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Хронология на Ранната Китайска История 
Пр. Христа  Династии   
 
2852 

   Фу Си, 
изобретател на писмеността, 
риболова, траперството 

 
2737 

   
Културни герои 

Шъннун, 
откривател на земеделието и 
търговията 

 
2697 

   Жълтият Император 

 
2357 

   Яо 

 
2255 

  Мъдри 
владетели 

Шун 

 
2205 

   Ю, благороден основател 
на династия 

1818 Трите династии: Династия Ся  Дзие, прекратил династия 
 
1766 

   Тан, благороден основател 
на династия 

[с. 1300] Трите династии: Династия 
Шан или Ин 

 [Начало на археологическите 
свидетелства] 

, прекратил1154 
 

   Джоу  династия 



    Уън, благороден основател на династия 
1122   Западно 

Джоу 
У, благороден основател на династия 
Чън, благороден основател на династия 

1115    (Херцог на Джоу, регент на Чън) 
 
878 

Трите ди-
настии: 

Династия 
Джоу 

 Ли 

871    Ю 
722    Период ‘Пролети и есени’ (722–481) 
551    Период на ‘стоте философа’ (555–c. 233): 

Конфуций, Модзъ, Лаодзъ(?), Мъндзъ, 
Джуандзъ, Хуей Шъ, Шан Ян, Гунсун, 
Лун, Сундзъ, Ханфейдзъ 

403   Източно 
Джоу 

 
Период на воюващите държави (403–221) 

IV –  
III в. 
 

   Продължително строене на Стената 
и водопроводните съоръжения 
от династия Цин и други държави 

249    Лу Бууей, Пръв министър от династия Цин 
 
221 

    
Първият Император; 
Ли Съ, Пръв министър 

214  Династия 
Цин 
 

(221–207 
пр. Хр.) 

 
Великата Стена е завършена. 
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Предговор 
Това издание е превод на текстове на 庄 子

(Джуандзъ, ист. Джуан Джоу), известни като Джуан-
дзъ. Изследователите разделят Джуандзъ на три части: 
’вътрешни’, ’външни’ и ’разни’ глави. Външните и 
разните глави може да са написани от други автори, 
следващи Джуан Джоу. 

Вътрешни глави на Джуандзъ са: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Външни са главите от 8 до 22. Разни (случайни) са гла-
вите от 23 до 33. Ние представяме всички вътрешни 
глави и избрани глави от външните и разните, следвай-
ки Burton Watson. Добавяме философски важни пасажи 
от някои други глави. Идеята е да представим фокуси-
рано и чисто мисълта на Джуан Джоу, иначе разп-
ръсната и с подвъпросно авторство в множеството 
външни и случайни глави. 

Изданието е съвременно представяне на китайския 
мислител на старокитайски и на български език за 
всички, които се интересуват от източна култура и 
специално от философия. Преводът е осъществен със 
съзнание за най-висока литературна стойност в ки-
тайската история и пределна дълбочина.  

Нашите западни деления спонтанно се използват в 
преводи на китайски текстове и от западни, и от ки-
тайски преводачи (’битие–небитие’, ’дух–тяло’), но те 
въвличат в заблуда, ако се приемат вън от контекста. 
Така например китайската философия се определя като 
’практическа’, но в Китай няма деление ’теоретично–
практическо’ и така смисълът е променен. Но често 
няма друг начин да се постъпи. Затова следва да съзна-
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ваме, че преведените китайски понятия са проекции на 
смисли от една култура в друга, а не оригинални смис-
ли. Да се предаде оригиналния смисъл в чужди катего-
рии изглежда невъзможно, но би могъл да бъде описан 
и разбран в по-широк контекст. 

Китай е живото друго на Запада, наше огледало, в 
което можем да видим формата на собствената си кул-
тура. „От западна гледна точка Китай е просто другият 
полюс на човешкия опит... Китай е това основно Дру-
го, без познаването на което Западът не би могъл ис-
тински да осъзнае контурите и границите на своето 
културно Аз“.1  

В текстове като Джуандзъ разликите между при-
вични за нас и приети за универсални категории: би-
тие, познание, действие; природа, култура; бог, свят; 
субект, обект, и формите на китайското мислене и опи-
сание на света бият на очи и са безценна перспектива 
за релативно самосъзнаване. Текст като Джуандзъ ни 
поставя в коренно различно виждане, отваряйки ни 
очите за иначе невидими перспективи за осмисляне на 
човешкия живот в света. Това виждане стана културно 
важно с най-новото западно съзнание за глобална от-
носителност, събудено след многовековно европоцент-
рично приемане на другите култури като неразвити 
моменти от една световна история, завършена единст-
вено на Запад. Изключително полезна за нашия чита-
тел намираме интерпретацията на Ан Чън в История 
на китайската мисъл.2 

                                                 
1 Leys, Simon. L’Humeur, l’Honneur, l’Horreur. Essais sur la 

culture et la politique chinoeses. Paris: Robert Laffont, 1991, 60–61. 
2 Чън, Ан. История на китайската мисъл. София: Рива, 2001, 

106–136. 
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Китайският език от времената на Джуандзъ е лако-
ничен, многозначен, мощен. Преводът на съвременен 
китайски, а още повече на съвременните западни ези-
ци, изисква много повече текст. Китайските смисли се 
описват, доколкото е възможно, защото не могат да се 
проектират в наши смисли чрез еднозначни съответст-
вия между думи. В старокитайския текст липсват пре-
пинателни знаци, липсват ’изречения’, ’съждения’, 
’пасажи’ в привичния за нас граматичен и логически 
смисъл. Липсват познатите ни морфологични катего-
рии: име–глагол, субект–предикат. 

Западният превод на такъв текст е нов текст, кой-
то преосмисля оригиналния в смислен западен текст. 
Само в този процес може да се усвои чуждия смисъл, 
неизбежно проециран в нашия. При това някои несъз-
нати за самия китайски ум смисли стават видими, 
интересни и важни за нас. Това е рефлексия в превода. 
Що се отнася до оригиналния словесен и културен 
смисъл, той е прозрачен само за онзи, който живее жи-
вота на автора в неговото време и място. Този ориги-
нален смисъл нито може, нито трябва да се пренася 
през вековете и културните дистанции. Но доколкото и 
ние, и древните китайци живеем в един човешки свят, 
виждането и осмислянето му в текстове като Джуан-
дзъ, колкото и да е далечно, не може да ни е чуждо и 
непонятно. 

Мисълта на Джуандзъ изумява с лекия полет отвъд 
пределите на привични за нас нагласи и философски 
анализи, отвъд хоризонта на разбиранията ни за език и 
свят, измислено и реално. Тя води към висши равнища 
на свободата. Спонтанното течение на естеството, 
наречено Дао (Път), не е субстанция, нито бог; не е би-
тие, нито небитие; не е явление, нито същност. Мисъл-
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та на Джуан Джоу може да се предаде с онази непов-
торима игра с обикновения език, която отличава Джуан 
Джоу от всеки друг мислител на Изток и на Запад. Дао 
е неуловимо в понятия и конвенционален език, но мо-
же да се покаже там, където езикът сочи извън себе си, 
разкривайки своите граници. Продължението на тази 
мъдрост намираме в китайския Чан будизъм. 

Китайската мисъл не дели реалността на битие–
небитие, дух–материя, Бог–свят, култура–природа. В 
центъра на Джуандзъ е свободата от принудително, 
изкуствено и измислено живеене на човека, носещо 
нещастие. Езикът може да бъде капан, който оковава, 
когато се използва за постигане на самия свят. Светът 
в своя неуловим поток надхвърля всяко изказване. 

За пръв път Джуандзъ се появи на български в 
сборника Древнокитайски мислители (1988, 1999) в 
превод на Бора Беливанова на основата на руския пре-
вод на Любов Позднеева. Време е за по-нов, философ-
ски промислен превод на този класически китайски 
текст, във време на внимателно вслушване в неговото 
радикално различие спрямо познатите ни философии 
на Платон и Аристотел, Лок и Хюм, Кант и Хегел, 
Витгенщайн и Хайдегер. 

В това българско издание на Джуандзъ е използван 
основно преводът на Бъртън Уотсън (Watson, Burton. 
Chuang Tsu. Basic Writings), признаван за най-добрия 
текст на Джуанзъ на английски. Използван е допълни-
телно и пълния превод на Бъртън Уотсън (The 
Complete Works of Chuang Tsu). Използвани са също за 
сравнение преводите на Джеймз Леге, Лин Ютан, Уан 
Ронпей, Любов Позднеева, Владимир Малявин, Бора 
Беливанова. 
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За философско четене и изследване се представят 
избрани пасажи в старокитайски оригинал и във вари-
антите на техните интерпретации на избрани китайски, 
англоезични, руски и български преводачи. Тези важни 
пасажи са предизвикателство за западната мисъл. 

В такава мрежа силни преводи може да се получи 
релефна представа в рамките на нашата култура за 
един чисто китайски текст, чийто смисъл неизбежно се 
променя в превода на европейските езици. Затова при-
лагаме избраните пасажи в осем превода, насочени към 
философския прочит на този изключителен текст. 
Особено важни за нас са текстовете на английски на 
китайските преводачи Лин Ютан и Уан Ронпей. 

Бъртън Уотсън е изтъкнат преводач на китайска и 
японска класика. Роден е през 1925 г. в Ню Йорк. Пре-
подавал Източно-азиатски езици и култури в Колум-
бийския Университет и в Университета в Киото. Бър-
тън Уотсън е автор и преводач на повече от една дузи-
на книги, издадени от Колумбийското Университетско 
Издателство: 

Преводи: Записки на големия историк на Китай 
Съма Циен, Основните Съчинения на Модзъ, Сюндзъ и 
Ханфейдзъ, Джуандзъ – основни текстове, Пълни 
произведения на Джуандзъ, Колумбийска книга за ки-
тайска поезия: от ранни времена до тринадесети век. 

Изследвания: Съма Циен: Големият историк на 
Китай (1958), Ранна Китайска Поезия (1962), Модзъ: 
Основни съчинения (1963), Сюндзъ: Основни съчинения 
(1963), и Ханфейдзъ: Основни съчинения (1964). 

Използвани преводи на Джуан-дзъ: 
Chuang Tsu. Basic Writings. Burton Watson, transl. 

New York: Columbia University Press, 1964. The Com-
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plete Works Of Chuang Tzu. Burton Watson, transl. New 
York: Columbia University Press, 1996. 

Chuang Tzu. The Writings og Chuang Tzu. Oxford 
University Press, 1891. James Legge, trans. 

Lin Yutang’s translation of the Chuang-tzu.  
Zhuanzi I, II. Wang Rongpei, transl. Hunan, China: 

Hunan People’s Publishing House, 1999. 
Позднеева, Любов. Чжуанцзы. Мудрецы Китая. 

Москва: 1967. 
Малявин, Владимир. Чжуан-цзы. М.осква: Мысль, 

1985. 
Джуан Дзъ. Прев. Бора Беливанова. Китайски мис-

лители. София: Наука и изкуство, 1980 г.; Лик, 1999, 
195–403. 

Проф. Сергей Герджиков, дфн, 
редактор. 

http://www.bestwebbuys.com/Burton_Watson-author.html?isrc=b-compare-author
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УВОД 
Макар че Сун никога не е бил важна държава, той 

успял да запази съществуванието си в течение на дъл-
гите векове от династията Джоу до 286 г. пр. Хр., кога-
то бил победен от три от съседите си, а територията му 
била разпределена между тях. Управлението, а и много 
от гражданите на Сун произхождали от народа на Шан 
и те до някъде запазили ритуалите, обичаите и мисле-
нето, специфични за културата на Шан. Книга на Пес-
ните, съдържа пет „Химни на Шан“, свързани с леген-
дите за царското семейство от Шан, за които учените 
са съгласни, че или са писани, или са предавани по 
наследствената линия владетели на Сун. Сун водел не-
сигурно съществувание, постоянно завладяван или 
заплашван от по-силните си съседи, а в по-късните ве-
кове неговата уязвимост била значително усилена от 
непрестанна вътрешна борба. Управлението на Сун 
имало история, ненадмината по кръвожадност. Него-
вите жители, като потомци на завоювания народ на 
Шан, несъмнено са били презирани и потискани от по-
могъщите държави, които принадлежали на потеклото 
на завоевателите от династията Джоу, а ’Човекът от 
Сун’ се появява в литературата от късните времена на 
династия Джоу като нарицателно име за невежия глу-
пак.  

Всички тези факти от живота на Сун: запазването 
на легендите и религиозните убеждения на народа на 
Шан, политическия и социалния гнет, отчаянието, ро-
дено от безсилието и борбата, могат да бъдат използ-
вани да хвърлят светлина върху обществената атмос-



 15

фера, от която се е разпространила мисълта на Джуан-
дзъ и да обяснят защо в своя скептицизъм и мистична 
откъснатост тя се отличава толкова драстично от Кон-
фуцианството, в основата си оптимистична и полити-
чески ангажирана философия, развила се в държавите 
от потеклото на Джоу, Лу и Дзи. Но тъй като знаем 
твърде малко за живота и личността на Джуан Джоу 
или за неговата връзка с книгата, носеща името му, ве-
роятно ще е най-добре да не се впускаме в прекалено 
усърдно търсене на пряка каузална връзка между об-
ществената атмосфера и философията.  

Който и да е бил Джуан Джоу, съчиненията, които 
му се приписват, носят отпечатъка на блестящ и нес-
тандартен ум. Вместо да спекулираме върху възмож-
ните източници, от които този ум черпи идеите си, не-
ка се обърнем към изследване на самите идеи. Оттук 
нататък, когато говоря за Джуандзъ, ще се отнасям не 
към определен индивид, познат ни от историята, а към 
интелект или сбор от интелекти, проявени в текста, на-
речен Джуандзъ; по-специално в първите седем части 
от този текст.  

Основната тема от Джуандзъ може да се обобщи в 
една дума: свобода. По същество, всички философи от 
древен Китай се обръщали към същия въпрос: как е 
възможно човек да живее в свят, доминиран от хаоса, 
страданието и глупостта? Почти всички отговаряли с 
някакъв конкретен план за действие, предназначен да 
реформира индивида, обществото или накрая да осво-
боди света от неговите болки. Предложенията, изло-
жени от Конфуцианците, Моистите и Легистите, се 
различавали, но стъпвали на общия подход на здравия 
разум по този въпрос и всички търсели определени со-
циални, политически и етични промени, за да го раз-
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решат. Решението на Джуандзъ същевременно е отго-
ворът на един клон от Даоистката школа и е радикално 
различно от тези, защото се основава на коренно раз-
лично мислене. Това е отговор в полето на мистиката и 
в опита си да го опиша с ясен и конкретен език, аз не-
съмнено ще извърша насилие над неговата в същност-
та си мистична и необяснима природа. Решението на 
въпроса, дадено от Джуандзъ е: освободи себе си от 
света.  

Какво е искал да каже? Той разказва за един човек, 
на име Нанжун Джу, който отишъл на посещение при 
Даоисткия мъдрец Лаодзъ с надеждата да открие отго-
вор на своите тревоги. Когато се появил, Лаодзъ прип-
ряно запитал: „Защо си дошъл с цялата тази тълпа от 
хора?“ Човекът се извърнал в почуда да види дали ня-
кой не стои зад него. Излишно е да казвам, че нямало 
никой; ’тълпата от хора’, с която бил дошъл е багажът 
със стари идеи, традиционните представи за правилно 
и грешно, добро и зло, живот и смърт, които влачел 
със себе си, където и да отидел.  

