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На 17 април се проведе 
награждаването на 
конкурса „Млади таланти“ 
организиран от МОН. В 

конкурса се включиха общо 71 
участника и бяха представени 48 
проекта.
Церемонията може да видите във 
видеото, което БГ Наука засне.

Всички наградени проекти и 

участници:

С парична сума по 1500 (хиляда 
и петстотин) лв. класиралите се 
на първите три места проекти 
в Националния конкурс „Млади 
таланти” 2019 г. и след участие в 
Европейския конкурс за млади учени, 
както следва:

1. „Разпределено създаване 

Награждаване на Националния 
конкурс "Млади таланти“ 2019 г.
https://youtu.be/6SAw4BsMo1o
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на алгоритми за машинно 
самообучение за блокчейн анализ“, 
област „Информатика“, автор 
Звездин Борисов Бесарабов, 
ученик в 12 кл. в Националната 
природоматематическа гимназия 
„Акад. Любомир Чакалов“, София

2. „Идентифициране на мозъчни 
клетки посредством ненадзиравано 
машинно самообучение с 
автоенкодер и клъстеризация“, 
област „Биология4, автор Николай 
Асенов Пашов, ученик в 12 клас на 91 
НЕГ „Проф. К. Гълъбов“, София

3. „Иновативен метод за прецизна 
оценка на човешката възраст, 
базиран на анализ на краниалните 

шевове“, област „Медицина“, 
автор Андрей Евгениев Гиздов, 
ученик в 11 кл. в Националната 
природоматематическа гимназия 
„Акад. Любомир Чакалов“, София

II. За класиране в Националния 
конкурс „Млади таланти“ 2019 г. с 
поощрителна награда и парична сума 
по 1000 (хиляда) лв.,

1. Проект „Анализ на сложността на 
пълно хомоморфни криптографски 
схеми в имплементации на програми“ 
с автор Димитър Атанасов Чакъров, 
ученик в 11 кл. на Математическа 
гимназия „Акад. Кирил Попов“ – 
Пловдив
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2. Проект „Анализи на куц топ, спънат 
топ и други шахматни фигури“ с 
автор Иван Венциславов Георгиев, 
ученик в 10 клас от Софийска 
математическа гимназия „Паисий 
Хилендарски“

3. Проект „Акустични свойства и 
резонанс на бутилки и епруветки“ с 
автор Георги Илянов Иванов, ученик 
в 10 клас от Софийска математическа 
гимназия „Паисий Хилендарски“

III. За участие в Световното научно 
младежко изложение Expo-Sciences 
Europe 2019 година през м. септември 
в град Абу Даби , Обединени Арабски 
емирства, както следва:

1. „Модел за оценка на капиталови 
активи с разширение до екзогенно 
финансиране“ с автори Виктор 
Стилиянов Колев и Стефан Мартинов 
Хаджистойков, ученици в 10 клас на 
Софийска математическа гимназия 
„Паисий Хилендарски“

2. „Daedalus – процедурно генериране 
на 3D обекти с невронни мрежи“ с 
автор Виктор Красимиров Велев, 
ученик в 12 клас на Математическа 
гимназия „Д-р Петър Берон“, Варна

3. „Четирикрак учебен робот с 
ниска себестойност“, с автор Йордан 
Цветков Цветков, ученик в 11 клас 
на Математическа гимназия „Акад. 
Кирил Попов“, Пловдив 
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Знаете ли какви тайни крият 
черните дупки? 
Може ли изкуственият инте-
лект да има предразсъдъци? 

От морското дъно до първия град на 
Луната, странни земетресения, вир-
туална реалност, еволюция на езика, 
психология на пристрастяването, жи-
вотът преди и след Земята… 

Всичко това ви очаква на деветия Со-
фийски фестивал на науката, който 
ще се проведе от 9 до 12 май 2019 г. в 
София Тех Парк. Вижте цялата програ-
мата тук: 
https://www.britishcouncil.bg/sofia-
science-festival

Тази година задаваме нови въпроси и 
изследваме дори повече идеи от пре-
ди. Фестивалната програма обръща 
специално внимание на личности и 
събития, чиито годишнини отбеляз-
ваме през 2019 г. и които силно са 
повлияли развитието на науката – от 
Леонардо да Винчи и първата около-
светска експедиция на Магелан и Ел-
кано през кацането на Луната до съз-

даването на Периодичната система на 
химичните елементи, на БАН и Меж-
дународния астрономически съюз.

