Terakotová armáda
prvního čínského císaře
( strážci císařova věčného spánku)

Terakotová armáda, která byla náhodou objevena v roce
1974, se stala největším čínským archeologickým nálezem
20.století. Dosud bylo objeveno téměř 8000 soch, které
představují různé typy vojáků seřazených do bojových
formací.
Legendární sochy drţí v rukou opravdové bronzové
zbraně. Sochy hliněných bojovníků jsou vyrobeny tradiční
metodou ze ţluté sprašové hlíny pocházející ze břehů
Ţluté řeky a ze stejného regionu jako původní sochy.
Stejně
jako
u
originálů
jsou
zhotoveny
kombinací
odlévaných forem a pečlivé ruční práce. Všechny postavy
jsou individuální a nezaměnitelné s výraznými rysy v
obličeji. Většina postav byla modelována v nadţivotní a
ţivotní velikosti. Zdařilé kopie tzv. 8.divu světa se
vydaly do Evropy na putovní výstavu a ta zavítala i do
Brna.
A tak ţáci 5.-9. třídy hornobenešovské základní školy
podnikli ve středu 20.4.2011 výchovně-vzdělávací exkurzi
do jihomoravské metropole, aby zjistili, jak to s těmi
císařskými vojáky vlastně bylo.
Ten den si všichni museli přivstat, protoţe odjezd
byl stanoven na 700 hodin a dojíţdějící ţáci uţ po šesté
hodině vyjeli z domu. Kolem desáté hodiny dva autobusy
plné ţáků přivítala nádherně modrá obloha klenoucí se nad
Brnem a přesně v 10 hodin se otevřely pomyslné brány
výstavy. Při vstupu obdrţel kaţdý ţák vstupenku a
pracovní list. Vstupenky byly opatřeny čínským znakem,

který znázorňoval vojenskou hodnost. Osudem zvolený
tajemný čínský znak na vstupence rozehrává hned na
začátku výstavy pátrací hru v prostorách expozice, která
všem zúčastněným postupem času prozradí, jakou roli by v
mnohatisícové císařské armádě zastávali. Ze ţáků se tak v
průběhu výstavy stávají generálové, lučištníci, vozkové a
další soudobé vojenské postavy.
Pracovní listy obsahovaly celkem 26 otázek, na něţ
měli ţáci během prohlídky expozice hledat odpovědi, aby
mohli po návratu do školy se svými učiteli diskutovat o
unikátním historickém objevu.
Součástí výstavy TERAKOTOVÁ ARMÁDA PRVNÍHO ČÍNSKÉHO
CÍSAŘE je minimálně 100 různých válečníků v ţivotní
velikosti, koňské povozy, ale také drobné exponáty jako
zbraně, šperky, předměty kaţdodenního pouţití, dobové
nádoby, mince nebo keramika.
Nepostradatelnou součástí výstavy je rovněţ pocitově
zaměřená
světelná
show
a
řada
velkoformátových
fotografií.
Poslední část výstavy tvoří dokumentární film, který
přenese diváky v kinosále do doby sedmdesátých let
minulého století, kdy terakotovou armádu objevili rolníci
při kopání studny. Pozorný divák si během filmu uvědomí
podivnou paralelu mezi krutým čínským císařem Chin
Š´chuan-ti, který nechal zaţiva pohřbít spolu s vlastní
mrtvolou a hliněnými vojáky i celý čísařský dvůr, ţijícím
před dvěma tisíci lety a kultem osobnosti panujícím
v Číně v době vlády Mao-ce-tunga ve 20. století.
Celá akce byla zajímavá a podnětná, zábavná i poučná.
Uskutečnila se za finančního příspěvku Městského úřadu
Horní Benešov a SRPDŠ při Základní škole Horní Benešov,
za coţ oběma organizacím školáci touto cestou děkují.
Veřejnost se můţe s „Terakotovou armádou“ seznámit
prostřednictvím výstavy fotografíí z uvedené akce, kterou
škola představí v červnu v informačním centru v Horním
Benešově.
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