Това е за багажът от конвенционални ценности, от 
които човек трябва първо да се откаже, преди да бъде 
свободен. Джуандзъ виждал същите човешки страда-
ния, които виждали Конфуций, Модзъ и Мъндзъ. Той 
видял сторените от човека злини от войната, бедността 
и несправедливостта. Той виждал природните бедст-
вия, болестта и смъртта. Но смятал, че това били беди 
само защото човекът ги смятал за такива. Ако човек 
преодолее навика да назовава нещата като добри или 
лоши, желани или нежелани, тогава сторените от чове-
ка злини, резултат от човешките целеустремени и цен-
ностно насочвани действия ще изчезнат и природните 
бедствия повече няма да бъдат считани за бедствия, а 
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за неизбежна част от земния път. Затова в очите на 
Джуандзъ, човекът е автор на собствените си страда-
ния и робство и всичките му страхове произлизат от 
паяжината от ценности, създадена от него самия. Джу-
андзъ обобщава цялото това болезнено, сковано от 
страх състояние на човечеството в страховитата мета-
фора за прокажената жена, която „когато ражда детето 
си в късна нощ, се втурва да донесе изсъхнала факла да 
го разгледа, треперейки от ужас да не би да прилича на 
самата нея.“ 

Но как някой би могъл да убеди прокажената жена, 
че болестта и грозотата са просто етикети (имена), ко-
ито не са действителни. Това не е лесна задача и по та-
зи причина философията на Джуандзъ, като повечето 
мистични философии, рядко са били напълно разбира-
ни и приемани освен от малцина. Повечето от филосо-
фиите на древен Китай са отправени към политическия 
или интелектуалния елит; тази, на Джуандзъ е насоче-
на към духовния елит.  

Макар и трудна задача, Джуандзъ си служи с всеки 
реторичен похват в усилията си да събуди читателя за 
същностната безсмисленост на конвенционалните цен-
ности и да го освободи от тяхното ограничение. Един 
похват, който той използва с ефект, е многозначител-
ният (изостреният) или парадоксалният анекдот, нело-
гичният извод или очевидно безсмисленият коментар, 
който разтърсва ума в осъзнаване на истината извън 
границите на общоприетата логика – похват, известен 
на западните читатели на китайска и японска дзен ли-
тература. Другият похват, най-типичен в съчиненията 
му е псевдо-логичната дискусия или дебат, който за-
почва напълно рационално и трезво и завършва със 
свеждане на езика до бъбрива безсмислица. Тези два 
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похвата могат да се открият в най-чиста форма в пър-
вите две глави на Джуандзъ, които заедно са едно от 
най-бурните и смайващи атаки (нашествия) не само 
върху човешката конвенционална система от ценности, 
но и върху неговите конвенционални представи за 
време, пространство, реалност и каузалност.  

Най-накрая, Джуандзъ използва във всички свои 
съчинения най-смъртоносното от оръжията срещу 
всичко помпозно, трезво и свято: хуморът. Повечето 
китайски философи използват хумора пестеливо – не-
съмнено мъдро решение, което с оглед на сериозния 
тон те се стремят да запазят, а някои от тях сякаш ни-
кога не са чували хумор. Джуандзъ, обратно, го прев-
ръща в сърцевина на стила си, тъй като изглежда е зна-
ел, че един добър смях би направил повече от десет 
страници тирада, с цел да разтърси увереността у чита-
теля във валидността на неговите затвърдени възприя-
тия.  

В представата на Джуандзъ човекът, който е осво-
бодил себе си от конвенционалните критерии, не може 
повече да бъде накаран да страда, тъй като той отказва 
да признае бедността като нещо по-малко желано от 
богатството, отказва да признае смъртта като нещо по-
малко желано от живота. Той не се оттегля или скрива 
от света в буквалния смисъл – ако го направи, би пока-
зал, че той все пак осъжда света. Той остава в общест-
вото, но се въздържа да изяви причините, които до-
веждат обикновените хора до борба за богатство, сла-
ва, успех или сигурност. Той поддържа състояние, кое-
то Джуандзъ обяснява като не-действие (у-уей 无 ) 3, 

                                                 
3 На български добре звучи и ’неправене’. Тук и навсякъде в 

нашия текст йероглифите са добавени от нас. 
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влагайки в това понятие не принудително спокойствие, 
а насока на действие, която не се основава на някакви 
безсмислени мотиви за придобиване или борене с 
трудностите. В такова състояние всички човешки 
действия стават толкова спонтанни и безсмислени, 
колкото тези на естествения свят. Човекът става едно с 
Природата или Небето, както Джуандзъ я нарича и се 
съединява с Дао или с Пътя, основното единство, кое-
то обхваща човека, Природата и всичко, което е в све-
та.  

За да опише този безсмислен, безцелен начин на 
живот, Джуандзъ се обръща най-често към аналогията 
с майстора или занаятчията. Изкусният дърворезбар, 
изкусният месар, умелият плувец не обмислят или раз-
съждават върху посоката на действие, по която трябва 
да поемат; неговото умение се е превърнало дотолкова 
част от него, че той просто подхожда инстинктивно и 
спонтанно, и без да знае защо, постига успех. Отново, 
Джуандзъ си служи с метафората за напълно сво-
бодното и безцелно пътуване, използвайки думата ю 
(странства или странстване), за да обозначи начина, по 
който просветленият човек броди през всичко сътво-
рено, изпитвайки насладите му, без да става някога 
част от никоя.  

Но като всички мистици4 , Джуандзъ настоява, че 
езикът в крайна сметка е мъчително неподходящ, за да 
опише истинското Дао или удивителната свобода на 
човека, който е постигнал еднаквост с него. Всеки път 
езикът като дава само’грубо’ и’безразсъдно’ описание 

                                                 
4 Тук трябва да се отчита намесата на западния или християн-

ския смисъл на ’мистика’ – мисленето за, говоренето за и 
вършенето на неща отвъд този свят или на чудеса (бел. ред.). 
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на тези неща, Джуандзъ сътворява пасажи с високо по-
етичен и парадоксален език, който изразява малко по-
вече от същностната неизразимост на такова състоя-
ние.  

Тези мистични пасажи със своите диви и усукани 
думи нямат за цел да объркват читателя, ако той ги 
приема за това, което са, но има аспект в тях, който 
заслужава коментар. Джуандзъ често описва мъдреца 
или просветения човек с изрази, които предполагат, че 
той притежава магически сили, че се движи в състоя-
ние на унес, че е непроницаем за всяка болка и вероят-
но дори и безсмъртен.  

В тези описания Джуандзъ вероятно се доближава 
до езика на древната китайска религия и магия и не-
съмнено e имало хора от неговото време, а и от по-
късните векове, които вярвали, че такива магически 
способности, включително и способността да станеш 
безсмъртен, са постижими. Аз съм склонен да вярвам, 
че Джуандзъ, авторът на най-дълбоките и проницател-
ни части от книгата, която носи неговото име – възна-
мерявал тези описания да бъдат възприемани метафо-
рично. Но има сведение, че другаде в Джуандзъ те би-
ли приемани буквално и безброй последователи на Да-
оисткото учение в по-късните векове със сигурност ги 
тълкували така. Разбира се, както казва Артър Уолей, 
най-добрият подход е не да се опитваме да очертаваме 
рязка граница между рационализма и суеверието, меж-
ду философията и вълшебството, а да бъдем подготве-
ни да ги откриваме смесени и препокриващи се. В 
крайна сметка това е очертаване на принудителни и 
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изкуствени различия, които Джуандзъ 5  най-яростно 
осъжда. Най-добрият начин да се пристъпи към Джу-
андзъ, според мен, е не да се опитваме да подчиним 
мисълта му на рационални и систематични анализи, а 
да четем и препрочитаме думите му, докато човек 
престане да мисли за това, което казва, а вместо това 
развива интуитивно сетиво в ума, проникващ зад ду-
мите и света, в който той се движи.  

 
Джуандзъ, заедно с Лаодзъ или Лао Дан, дълго е 

бил почитан като един от основателите на Даоистката 
школа (дао-дзя). Тъй като се е смятало, че Лаодзъ бил 
съвременник на Конфуций и автор на книгата, извест-
на като Лаодзъ или Даодъдзин, той бил отличен като 
родоначалник на учението, а Джуандзъ – като по-късен 
последовател и продължител на неговите мисли. Пове-
чето учени днес са съгласни, че е невъзможно да се 
каже дали Лаодзъ някога е живял или ако е живял, да 
се определи точно кога. Той се появява по страниците 
на Джуандзъ като един от многото Даоистки мъдреци, 
но това означава твърде малко, тъй като толкова много 
от образите в съчиненията на Джуандзъ са изцяло из-
мислени. Джуандзъ никъде не коментира Даодъдзин; 
на няколко места той използва език, подобен или съ-
щият като в Даодъдзин, но това не доказва, че единият 
текст е по-ранен от другия или че има някаква пряка 
връзка между тях. Нещо повече, отпечатъкът на Джу-
андзъ в Даоизма, както често е подчертавано, е в много 
отношения доста по-различен от изложеното в Дао-

                                                 
5 Джуандзъ се използва и за името на автора на този текст 

Джуан Джоу. В нашия превод ние ще ги разграничаваме с изпис-
ване: съчинението пишем в курсив: Джуандзъ, а автора – Джуан-
дзъ (бел. ред.) 
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дъдзин. По тази причина, въпреки че двете може да са 
заимствали от общи източници и със сигурност да са 
се смесили в по-късни времена, изглежда най-добре ще 
е да ги разглеждаме поотделно – ето защо не съм об-
съждал философията на Даодъдзин тук. Има голямо 
несъгласуване между учените като например, кога Да-
одъдзин е добил сегашната си форма, макар че може да 
се приеме, че и Джуандзъ, и Даодъдзин са се разпрост-
ранявали в сегашната си форма от втори век пр. Хр. 
насам, т. е., от началото на династията Хан (202 г. пр. 
Хр.–220 г. сл. Хр.).  

В ранните години от династията Хан, Даодъдзин, 
вероятно поради своята стегнатост и относителна 
простота на езика, изглежда се е радвал на по-голяма 
популярност от Джуандзъ. Той многократно е бил ци-
тиран и служел за позоваване в литературата от този 
период, а неколцина държавници, включително и една 
овдовяла императрица със силна воля, защитили докт-
рините му. Дворцовият служител Съма Тан (около 110 
г. пр. Хр.), баща на историка Съма Циен, написал 
кратко съчинение „Дискусия върху основите на Шест-
те Учения“, в което той направил преглед на доктри-
ните на най-важните философски школи във времето и 
заключил решително в полза на Даоизма.  

.  

Хуайнандзъ, еклектично произведение, съставено 
от учените в двора на Лиу Ан (около 122 г. пр. Хр.), 
царят на Хуайнан, произхожда от това време. То 
включва много откъси от Джуандзъ и Лаодзъ и подоб-
но на Съма Тан, изказва най-висока възхвала за докт-
рините на Даоисткото учение

Въпреки тази относителна популярност обаче, Да-
оизмът бил постепенно засенчен от Конфуцианството, 
което спечелило официалното признание на владетеля 
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на Хан към края на втори век пр. Хр. и бил обявен за 
официална философия на държавата, с правителствен 
университет, основан в столицата, за да се преподават 
доктрините му на избрани служители. Това не означа-
вало, че Даоистките съчинения били забранявани по 
някакъв начин. Хората били свободни да ги четат и 
изучават и ние можем да сме сигурни, че образованите 
хора от Хан продължили да се наслаждават на литера-
турния гений на Джуандзъ и Лаодзъ както в миналото. 
Това само означавало, че Даоистките съчинения не от-
говаряли на официалното изискване като основа за 
решенията по държавните и обществените дела.  

В интелектуалния свят на късните времена Джоу, 
много съперничещи си доктрини се съревновавали за 
първенство и мислителите на века често се атакували 
здраво и сурово. Модзъ разобличил Конфуцианството, 
Мъндзъ и Сундзъ разобличили Моизма, а Легисткият 
философ Ханфейдзъ се отрекъл и от двете учения. 
Джуандзъ известно време атакувал философите от дру-
гите школи – надменно моралните Конфуцианци и 
Моисти, логиците Хуей Шъ и Гунсун Лун с тяхната 
педантична сементика – макар че обичайното му оръ-
жие била по-скоро пародията и осмиването, отколкото 
полемиката.  

Но до І в. пр. Хр. много от старите остри различия 
в мненията са били забравени или смекчени от време-
то. Моизмът и Логическото учение имали всичко, но 
изчезнали от интелектуалната сцена и основната битка 
била между двете съперничещи си философии за уп-
равлението. Конфуцианството, номинално официално-
то учение на държавата, с неговото нравствено напътс-
тване на народа, и Легизмът, който изисквал строга 
дисциплина чрез сурови и подробни закони, имали 
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силно въздействие върху тоталитарно мислещите вла-
детели и държавниците от това време. Даоизмът, ос-
новно аполитичен, останал на заден план, за да бъде 
бъде изведен отново напред, макар че във времето на 
династията Хан по-често срещано било Конфуциански 
учени да си служат с Даоисткото понятие за не дейст-
вие, за да се противопоставят на държавните монополи 
и други широкобхватни управленски инициативи, за-
щитавани от Легистки ориентираните чиновници6.  

Затова за Конфуцианството и Даоизма във времето 
на династията Хан трябва да се мисли не като за съ-
перничещи си системи, налагащи избор на едната или 
другата, а по-скоро като за две похвални учения: ети-
ческо-политическа система за поведението в общест-
вения и в семейния живот, и мистична философия за 
духа на индивида, заедно с Книгата на Промените, в 
ролята � на мост между двете. Този подход е добре 
илюстриран в живота на двама учени, Шу Гуан и пле-
менника му Шу Шоу, ученици на Конфуцианските 
класици, които служели като възпитатели на безспор-
ния наследник на Император Сюен (управлявал през 
74–79 г. пр. Хр.), наставлявайки го в Беседите и в Ка-
нона за Синовната Почтителност. Когато Шу Гуан 
почувствал, че може да достигне апогея на успеха и 
честта, той оповестил, според думите на Лаодзъ, че 
„този, който знае какво е достатъчно, няма да бъде 
посрамен; този, който знае къде да спре, няма да бъде в 

                                                 
6 Виж например Йентие Лун или Дебатите върху Солта и 

Желязото, раздел 57, където Конфуцианските литератори се по-
зовавали на Лаодзъ, за да поддържат идеала си за управление, 
ненамесващо се в частните инициативи. Те също цитират или се 
обръщат към Моистките проповеди, когато искат да наблегнат на 
пестеливостта и нуждата да се намалят правителствените разходи.  
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опасност”. Той и неговият племенник тогава измолили 
императора за освобождаване от служебните им данъ-
ци и след като молбата им била приета, те се оттеглили 
в провинцията (Ханшъ).  

Или, за да се обърнем от чиновниччеството към 
света на частните граждани, можем да споменем слу-
чаят на учения на име Йен Цюнпин от областта Съчу-
ан, който изкарвал прехраната си като гадател на паза-
ра в Чънду. Той признавал, че това било доста скромно 
занятие, но обяснявал, че го упражнявал „защото по 
този начин мога да облагодетелствам обикновените 
хора. Когато мъжете идват при мен с въпроси за нещо, 
което е лошо или неправилно, аз използвам оракула 
като оправдание, за да ги посъветвам за това, което е 
правилно. Съветвам синовете да бъдат почтителни, по-
младите братя да са покорни, поданиците да са преда-
ни, използвайки всякакви обстоятелства да водя хората 
към това, което е правилно и повечето следват съвета 
ми!“ Така, Йен Цюнпин прекарвал дните си, наставля-
вайки хората по този простодушен начин в предписа-
нията на конвенционалната нравственост. Но когато 
натрупал достачно пари за един ден, „той затворил 
сергията си, спуснал кепенците и започнал наставле-
ния по Лаодзъ“ (Ханшъ). Той бил автор на произведе-
ние, незапазено до днес, което се основавало на учени-
ята на Лаодзъ и Джуандзъ, бил учител на най-видния 
Конфуциански философ на времето, Ян Сюн (53 пр. 
Хр–18 сл. Хр.).  