Изложби ще напомнят за богатството 
на света – от дълбините на морските 
води до безкрая на Космоса, от редки-
те химични елементи до науката, коя-
то ангажира посредством изкуство. 

Новост е зоната „Направи си сам“, къ-
дето деца и подрастващи ще работят с 
технологии, ще създават и изследват. 
С повече събития с вход свободен, все-
ки ще има възможност да научи нещо 

Софийски фестивал на науката
9-12 май 2019 г. | София Тех Парк  - https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival
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ново или да си припомни забравено старо.

Вижте цялата програма и вземете своя пропуск или билет: 

https://www.britishcouncil .bg/sofia-science-festival/
programme/events/table

Посетете #SofiaSciFest и изживейте науката в 
действие! 

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com
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Китай – това не е просто една друга 
страна, това е друга планета, която е 
обитавана от същества от съвърше-
но друга раса, мотивите, думите и по-
стъпките на които се подчиняват на 
желязна хилядолетна логика, нямаща 
разумно обяснение за обикновения чо-
век.

Роналд Рейгън

Фигура 1. Доста хора наричат 
Китай Големия дракон. Дори и да 
изглежда, че е в кротко състояние 
(Ян) драконът си е дракон. При това 
е голям и бързо може да мине в 
състояние Ин (на картинката). Не 
забравяйте това. Никога.

Няколко уводни думи

По-младите читатели ще 
кажат – кой ли пък беше 
тоя Роналд Рейгън, но по-
възрастните ще се сетят, че 

като американски президент Рейгън 
е трябвало доста да се занимава с 
китайския дракон – фиг. 1 и като така 

Разкази за социалната динамика. 
Разказ № 8: Кратка история 
на Китай от гледна точка на 
математическата социална 
динамика. От най-стари времена 
през времената на Конфуций до Цин 
Ши Хуанди
Автори: Николай К. Витанов, Институт по механика – БАН

Златинка И. Димитрова – ИФТТ – БАН
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е имал достатъчно информация, за да 
стигне до мисълта, цитирана по-горе. 
Е, ще кажете, щом един бивш артист 
от Холивуд може да стигне до такава 
мисъл, вероятно и историята на Китай 
може да се обясни на основата на 
някой прост принцип на социалната 
динамика и то на два реда. Не знаем 
доколко принципът е валиден за 
цялата социална динамика, но що се 
отнася до Китай, то доста от историята 
му може да се разбере на основата 
на вярата на китайците в принципа 
на баланса. Китайците вярват, че 
Вселената постоянно се стреми към 
равновесие и хармония, и ако злото 
(Ин, черното, студеното) наруши 
баланса, то доброто (Ян, светлото, 
топлото) компенсира това нарушение 
и така доброто и злото – Ян и Ин, се 
уравновесяват – фиг.2 . Има и още – Ки-
тай е успял да съхрани самобитността 
си, въпреки че огромните му сухопът-
ни граници са пречели на пълното 
му откъсване от света (и от време на 
време нещо е прониквало в огромната 
страна, като будизмът, например) и 
въпреки глобализационните процеси 
в последните десетилетия.

Фигура 2. Ин и Ян. Принципът за 
баланса между тези две сили 
може да ни помогне да разберем 
мисленето и действието на 
китайския народ и елит от стари 
времена, че и до днес.

За всеки народ историята започва с 
легендите. В разказите за Япония ви 
запознахме с Аматерасу Омиками и 
другите японски богове, като Хачиман, 
например. В Китай историята започва 
с прародителите Фуси и Нюйва, след 
които дошъл първият земеделец 
Шенун, а след него (и това е много 
важно) дошъл легендарният първи 
император Хуанди – основателят на 
китайската държава според легенди-
те. 

Фигура 3. Хуанди – легендарният 
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Жълт император, смятан за 
основател на Китай. Династията, 
от която идва Хуанди има 
интересен произход – не само от 
небето (както следва и да се очаква 
при императорските династии) 
ами и рептилоподобни същества 
май има намесени там, според 
легендите.

