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В китайската история присъства виждане за съществуването на династия Ся. 

Според редица изследователи, обаче, няма достатъчно археологически доказателства за 
наличието на такава династия и в този смисъл наличието и се оспорва. 

Таблица 1.Китайската историческа наука се придържа към дадената по-долу 
периодизация на историческото развитие на Централната страна – 中国(Джунгуо), 

както наричат своята страна самите китайци

В социално-организационен план ключова роля за урбанистично-
цивилизационно развитие играе наличието на два основни компонента:

• Централна власт;
• Земеделски общини.

Земеделската община се състои от няколко семейства-кланове. Всяко семейство 
се състои от  баща-патриарх с неговите братя  и синове, жените и децата им. 
Земеделската община избира глава на общината от редовете на отделните глави на 
семействата-кланове. Т.е. властта в земеделската община е изборна, а не е наследствена. 
В  рамките на семейството-клан се развиват два основни нормативни принципа на 
взаимодействия и взаимоотношения, които се прехвърлят и в земеделската община:
• Принципът на еквивалентния обмен на дарове, включително на материални 
ценности срещу  престиж, т.е. на уважение към този, който може да добие такава 
материална ценност и е готов да я  дели с другите. По този начин се създава 
традиционната система на патронажно-клиентските връзки;

• Принципът на преразпределението – бащата-патриарх получава правото да се 
разпорежда и преразпределя колективното имущество на семейството-клан по своя 
воля.  

Години Държава (династия)
Преди новата ера 

2353 г. пр. н. е. — 2255 г. пр.н. е. Легендарният управител Яо
2255 г. пр. н. е. — 2205 г. пр. н. е. Легендарният управител Шун
2205 г. пр. н. е. — 1766 г. пр. н. е. Легендарната династия Ся
1766 г. пр. н. е. — 1122 г. пр. н. е. Традиционна периодизация на династията Шан-Ин
1122 г. пр. н. е. — 249 г. пр. н. е. Традиционна периодизация на династията Джоу
221 г. пр. н. е. — 206 г. пр. н. е. Традиционна периодизация на династията Цин



                                         
Фиг.2 Карта на поречията на реките Хуанхъ и Яндзъ, около които се развива Китайската 

цивилизация

Въз основа на обединението на няколко земеделски общини възниква централна 
власт, като по този начин се създават първите протодържавни образувания.Като пример 
на такива в Китай се смятат културите Ърлитоу(二里頭文化 – 1900–1500 г. пр.н.е.) и 

Ърлиганг(二里岗文化 – 1500-1300 г. пр.н.е.), разположени в днешната провинция 

Хънан.  

 Ако съществуването на Ся е дискусионно, то никой не спори, че е имало 
протодържавата Шан-Ин, чиято история води началото си още от 1776 г. пр.н.е. Шан е 
смятана за първото доказано цивилизационно огнище в зоната на Източна Азия. Начело 
на Шанската протодържава е стоял Уан-управител. Той също така е изпълнявал ролята 
на първожрец. Властта на уана първоначално е била изборна. Но постепенно започва да 
се предава по съребрена линия – на брат и племенник, докато окончателно се установи 
като пряка наследствена власт – от баща на син.Сакрализацията на властта на уана се 
смята, че е един от факторите, допринесли за формирането на системата „власт – 
собственост“ в древен Китай. По отношение на основното средство за производство – 
обработваемата земя, съществува колективна собственост, с която се разпорежда от 
името на колектива – държавата, сакрализирания управител – Уана. Фактически 
съществува прехвърляне на принципите на еквивалентния обмен и преразпределението, 
присъстващи в земеделската община, върху  надобщинната система – протодържавата, 



респективно държавата. На тази база в древнокитайското общество се формира т.нар. 
„Азиатски“ или „Политарен строй“.   
   

                                  Фиг.6. Местоположение на протодържавата Шан 

Таблица 2. Сравнителна характеристика на времевите периоди на възникване и 
развитие на най-древните цивилизации в историята на човечеството в „Стария свят“

Времеви период Близък Изток - 
Шумер и 

Месопотамия

Древен Египет Древна Индия Древен Китай Европа и 
Балканите 

9000-8000 г. 
пр.н.е.

6000 г. пр.н.е. 

5000-4000 г. 
пр.н.е.

Натуфийците 
създават села
Хасунска 
култура
Самарска 
култура
Халафска 
култура
Убейдска 
култура

Земеделие в 
поречието на 

Нил
Първи племенни 
обединения

Културата Яншао

Възникване на 
земеделие на 
Балканите 

3500 г. пр.н.е.