Така, подобно на много китайци от по-късните ве-
кове, тези мъже от династията Хан били последовател-
но и Конфуцианци, и Даоисти, в зависимост от това 
коя доктрина била подходяща за техните специфични 
дейности или етап в живота, и по този начин те съумя-



 26 

вали със значителен успех да се радват на най-доброто 
от двете великолепни философии.  

Конфуцианството продължило да получава офици-
ална подкрепа и да доминира интелектуалния живот в 
Китай през останалите векове от династията Хан. След 
упадъка и окончателното рухване на династията през 
220 г. сл. Хр., империята се разделила на три съперни-
чещи си царства и навлязла в епоха на борба и разеди-
нение, отежнени от многократно чуждо нашествие, ко-
ето траяло докато Суей повторно обединил Китай през 
581 г. сл. Хр. Въпреки че Даоизмът не е бил забравен 
през дългите години на династията Хан, разтърсването, 
причинено от упадъка на династията и последвалият 
политическия безпорядък, довели хората до ново чете-
не на Даоистките текстове и другите древни философ-
ски учения със свеж интерес към техните учения, за да 
се види дали могат да послужат някак да се допълнят 
или коригират убежденията на Конфуцианството, кои-
то до известна степен са били компрометирани или 
подложени на съмнение, с упадъка на династията, коя-
то ги е споделяла. Постепенното разпространение на 
Будизма през същите векове подхранило възраждането 
на интереса към Даоизма, често обясняван като Нео-
Даоизъм, тъй като много от доктрините на Индийскаия 
будизъм изглеждали поразително сходни с тези на Ла-
одзъ и Джуандзъ.  

По това време философията на Джуандзъ била изу-
чавана и високо ценена до непозната дотогава степен. 
Неговата неконвенционалност и скептицизъм се позо-
вавали на епоха на безредие, в която общоприетите 
морални норми изглежда били изгубили цялата си 
обоснованост; неговите идеи за духовен елит, който 
може да се издигне над оковите на света и да странства 
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в реалия отвъд живота и смъртта – дали това освобож-
даване било интерпретирано метафорично или буквал-
но – призовавали към общество, доминирано от арис-
тократични вкусове. Това била епоха на кипеж, на 
разширяване на интелектуалните хоризонти, в много 
насоки подобна на самия Джуандзъ; епоха, в която 
представата на Джуандзъ за свободата изглеждала по-
смислена, отколкото била през спокойните и сигурни 
години от Ханската империя.  

Нашата версия на Джуандзъ произхожда от този 
период и е била редактирана от Гуо Сян (около 312 г. 
сл. Хр.), един от лидерите на Нео-Даоисткото движе-
ние. Гуо Сян приложил коментар към текста, най-
старият наличен коментар сега, който отчасти би мо-
гъл да е дело на предшественика Сян Сиу, живял в 
първата половина на III в. сл. Хр. Във всеки случай, 
именно текстът и коментарът към изданието на Джу-
андзъ от Гуо Сян формират основата за всички наши 
настоящи преводи на произведението.  

Библиографията, съставена в края на първи век пр. 
Хр. и запазена в Трактат по Литература от Ханшъ, 
раглежда Джуандзъ в 52 части. Когато Гуо Сян съста-
вял своето издание около три века по-късно, той отх-
върлил голям брой части, които счел за лоши и оче-
видно недостоверни по природа и се спрял на текст, 
състоящ се от 33 части. Тях той разделил на три групи 
в следния ред: седем части, наречени нейбиен, или 
’вътрешни глави’; петнадесет части, наречени уайбиен, 
или ’глави за външния свят’ и единадесет части, наре-
чени дзабиен, или’разнородни’ или ’разни’ глави’. Заг-
лавията на’вътрешните глави’ са описателни за темата 
на цялата глава и вероятно са били добавени от самия 
писател. Тези от главите за’външния свят’ и ’разно-
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родните’ от друга страна, са взети от уводните думи в 
главата и често нямат нищо общо с цялата глава, като 
се предполага, че те били добавени по-късно и че в ня-
кои случаи са по-скоро в духа на събирането на фраг-
менти.  

Съществува всеобщо съгласие, че тези седем ’вът-
решни глави’, всички от които са преведени тук, обра-
зуват сърцевината на Джуандзъ. Те съдържат всички 
основни идеи, написани в блестящ и отличителен, ма-
кар и труден стил, и вероятно са най-ранните по време, 
въпреки че досега не е открит начин да се докаже това 
последно предположение. Дали са дело на човек на 
име Джуан Джоу, ние не знаем, но те със сигурност са 
главно продукт на изключително остър и нестандартен 
ум, макар да съдържат кратки вмъквания от други ръ-
це. Останалото от Джуандзъ е смесица, частите от кое-
то могат да са толкова стари – понякога те са и почти 
толкова блестящи – колкото ’вътрешните глави’, час-
тите на които могат да се датират не по-късно от IV–III 
в. сл. Хр. Макар и да съдържат много интересни анек-
доти и дискусионни откъси, които служат да разширят 
и илюстрират идеите на ’вътрешните глави’, те допъл-
ват с малко философията на Джуандзъ, а допълващото 
е подозрително чуждо на духа на ’вътрешните глави’.  

Относно авторството на Джуандзъ Уолей заявява, 
че „някои части са от превъзходен поет, други са от 
посредствен драскач“ (Трите пътища на Мисълта в 
древен Китай, 256). Всеки, който прочете оригинала с 
някакъв усет за стил, според мен, с готовност ще се 
съгласи с това наблюдение. Части от книгата са толко-
ва скучни и досадно повтарящи се, колкото други са 
вдъхновени. Тук са преведени три части от ’главите за 
външния свят’, които са особено интересни, и една 
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част от ’разнородните глави’, оформяйки сбор от еди-
надесет части. Няколко други глави са развалени от 
изопачаването на текста. 

Въпреки значителния обем критическа работа вър-
ху текста на Джуандзъ и безброй многото коментари, 
смисълът на много пасажи остава под съмнение. Има 
две причини за това: присъщата трудност на езика и 
мисълта на Джуандзъ и текстовото изопачаване, което 
възниква почти неизбежно и можем го да допуснем в 
хода на предаването на такъв труден текст.  

Джуандзъ, както вече казах, отхвърля всички об-
щоприети ценности, и в резултат, като много мистични 
писатели, той също така отхвърля конвенционалната 
стойност на думите, употребявайки ги нарочно в об-
ратния смисъл на това, което обикновено значат, с цел 
да демонстрира същностното им безсмислие. Когато 
един писател прави това, той, разбира се, си навлича 
погрешно разбиране, без значение колко поразителен е 
литературният ефект, който постига. Това се е случило 
с Джуандзъ. Граматиката му е доста правилна; строе-
жът на изреченията му са в по-голямата си част като 
тези на другите писатели от този период; но, тъй като 
онова, което казва, е толкова често противоположно на 
това, което някой друг би казал, коментаторите за по-
реден път са доведени до умуването дали той всъщност 
няма нещо друго пред вид от това, което казва, или 
текстът е изопачен.  

Така например, за да подтикне хората да се освобо-
дят от общоприетите си разбирания за добро и краси-
во, Джуандзъ преднамерено възхвалява всичко, което 
за обикновените очи е отвратително, презряно или чу-
дато – бивши престъпници, понесли осакатяващи нака-
зания; мъже, ужасно грозни или деформирани, създа-



 30 

ния с гротескна форма или размер. За да илюстрирам 
смисъла – и защото откъсът е особено важен в Даоист-
ката философия – нека цитирам едно от най-известните 
описания от Джуандзъ на Дао или на пътя:  

„Учителят Дунгуо запитал Джуандзъ:  
– Това нещо, наречено Дао – къде се намира? 
Джуандзъ отговорил:  
– Няма място, където то да не се намира.  
– Е, хайде – отвърнал Учителят Дунгуо – бъди по-

недвусмислен! 
– То е в мравката.  
– Толкова ниско нищо като нея? 
– То е в просото.  
– Но това е още по-ниско! 
– То е в керемидите и в глинените парчета.  
– Как може да бъде толкова ниско? 
– То е в урината и в изпражненията.“ (глава 22) 
Но ако в езика на Джуандзъ грозното символизира 

красивото или нещо отвъд красотата и грозотата, и 
лошото символизира доброто или нещо отвъд него, то-
гава какво символизират красивото и доброто? С други 
думи, тъй като Джуандзъ преднамерено обръща наопа-
ки стойностите на думите, как някога бихме узнали със 
сигурност кога той искрено възхвалява нещо? Това е 
най-сериозният проблем, който някой може да срещне 
в интерпретацията на Даоистките съчинения, както и в 
интерпретацията на съчиненията на Дзен-будизма. В 
който и да е пасаж не е ясно дали писателят описва 
състояния на света, въпреки думите, които използва, и 
дали това в неговите очи е похвално или не. В зависи-
мост от това, как някой отговаря на този въпрос, ин-
терпретацията на целия този фрагмент радикално ще 
се различава. 
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Докато превеждах другите философи от тази поре-
дица, си позволих значителна свобода, тъй като бях 
разумно уверен, че разбирам какво казват и защото 
точният подбор на думите не ми се струваше от жиз-
нена важност. Към Джуандзъ подходих различно. 
Джуандзъ, както често посочвано, макар да пише в 
проза, използва думите с похвата на поет, особено в 
лиричните описания на Дао или на Даоисткия мъдрец. 
В по-широк смисъл, произведението му всъщност е 
една от най-великите поеми на древен Китай. Затова 
ми се струва особено важно да се придържам възмож-
но най-близо до точния начин на изразяване и образ-
ност у китайците. Например, в глава 5 има пасаж, в 
който Конфуций е изобразен (докато) обсъжда нужда-
та да хармонира в и да се наслаждава от многообраз-
ните превратности от човешкото съществуване, „да ги 
преодолява и никога да не изгубва радостта“, добавяй-
ки, че човек трябва да „съумее да се извива (променя) с 
всичко“. Този последен израз буквално: „с нещата да 
се извива“, е пример за високо поетичен език, който 
Джуандзъ употребява в такива пасажи и заради който 
справедливо е почитан. Да предадем израза като „жи-
вей в мир с човечеството“ (Джайлс), „бъди сърдечен с 
нещата“ (Фън Йоулан), не само замъглява образа на 
оригинала до неузнаваемост, но предполага, че Джуан-
дзъ изрича клишета, когато в действителност той из-
ползва китайския език както никога не е бил използван 
до тогава. Никой друг текст от древни времена с веро-
ятното изключение на Дзоуджуан, не използва толкова 
изчерпателно красотите на древния Китайски – мощта 
му, икономичността му, богатството и симетрията – и 
точно по тази причина предпочетох да предам подбора 
на думи от оригинала възможно най-точно, макар че 
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английският, който се получава понякога може да зву-
чи някак странно. Джуандзъ използва думите по не-
конвенционални начини и заслужава превод, който по-
не да се опита да подходи справедливо към творческа-
та му сила. Не съм се колебал свободно да си служа с 
нелитературни изрази – голяма част от Джуандзъ е във 
формата на неформални диалози или в жаргон; правя 
това обаче, не за да създам ’джазов’ ефект (не за да 
създам раздвиженост), а защото ми се струва, че такива 
думи или конструкции се доближават до оригинала 
повече отколкото по-формалният английски би могъл. 
Където и да съм прибавял нещо съществено към ха-
рактерния израз в оригинала, аз съм поставял добаве-
ните думи в скоби.  

Излишно е да казвам, че не бих могъл да предам 
буквалния смисъл от оригинала, докато не реша каквъв 
е той, и в този смисъл преводът ми е дотолкова интер-
претация и е несигурен на места, като който и да е. В 
бележката към библиографията в края на този увод съм 
споменал накратко коментарите и преводите, които 
съм използвал. Но резултатът неизбежно представя 
моята собствена интерпретация на текста и тя няма да 
бъде като тази на някой друг. На произведение от така-
ва трудност е невъзможен окончателен превод, тъй 
като няма такова нещо като последна интерпретация. 
Всеки преводач, който се заеме с текста, ще създаде 
свой Джуандзъ, и колкото са повече те за читателя, за 
да им се наслаждава и сравнява, толкова по-добре.  

По-голямата част от Джуандзъ е съставена от анек-
доти, често два или три последователни анекдота, кои-
то илюстрират същата основна тема и едва ли са нещо 
повече от различни версии на един разказ. В тези анек-
доти се появяват множество исторически и полу-
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исторически персонажи, както и прелестен асортимент 
от богове, митически герои, и говорещи дървета, пти-
ци, насекоми и други създания. Една такава истори-
ческа фигура е логикът-философ Хуей Шъ или Ху-
ейдзъ, който изглежда е бил приятел на Джуандзъ, ви-
наги представя една и съща гледна точка: тази на „ин-
телектуалността като противопоставена на въображе-
нието“, изложена от Уолей в (Трите пътища на Ми-
сълта, 12). Но няма съгласуваност в гледните точки, 
които другите фигури са натоварени да изложат. Зато-
ва в Джуандзъ Конфуций понякога проповядва кон-
венционалната конфуцианска нравственост, а понякога 
говори с думите на истинския Даоистки мъдрец, и до-
ри самият Джуандзъ се случва да попадне в ролята на 
яхнатия от традицията глупак. Читателят трябва да се 
научи да очаква всякакво гледище, какъвто и да е из-
точникът му, да се наслаждава на крещящите противо-
положности и да отсъжда за себе си кое от предложе-
ните мнения представя най-високата степен на прос-
ветление.  

В заключение бих добавил нещо за превода относ-
но някои ключови философски понятия в Джуандзъ. 
Понятието Дао (道) съм превел навсякъде като ‘Пъ-
тят’7, за да бъде съгласувано с възприетата практика 
(употреба) в другите преводи от поредицата. Съвър-
шено вярно е, че чрез тази дума Джуандзъ означава 
нещо доста по-различно от това, което Модзъ, Сюдзъ 
или Ханфейдзъ имали пред вид. Но всички те използ-
вали същата китайска дума и читателят лесно може да 
прецени как те са я интерпретирали като следи употре-

                                                 
7 В настоящия превод. е оставено китайското ’Дао’, и рядко 

’Път’, наложено от контекста (бел. ред.).  
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бата �. По същата причина в почти всички случаи аз 
съм превеждал Тиен (天 ) като ’Небе’ или ’небесно’. 
Джуандзъ използва думата, за да означи Природа, как-
то е естественото като противоположно на изкустве-
ното или като синоним на Дао. Думата е много по-
различна от това, което Модзъ или Сюдзъ имали пред 
вид под думата ’Тиен’, но отново читателят може да 
прецени разликите сам. В почти всички случаи аз съм 
превел думата дъ (德) като ’качество’ или ’доброде-
тел’. Думата разкрива известни затруднения в Джуан-
дзъ. Понякога авторът я употребява в значението � на 
конвенционална добродетел – т. е., добродетел в Кон-
фуцианския и Моисткия смисъл – в случая тя има ло-
ши конотации; на места той я употребява в добрия 
смисъл на значението �: като истинска добродетел или 
витална сила, която принадлежи на човека на Дао. 
(Сравни превода на Уолей на заглавието Даодъдзин 
като Пътят и неговата Сила). Предпочитам да не се 
опитвам да разграничавам тези две употреби в прево-
да, понеже не бих желал да натрапвам в английския 
различие, което не е изречено в оригинала. Както вече 
се спомена, аз превеждам у-уей (无  )

                                                

8  като ’не-
действие’, а йоу (遥游) като ’странствам‘ или ’странст-
ване’. В допълнение към измислянето на легендарни 
фигури със забавни и често символични имена, Джу-
андзъ изнамира множество мистериозни и гръмко-
звучащи псевдо-технически (псевдо-инструментални, 

 
8 Тук и навсякъде йероглифите са добавени от нас. В нашия 

текст се използва опростения вариант на старокитайските йерог-
лифи. Уей в оригиналното изписване е焉 (бел. ред.) 
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формални) понятия, за да обясни Дао или човека, кой-
то е станал едно с него. Направил съм буквален превод 
на такива понятия и съм ги изписал с главни букви, за 
да означа специфичния им характер – например, Вели-
ката Пръст, Най-Голямата Измама, Истинският Човек. 
Читателят няма нужда да гадае точното им значение, 
тъй като накрая те всички се отнасят по същество до 
същото – до неизразимия Абсолют.  