С Хуанди започнала епохата на 
петимата императори, която 
завършила с появата на династията 
Ся. Та, след Хуанди дошъл Чжу-ансюй, 
после Ку и след него Яо и Шун. Така се 
изредили петимата императори. След 
Шун император станал Юю – фиг. 4, 
а след смъртта му се появила нова 
династия – народът пожелал синът на 
Юю да стане император. И ето ви я ди-
настията Ся, която открива периода 
на трите династии в китайската исто-
рия (династиите Ся, Шан-ин и Чжоу). 
С тези три династии ще позапълним 
нашия разказ. И ще стигнем до Цин 
Ши Хуанди. 
Дотук добре, ще кажете. Ами после 
какво? Ами после последвали 
няколко епохи, а именно: епохата 
на разделените царства, епохата на 
борещите се царства, епохата Цин, 
първият владетел от която епоха – Цин 
Ши Хуанди, се нарекъл „хуанди“, което 
днес се превежда като император (на 
тоя Цин е наречена и страната – Цинна 
или Китай). Но дотук сме по средата 
на епохите. След епохата Цин дошла 

епохата Хан, после дошла пък епохата 
на промените (злите езици я наричат 
епоха на раздробеността), през която 
в Китай проникнал будизмът. После 
дошла любимата на първия автор на 
тази статия епоха Тан (Танг) извест-
на като златната епоха на Китай. След 
всяка златна епоха обаче идва хаос. И 
в Китай така – след епохата Тан дошли 
периодът на петте династии и после 
периодът на Десетте царства. Не 
стига това, ами последвала и епоха на 
управлението на монголите в Китай. 
След тях дошла епохата Мин и накрая 
дошла Манджурската епоха, при която 
Китай се консервирал идеологически 
и културно по отношение на останалия 
свят. Големият дракон, както се 
казва, заспал. Това не свършило 
добре – върху Китай се стоварили 
колониални войни, две революции, 
падане на империята, японска агресия 
и окупация. После дошъл Мао Зе Дун 
и Дън Сяо Пин и спящият дракон 
започнал да се пробужда. Може да 
почне да бълва и огън, но като се има 
наум принципът на Ин и Ян, трябва да 
се случи нещо много сътресаващо, че 
драконът чак да почне да бълва огън. 
По-скоро ще гледаме обновен Китай, 
оставайки си предишния активен 
дракон с нови люспи, но пак си остава 
дракон. Верността към традициите 
е това, което е позволило на Китай 
да просъществува хилядолетия. 
Тази вярност към традициите 
и ориентацията на китайската 
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идеология към непрекъснатото 
връщане към човешкото у човека 
са позволили на Китай да преживее 
какво ли не, но винаги да се възправя 
и обновява.

Фигура 4. Юю Велики. Велик, защото 
укротил Жълтата река (чрез 
укрепване на бреговете). Родона-
чалник на императорската динас-
тия Ся. 

Много ранната история на Китай
Китай е огромна страна с три големи 
реки – фиг. 5. На север климатът 
си е континентален и си вали сняг 
през зимата, а в южните части си е 
тропически и сняг пада крайно рядко. 
Отделна история са районите по 
крайбрежието, където има и много 

вода. Трите големи реки текат от запад 
на изток и тръгват от Тибет. Най на 
север е Жълтата река (Хуанхъ) и на се-
вер от нея е областта с континентален 
климат. Там е днешната столица 

Пекин, а също и град Тянжин. В цен-
тралната част на страната е най-
-голямата река Яндзъ, която минава 
през Чонкинг, Вухан, Нанжинг и се 
влива в морето близо до най-големия 
град в днешен Китай – Шанхай. На юг е 
Перлената река (Сицзян или Чжужан), 
която минава през Нанжинг, Чаокинг, 
Гуанджоу и се влива в Южнокитайско 
море чрез огромна делта, покрай която 
са известните ви Хонгконг и Макао. 
Та, на юг от тази река климатът става 
тропически, защото наблизо вече са 
Виетнам и Лаос. Всичко има на земята 

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


НАУКА | БРОЙ 119

17Българска наукаАПРИЛ 2019Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

на Китай като природни ресурси и 
нищо чудно, че там често се намират 
кости на човекоподобни маймуни, 
живели преди милион, че и повече 
години. В миналото тези кости не били 
събирани, въпреки че китайците са 
едни от най-скрупульозните народи в 
областта на воденето на летописи. 

Фигура 5. Трите големи реки 
в Китай. Най-горе е Жълтата 
река (Хуанхъ), в средата е най-
-пълноводната – Янгдзъ и най на юг 
е Перлената река (покрай Гунджоу 
и Хонгконг).

