpowiednim miej-
scu, a potem artyści wieńczyli dzieło, malując je. 

 – Moje imię już znacie. Jestem Chunmei. Mój ojciec jest jednym z rzemieślników 
nadzorujących tworzenie posągów – powiedziała dziewczynka, gdy oddalili się od miejsca 
pełnego terakotowych figur.  
 Chłopcy przedstawili się. Na pytanie, co tu robią, odpowiedzieli, że są wędrowcami, 
którzy zwiedzają świat ze swoją ciocią. Rozdzielili się jednak, więc później będą musieli jej 
poszukać. 
 Chunmei popatrzyła na nich podejrzliwie, ale po chwili z ufnością dziecka zaakcep-
towała nowych znajomych. 
 – Chcecie zobaczyć, jak tworzy się wojowników? – zapytała i, nie czekając na odpo-
wiedź, zaczęła biec. Franek i Piotrek ruszyli za nią.  
  
 Dotarli do jaskiń, znajdujących się w pobliżu. Wewnątrz jednej z nich pracowało 
dwóch młodych mężczyzn.  
 – Danzu!* – wykrzyknęła dziewczynka radośnie do chłopaka, który wygładzał glinę 
na nieukończonej jeszcze postaci wojownika. – Poznaj moich nowych znajomych. To Franek 
i Piotrek – zachichotała. – Mają takie śmieszne imiona.  

Danzu skinął głową na powitanie. 
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– Pewnie przyszliście zobaczyć, jak powstaje wielkie arcydzieło. Chętnie wam opo-
wiem co nieco o tym przedsięwzięciu. 

Przewodniczka Franka i Piotrka wyszła z drugim chłopakiem, odrywając go od zwija-
nia wałków gliny. Młodzi podróżnicy z zaciekawieniem słuchali opowieści. 

– Qin Shi Huang* podbił i zjednoczył sąsiadujące  
ze sobą królestwa i obwołał się cesarzem. W ten sposób za-
kończył okres wojen, ale jego podwładni nie mają łatwo. Ma 
on ogromne ambicje, nie przyjmuje żadnych sprzeciwów, 
a za niewykonanie rozkazu lub złą pracę często karze śmier-
cią.  

– Rozumiem, że terakotowa armia jest jego pomy-
słem – powiedział Franek. 

– Oczywiście. Te tysiące żołnierzy mają mu służyć  
w życiu po śmierci. 

 – Tysiące? – Ta liczba chłopcom wydała się nie do pojęcia.  
 – Tak. Oprócz wojowników mają się tam znaleźć jeszcze figury przedstawiające arty-
stów, a także rzeźby rydwanów i zaprzęgniętych do nich koni. 
 – W jaki sposób wykonacie tak ogromną pracę? – dopytywał Piotrek. 
 – Pracuje nad tym niezliczona rzesza ludzi. 
 – Nie łatwiej byłoby wam lepić je tam, gdzie mają ostatecznie stanąć? 
 Danzu wyjaśnił, że temperatura, jaka tam panuje, jest nieodpowiednia do schnięcia 
figur – latem za gorąco, a zimą za zimno. Posągi mogłyby ulec zniszczeniu jeszcze przed ich 
ukończeniem. W jaskini warunki były idealne. Tutaj też wypalano glinę.  

 Słuchaczom wystarczyło takie wyjaśnienie. Zastanawiało ich coś innego. 
 – Mówiłeś, że podwładnym cesarza nie jest łatwo. Źle wam się pracuje? – zapytał 
Piotrek. 
 Młody mężczyzna westchnął. 
 – Jeśli pracujemy szybko, sprawnie i bezbłędnie, nie mamy się czego obawiać,  
ale jeśli tylko coś pójdzie nie tak, może spotkać nas kara. Poza tym gliniana armia to nieje-
dyny jego pomysł. Niedaleko stąd stoi ogromny grobowiec, którego budowę Qin Shi Huang 
rozkazał rozpocząć jeszcze przed swoimi podbojami. Gdy został cesarzem, zdecydował, że 
wały obronne otaczające dawne królestwa należy wzmocnić i połączyć w jeden wielki mur. 
Przy pracach giną ludzie… Tak samo jak podczas podbojów. Straszne dla mnie jest również 
to, że cesarz zakazuje zwykłym ludziom trzymać księgi w domach, a nawet niszczy te, które 
nie przekazują praktycznej wiedzy.  
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– To faktycznie okropne – zgodził się Piotrek.  
 – Czy możemy zobaczyć w okolicy jeszcze coś interesującego? – zapytał Franek. 
 – O to musicie zapytać Chunmei. Ja nie mogę przerwać pracy, a ona wślizgnie się 
wszędzie, więc być może zaprowadzi was w kilka ciekawych miejsc... O wilku mowa. 
 Do jaskini wparowała zdyszana dziewczynka. Wyglądała, jakby chciała przekazać 
wszystkim coś ważnego, ale nie wyhamowała w porę i wpadła na niedokończony posąg 
wojownika. Figura zachwiała się i runęła, przewracając Franka i Piotrka. Ujrzeli jeszcze prze-
rażoną minę Danzu i zamknęli oczy, zasłaniając twarze ramionami. 

 Z podłogi podniosła ich ciocia Anastazja. Chłopcy 
oniemieli. Obok nich mama Piotrka podnosiła stojak rekla-
mowy, który stał przy drzwiach wyjściowych marketu.  
 – Wszystko w porządku? – zapytała. 
 – Chyba tak… – odpowiedział Piotrek niepewnie. 
Nie zauważyli, kiedy odeszli od kasy.  
 – Zdecydowanie musicie patrzeć przed siebie pod-
czas chodzenia – stwierdziła Anastazja, patrząc na łobuzia-
ków z tajemniczym błyskiem rozbawienia w oczach. 
 – Ciociu, czy odnaleziono wszystkie terakotowe fi-
gury, stworzone dla cesarza Chin? – zapytał Franek.  
 – Czy wszystkie – nie wiadomo. Do tej pory odkryto ich około ośmiu tysięcy. Praw-
dopodobnie było ich więcej. Znaleziono je dość niedawno, bo dopiero w 1974 roku, więc 
prace badawcze wciąż trwają. Tak naprawdę nie jest pewne nawet to, w jaki sposób po-
wstawały posągi. Teorii jest kilka. Jedna z nich mówi, że lepiono korpusy i nogi z wałków 
gliny, a tylko do głów i ramion używano gotowych form. Według innej całość figury odcis-
kano w gotowych formach. Wiele jest domysłów i terakotowa armia wciąż skrywa mnó-
stwo tajemnic. 
 – Gdy dorosnę, na pewno pojadę na wycieczkę do Chin – oznajmił Franek. Kuzyn 
zgodził się z nim.  
 – Chętnie wybiorę się z wami. – Ciocia uśmiechnęła się serdecznie do łobuziaków  
i wszyscy ruszyli w stronę samochodu, niosąc ze sobą zakupy.  
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