Използвал съм като основа за превода си Джуандзъ 
бучън от Лиу Уънтиен (Шанхай 1947), главно заради 
чудесната му четливост, макар че не винаги съм 
следвал пунктуацията му. Ще бъде безсмислено да 
направя списък на всички коментари, на които съм се 
позовавал пряко или непряко. Споменавал съм пои-
менно в бележките си коментатора, който следвам във 
въпросните пасажи, а читателят може да разпознае 
произведенията чрез справка с изчерпателната библи-
ография на коментарите върху Джуандзъ в превода и 
изследването на Гуан Фън, Джуандзъ нейбиен-и-дзие 
хоу бибан (Пекин, 1961, 370–403). Две работи са били 
от особена важност за мен: едната е съвременният ези-
ков Китайски превод от Гуан Фън, цитиран по-горе; 
другият е Японският превод от Фукунага Мицуджи, 
(Шоши, Токио, 1956), в поредицата на Чугоку котен-
сен. И двата превода са сведени до ’вътрешните глави’, 
първите седем части от текста; но те ползват всички 
основни предишни изследвания и съдържат безценни 
бележки и обяснения. Все още не е направено такова 
изчерпателно изследване на останалата част от текста 
на Джуандзъ и последните глави от произведението 
съдържат много неразрешени проблеми.  

Три важни работи върху философията на Джуандзъ 
могат да бъдат отбелязани тук: Джуандзъ сюен от Лан 



 36 

Цинсяо (Шанхай, 1934; преиздадено – Хонг Конг 
1963); Джуандзъ чесю таолун чи (Пекин 1962), сбор-
ник със съчинения от Фън Юлан, Гуан Фън и други 
експерти по Джуандзъ; и Шоши (Токио 1964) от Фу-
кунага Мицуджи изследване на мисълта на Джуандзъ., 
В помощ на ученика и преводача на Джуандзъ е също 
Съгласуване с Джуандзъ, Харвард Йенчун Институт, 
Синологична серия, No 20 (1947).  

Направил съм справка с няколко по-ранни английс-
ки преводи: на Хърбърт А. Джайлс, Джуандзъ: мис-
тик, моралист и социален реформатор (Лондон, 
1889); този на Джеймс Леге в Свещените книги на Из-
тока, томове XXXIX-XL; на Юлан Фън, Джуандзъ 
(Шанхай, 1933); и откъсите, преведени от Артър Уолей 
в Трите пътища на мисълта в древен Китай (Лондон, 
1939), и от Лин Ютан в Мъдростта на Лаодзъ (Modern 
Library, 1948). Първите два са пълните преводи на 
Джуандзъ; третата е превод на ’вътрешните глави’, до-
като последните два съдържат откъси от много раз-
лични части.  

Джайлс, който е автор на първия завършен анг-
лийски превод, е много свободен в предаването на тек-
ста, и за пореден път заменя, което ме шокира, слож-
ния и красив език на оригинала с досадни викторианс-
ки клишета. Независимо от неговия оскърбително ’ли-
тературен’ тон, като цяло той достига до това, което 
според мен е истинският смисъл на текста. Леге е да-
леч по-прилежен във възпроизвеждането на буквално-
то значение и в по-голямата част използва опростен, 
непредвзет английски, който и днес все още може да 
бъде четен с удоволствие. Но вероятно поради дълго-
годишната си работа над Конфуцианските текстове, 
той, изглежда, доста често изгубва нишката на Джуан-
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дзъ и се опитва да извлече здрав смисъл от парадокса и 
фантазното. Работата на Юлан Фън е ценна днес, глав-
но защото съдържа преводи от важния коментар на Гуо 
Сян. Мъдростта на Лаодзъ на Лин Ютан съдържа 
много на брой добре преведени анекдоти и отделни 
пасажи от Джуандзъ, но те са били накъсани и изцяло 
преподредени, за да послужат като коментар върху Да-
одъдзин, правейки невъзможно да се оцени формата и 
връзката им в оригинала. По мое мнение, несравнено 
най-четливите и надеждни от всички преводи на Джу-
андзъ до днес, са тези на Артър Уолей, макар че те за 
съжаление представят само отрязък от целия текст. 

Бъртън Уотсън 
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庄子· 内篇· 逍遥游第一 

Джуандзъ 

Вътрешни глави 

Глава 1 

БЕЗМЕТЕЖНО СТРАНСТВАНЕ 
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  北冥有 ，其名  。 之大，不知其几千里也。化而  ，

其名  。 之背，不知其几千里也。怒而 ，其翼若垂天之

云。是 也，海  将徙于南冥。南冥者，天池也。 
 

  《  》者，志怪者也。《 》之言曰：“ 之徙于南冥也，

水 三千里， 扶 而上者九万里，去以六月息者也。”野 

也， 埃也，生物之以息相吹也。天之  ，其正色邪？其 而

无所至 邪？其 下也，亦若是 已矣。 
 

  且夫水之 也不厚， 其 大舟也无力。覆杯水于 堂之上，

 芥 之舟。置杯焉  ，水浅而舟大也。 之 也不厚， 其

 大翼也无力。故九万里  斯在下矣，而后乃今培 ；背 青

天而莫之夭 者，而后乃今将 南。 

 

  蜩与学 笑之曰：“我决起而 ， 榆枋，  不至而控于地

而已矣，奚以 九万里而南 ？”适莽 者，三餐而反，腹犹果

然；适百里者，宿舂粮；适千里者，三月聚粮。之二虫又何知！ 
 

  小知不及大知，小年不及大年。奚以知其然也？朝菌不知晦

朔， 蛄不知春秋，此小年也。楚之南有冥 者，以五百  

春，五百  秋；上古有大椿者，以八千  春，八千  秋。

而彭祖乃今以久特 ， 人匹之，不亦悲乎！ 
 

   之 棘也是已：  之北，有冥海者，天池也。有 焉，其

广数千里，未有知其修者，其名  。有 焉，其名  ，背若

太山，翼若垂天之云，  羊角而上者九万里， 云气， 青

天，然后 南，且适南冥也。 
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  斥囗（左“安”右“ ”音笑之曰：“彼且奚适也？我  而上，

不 数仞而下， 翔蓬蒿之 ，此亦 之至也，而彼且奚适

也？”此小大之 也。 
 

  故夫知效一官，行比一 ，德合一君，而徵一国者，其自 

也，亦若此矣。而宋 子犹然笑之。且 世而誉之而不加 ， 

世而非之而不加沮，定乎内外之分， 乎 辱之境，斯已矣。彼

其于世，未数数然也。虽然，犹有未 也。 
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В Северния Мрак живее риба и името � е Кун9. 
Кун е толкова голяма, че не знам колко хиляди ли∗ те-
жи. Тя се преобразява и се превръща в птица, чието 
име е Пън. Аз не зная колко хиляди ли е широк гърбът 
на Пън, но когато той се издига и полита, крилете му 
са като облаци, покриващи цялото небе. Когато морето 
започне да се вълнува, тази птица се отправя към Юж-
ния Мрак, където е Езерото на Небето10. Световната 
Хармония11 свидетелства за разнообразни чудеса и тя 
казва: „Когато Пън поеме своето пътешествие към 
Мрачния юг, водите се размътват на дълбочина три 
хиляди ли“. Той надмогва вихъра и се издига на девет-
десет хиляди ли, пораждайки шестмесечния зефир. 
Трептящ топъл въздух, частици прах, земни неща, раз-
пръснати от вятъра – небето изглежда кристално 
синьо. Това ли е неговият цвят, или това е защото то е 
толкова далече и е безкрайно? Когато птицата пог-
ледне надолу, всичко, което вижда, също е обагрено в 
синьо. Ако не се събере достатъчно дълбока вода, тя не 
би могла да задържи голяма лодка. Излей чаша вода във 
вдлъбнатина и прашинки ще заплуват в нея като лодки. 

                                                 
9 Тук ’Кун’ означава рибен хайвер. И така, Джуандзъ започва 

с парадокс: най-малката риба, която можем да си представим е и 
най-голямата въображаема такава.  

∗ ли – мярка за тежест 
10 Вероятно това е препратка към сезонната смяна на морски-

те приливи и течения.  
11Идентифицирана е различно, като име на човек или Книга 

(Световната Хармония). Вероятно Джуандзъ я е използвал във 
втория смисъл. В тази връзка предизвиква смях у философите от 
други школи, когато се цитират древните текстове с цел потвърж-
дение на собствените им тези.  
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  夫列子御 而行，泠然善也，旬有五日而反。彼于致福者，未

数数然也。此虽免乎行，犹有所待者也。 
 
 

  若夫乘天地之正，而御六气之 ，以游无 者，彼且 乎待

哉！故曰：至人无己，神人无功，圣人无名。 
 
 

    天下于 由，曰：“日月出矣，而爝火不息，其于光也，

不亦 乎！ 雨降矣，而犹浸灌，其于 也，不亦 乎！夫子立

而天下治，而我犹尸之，吾自 缺然。 致天下。” 由曰：“子

治天下，天下既已治也，而我犹代子，吾将 名乎？名者， 之

 也，吾将  乎？  巢于深林，不 一枝；偃鼠 河，不 

 腹。 休乎君，予无所用天下 ！庖人虽不治庖，尸祝不越樽

俎而代之矣。” 
 
 

  肩事 于 叔曰：“吾 言于接 ，大而无当，往而不返。吾

 怖其言犹河 而无 也，大有径庭，不近人情焉。” 叔曰：

“其言 何哉？”“曰‘藐姑射之山，有神人居焉。肌 若冰雪，淖

 若 子；不食五谷，吸  露；乘云气，御  ，而游乎四海

之外；其神凝，使物不疵 而年谷熟。’吾以是狂而不信也。” 

叔曰：“然，瞽者无以与乎文章之 ， 者无以与乎 鼓之声。

 唯形骸有 盲哉？夫知亦有之。是其言也，犹 女也。之人

也，之德也，将旁 万物以 一，世 乎乱，孰弊弊焉以天下 

事！之人也，物莫之 ，大浸稽天而不溺，大旱金石流、土山焦



 43

而 。是其 垢囗（左“米”右“比” 糠，将犹陶  舜者也，孰

肯以物 事！” 
 
 

  宋人次章甫而适越，越人断 文身，无所用之。 
 
 

   治天下之民，平海内之政。往 四子藐姑射之山，汾水之

 ，杳然 其天下焉。 
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Но постави чашата в дупката и тя ще потъне, тъй като 
водата е прекалено плитка, а лодката много голяма. 
Ако вятърът не се издигне достатъчно високо, той не 
би имал мощта да поддържа огромните си криле. Ето 
защо, когато Пън се издигне на деветдесет хиляди ли, 
той трябва да обуздае вятъра под себе си по същия на-
чин. Само тогава той ще може да го възседне, да раз-
пори синьото небе и нищо няма да му попречи или да 
го спре. И тогава той може да отправи взор на юг.  

Цикадата и малкият гълъб му се присмиват, каз-
вайки: „Когато ние политаме към висините, можем да 
стигнем не по-високо от бряста или смолистото дърво, 
но понякога и това не успяваме и политаме надолу към 
земята. Как тогава е възможно някой да достигне де-
ветдесет хиляди ли!“ 

Ако се отправиш към близката зелена гора наблизо, 
можеш да вземеш със себе си храна за три пъти и да се 
върнеш с пълен стомах. Ако тръгваш на път за сто ли, 
трябва да стриеш зърно предната вечер. Ако се отдале-
чаваш на хиляда ли, трябва да започнеш да приготвяш 
храната си три месеца по-рано. Какво разбират тези 
две създания? Малкият ум не може да стигне до голя-
мото разбиране. Еднодневните твари не могат да се 
извисят до дълголетните.  

Откъде зная, че това е така? Гъбата, която живее 
сутринта, не познава здрача и зората; лятната цикада 
не знае нищо за пролетта и есента. Това са едноднев-
ките. На юг от Чу живее гъсеница, за която петстотин 
години се равняват на една пролет и други петстотин 
години са една нейна есен. Преди много, много години 
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  惠子 庄子曰：“魏王 我大瓠之 ，我 之成而 五石。以

盛水 ，其 不能自 也。剖之以 瓢， 瓠落无所容。非不囗

（左“口”右“号”音）然大也，吾 其无用而 之。”庄子曰：

“夫子固拙于用大矣。宋人有善 不 手之 者，世世以囗（左

“氵”右“并”音囗（左“ ”右“光”音 事。客 之，  其方百

金。聚族而 之曰：‘我世世 囗（左“氵”右“辟”音，不 数

金。今一朝而鬻技百金， 与之。’客得之，以  王。越有

 ， 王使之将。冬，与越人水 ，大 越人，裂地而封之。能

不 手一也，或以封，或不免于， 所用之 也。今子有五石之

瓠，何不 以 大樽而浮乎江湖，而 其瓠落无所容？ 夫子犹

有蓬之心也夫！” 

 
 

  惠子 庄子曰：“吾有大 ，人 之樗。其大本  而不中 

墨，其小枝卷曲而不中 矩。立之涂，匠者不 。今子之言，大

而无用， 所同去也。”庄子曰：“子独不 狸囗（左“犭”右

“生”即黄鼠狼）乎？卑身而伏，以候敖者； 西跳梁，不避高

下；中于机辟，死于罔罟。今夫嫠牛，其大若垂天之云。此能 

大矣，而不能 鼠。今子有大 ，患其无用，何不 之于无何有

之 ，广莫之野，彷徨乎无 其 ，逍遥乎寝 其下。不夭斤

斧，物无害者，无所可用，安所困苦哉！ 
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живяла прекрасната роза на Шарон, за която осем хи-
ляди години от живота � представлявали една нейна 
пролет, а други осем хиляди се равнявали на едно ней-
но лято. Това са дълголетните създания. Самият Пън-
дзу12 е известен днес с това, че е имал дълъг живот, но 
всеки се е опитвал да му се надсмее. Не е ли това жал-
ко! 

Измежду въпросите на Тан към Дзи се натъкваме 
на същото 13 . В пустотата и голотата на Севера има 
мрачно море, наречено Езеро на Небето. В него живее 
риба, широка няколко хиляди ли, и никой не може да 
каже колко е дълга. Името � е Кун. Там също живее 
птица на име Пън, с гръб като планината Тай и криле 
като облаци, покриващи небето. Тя среща вихъра, лит-
ва във въздуха и се издига на деветдесет хиляди ли, 
разрязвайки мъглата и облаците, порейки синьото не-
бе, и тогава отправя поглед на юг и се приготвя за пъ-
туването до южния мрак.  