Не били събирани, защото селяните 
смятали тези изкопаеми кости за 
кости на дракон, а пък костите на 
дракона лекували всякакви болести 
според народните вярвания. И тъй 
безчислен брой ценни археологически 
находки минали през стомасите на 
китайските селяни с лечебна цел. 
Полза особена от това нямало, но пък 

ценни археологически 
паметници изчезнали. 
Каквото днес знаем за 
древните времена е, 
че в Китай са живели 
предци на човека, 
наричани синантропи 
– фиг. 6 и когато 
преди около 400 000 
години човечеството се 
разделило на 5 основни 
расови групи, то едната 
от тях – монголоидната, 
получила гените 
си именно от 
тези синантропи. 
Синантропите били 
ловци, използвали 
каменни оръдия, както 
и огъня за готвене 
и събирали цветни 

камъчета – появявали се значи при тях 
и естетически чувства. Синантропите 
еволюирали в разумни човеци (Homo 
sapiens) и то на няколко места едно-
временно в южната и северната част 
на Китай и тези разумни хора преди 
50 000 години вече се били разселили 
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из цял Китай. Обществото било ма-
триархално (колкото и смешно да ви 
изглежда, наследяването било по май-
чина линия, защото статутът на баща 
не съществувал дотогава, докато не 
била осъзната доста неочевидната за 
древните хора връзка между секса и 
бременността). Та, матриархат значи, 
и както си му е редът – с богиня-
-майка, тотеми, духове, обреди и тъй 
нататък. Войни още нямало, защото 
хората по света не били много и за 
всички имало какво да ловят като 
риба и диви животни. Нямало нужда 
значи да се избиват едни други – то те 
и групите хора по онова време рядко 
се виждали едни други. Тъй си дошъл 
и последният ледников период и си 
заминал около 10 хиляди години пре-
ди нашата ера. 

След него тук и там по света започнали 
да възникват цивилизациите. Най-
-напред се развила цивилизацията 
между реките Тигър и Ефрат – там 
хората започнали да се занимават 
със земеделие и животновъдство. 
Появили се и първите технологии – 
за производство на глинени съдове 
и тъй полека възникнали и първите 
градове. А пък в градовете, към които 
течали неизядените количества 
селскостопански продукти, почнали 
да се развиват полезни занимания 
като наука и изкуство, необходими 
занимания като търговия и не чак 
толкова полезни занинамания 
като политика. И в Китай станало 
така, само че в по-късни времена 
от тези на съответните събития в 
Двуречието – 2 000 години по-късно 
се появили първите селски общини в 

Фигура 6. Синантроп.
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плодородните равнини, там, където 
река Вей се влива в Хуанхъ. Появили 
се и първите селища с малки кръгли 
къщички. В някои от селищата имало 
и пещи, където се произвеждали 
и първите глинени и керамични 
съдове. Опитомено било прасето 
и така започнало развитието на 
животновъдството по тези места. 
Ловът и събирането на горски 
плодове и орехи продължавало 
успоредно с развъждането на кози 
и едър рогат добитък. Населението 
започнало да нараства и с течение на 
времето отделните селски общини 
започнали да контактуват помежду 
си и започнало да се появява нещо 
по-голямо – китайският народ. 
С характерна селскостопанска 
особеност – развъждане на копринени 
буби и производство на коприна – 
нещо, което дълго време отличавало 
китайците от другите народи. По 
това време започнали да се развиват 
и технологиите за строеж на стени – 
нещо, в което с течение на времето 
китайците щели да станат много 
големи майстори. Днес по останките 
от тези древни стени се намират доста 
върхове от стрели – свидетелство, 
че контактът между различните 
селски общини честичко не бил никак 
миролюбив. 
И други интересни неща от гледна точка 
на социалната динамика се случили 
между 5-тото и 2-рото хилядолетие 
пр.н.е. известно като периода на 