З000 г. пр. н.е

Поява на градове 
– държави – 

Урук, Киш, Ур и 
други

Ранните 
египетски 
династии

Възникване на 
земеделието в 
поречието на 

Инд 
Първи села 
Първи градове

Културата 
Луншан

Формиране на 
племенни 
обединения

2300-1500 
г.пр.н.е.

Акадска, Ура, 
Асирийска и 
Вавилонска 
империи

Развитие на 
древните 
египетски 
царства

Изчезва древната 
цивилизация 
около река Инд

Протодържавата 
Шан(1766-1122)

Кикладска 
култура 
Минойска 

култура Поява на 
колесен 
транспорт
Микенска 
култура
Тракийска 
култура



1500 – 200 г. 
пр.н.е.

Държава 
Митани,

Хетско царство,
Втора 

Асирийска, 
Неоасирийска и 
Неовавилонска 
империи

Ново и късно 
египетско 
царства

Подчинение на 
Персия, а по-
късно на
Александър 
Македонски 

Ариите мигрират 
в Индия, поява 
на  ведите
(предания)
16 велики 
царства 

господстват в 
Северна Индия

Джоуската 
държава 

(1122-480 г. 
пр.н.е.)

Сражаващи се 
царства(Джанго) 

–
480-221 г. пр.н.е.

Първо 
използване на 
желязото(1200 
г.пр.н.е.)
Разцвет на 

Древна Гърция 
(1100-480 г. 
пр.н.е.)

 

Според редица изследователи, придържаши се към формационното разбиране за 
историята на човечеството, може да се говори за съществуването на т.нар. «Азиатски 
строй»(рус.ез. Азиа́тский спо́соб произво́дства, нем. ез Asiatische Produktionsweise). Това 
название се ползва за  формацията, която непосредствено следва след първобитно-общинната 
такава. Самият термин - «Asiatische Produktionsweise“  за първи път е споменат от Карл Маркс в 
неговите писма към Фридрих Енгелс(в трудовете им на руски език - К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., 
2 изд., т. 28, с. 174-267), а също така и в статията на Маркс „Британското господство в 
Индия“ (там, т. 9, с. 130-36). В предисловието към известния си труд «Към критиката на 
политическата икономия», написан през 1859 г. (пак там, т. 13, с. 1-167) Карл Маркс заявява, че 
«…азиатският, античният, феодалният и съвременният буржоазен начини на производство могат 
да бъдат определени като прогресивни епохи на икономическата обществена формация». Следва 
да се подчертае, че в по-късните работи на К.Маркс изчезва споменаването на «азиатския 
строй», 
 Разбирането  за азиатския обществен строй се основава първоначално  на изследванията 
на Китай и Индия. По-късно материалът от проучванията на различни други общества, 
включително такива извън Азия, дава доказателства, че подобна формация е значително по-
универсална. В тази връзка редица учени предлагат и други наименования, например, Юрий 
Семьонов използва термина «Политарен строй», (вж. Семенов Ю.И. Политарный («азиатский») 
способ производства: сущность и место в истории человечества и России. Москва, изд. 
«Волшебный ключ», 2008 г.). Някои автори предпочитат по-конкретни и описателни имена като 
«Държавно-общинен строй», «Държавен строй» и т.н. Обикновено изследователите описват 
«Азиатския» или «Политарния строй» чрез следните по-важни характеристики:

• Като правило в основата на този строй са земеделските(селските) общини, над които  се 
простира централната власт. Отношенията между  централната власт и земеделските
(селските) общини се характеризират с необходимостта последните да изпращат работна 
сила (да изпълняват ангария) в периодите, когато тя е освободена от пряко участие в 
земеделски дейности, за осъществяване на различни значими  проекти с общо значение 
– строителство на пирамиди, «Китайската стена», мелиоративни съоръжения – канали, 
водохранилища, диги и други;

• Собствеността върху основното средство за производство в тези общества – 
обработваемата земя, принадлежи на централната власт(държавата) в лицето  на висшия 
и ръководител. Това силно ограничава системата на отношенията на частната 
собственост. Самият този ръководител нерядко е не само висшето политическо-
административно лице – цар, фараон, уан и др., но и върховно духовно лице – жрец, 
върховен свещеник и т.н. Оттук и формирането на двете основни социални групи в това 
общество  – бюрокрация и селячество. Социалната мобилност е ниска. Социалната 
йерархия се формира от различни рангове чиновници. Както  е в случая с Китай 
влизането в чиновническата(бюрократичната) система се извършва чрез успещното 
преминаване на изпити. Робство е съществувало, но то е било ограничено. Робите са 
били основно домашна прислуга;

• В рамките на земеделската(селската) община взаимоотношенията между  нейните 
членове се определят на основата на принципите на «голямото семейство», а не на 
«търсенето и предлагането» - «пазарните принципи». Това определя и относително 
ограничената роля, която играе стокообменът, който се разпростира главно  върху някои 
допълнителни продукти.