Малкият пъдпъдък се присмива на Пън, казвайки: 
„Къде си мисли, че отива? Аз правя чудесен отскок и 
политам нагоре, но никога не достигам повече от десет 
или дванадесет метра, преди да започна да се спускам, 
пърхайки с крила между тръстиките и къпините. И то-

                                                 
12 За Пъндзу се знае, че е доживял до невероятно дълбока ста-

рост.  
13  Текстът може да е неточен на това място. Бей-Шан-Лу, 

произведение, написано около 800 г. пр. Хр. от монаха Шен-Дзин, 
съдържа пасаж от коментар върху Бей-Шан-Лу от Tан. Този пасаж 
може да се открие в Джуандзъ. Tан запитал Дзи: „Имат ли край 
посоките горе, долу, изток, запад, север и юг? Дзи отговорил: От-
въд тяхната безкрайност съществува друга безкрайност?“. Но да-
ли този пасаж принадлежи на оригиналния Джуандзъ, и ако при-
емем, че принадлежи, дали той е на същото място в оригинала, са 
въпроси, на които не може да се отговори.  
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ва, между другото, е най-добрият начин да се лети. Къ-
де си мисли, че отива?“ Такава е разликата между го-
лямото и малкото.  

Човек, който притежава знание, колкото да изпъл-
нява службата си; прилежно поведение, за да впечат-
лява хората; почтеност, която да се харесва на владете-
ля; или достатъчно талант, за да бъде привлечен на 
държавна служба, проявява същото честолюбие като 
тези малки създания. Сун Жундзъ14 със сигурност би 
се присмял открито на такъв човек. Дори целият свят 
да се възхити на Сун Жундзъ, той не би направил уси-
лие за да оправдае това; дори и целият свят да го пори-
цае, той ще остане невъзмутим. Той очертава ясна гра-
ница между вътрешното и външното, посочва разлики-
те между истинската слава и безчестието. И това е 
всичко. Докато светът се движи, той не терзае себе си с 
угризения и тревоги, но съзнава, че е оставил неизс-
ледвани неща.  

Лие-дзъ15 можел да язди вятъра и да се рее из ви-
сините с лекота и изящност, но след петнайсетина дни 
се връщал на земята. Докато продължавал да дири 
щастието си, той не се тревожел. Избягвал несгодите 
на ходенето, но все още зависел от нещо, което му 
предстояло да види. Ако се бил изкачил до върха на 
истината за Небето и Земята, ако бил овладял транс-

                                                 
14 Препратка към друго място в литературата от периода на 

Сун Дзиен или Сун Kън. Съгласно последната глава от Джуандзъ, 
той проповядвал теорията за социалната хармония, въздържаност, 
пацифизъм и отрицание на конвенционалните критерии за чест и 
безчестие.  

15 Лие Юкоу, даоистки философ, често споменаван в Джуан-
дзъ. Лиедзъ, произведението, което му се приписва не е точно 
датирано и не е имало сегашния си вид до III или IV век.  
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формациите на шестте елемента, и по такъв начин 
странствал през безграничното, то тогава от какво би 
бил

ветият Човек няма качество; Мъдре-
цът

те ми неуспехи. 
Мо

 зависим? 
Следователно бих казал, че Съвършеният Човек 

няма същност; С
 няма име.16  
Яо искал да предаде управлението на империята на 

Сю Йоу. Когато слънцето и луната вече са изгрели – 
казвал той, – да вървиш със запален факел, е пилеене 
на светлина, нали? Когато дъждовният сезон настъпи, 
да строиш изкуствени канали за напояване на полята, е 
прахосване на вода. Ако се възкачиш на трона, светът 
ще бъде добре уреден. Аз продължавам да управлявам, 
но всичко, което виждам, са собствени

ля те да поемеш властта над света.  
Сю Йоу отговорил така: „Ти управляваш света и 

той е добре уреден. Ако в този момент заема твоето 
място, дали ще управлявам заради името? Тъй като 
името е само гост на реалността, дали да направя така, 
че да играя ролята на гост? Когато птицата шивач 
строи гнездото си навътре в гората, тя използва не по-
вече от едно клонче. Когато къртицата пие вода от ре-
ката, тя пие толкова, колкото да напълни стомаха си. 
Върви си и забрави този разговор, господарю мой. Ня-
мам нужда да управлявам света! Готвачът може и да не 
се разпорежда в кухнята си както трябва, но свещени-
кът и жрецът, посредничещ между живите и мъртвите, 

                                                 
16 Това не са три различни категории, а три имена за едно и 

също нещо.  
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не  професионалните си 
зад

като Млечния 
Пъ ога 
не 

да направи рекол-
тат

прескачат буретата с вино и
ължения, за да заемат мястото му”.17  
Дзиен У казал на Лиен Шу:  
– Изслушах речта на Дзие Ю – въздействаща и в 

същото време не съдържаща нищо, на което да стъ-
пиш, лееща се, без да промени посоката си. Бях напъл-
но погълнат от думите му – безкрайни 

т, дивни и далечни на всякаква човешка цел, ник
доближаващи се до човешките дела!  
– Как звучаха тези слова? – попитал Лиен Шу.  
– Той каза, че имало един Свят Човек, който живе-

ел в далечната планина Гушъ, с кожа като лед или 
сняг, нежен и свенлив като младо момиче. Той не се 
хранел с петте зърнени растения, всмуквал вятъра, пи-
ел росата, покачвал се върху облаците и мъглата, яздел 
летящия дракон и странствал отвъд четирите морета. 
Чрез концентриране на духа си, той можел да защити 
съществата от болести и нещастия и 

а богата. Реших, че всичко това звучи твърде нера-
зумно и отказах да повярвам в него.  

– А трябваше! – казал Лиен Шу. – Не можем да 
очакваме сляп човек да оцени красивите шарки или 
глух човек да чуе звъна на камбаните и удара на бара-
баните. И слепотата, и глухотата не се свеждат само до 
телесните способности – разбирането също ги прите-
жава, точно както показаха твоите думи. Този човек с 
неговите добродетели, сякаш обхваща десетте хиляди 
неща и ги съединява в едно. Въпреки че времената се 
нуждаят от реформа, защо е необходимо той да поха-

                                                 
17  Има и друга версия: „свещеникът и жрецът, посредник 

между живите и мъртвите, не отмъкват буретата с вино и дъската 
за сечене от него, за да му заемат мястото“.  
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бява себе си в грижа за световните дела? Няма нещо, 
което може да уязви този човек. Дори прииждащите 
вод

 подстригани 
коси, татуирали телата си и нямали нужда от подобни 
нещ  и наложил властта 
си 

й 
беш  можах да го повдигна. Раз-
ряз

                                                

и да достигнат небето, той няма да се удави. Дори 
великата суша да разтопи желязото и камъка и да об-
гори земята и хълмовете, той няма да се изпепели. Са-
мо от праха и останките му можеш да изваеш един Яо 
или един Шун! Защо той би се съгласил да се забърква 
в простите човешки неща? 

Човек от Сун, който продавал празнични шапки, 
посетил Юе, но хората от Юе носели късо

а. Яо повелил ред между хората
над морските земи. Но той тръгнал да се срещне с 

четиримата Господари на далечната планина Гушъ, [и 
когато се прибрал в къщи], северно от реката Фън, той 
бил смаян и забравил за своето царство.  

 
Хуей-дзъ18 казал на Джуандзъ:  
– Царят на Уей ми даде някакви семена от огромна 

кратуна. Аз ги посях и когато те израснаха, плодовете 
им бяха достатъчно големи, за да поберат пет пикула∗. 
Опитах се да използвам плода за съд за вода, но то

е толкова тежък, че не
ах го наполовина, за да направя по-малки съдове, но 

те се оказаха толкова големи и неудобни за използване, 
че аз не успях да ги потопя в каквото и да е. Въпреки 
че кратуните бяха фантастично големи, аз реших да ги 
начупя на парчета, тъй като не виждах полза от тях.  

 
18 Логикът Хуей Шъ, който както е посочено от Уолей в Джу-

андзъ „защитавал разума, който противопоставял на въображени-
ето“.  

∗ пикул – единица за обем 
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Джуандзъ отговорил:  
– Ти сигурно си невероятно глупав, когато става 

въпрос как да използваш големи предмети. В Сун има-
ло човек, който умеел да прави мехлем за напукани 
ръце и поколение след поколение неговото семейство 
преживявало, като избелвало коприна във водата. Един 
пътешественик, който чул за лекарството, предложил 
да закупи рецептата за сто мери злато. Човекът събрал 
всички на семеен съвет. „В продължение на поколения 
ние избелвахме коприна и никога не спечелихме пове-
че от няколко мери злато“, започнал той. „Ако сега 
продадем семейната тайна, ще спечелим сто мери за 
една сутрин. Нека му я дадем!“ Пътешественикът взел 
мехлема и го представил на краля на У, който по това 
време имал проблеми със страната Юе. Царят пратил 
човека при войските си, а същата зима те повели морс-
ка битка с мъжете от Юе и ги победили. 19 Определена 
част от завоюваната територия била дадена на човека 
като имение. Оказва се, че мехлемът имал силата да 
предпазва ръцете от напукване в единия случай, но 
един човек бил го използвал като средство да получи 
земя, докато някой друг никога не би видял ползата от 
него извън избелването на коприна. Това е защото 
двамата биха го използвали по различен начин. Да се 
върнем на твоята кратуна, която е толкова голяма, че 
поб и да направиш от нея 
гол

                                                

ира пет пикула. Защо не се сет
яма лодка, с която да плаваш по реки и езера, вмес-

то да се тревожиш, че била твърде голяма и неудобна, 
за да я потапяш в разни неща. Очевидно ти отглеждаш 
плевели в главата си.  

 
19 Тъй като мехлемът предпазвал ръцете на войниците от на-

пукване, ги улеснил докато боравели с оръжията си.  
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Хуейдзъ казал на Джуандзъ:  
– Имам голямо дърво, наречено ейлантус. Стъбло-

то му е толкова чепато и неравно, че не подлежи на 
изм  толкова преведени и усука-
ни, 

 селото ’Изгу-
бено някъдеси’ или в полето ’Обширно и безгранично’, 
за да си отдъхнеш до него, без да правиш нещо, или да 
си полегнеш под него и да се потопиш в лека дрямка? 
Брадвите никога няма да съкратят живота му, нищо не 
би могло да му навреди. Ако няма полза от него, как да 
си обясним това, че тъжиш и те боли? “ 

ерване; клоните му са
че не могат да бъдат използвани за ограда. Можеш 

да го поставиш по пътя и никой дървар не би го пог-
леднал повторно. Твоите думи също така са претенци-
озни и непрактични, и следователно всеки би ги про-
пуснал с пренебрежение.  

Джуандзъ отговорил:  
– Навярно ти никога не си виждал дива котка и не 

си срещал невестулка. Тя се свива на кълбо и се крие, 
изчаквайки нещо да се приближи. После отскача и се 
стрелва и на изток, и на запад, без да се колебае да 
скочи високо или ниско – докато попадне в капана и 
умре в мрежата. Ето ти и един голям тибетски як като 
облак, покриващ небето. Той със сигурност знае как да 
бъде голям, въпреки че не знае как да хваща плъхове. 
Сега пред теб е това голямо дърво и ти се тормозиш, че 
е неизползваемо. Защо не го посадиш в
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庄子·内篇· 物 第二 

Джуандзъ 

Вътрешни глави 

Глава 2 

ЗА НЕРАЗЛИЧАВАНЕТО НА НЕЩАТА 
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  南郭子  机而坐，仰天而嘘，苔焉似 其耦。 成子游立侍

乎前，曰：“何居乎？形固可使如槁木，而心固可使如死灰乎？今

之 机者，非昔之 机者也？”子 曰：“偃，不亦善乎而 之

也！今者吾 我，汝知之乎？女 人 而未 地 ，女 地 而

不 天 夫！” 
 
 

  子游曰：“敢 其方。”子 曰：“夫大 噫气，其名  。是

唯无作，作 万 怒囗（左“口”右“号”）。而独不 之囗囗

（“戮去“戈”音）乎？山林之畏佳，大木而 之 穴，似鼻，似

口，似耳，似笄，似圈，似 ，似 者，似 者。激者、囗

（“ ”右“高”音）者、叱者、吸者、叫者、囗（左“ ”右“豪”

音）者、囗（上“宀”下“夭”音）者，咬者，前者唱于而随者 ，

泠  小和，   大和，厉  早   虚。而独不 之  

之刀刀乎？” 

 
 

  子游曰：“地    是已，人 遇比竹是已，敢 天 。”子

 曰：“夫吹万不同，而使其自已也。咸其自取，怒者其 邪？”  
[1] 

  大知  ，小知  。大言炎炎，小言詹詹。其寐也魂交， 

也形 。与接 囗（左“扌”右“勾”），日以心斗。 者、者、密

者。小恐惴惴，大恐  。其 若机 ，其司是非之也；其留如

 盟，其守 之 也；其 若秋冬，以言其日消也其溺之所 

之，不可使 之也；其 也如 ，以言其都洫也；近死之心，莫

使  也。喜怒哀 ，    ，姚佚  –– 虚，蒸成菌。日

夜相代乎前而莫知其所萌。已乎，已乎！旦暮得此，其所由以生乎！ 
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  非彼无我，非我无所取。是亦近矣，而不知其所 使。若有真

宰，而特不得其囗（左“目”右“ ”借 朕）。可行己信，而不 

其形，有情而无形。面骸、九 、六藏、 而存焉，吾 与 

 ？汝皆 之乎？其有私焉？如是皆有 臣妾乎？其臣妾不足以

相治乎？其有真君存焉！如求得其情与不得，无益 乎其真。一

受其成形，不亡以待尽。与物相刃相靡，其行尽如 而莫之能

止，不亦悲乎！ 身役役而不 其成功，囗（上“艹”中“人”下

“小”音）然疲役而不知其所 ，可不哀邪！人 之不死，奚益！ 
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Дзъдзи от Южната Стена седял на стола си, подпи-
райки се с ръце, взирал се в небето и дишал празен и 
отчужден, като че ли бил загубил свой другар.20 Йен-
чън Дзъйоу, който стоял до него в очакване, казал:  

– Какво означава това? Можеш ли наистина да пре-
върнеш тялото си в умиращо дърво, а ума си в угасна-
ла пепел? Човекът, който си почива на стола в този 
момент не е този, който си почиваше в него преди вре-
ме! 

Дзъдзи отговорил:  
– Правиш добре, като ми задаваш този въпрос, Йен. 

Сега съм изгубил себе си. Можеш ли да разбереш? 
Можеш да чуеш глъчката на хората, но не чуваш плача 
на земята. Или, ако вече си го чул, то не си чул песента 
на Небето.  