културите Яншао и Лушан – появили 
се богати и бедни, броят на ритуалите 
се увеличил (тука, още преди да 
стигнем до Конфуций, да отбележим, 
че ритуалното поведение е може би 
най-устойчивата характеристика на 
китайското общество). Започнала да 
се развива и писмеността и през 22 
в. пр.н.е. (когато се появила първата 
династия Ся) преминали от писане 
върху керамични съдове към писане 
на бамбукови или други дървени 
дъсчици. Започнала да се заражда 
китайската цивилизация.
Появата на първата династия 
Ся е обвита в легенди, макар че 
напоследък започват да се появяват 
и свидетелства, че такава династия 
наистина е съществувала. Китайските 
легенди за създаването на света доста 
напомнят съвременните научни 
теории – например легендата гласи, 
че от пълната пустота – Великото 
начало, се появили първичната 
материя и жизнените сили. Дали пък 
това не ви напомня на нещо? (е, ле-
гендата не казва дали е станало с Го-
лям взрив или не). Ама чакайте – има 
и още. Леките и чистите неща от тази 
първична материя се възнесли нагоре 
и създали небето, а тежките и мръсни-
те паднали долу и образували земята. 
И сега – внимание! – без чужда помощ 
започнали да възникват същества, 
които почнали да се отличават едно от 
друго (за еволюция демек ни разправя 
древната китайска легенда!). И накрая 

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


НАУКА

20Българска наукаАПРИЛ 2019Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

от небитието в битието се появил и 
човекът. 

Фигура 7. Пан Гу с яйцето на Хаоса.

Друга легенда е още по-интересна, 
защото тя разказва как са се появили 
китайските императори. Та съгласно 
тази легенда Вселената била като едно 
яйце – фиг. 7. Яйцето се счупило (дали 
пък не е гръмнало с Голям взрив?) 
и горната му част станала небето, а 
долната – земята. Ами със жълтъка 
какво станало – ще попитате? Хе-е-е – 
тука е интересното, я – от жълтъка се 
появил прародителят на всички хора 
Пан Гу. Расъл Пан Гу, расъл – цели 
80 000 години и станал много голям. 
И като умрял и той се разпаднал на 
части – очите му станали Слънцето 
и Луната, кръвта му дала водата за 
реките и моретата, сухожилията 

му се превърнали в пътища, косите 
му се превърнали в гори, потта му 
станала на дъжд, дъхът му образувал 
вятъра. Ами хората – ще кажете, къде 
са хората?? Е, чакайте де, тука е най- 
интересното. Пан Гу имал, и-ма-а-а-
-ал, има-а-а-ал (хайде де, какво пък 
имал?) – е как какво – бълхи имал. 
Та тези бълхи станали прародители 
на хората. Една от бълхите била по-
-така и от нея произлезли небесните 
императори. 12 парчета от тях упра-
влявали Вселената в продължение 
на 216 000 години (продължител-
ността на живота на българските ха-
нове от съответния Именник ряпа 
да яде, но нейсе – в Китай всичко е 
доста по-много, доста по-голямо и 
доста по каквото се сетите още). По-
сле тия небесни императори почнали 
постепенно да заприличват на обик-
новените хора, ама не веднага – след 
12-те императора управлявали още 
трима, които имали човешки глави и 
змийски тела (добре че сторонниците 
на идеята за наличието на рептили 
сред нас не знаят за тая работа). Тези 
тримата дали началото на династията 
на земните императори, които вече 
били човеци (или пък добре прикрити 
рептили – легендата не казва нищо 
по въпроса). За последните 5 от тези 
императори има исторически записи. 
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Фигура 8. Търпеливият император 
Шун от династията Ся.

А най-знаменитият от тези 5 
императора бил Хуанди или Жълтият 
император, възкачил се на трона през 
2698 г. пр.н.е. и считан за основател 
на Китай – фиг. 2. Та, Хуанди разбил 
варварите, създал държава, а първият 
му министър почнал да измисля 
официалните писмена. Жълтият 
император управлявал мъдро и по 
негово време хората се издигали 
според способностите си и дори 
император се ставало не по наследство, 
а заради способности. Ето един пример 
– когато императорът Яо тръгнал 
да си търси достоен наследник, 
мъдреците му обърнали внимание 
на простия селянин на име Шун. Виж, 
императоре – казали мъдреците – 
Шун е син на сляп човек. Баща му е 