Днес има учени, които  смятат, че не само «Азиатският (Политарният) строй» е универсален в 
пространството, т.е. характеризира не само древността на Азия и Африка, но и на редица други 
континенти, но е и универсален във времето – т.е. характеризира не само древността, но следи от 
него се откриват в значително по-късни епохи. Някои автори стигат до това обществата в бившия 
СССР, страните от Източна Европа, както и обществото в КНР  в периода 1949 – 1978 г. да 
наричат «Неополитарен строй» , търсейки общи черти между тях и «политарната система». 

В рамките на изследователските кръгове, поддържащи формационната схема на развитие на 
човечеството има няколко големи дискусии, свързани с «Азиатския строй» и неговото място в 
историческия процес. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Фиг.7. Столиците на протодържавата Шан

За „деспотизма“ на Изтока и „демократизма“ на Запада
 Съществува дълбоко укоренена „западна традиция“, която, основавайки се на 
исторически материали от древността противопоставя „Азиатския строй“ в Древен 
Египет, Китай, Индия и въобще Древния Изток на „Робовладелския строй“ в Древна 
Гърция и Рим. Съответно първият е описван като „деспотичен“, доколкото начело е 
стоял върховен ръководител с непререкаем авторитет и неограничена власт, а вторият 
като „демократичен“, тъй като в един немалък период на своята история се  основава 
на изборна власт за определен слой от обществото(Атинската демокрация, Римската 
република) и „пазарна икономика“, т.е. активно присъствие на обмен на стоки.  

Като се изхожда от такива разбирания се търси и обосновава превъзходството 
на Запада над Изтока. Това включва, например, формирането на тезата, че видите ли 
именно „деспотизмът на Изтока“ е в основата на забавянето и относителното 
изоставане в развитието спрямо Запада предвид пионерното осъществяване от страна 
на последния на скока от аграрен технологически начин на производство към 
индустриален такъв в края на ХVIII и първата половина на XIX век.

Може да се твърди, че съществува определена връзка между  горните 
разбирания и аргументите за оправдаване на западния колониализъм, според които 
същият е представян като начин на внедряване на „цивилизовани отношения“  в 

Както се вижда от фиг.14 вляво
столиците на Шан, както  и самата държава е 
разположена по поречието на Жълтата река 
– Хуанхъ. Това свидетелства за равнището 
на развитието на древните технологии и 
производствената система. 
 Основна зърнена култура е просото. 
Смята се, че по-късно от Западна Азия се 
внасят пшеницата и  оризът. Наред с прасета 
и овце, се развъжда и едър рогат добитък - 
биволи, които се използват за храна и 
теглова сила, но не и за мляко. В Шан  вече 
са знаели как да тъкат тъкани и да изготвят 
керамични съдове. Вместо  метални пари се 
използват раковини. 

П а к о т З а п а д н а А з и я и д в а 
използването  на конете и на колесници при 
битки. Държавата Шан-Ин води дълги войни 
срещу съседните племена. По  този начин 
разширява своята територия, която  към XI 
в. пр.не. обхваща днешните  провинция 
Хънан, Шънси, Шанси и  Хъбей. В епохата 
на Шан-Ин е създаден  прообраз на лунния 
календар , както и на- прототип на 
съвременната йероглифична китайска 
писменост. Ин е  завладяна от племето  Джоу, 
което очевидно е било етнически близко до 
Шан-Ин.



През XII-XI век пр.н.е. на мястото на Шан(Ин) възникват нова значима държава 
– Западна Джоу. Значително по-късно в VIII-VII в. пр.н.е. се създава Източна Джоу. В 
рамките на Джоуската държавна традиция се отбелязва тенденция на социално-
икономически промени в различните царства, от които се формира Джоу. Те включват 
изменения  в данъчната система, които свидетелстват за постепенен разпад на семейно-
клановата община. При това се формират нови форми на обработка на земята, при 
които основна производствена единица стават малките семейни стопанства. 
Фактически се наблюдава упадък на отношенията на собственост, характерни за 
„Азиатския строй“. 