Дзъйоу продължил:  
– Мога ли да запитам какво означава това? 
Дзъдзи отговорил:  
– Великата Пръст изригва дъх и това е вятърът. До-

като той не се появи, нищо не се случва. Но когато то-
ва се случи, десет хиляди кухини започват да вият 
страховито. Не ги ли чуваш, жадуващи да проговорят? 
В планинските гори, където дървета се удрят и се пре-
виват, има огромни дървета – стотина педи в кръг, с 
пукнатини и процепи като ноздри, подобия на усти, 
уши, като кани, чаши, купи, нацепени и дълбоко наб-
раздени. Те бучат като вълни, свистят като стрели, пи-
щят пронизително, дишат тежко, ридаят, стенат и вият 
страховито; първите звучат ’уеее!’; следващите извик-
ват ’уиии!’ В периода на нежния бриз те отгова- 

                                                 
20 Думата ’другар’ е интерпретирана различно. Тя може да оз-

начава съмишленик, съпруга или собственото тяло.  
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其形化，其心与之然，可不 大哀乎？人之生也，固若是芒乎？

其我独芒，而人亦有不芒者乎？ 

 
 

  夫随其成心而 之， 独且无 乎？奚必知代而自取者有之？

愚者与有焉！未成乎心而有是非，是今日适越而昔至也。是以无

有 有。无有 有，虽有神禹且不能知，吾独且奈何哉！ 
[2] 

   夫言非吹也，言者有言。其所言者特未定也。果有言邪？其

未 有言邪？其以  于囗（“彀”字以“ ”代“弓”音）音，亦

有 乎？其无 乎？道 乎 而有真 ？言 乎 而有是非？道

 乎往而不存？言 乎存而不可？道 于小成，言 于  。故

有儒墨之是非，以是其所非而非其所是。欲是其所非而非其所

是， 莫若以明。 
[3] 

  物无非彼，物无非是。自彼 不 ，自知 知之。故曰：彼出

于是，是亦因彼。彼是方生之 也。虽然，方生方死，方死方

生；方可方不可，方不可方可；因是因非，因非因是。是以圣人

不由而照之于天，亦因是也。是亦彼也，彼亦是也。彼亦一是

非，此亦一是非，果且有彼是乎哉？果且无彼是乎哉？彼是莫得

其偶， 之道枢。枢始得其 中，以 无 。是亦一无 ，非亦

一无 也。故曰：莫若以明。 

 

  以指 指之非指，不若以非指 指之非指也；以   之非

 ，不若以非   之非 也。天地一指也，万物一 也。 
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  可乎可，不可乎不可。道行之而成，物 之而然。 乎然？然

于然。 乎不然？不然于不然。物固有所然，物固有所可。无物

不然，无物不可。故 是  与楹，厉与西施，恢  怪，道通

 一。 

 

  其分也，成也；其成也， 也。凡物无成与 ， 通 一。唯

 者知通 一， 是不用而寓 庸。庸也者，用也；用也者，通

也；通也者，得也。适得而几矣。因是已，已而不知其然 之

道。 神明 一而不知其同也， 之“朝三”。何 “朝三”？狙公

 囗（上“艹”下“予”音），曰：“朝三而暮四。” 狙皆怒。 
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рят едва чуто, но в пълната сила на вихъра хорът е 
внушителен. И когато бурният вятър току-що е преми-
нал, всички кухини се изпразват отново. Никога ли не 
си виждал продължителното потръпване и полюляване 
след това? 

Дзъйоу попитал:  
– Значи под плач на земята ти имаш предвид звука 

на тези кухини, а с глъчката на хората ти назоваваш 
звука на флейтите и свирните. Но мога ли да попитам 
за песента на Небето? “ 

Дзъдзи отговорил:  
– Вятърът духа в множеството неща различно, така 

че всяко остава себе си – всички вземат това, което ис-
кат според себе си; но кое е това, което звучи? 21 

[1]22 
Вeликото разбиране е обширно и спокойно, 

малкото разбиране е тясно и прибързано. Великите 
думи са ясни и прозрачни. Преходните думи са 
невъздържани и конфликтни. По време на сън 
човешките духове се реят; в часовете на пробуждане 
човешките тела се изпълват с активност. С всичко, с 
което се срещнат, влизат в съприкосновение. Ден след 
ден те впрягат умовете си в противоречия, понякога 
значими, понякога користни, понякога маловажни. 
Малките им страхове са дребнави и трепетни; 
големите им страхове ги водят до загуба на ръзсъдък и 
ги обсебват. Те отскачат като стрела или камък, 
изстрелян с лък, уверени че са съдници на правилното 
и грешното. Придържат  се  упорито  към  убежденията 

                                                 
21 Небето не е нещо отделно от земята и човека, а име, с което 

е означено естественото и спонтанно действие и на двете.  
22 Откъс [1]. Варианти на превод – с. 254. 
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曰：“然 朝四而暮三。” 狙皆悦。名 未 而喜怒 用，亦因

是也。是以圣人和之以是非而休乎天 ，是之  行。 
 
[4] 

  古之人，其知有所至矣。 乎至？有以 未始有物者，至矣，

尽矣，不可以加矣！其次以 有物矣，而未始有封也。其次以 

有封焉，而未始有是非也。是非之彰也，道之所以 ， 之所以

成。果且有成 与 乎哉？果且无成与 乎哉？有成与 ，故昭

氏之鼓琴也；无成与 ，故昭氏之不鼓琴也。昭文之鼓琴也， 

 之枝策也，惠子之据梧也，三子之知几乎皆其盛者也，故 之

末年。唯其好之也以 于彼，其好之也欲以明之。彼非所明而明

之，故以 白之昧 。而其子又以文之  ， 身无成。若是而

可 成乎，虽我亦成也；若是而不可 成乎，物与我无成也。是

故滑疑之耀，圣人之所 也。 是不用而寓 庸，此之 “以

明”。 
 
[5] 

   今且有言于此，不知其与是类乎？其与是不类乎？类与不

类，相与 类， 与彼无以 矣。虽然，  言之：有始也者，

有未始有始也者，有未始有夫未始有始也者；有有也者，有无也

者，有未始有无也者，有未始有夫未始有无也者。俄而有无矣，

而未知有无之果孰有孰无也。今我 已有有 矣，而未知吾所 

之其果有 乎？其果无 乎？ 

 
 

  夫天下莫大于秋豪之末，而大山 小；莫寿于 子，而彭祖 

夭。天地与我并生，而万物与我 一。既已 一矣，且得有言
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乎？既已 之一矣，且得无言乎？一与言 二，二与一 三。自

此以往，巧 不能得，而况其凡乎！故自无适有，以至于三，而

况自有适有乎！无适焉，因是已！ 

 
[6] 

   夫道未始有封，言未始有常， 是而有畛也。 言其畛：有

左有右，有 有 ，有分有 ，有 有争，此之 八德。六合之

外，圣人存而不 ；六合之内，圣人 而不 ；春秋 世先王之

志，圣人 而不 。 



 63

си, като че ли са положили клетва пред боговете, уве-
рени, че следват неотлъчно победата. Te изчезват като 
топящ се сняг – от ден на ден се стопява смисъла и на 
пътя им. Потънали са в това, което правят и не можеш 
да ги отклониш. Израстват мрачни и получават белези-
те на дълбоката старост. И когато умовете им бъдат 
притеглени от смъртта, нищо не може да ги върне към 
светлината. 

Радост, гняв, мъка, удоволствие, тревога, съжале-
ние, непостоянство, твърдост, сдържаност, упоритост, 
прямота, дързост; музиката от празните кухини, гъбите 
поникващи във влагата, денят и нощта, които взаимно 
се сменят пред очите ни, никой не знае от къде произ-
лиза всичко това. Така да бъде! Така да бъде! Стига и 
това, че имаме утринта и вечерта и това са условията, 
за да живеем. Без тях не бихме съществували; без нас 
те не биха упражнявали влияние над нищо. С това се 
приближаваме към основния предмет на нашия разго-
вор. Всъщност, аз не знам какво ги прави това, което 
са. Изглежда те имат някакъв Истински Творец, но 
уви, аз не откривам и следа от него. Той може да дейс-
тва – това е сигурно. Въпреки това не мога да видя об-
раза му. Той има идентичност, но не и форма. Стоте 
ставни връзки, деветте отвора, шестте органа – всички 
действат заедно и съществуват тук [като мое тяло]. Но 
към коя част от тялото си би трябвало да съм привър-
зан най-много? Би трябвало да се наслаждавам на 
всичките си телесни части, това ли казваш? Но трябва 
да има една, която да предпочитам най-много.  Ако  не 
е така, тогава всички те просто слуги ли са? Но ако 
всички са подчинени, тогава как успяват да запазят ре-
да по между си? Или пък редуват ролите си на госпо-
дар и слуга? Изглежда би трябвало да има Истински 



 64 

[7] 

  故分也者，有不分也； 也者，有不 也。曰：“何也？”“圣

人 之， 人 之以相示也。故曰： 也者，有不 也。” 夫大

道不称，大 不言，大仁不仁，大廉不 ，大勇不 。道昭而不

道，言 而不及，仁常而不成，廉清而不信，勇 而不成。五者

 而几向方矣！故知止其所不知，至矣。孰知不言之 ，不道之

道？若有能知，此之 天府。注焉而不 ，酌焉而不竭，而不知

其所由来，此之 光。 

 

  故昔者  于舜曰：“我欲伐宗 、胥、敖，南面而不 然。

其故何也？”舜曰：“夫三子者，犹存乎蓬艾之 。若不 然何

哉！昔者十日并出，万物皆照，而况德之 乎日者乎！”缺 乎

王倪曰：“子知物之所同是乎？”曰：“吾 乎知之！”“子知子之

所不知邪？”曰：“吾 乎知之！”“然 物无知邪？”曰：“吾 

乎知之！虽然，  言之：庸 知吾所 知之非不知邪？庸 知

吾所 不知之非知邪？且吾   乎女：民湿寝 腰疾偏死， 

然乎哉？木  惴栗恂惧，囗（“ ”字以“犭”代“ ”）猴然乎

哉？三者孰知正 ？民食 豢，麋鹿食荐，囗（左“虫”右“即”）

蛆甘 ，  耆鼠，四者孰知正味？猿囗（左“犭”右“扁”）狙以

 雌，麋与鹿交， 与 游。毛  姬，人之所美也；  之深

入，  之高 ，麋鹿 之决 ，四者孰知天下之正色哉？自我

 之，仁 之端，是非之涂，樊然淆乱，吾 能知其 ！” 缺

曰：“子不知利害， 至人固不知利害乎？”王倪曰：“至人神

矣！大 焚而不能 ，河 冱而不能寒，疾雷破山、  振海而
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不能 。若然者，乘支气， 日月，而游乎四海之外，死生无 

于己，而况利害之端乎！” 

 

  瞿 子 乎 梧子曰：“吾  夫子：圣人不从事于 ，不就

利，不 害，不喜求，不 道，无 有 ，有 无 ，而游乎 

垢之外。夫子以 孟浪之言，而我以 妙道之行也。吾子以 奚

若？” 

 

   梧子曰：“是黄帝之所听 也，而丘也何足以知之！且女亦

大早 ， 卵而求 夜，  而求囗（左“号”右“ ”音）炙。予

  女妄言之，女以妄听之。奚旁日月，挟宇宙， 其吻合， 
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Повелител из между тях. Но независимо дали успявам 
да открия същността му или не, това нито добавя, нито 
отнема от неговата Истина.  

Веднъж получил определена телесна форма, човек 
привиква към нея в очакване на края си. Понякога вли-
защ в противоречия с нещата, понякога коленичещ 
пред тях, той се движи по своя път като галопиращ кон 
и нищо не може да го спре. Не е ли трогателен? Поти 
се и се труди се до края на дните си, никога не достига 
предела си, крайно изтощава себе си и никога не знае 
къде да отдъхне – можеш ли да му помогнеш със съ-
жалението си? „Все още не съм мъртъв!“, казва той, но 
що за благо е това? Тялото му отпада, а умът му го 
следва, – можеш ли да отречеш, че това е голяма зло-
честина? Човешкият живот винаги е бил така неизвес-
тен. Как бих могъл да съм единственият заблуден чо-
век, а останалите да не са? 

Ако човекът следва ума, който му е даден и го 
превръща в свой наставник, тогава кой ще бъде без 
наставник? Защо трябва да разбираш промяната и чрез 
нея да оформяш мисленето си, преди да имаш учител? 
Дори и лудият си има наставник. Но ако се откажеш да 
следваш ума си и въпреки това държиш на своето 
’вярно и невярно’, все едно казваш, че тръгваш за Юе 
днес, а си пристигнал там вчера.23 Това е като да се 
казва, че което не съществува, съществува. Ако твър-
диш, че което не съществува съществува, би останал 
неразбран дори и за светият мъдрец Ю, а какво остава 
за човек като мен! 

                                                 
23 Във връзка с последната глава от Джуандзъ, това е един от 

парадоксите на логика Хуей дзъ.  
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置其滑囗（左“氵”右“昏”音），以隶相尊？ 人役役，圣人愚

 ，参万 而一成 。万物尽然，而以是相 。予 乎知 生之

非惑邪！予 乎知 死之非弱 而不知 者邪！ 
 

   之姬，艾封人之子也。晋国之始得之也，涕泣沾襟。及其至

于王所，与王同筐床，食 豢，而后悔其泣也。予 乎知夫死者

不悔其始之 生乎？梦 酒者，旦而哭泣；梦哭泣者，旦而田

 。方其梦也，不知其梦也。梦之中又占其梦焉， 而后知其梦

也。且有大 而后知此其大梦也，而愚者自以  ，窃窃然知

之。“君乎！牧乎！”固哉！丘也与女皆梦也，予 女梦亦梦也。

是其言也，其名 吊 。万世之后而一遇大圣知其解者，是旦暮

遇之也。 

 
[8] 
  既使我与若 矣，若 我，我不若 ，若果是也？我果非也

邪？我 若，若不吾 ，我果是也？而果非也邪？其或是也？其

或非也邪？其俱是也？其俱非也邪？我与若不能相知也。 人固

受其囗（左“黑右“甚”音）囗（外“ ”内“音”音），吾 使正 

之？使同乎若者正之，既与若同矣， 能正之？使同乎我者正

之，既同乎我矣， 能正之？使 乎我与若者正之，既 乎我与

若矣， 能正之？使同乎我与若者正之，既同乎我与若矣， 能

正之？然 我与若与人俱不能相知也，而待彼也邪？” 
 

  “何 和之以天倪？”曰：“是不是，然不然。是若果是也， 

是之 乎不是也亦无 ；然若果然也， 然之 乎不然也亦无
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 。化声之相待，若其不相待。和之以天倪，因之以曼衍，所以

 年也。忘年忘 ，振于无竟，故寓 无竟。” 
 

  罔  景曰：“曩子行，今子止；曩子坐，今子起。何其无特

操与？”景曰：“吾有待而然者邪？吾所待又有待而然者邪？吾待

蛇囗（左“虫”右“付”音）蜩翼邪？  所以然？  所以不然？ 
 
 

  昔者庄周梦 胡蝶，栩栩然胡蝶也。自 适志与！不知周也。

俄然 ， 囗囗（上“艹”下“遽”音）然周也。不知周之梦 胡蝶

与？胡蝶之梦 周与？周与胡蝶 必有分矣。此之 物化。 
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[2]24 
Думите не са просто вятър. Думите имат какво да 

кажат. Но ако това, което имат да кажат, не е неизмен-
но, тогава казват ли в действителност нещо? Или те 
нищо не казват? Хората предполагат, че думите се раз-
личават от писукането на малките птички, но има ли 
това някакво значение, или не? На какво се основава 
Дао25, на това че ние имаме лъжа и истина? На какво 
се опират думите, на това, че имаме правилно и греш-
но? Как може Пътят да изчезне и да спре да съществу-
ва? Как могат да съществуват думите и да не са усвои-
ми? Когато Пътят се състои от дребни постижения и 
думите зависят от суетната им употреба, тогава полу-
чаваме истината на Конфуцианците и Mоистите. Това, 
което някой нарича справедливост, друг нарича неп-
равда; това, което някой нарича зло, друг нарича доб-
ро. Но ако искаме да променим фактите в положителна 
посока или да ги изменим в отрицателна, тогава най-
доброто средство за целта е яснотата.  

[3]26 
Всяко нещо има свое ’онова’, всяко нещо има свое 

’това’. От гледна точка на ’онова’ ти не можеш да го 
видиш, но чрез разбиране можеш да го опознаеш. И 
така, аз казвам: ’онова’ произлиза от ’това’ и ’това’ за-
виси от ’онова’ – което означава, че ’това’ и ’онова’ 
взаимно се пораждат. Но където има раждане, там 
трябва да има и смърт; където има смърт, там трябва да 

                                                 
24 Откъс [2]. Варианти на превод – с. 261. 
25  Следва се интерпретацията на Джан Бинлин. По-старото 

тълкуване на Ин тук и в следващото изречение е: „От какво е 
скрит Дао?“.  