глупав, майка му е свадлива, а брат му 
е високомерен. И въпреки това Шун 
успява да живее в хармония с тях и да 
ги почита, без да се ожесточава. Той 
умее да контролира себе си и може да 
стане добър император. Бреей – рекъл 
си императорът Яо – я да го изпитам 
тоз селянин – и му дал за жени 2 от 
своите дъщери (както забелязвате по 
онова време матриархатът бил вече 
сменен от патриархат). След като Шун 
се справил и с двете глезени жени (я 
си представете що за ужас – селянин 
да се грижи за два броя дъщери на 
императора), Яо го взел за съветник. 
Три години Яо се убеждавал, че 
съветите на Шун са добри и чак 
тогава решил да му отстъпи престола. 
Шун възразявал, че едва ли ще успее 
да се справи с цялата страна, но Яо 
настоявал. И Шун станал император. 
Впоследствие и той предал престола 
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на Юю, който успял да усмири великата 
Жълта река и от Юю тръгнала 
династията Ся (народът решил да 
възкачи на престола сина на Юю), 
която имала 17 броя императори и 
свършила около 1750 г. пр.н.е., понеже 
последният император от династията 
бил пълна противоположност на 
първия – жесток тиранин, пълен с 
пороци. 

Фигура 9. Китай по времето на 
династията Ся (в червено). В 
жълто е днешен Китай.

Е, свалили го и на трона се възкачила 
следващата династия – династията 
Шан, която просъществувала към 
700 години. Преди да продължим, 
нека да отбележим – не си мислете, 
че династиите Ся и Шан управлявали 

цялата днешна огромна територия 
на Китай. Те владеели едно парче от 
тази страна. Имало и други общества 
на територията на днешен Китай, но 
ви занимаваме с тези, защото те са 
нишката, която свързва китайската 
древност с това, което е Китай днес.
Та, обратно към династията Шан – 
фиг. 10. Както си му е редът, предста-
вителите на народа Шан си живели 

в покрайнините на 
държавата на Ся 
(пишем това нарочно, 
та някой може да се 
сети за предишните ни 
разкази за възгледите 
на Гумильов, един 
от които е, че новата 
империя се появява 
в покрайнините на 
старата, защото в 
центъра на старата 
почва да цари, е-е-
-е, да го наречем 
разврат. Та, ние ви 
пишем за Китай, були 
и бульовци, пък вие се 

сещайте снахи и зетьове за Брюкел и 
околности дето има една приказка). 
Та, в тия покрайнини възниквал град 
Шан – на север от река Хуанхъ и на 
около 650 километра на югозапад от 
днешен Пекин. От три страни градът 
бил защитен от реката, а от четвъртата 
страна била изградена мощна стена 
с големи кули. Всичко това била 
направено от управника на име 
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Панган. Земята била хубава и плодо-
родна, животновъдството също се раз-
вило бързо и населението на град Шан 
се увеличавало. Развили се занаятите 
и производството на коприна, но 
това, с което станал известен град 
Шан, били произведенията от бронз. 
И не си мислете, че от бронза в Шан 
се правили само оръжия. Ами, ами – 
по-голямата част от бронза отивала 
за производство на ритуални съдове 
(веднага да напомним – ритуалите 
били много важни в древен Китай. Те 
и сега са важни). За производството 
на бронз майсторите леяри от Шан 
използвали мехове, с които вкарвали 
кислород за поддържане на жарта 
на необходимото ниво. Бронзът бил 
изливан в глинени форми и тази 
технология се използва и до днес. 
Стойността на бронзовите съдове 
били висока и достатъчно неизменна, 
за да се превърнат тези съдове в 
изгодно капиталовложение. 

Фигура 10. Китай по времето на 
династията Шан.

Най-хубавите съдове отивали в 
гробовете на царете. Тези гробове били 
доста големи и, освен с предмети от 
богатството на съответния цар, били 
пълни с принесените в жертва царски 
жени и членове на домочадието, 
заедно с жертви от простия народ. 
Та, човешки жертви се принасяли 
честичко на боговете по ония времена, 
за да ги умиротворят. А боговете били 
духове на реки и гори и най-важните 
– тези на земята, които отговаряли 
за реколтата. Тези духове не били 
нито добри, нито лоши и това, което 
било нужно, за да се умиротворят, 
било „само“ достатъчно количество 
човешки жертви – фиг. 11. 

Фигура 11. Гладен дух. Само 
молитви нямало да го успокоят. 
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Трябва и де се нахрани. Тази 
тактика и до днес се използва от 
някои политици, които гледат да 
нахранят журналистите, че да 
нямат проблеми с неспокойните 
журналистически духове. 