Безспорно за това повлиява широкото навлизане на железни оръдия на труда в 
периода Джангуо-戰國(Воюващите царства) – VI-IV в. пр.н.е. Тези значително по-

усъвършенствани средства за производство позволяват да се обработва не само земята в 
речните долини, но да се мине към обработката на угарни и целинни земи. Това 
позволява да се преселва нарастващото население именно в тези земи, което значава и 
овладяване на нови територии. Наблюдава се демографски взрив, което се отразява и на 
начините на водене на война между различните царства. Ако преди в битките помежду 
им участват от няколко десетки до няколко стотици души, то в това по-ново време 
войните стигат от стотици до хиляди  и десетки хиляди. 



Фиг.8. „Времева карта“ на най-древната история на Китай – Шан и Джоу

 Основни преки производители в земеделието остават общинните земеделци – 
„нун фу“. Номинален собственик на земята е смятан Върховният Уан. Съществуват 
земи, които са в разпореждане на аристокрацията и земи, с които се разпореждат 
земеделските общини. Голяма част от територията, завладяна от племето Джоу  се 
раздава от Уана в разпореждане от неговите роднини, близки и командири на войнски 
части. Така с течение на времето се създават множество царства, които воюват помежду 
си. В хода на междуособната борба много от тях значително нарастват и  започват да 
игнорират Уана.

През 770 г. пр. н.е. под заплахата от нападения от номадски племена столицата се 
пренася в Луоян (съвременната провинция Хънан), с което започва периодът на Източна 
Джоу  (770-256 г. пр. н.е.). Този период се характеризира с постепенно превръщане на 
Джоуския Уан в номинален владетел. Още през VII-VI век. пр.н.е. Уанът  реално губи 
властта над подчинените му  царства. От този момент на първи план излизат редица 
големи царства - Ци, Чу, Цин, Дзин, Сун, У, Юе, Лу.

Епохата на Джоу  се превръща в „Златна епоха на китайската мисъл“. Фактически 
социалните противоречия  и изострянето на политическите противоборства между 
различните царства се отразяват в идеологическата област. В VI-III век. пр.н.е. се 
развиват религиозно-философски и етически учения, някои от които и до днес влияят 
върху общественото съзнание на значителни маси от хора в региона на Източна Азия и 
извън него. Именно в този период се развиват т.нар. „шест школи“ – даоизъм-道家(дао 

дзя), начело с Лао Дзъ, конфуцианство-儒家(жу  дзя), начело с Конфуций, моизъм-墨家
(мо дзя), начело с Мо дзъ, легизъм- 法家(фа дзя), начело с Гуан Чжун, Шан Ян и други, 

школата на имената(и формите)-名家(мин дзя), начело с Дън Си и школата на „ин-ян“-

阴阳家(ин ян дзя), т.е. «школата на натурофилософията“, начело с Дзоу Йен. 

Между тях се водят ожесточени битки. Конфуцианците призовават за укрепване 
на съществуващия ред и на властта на старата наследствена аристокрация, което се 
изразява чрез основните постулати на конфуцианската етика - синовна почит към 
родителите, лоялност на низшите към висшите и други. Моистите застъпват тезата за  
разширяването на политическото участие на градските занаятчии и свободните 
земеделски стопани, както и срещу привилегиите на аристокрацията. 

През V-IV в. пр.н.е. борбата се води главно между  конфуцианството и моизма.  В 
III в. пр.н.е. идеологическата борба срещу  конфуцианството се продължва от  
представителите на школата на легистите. Тази школа се бори за обединението на 
страната под ръководството на един владетел - деспот, призовавайки за управление на 
страната въз основа на строги закони.



                                             
Фиг.9. Лао Дзъ - 老子            Фиг.10. Конфуций-孔夫子                Фиг.11. Мо Дзъ -  墨子      

(579-499 г.пр.н.е.)                  Кун Фудзъ/(551-479 г. пр.н.е.)              (470- 391 г. пр.н.е.)

  

                                  
Фиг.12. Шан Ян -  商鞅                Фиг.13. Дън Си-邓析子       Фиг.14. Дзоу Йен-邹衍         

       школа  „фа“                         (Дън Сидзъ) – школа „мин“                    школа  „ин ян“

Създаван