26 Откъс [3]. Варианти на превод – с. 266. 
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има раждане. Където има допустимост, там трябва да 
има и недопустимост. Където се разпознава правилно-
то трябва да може да се разпознава и грешното; където 
се разпознава правдата, трябва да може да се разпозна-
ва и неправдата. По тази причина мъдрецът не разсъж-
дава така, а ярко осветява всичко в светлината на Не-
бето. Той също разпознава ’това’, но това ’това’, което 
също така е и ’онова’, както и онова ’онова’, което съ-
що така е и ’това’. Неговото ’онова’ съдържа едновре-
менно правилното и грешното в себе си; неговото ’то-
ва’ също съдържа в себе си правилното и грешното. И 
така, дали и той от друга страна има ’това’ и ’онова’? 
Или той вече не притежава ’това’ и ’онова’? Състояни-
ето, в което ’това’ и ’онова’ не се откриват повече като 
противоположности, е фокусът в Дао. Когато този фо-
кус бъде намерен, той освобождава. Неговото правил-
но тогава е безкрайно и неговото грешно също е безк-
райно. И така, аз казвам, че най-доброто постижение е 
яснотата. 

 
Да използваш качество, за да докажеш, че качест-

вата не са качества, не е толкова добре, като да използ-
ваш не-качество, за да покажеш, че качествата не са 
качества. Да използваш ’кон’, за да покажеш, че „конят 
не е кон“ не е толкова добре, като да използваш ’не-
кон’, за да покажеш, че конят „не е кон“27, Небето и 
земята са едно качество; десетте хиляди неща са един 
кон. 

                                                 
27 Това е препратка към тезите на лог�ка Гунсун Лун: „Бели-

ят кон не е кон“ и „Качествата не са качества в себе си и на себе 
си“. 
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Което е допустимо, ние наричаме допустимо; което 
е недопустимо, наричаме недопустимо. Пътят е напра-
вен от хората, които вървят по него; нещата са така, 
защото са наречени така. Какво ги кара да са така? 
Правенето им като така ги прави така. Какво ги прави 
не-така? Правенето им като не-така ги прави не-така. 
Всички неща трябва да имат това, което е така; всички 
неща трябва да имат това, което е допустимо. Няма 
нищо, което не е така; няма нищо, което е недопусти-
мо.  

По тази причина, дали вземаш за пример тънкото 
клонче или внушителната колона, прокажения или 
красивата Сишъ, ироничните и съмнителното, или чу-
датото и странното, Дао прави от тях едно цяло. Тях-
ната разделеност е тяхната пълнота, тяхната пълнота е 
тяхната неразделеност. Няма нещо, което е или цялос-
тно или частично, а всичко е слято отново в едно.  

Само човек с голяма проницателност знае как да 
направи от тях едно цяло. Той не се нуждае от [катего-
рии], а всичко свежда до непроменливото. Непромен-
ливото е полезното, полезното е удовлетворителното, 
удовлетворителното е успешното, и с успешното всич-
ко е завършено. Той разчита само на това, уповава се 
на него и дори не съзнава, че прави това. Това е Дао.  

Но да изразходваш ума си, опитвайки се да правиш 
нещата едно, без да съзнаваш, че те са едно преди по-
нятията – това е ’три сутринта’. Какво разбирам, каз-
вайки ’три сутринта’? Когато дресьорът на маймуни 
им подава жълъди, той казва: „получавате по три сут-
ринта и по четири през нощта“. Това вбесява маймуни-
те, „Добре тогава – обяснява той – вземете си по чети-
ри сутринта и по три през нощта“ Маймуните остават 
доволни. Реално нищо не се е променило зад думите, и 
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въпреки това, маймуните реагират радостно или гнев-
но. Дай им това, което искат. И така, мъдрецът израв-
нява правилното и грешното и поверява на Небето 
хармонията. Това е вървене по два пътя.  

 
Прозрението на мъдрите мъже от древни времена е 

изминало дълъг път. Колко далече е стигнало то? До 
точката, в която някои стигнали до извода, че нещата 
никога не са съществували – следователно до края, къ-
дето нищо не може да бъде добавено.  

Техните последователи обаче сметнали, че нещата 
съществуват, но не признавали границите помежду им. 
Онези на по-следващият етап смятали, че границите 
съществуват, но не различавали правилното от греш-
ното. И тъй като се появили правилното и грешното, 
Дао било нарушено, и тъй като Дао било нарушено, 
Любовта достигнала пълнотата. Но действително ли 
съществуват неща като нарушаване и завършеност?  

[4]28 
Съществува завършеност и нарушена цялост; Джао, 

който свири на лютня е пример за това. Съществува 
не-завършеност и не-нарушена цялост – Джао, който 
не свири на лютня е пример за това.29 Джао Уън сви-
рел на своята лютня, диригентът Гунсъ Лун дирижирал 
с палката си, Хуейдзъ стоял облегнат на писалището 

                                                 
28 Откъс [4]. Варианти на превод – с. 272. 
29 Джао Уън е бил прочут изпълнител на лютня. Но и най-

доброто изпълнение, на което бил способен е само бледо и час-
тично отражение на образцовата музика. Резултатът в този случай 
е изпълнение с нарушена хармония и принизено качество, точно 
както и частта от Дао, в който се появява любовта, е с нарушена 
цялост, поради появата на човешките вкусове.  
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си. Познанието на тримата се доближавало до пълно-
тата. И тримата били изкусни и вещи, и затова славата 
на имената им се предавала през вековете. Само в же-
ланията си се различавали от него [истинския мъдрец]. 
Всичко, което пожелавали, се опитвали да определят 
ясно. Това, което не било ясно определено за него, те 
се опитвали да доведат до пределна яснота, и така 
стигнали до глупостта да спорят за ’твърдото’ и ’бяло-
то’.30 Синовете им също обрекли целия си живот на 
бащините си теории, но и до смъртта си не успели да 
ги завършат.  

 
Може ли да се каже за тези мъже, че са постигнали 

пълнота? Ако е така, тогава всички останали сме я пос-
тигнали. Или не може да се каже, че са постигнали 
пълнота? Ако е така, тогава нито ние, нито някой друг 
някога са я постигали. Факела на хаоса и съмнението – 
това е, което мъдрецът управлява. 31 И така, той не бо-
рави с нещата, а ги свежда всички до едно. Това значи 
да се използва яснотата. 

[5]32 
Смятам да изкажа едно твърдение. Не знам дали то 

спада към някаква категория твърдения на други хора. 
Но независимо дали спада към такава категория или 

                                                 
30 Логиците Юлан Фън и Кунсъ Лун прекарали много време в 

обсъждане на връзката между свойствата ’твърдо’ и ’бяло’ и това, 
към което те се отнасят.  

31 Той приема нещата такива, каквито са, макар че за обикно-
вения човек, който се опитва да наложи ценностите си, нещата 
изглеждат неподредени и изпълнени със съмнение, и се нуждаят 
от проясняване.  

32 Откъс [5]. Варианти на превод – с. 281. 
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не, то със сигурност спада към някаква категория. И в 
тази връзка то не е по-различно от нечии твърдения от 
същата категория. Така или иначе, нека се опитам да 
формулирам моето твърдение.  

Има начало. Има още не започване на началото. 
Има още не започване на започване на началото. Има 
битие. (букв. „има ’има’“, кит. йоу 有 ),. Има небитие 

(букв. „има ’няма’“, кит. у 无). Има още не започване 
на небитието. Има още не започване на още не започ-
ването на небитието. Има битие и небитие. Но между 
това битие и небитие, аз не знам наистина, кое е битие-
то и кое е небитието.  

Току-що аз казах нещо. Но не знам дали това, което 
казах действително казва нещо или нищо не казва. 

На света няма нищо по-голямо от върховете на 
есенната коса, дори и планинският връх Тай изглежда 
малък. Никой не е живял по-дълго от мъртвото дете, 
дори Пънсу е умрял млад.33 Небето и земята са родени 
по времето, когато съм се родил и аз, а аз и десетте хи-
ляди неща сме едно. 

Ние вече сме станали едно, така че как мога да 
твърдя каквото и да е? Но аз току-що казах, че сме 
едно, така че как да не мога да кажа нещо? Едното и 
това, което казах за него, правят две, а две и оригинал-
ното първо правят три. Ако продължим по този начин, 
тогава даже и най-добрият математик не може да каже 
докъде ще стигнем, а какво остава за един обикновен 
човек.  

                                                 
33 Вярвало се е, че кичурите косми от животинска козина са 

израствали изключително лъскави през есента; следователно 
’върховете на есенната коса’ е израза за нещо изключително мал-
ко. Пънсу, китайският Матусал, се появява по-горе в текста.  
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Ако чрез движение от несъществуващо към същес-
твуващо стигаме до три, колко далече ще стигнем, ако 
се движим от съществуващо към съществуващо? По-
добре е да не се движим, а да оставим нещата да бъдат!  

[6]34 
Дао никога не е познавало граници; речта постоян-

но се променя. С въвеждането на ’това’, се появяват 
границите. Нека ти кажа какво са границите. Има ляво, 
има и дясно, съществуват теории и дебати, разделения 
и различавания, има съперничество и надпревара. Това 
са Осемте качества. 35  

Отвъд шестте области36  (небето, земя и четирите 
посоки) на света съществува мъдрецът, но не теорети-
зира. Вътре в шестте области той теоретизира, без да 
обсъжда. В древния текст за Пролетта и Есента37 , за-
писки на царете от далечни времена, мъдрецът обсъж-
да, без да различава. И така, тези, които разделят, не 
успяват да разделят; тези, които различават, не успяват 
да различат. Какво означава това, ще попиташ ти? 
Мъдрецът обхваща нещата. Обикновените хора про-
карват различия между тях и парадират с тях пред дру-

                                                 
34 Откъс [6]. Варианти на превод – с. 289. 
35 Много коментатори и преводачи се опитват да дадат на ду-

мата ’дъ’ някакво по-различно значение от обикновеното му зна-
чение на качество в този контекст. Но аз сматам, че Джуандзъ 
преднамерено пародира етическите категории на последователите 
на Конфуций и Moистите.  

36 Небето, земята и четирите посоки са считани за съществу-
ващия свят.  

37 Вероятно е препратка към летописите Пролети и Есени, а 
историята на държавата Лу се счита, че е била написана от Кон-
фуций. Но това може да бъде и общ термин за хрониките на раз-
личните феодални държави.  



 76 

гите. И така, ще кажа, че онези, които разграничават, 
не успяват да прогледнат.  

[7]38 
Великото Дао е безименно. Великите Различия са 

неизговорими. Великата Щедрост не е човеколюбива. 
Великата Смиреност не е унижение. Великата Дързост 
не напада. Ако Пътят е ясно очертан, това не е Дао. 
Ако различията са облечени в думи, думите няма да се 
окажат достатъчни. Ако благотворителността има пос-
тоянен обект, тя няма да бъде универсална. Ако сдър-
жаността е прекалено ограничаваща, на нея не може да 
� се има доверие. Ако дръзкото поведение премине в 
нападение, то няма да бъде пълноценно качество. Тези 
пет добродетели се нареждат в кръг, но те се стремят 
към квадрат.39 

 
Разбирането свършва тогава, когато се сблъска с 

неразбираемото. Кой може да разбере различия, които 
са неизказуеми, Дао, който не е път? Ако някой може 
да разбере това, той би се нарекъл Съд на Небето. Из-
ливаш в него, а той никога не се напълва; отливаш от 
него, а той никога не се пресушава; така и не се знае 
откъде идва съдържанието му. Това е Сенчестата 
Светлина40.  

 
В древни времена Яо казал на Шън:  

                                                 
38 Откъс [7]. Варианти на превод – с. 294. 
39 Всички в нормално състояние са завършени (кръгли), но 

могат да станат „квадратни“, т. е. да се наруши съвършеното, 
пълното.  

40 Или според друго тълкуване, ’Скъпоценната Светлина’.  
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– Искам да нападна владетелите на Дзун, Куай и 
Сюао. Даже когато стоя на своя трон, тази мисъл не ми 
дава мира. Защо това е така? 

Шън отговорил:  
– Тези трима владетели са само дребни обитатели 

на плевелите и храсталаците. Защо е това прояждащо 
те желание? Преди много време десетте слънца изгря-
ли едновременно и десетте хиляди неща се оживили. А 
колко по-велико е качеството в сравнение с тези слън-
ца!41 

 
Ние Цюе запитал Уан Ни:  
– Знаеш ли с какво всички неща се съгласуват (по 

отношение на правилното)?  
– Как бих могъл да знам това? 
– Знаеш ли, че не го знаеш? 
– Как бих могъл да знам? 
– Тогава нищо ли се знае за нещата? 
– Как бих могъл да знам това? Но представи си, че 

се опитвам да кажа нещо. Какъв е начинът да разбера, 
ако кажа, че знам нещо, дали наистина знам? Какъв е 
начинът да узная, дали ако кажа, че не знам нещо, аз 
действително не го знам? Затова нека ти задам няколко 
въпроса. Ако човек спи на влажно място, гърбът го за-
болява и резултатът е схващане. Но дали същото се от-
нася и за щипока? Ако той е уплашен и трепери от 
ужас на дърво, дали същото се отнася и за маймуната? 
Тогава кое от тези три създания знае кое е подходящо-
то място за живеене? Хората се хранят с месото на тре-
вопасни и зърноядни животни, еленът се храни с трева, 

                                                 
41 Тук ’качество’ следва да се разбира в добрия смисъл на си-

лата на Дао.  
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стоножката намира змийското месо вкусно, а ястреби-
те и соколите се задоволяват с месото на плъховете. От 
тези четири създания кое знае какъв вкус трябва да има 
храната? Маймуните се събират с маймуни, еленът се 
сдвоява със сърната, а рибата ухажва риба. Хората 
твърдят, че Maoцян и Девойката Ли били красиви мъж 
и жена, но ако ги види рибата, ще се потопи до дъното 
на потока, ако птиците ги съзрат, ще отлетят далече, и 
ако елените ги видят, ще се втурнат в бяг. От тези че-
тирите, кое знае как да определи какво е красота в този 
свят? Това, което виждам е, че нормите на щедростта и 
справедливостта и пътищата на правилното и грешно-
то са напълно безнадеждно заплетени и хаотично сме-
сени. Как бих могъл да знам нещо за тези разграниче-
ния? 

Ние Цюе запитал:  
– Ако ти не знаеш кое е полезно и кое е вредно, то-

гава дали Съвършеният човек също не знае нищо за 
тези разграничения? 

Уан Ни отговорил:  
– Съвършеният Човек е богоподобен. Въпреки че 

големите езера блестят ослепително, те не могат да го 
заслепят; въпреки че великите реки замръзват, те не 
могат да го вкочанят. Макар че светкавици разсичат 
хълмовете и виещи ветрове вълнуват морето, те не мо-
гат да го сплашат. Човек, като този язди облаците и 
мъглата, прескача слънцето и луната и броди отвъд че-
тирите морета. Дори животът и смъртта нямат власт 
над него, какво да кажем за правилата на печалбата и 
загубата! 

 
Цю цюедзъ казал на Чан Удзъ:  
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– Чувал съм Конфуций да казва, че мъдрецът не се 
занимава с нищо, не преследва ползата, не избягва 
болката, не се наслаждава на това, че е търсен, не 
следва Дао, не казва нищо, даже когато говори, казва 
нещо, даже и когато нищо не казва, странства далеч от 
суетата и пошлостта. Самият Конфуций смята това за 
диви и лекомислени думи, въпреки че аз смятам, че те 
описват хода на загадъчното Дао. Какво мислиш за 
тях? 

Чан Удзъ отговорил:  
– Дори Жълтият Император би се възмутил, ако 

беше чул тези думи, как очакваш Конфуций да ги раз-
бере? Нещо повече, ти прекалено прибързано правиш 
преценката си. Виждаш яйце и очакваш да чуеш първи 
петли, виждаш арбалет и си мислиш за печен гълъб. 
Ще се опитам да ти кажа безразсъдни думи и искам да 
ги изслушаш безразсъдно. Как ще стане това? Мъдре-
цът се уповава на слънцето и луната, обгръща вселена-
та, слива се с нещата, оставя неяснотата и хаоса непо-
кътнати и наблюдава робите от своята висота. Обикно-
вените хора се напрягат и се борят, мъдрецът е немис-
лещ и бездеен. Той пребивава в десет хиляди епохи и 
постига простотата в целостта. За него всичките десет 
хиляди неща са това, което са и затова се съдържат 
едно в друго.  