По отношение на съществуването на 
върховен бог – не всички вярвали в 
това. Но тези, които вярвали, наричали 
този бог Шанди – върховният 
владетел, който бил връзката 
между природните духове и хората 
в древните времена на жителите 
на Шан. Тези жители вярвали, че 
животът продължава и след смъртта 
и духовете на мъртвите се превръщат 
в защитници на потомците. И Шанди 
представлявал обожествените духове 
на тези предци. Те вярвали още, че 
духът на човека е в неговото дихание и 
когато човек умирал, диханието му се 
издигало в небето и там придобивало 
необходимите сили, за да поддържа 
или пък да разрушава благополучието 
на потомците. Особено големи 
сили имали духовете на царете и те 
трябвало да бъдат умиротворявани 
чрез жертви, за да не се скитат 
изгладнели и да правят пакости. 

Фигура 12. Ритуален съд за 
поставяне на храна за духовете от 

времената на династията Шан.

Та, освен жертвите за духовете, хората 
трябвало да имат и деца, които да 
умиротворяват духовете след тях. 
И докато из нашия фолклор Иван 
закачал Пенка по седенките с цел да 
ѝ вземе китката (какъв героизъм!), 
китайците трябвало да правят деца, 
за да са кротки духовете на предците. 
Затуй те сега са милиард и половина, 
а пък Иван отиде да става джендър 
и закача другите Ивановци, вместо 
Пенка. Докъде ще стигнем така 
е кристално ясно – не си правете 
илюзии. По-добре и при нас да се 
появи нещо практично, което да 
стимулира раждаемостта, както е 
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било при китайците. Та пак тези 
вярвания способствали за развитие на 
преданост към семейните ценности, 
уважение към по-възрастните и 
почитане на предците. Тъй, тъ-ъ-ъ-й...
Духовете трябвало и да се хранят, 
понеже те оставали в този свят и 
можели да бъдат видени в сънищата. 
За късмет духовете си взимали такава 
част от храната, че тя оставала годна 
за ядене от хората – доста практична 
конвенция, водеща до неразхищаване 
на храна – фиг. 12. Царските 
духове трябвало да бъдат хранени 
особено добре – поднасяли им в 
жертвоприношение по 100 вола и 300 
овце. След като духовете си хапнели 
духовната храна, каквото оставало, 
бивало изяждано от правещите 
жертвоприношението.
С боговете можело и да се общува, 
но трябвало да си грамотен, защото 
трябвало да напишеш какво искаш 
да им кажеш и това се изгаряло 
в храма, за да стигнат думите до 
небето, там където живеели духовете. 
Духовете можели да бъдат питани, 
а отговорите им се разчитали чрез 
гадаене по кости (и работа за врачки 
имало доста, значи). А писането не 
било лесна работа в Китай (и днес не 
е лесна работа). Писмеността в Китай 
еволюирала към пиктограма за всяка 
дума (днес има над 70 000 йероглифа, 
а не малък набор от букви, както е при 
нас и по на запад). Та, в древен Шан 
имало интересни йероглифи. Един от 

най-веселите са две жени нарисувани 
една до друга. Това означава…, ха, 
познайте, де… – означава кавга. 
Доста некоректно от днешна гледна 
точка записване на нещата. Но какво 
да се прави – така е било някога. 
Пиктограмите полека еволюирали 
в днешните йероглифи и шанската 
писменост е в основата на днешната 
китайска писменост.
Шан си имал и армия. А армията 
имала колесници, лъкове, бойни 
брадви и тъй нататък, като прашки 
и други. Не било проблем за Шан да 
сформира експедиционни отряди от 
по 5000 човека, предимно пехотинци, 
които пък били селяни, не работещи 
по нивите за времето на бойните 
действия. Хората на Шан имали 
уважение към жените – жените не 
работели по полето, а само носели 
храната на мъжете, които работели там. 
И на духовете на починалите царици 
се правели жертвоприношения, а 
пък царете рядко имали повече от 2 
жени. И прислугата на царете на Шан 
живеела добре. Често слугите били 
пращани за посланици – царят не 
пращал роднините си, защото нямал 
право да ги наказва, дори и да сгафят 
нещо. Затуй по-добре – слугата, че 
ако не свърши работа – може да 
бъде жертвопринесен на духовете 
не предците, които трябвало както 
вече знаем, да се държат в кротко 
състояние и сити. 
Та, с течение на времето част от 
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