 
– Как мога да знам, че да обичаш живота не е само-

измама? Как мога да знам, че в омразата към смъртта 
не съм като онзи, който, напуснал дома си в младежка 
възраст, забравил обратния път назад? 
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Ли била дъщеря на пазача на границата на страната 
Ай42. Когато за първи път била взета като пленница и 
отведена в страната на династията Дзин, тя плакала 
толкова дълго, че сълзите попили в яката на робата �. 
Но след известно време, когато се преселила в палата 
на владетеля, деляла с него ложето му и се хранела с 
вкусните ястия от масата му, тя започнала да се чуди 
защо изобщо е плакала някога. Как мога да знам дали 
мъртвите не се питат защо изобщо някога са копнели 
за живота си? 

 
Този, който жадува да пие вино, може би тъжи, ко-

гато настъпи сутринта; този, който ненаситно ридае, 
може би тръгва на лов, когато сутринта настъпи. Дока-
то все още спи, той не знае, че това е сън, и сънувайки, 
може да се опита да изтълкува съня си. Едва когато се 
събуди, узнава, че това е било сън. И един ден настъп-
ва великото пробуждане, когато всички узнаваме, че 
това е било голям сън. При все това, глупавите вярват, 
че будуват, напрегнато и оживено си придават вид, че 
са наясно с нещата. Един наричат владетел, а друг – 
говедар – какво дълбоко невежество! Конфуций и ти, 
вие двамата сънувате; и когато казвам, че ти сънуваш, 
аз също сънувам в този момент. Думи като тези оли-
цетворяват Най-голямата Заблуда. Даже и така да е, 
след десет хиляди поколения ще се появи велик 
мъдрец, който ще разгадае тяхното значение, и все още 
ще изглежда, като че ли той се е появил с удивителна 
бързина.  

                                                 
42 Тя е била отвлечена в пленничество от Херцог Сиен от цар-

ство Дзин през 671 г. пр. Хр. и по-късно станала негова жена.  
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[8]43 
Да предположим, че аз и ти спорим. Ако ти си над-

делял в аргументите си над мен, то тогава дали по не-
обходимост ти си правият, а аз неизбежно греша? Ако 
аз съм победителят в този спор, а не ти, дали по необ-
ходимост аз съм правият, а ти непременно грешиш? 
Дали някой от нас е прав, а другият неправ? Ако ти и 
аз не знаем отговора, то тогава другите хора са обрече-
ни на тъмнина повече от нас. Кого да изберем да реши 
кое е правилното? Да вземем ли някой, който е с твои-
те убеждения да решава? Но ако предварително е съг-
ласен с теб, как тогава ще отсъди справедливо? Дали 
да вземем някой, който мисли като мен? Но ако вече е 
на моето мнение, как ще отсъди справедливо? Да взе-
мем ли някой, който не споделя нито моето, нито твое-
то мнение? Но ако не споделя нито едно мнение, как 
може той да реши? Да вземем ли някой, който е съгла-
сен с двама ни? Но ако вече е съгласен с двама ни, как 
може той да отсъди? Очевидно тогава, нито ти, нито 
аз, нито някой друг може да знае отговора. Трябва ли 
да чакаме още някой? 

Но да чакаме различни мнения да отсъждат за дру-
ги, е същото като да не чакаме нито един от тях. Съг-
ласувай ги тогава с Небесната Еднаквост, остави ги на 
техните безкрайни промени, и така изживей годините 
си. Какво разбирам под съгласуване с Небесната 
Еднаквост? Правилното не е правилно; ’така’ не е ’та-
ка’. Ако правилното бе наистина правилно, то щеше да 
се различава така ясно от неправилното, че не би има-
ло нужда от спор. Ако ’така’ бе наистина ’така’, то би 
се различавало така ясно от ’не-така’, че не би имало 

                                                 
43 Откъс [8]. Варианти на превод – с. 298. 
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нужда от спор. Забрави годините, забрави границите. 
Скочи в безграничното и го направи свой дом! 

 
Пенумбра казал на Сянката:  
– Преди малко се разхождаше, а сега стоиш не-

подвижно; преди малко седеше, а сега стоиш изправен. 
Защо е тази липса на независимо действие? 

Сянката отговорил:  
– Трябва ли да очаквам нещо, преди да стана като 

него? Дали това, което аз очаквам, също очаква нещо 
друго, преди да стане като това, което е? Дали очаквам 
люспите на змията или крилата на цикадата? Как да 
разбера защо е така? Как да разбера защо не е така44? 

 
Веднъж Джуан Джоу сънувал, че е пеперуда – пе-

перуда, която прелитала бързо, пърхайки с крилца; би-
ла щастлива и правила това, което � харесва. Тя не 
знаела, че е Джуан Джоу. Внезапно се събудил, и ето 
че бил ясно и несъмнено Джуан Джоу. Но той не знаел 
дали е Джуан Джоу, който сънувал, че е пеперуда, или 
пеперуда, която сънува, че е Джуан Джоу. Между 
Джуан Джоу и пеперудата трябва да има някаква раз-
лика! Това се нарича Преобразяване на Съществата.

                                                 
44 Т. е., за обикновените хора сянката изглежда е зависима от 

нещо друго, за да се придвижва, точно както змията зависи от 
своите люспи (съгласно китайското убеждение), а цикадата зависи 
от крилата си. Но дали такива причинно-следствени възгледи за 
действието действително са от значение? 
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Глава 3 

ТАЙНАТА НА ГРИЖАТА ЗА ЖИВОТА45 

                                                 
45 Главата е много кратка и създава впечатление за незавър-

шеност.  
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  吾生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，殆已！已而 知

者，殆而已矣！ 善无近名，  无近刑， 督以  ，可以保

身，可以全生，可以  ，可以尽年。 

 

  庖丁 文惠君解牛，手之所触，肩之所倚，足之所履，膝之所

倚，囗（上“丰”下“石”音）然响然，奏刀囗（左“ ”右上“丰”

右下“石”音）然，莫不中音，合于桑林之舞，乃中 首之会。 
 

  文惠君曰：“ ，善哉！技盖至此乎？”庖丁 刀 曰：“臣之

所好者道也， 乎技矣。始臣之解牛之 ，所 无非全牛者；三

年之后，未  全牛也；方今之 ，臣以神遇而不以目 ，官知

止而神欲行。依乎天理，批大囗（左“谷”右“阝”）， 大囗（上

“穴”下“款”音），因其固然。技 肯綮之未 ，而况大囗（左

“ ”右“瓜”音）乎！良庖 更刀，割也；族庖月更刀，折也；今

臣之刀十九年矣，所解数千牛矣，而刀刃若新 于硎。彼 者有

 而刀刃者无厚，以无厚入有 ，恢恢乎其于游刃必有余地矣。

是以十九年而刀刃若新 于硎。虽然，每至于族，吾 其  ，

 然 戒，  止，行  ， 刀甚微，囗（左“ ”右“桀”音） 

然已解，如土委地。提刀而立， 之而四 ， 之 躇 志，善

刀而藏之。”文惠君曰：“善哉！吾 庖丁之言，得 生焉。” 
 

  公文  右 而 曰：“是何人也？ 乎介也？天与？其人

与？”曰：“天也，非人也。天之生是使独也，人之貌有与也。以

是知其天也，非人也。” 
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   雉十步一啄，百步一 ，不 畜乎樊中。神虽

王，不善也。 
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Животът има предел, но знанието няма. Да използ-
ваш това, което е пределно, за да търсиш онова, което 
е безпределно, е опасно. Ако проумееш това и все още 
се стремиш към знанието, със сигурност ще се окажеш 
в опасност!  

 
Ако вършиш добро, стой настрана от славата. Ако 

вършиш зло, пази се от наказанията. Следвай средата; 
премини незабелязано покрай непроменливото и ще 
останеш невредим; запази жизнеността си; погрижи се 
за родителите си и изживей докрай живота си.  

 
Месарят Дин насичал на парчета един бивол за 

господаря си Уънхуей46. Всяко докосване с ръка, пов-
дигане на рамото, преместване на ходилата, сгъване в 
колената – дзип-дзуп! Той плъзгал ножа изкусно и с 
лекота, и всичко това в съвършен ритъм, като че ли из-
пълнявал танца на Черничевата Дъбрава или се движел 
в такт с музиката Дзин-шоу47.  

– Ах, това е изумително! – възкликнал господарят 
Уънхуей. – Какво висше майсторство! 

Готвачът Дин оставил ножа си и отговорил:  
– Това, което има значение за мен е Дао, което пре-

възхожда майсторството. В началото, когато започнах 
да разсичам биволи, пред очите ми лежеше самият би-
вол. След като изминаха вече три години, аз престанах 
да възприемам тялото на бивола като самото животно. 
А сега вече пристъпвам към работата си спонтанно и 

                                                 
46 Известен като Царя на Уей, Хуей, се появява по-горе в тек-

ста.  
47 Черничевата Дъбрава е известна като дъждовният танц от 

времето на цар Tан от династията Шан, а музиката Дзин-шоу е 
част от по-голямо музикално произведение от времето на Яо.  



 87

не гледам на нея със зрящите си очи. Възприятието и 
разбирането престават и духът се движи в желаната от 
него посока. Аз продължавам да работя с присъщата си 
вещина, умервам големите кухини, провирам ножа си 
през широките отвори и следвам естествените му дви-
жения. И така, аз никога не засягам слабата връзка или 
малкото сухожилие, да не говорим за главната става.  

Добрият готвач сменя ножа си веднъж в годината, 
защото го използва за рязане. Посредственият готвач 
го сменя веднъж месечно, защото разсича с него. Този 
нож е от деветнайсет години и с него съм нарязъл хи-
ляди биволи, и въпреки това острието му е толкова ос-
тро, като че ли току-що е преминал през точилото. 
Между ставите има празнини, а острието на ножа 
практически няма дебелина. Ако вкараш това, което 
няма дебелина в такива празнини, то ще остане място – 
дори повече от достатъчно, за да може острието да се 
движи вътре. Ето как след деветнайсет години острие-
то на ножа ми продължава да е така остро, както след 
като е било наточено за първи път.  

Когато стигна до непроходимо място, аз преценя-
вам трудностите, отварям си очите на четири и ставам 
особено предпазлив, не откъсвам поглед от движения-
та си, работя много бавно, и придвижвам ножа изкус-
но, докато месото се отдели – пляс!, като отронена бу-
ца пръст. Стоя изправен, държа ножа в ръка, напълно 
удовлетворен, без желание да продължа нататък, тога-
ва избърсвам ножа и го слагам настрани.48 

                                                 
48 Уолей (Трите Пътища на Мисълта в Древен Китай, 73) 

използва целия този абзац, за да открие връзката със занаятчийс-
ките похвати на посредствения транжор, и съответно го тълкува 
различно. Може много да се говори за неговата интерпретация, но 
след дълго обмисляне реших да следвам традиционната интерпре-
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– Превъзходно! – зарадвал се господарят Уънхуей. 
– Изслушах думите на готвача Дин и научих какво е 
Пътят на живота! 

 
Когато Гунуън Сюен съзрял Главния Съдия,49 дъл-

боко потресен запитал:  
– Що за човек е този? Как е станало така, че е изгу-

бил ходилото си? Небесна прокоба ли беше? Или чо-
вешко деяние? 

– Беше от Небето, не от човека, отговорил водачът. 
– Когато Небето ме дари с живот, отреди да остана 
еднокрак. Способността да виждат у хората им е даре-
на.Така аз знам, че това е дело на Небето, а не на чове-
ка. Блатният фазан трябва да направи десетина стъпки, 
за да напълни човката си с храна и още стотина, за да я 
напълни с вода, но въпреки това не желае да бъде дър-
жан в кафез. Дори и да се държиш с него като с цар, 
духът му няма да бъде спокоен.  

 
Когато Лао Дан50 умря, Цин Шъ отиде да го опла-

че, но след като изхлипа три пъти, напусна помещени-
ето

иятел на Учителя? – запитаха 
учениците на Лао Дзъ.  

                                                                                                

.  
– Ти не беше ли пр

 
тация, тъй като ми се струва, че изключителната грижа и предпаз-
ливост, с която готвачът се отнася към работата си, навлизайки в 
непроходимо място, също е причастна към ’тайната на грижата за 
живота’ на Джуандзъ.  

49 Вероятно се има пред вид бшвшия Главен Съдия, тъй като 
той е бил наказан чрез ампутиране на ходилото, общоприета нака-
зателна практика в Древен Китай. Точно тези ’осакатяващи при-
съди’ Джуандзъ има пред вид, когато говори за необходимостта 
’да запазиш себе си цял, невредим’.  

6 Лао Дзъ, всепризнатият автор на Даодъдзин.  
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– Да.  
– И смяташ, че е редно да го оплачеш така, както ти 

нап

 е нари-
чал

лжава пътя си, и никой не знае къде 
свършва той. 

рави? 
– Да, – отговорил Цин Шъ. – В началото го взех за 

простосмъртен, но сега знам, че не е бил. Преди малко, 
когато влязох да го оплаквам, видях ридаещи възраст-
ни мъже, които сякаш оплакваха свой син, и млади 
мъже, които го жалееха така, както биха жалеели своя-
та майка. За да е събрал всички тези оплаквачи, той 
трябва да е направил нещо, което да ги накара да гово-
рят за него, макар и да не е искал това, или нещо, което 
да ги накара да скърбят така, без да е очаквал това от 
тях. Това е да се скриеш от Небето, да загърбиш зем-
ните дела и да забравиш защо си роден. В далечни 
времена това се е наричало провинение на скриването 
от Небето. Вашият Господар се е появил в определено-
то за него време и си е отишъл тъкмо сега, защото та-
къв е ходът на нещата. Ако живееш в съгласие с вре-
мето си и с желание следваш пътя си, тогава ти си не-
достъпен за скръбта и радостта. Някога това се

о да бъдеш свободен от връзката си с Бога.  
Въпреки че мазнината изгаря докрай върху факела, 

огънят продъ
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   回 仲尼， 行。曰：“奚之？”曰：“将之 。”曰：“奚  

焉？”曰：“回  君，其年壮，其行独。 用其国而不 其 。

 用民死，死者以国量，乎 若蕉，民其无如矣！回  之夫子

曰：‘治国去之，乱国就之。医 多疾。’愿以所 思其 ，庶几

其国有 乎！” 
 

  仲尼曰：“ ，若殆往而刑耳！夫道不欲 ，  多，多 

 ，   ， 而不救。古之至人，先存 己而后存 人。所存

于己者未定，何暇至于暴人之所行！且若亦知夫德之所 而知之

所 出乎哉？德 乎名，知出乎争。名也者，相 也；知也者争

之器也。二者凶器，非所以尽行也。 

 

  且德厚信囗（左“石”右“工”音），未 人气；名 

 不争，未 人心。而强以仁  墨之言囗（左“彳”中“ ”右“ 

亍”音）暴人之前者，是以人 有其美也，命之曰灾人。灾人

者，人必反灾之。若殆 人灾夫。 

 

  且苟 人悦 而 不肖， 用而求有以 ？若唯无 ，王公必

将乘人而斗其捷。而目将 之，而色将平之，口将 之，容将形

之，心且成之。是以火救火，以水救水，名之曰益多。 始无

 ，若殆以不信厚言，必死于暴人之前矣！ 
 

  且昔者桀   逢，  王子比干，是皆修其身以下 拊人之

民，以下拂其上者也，故其君因其修以 之。是好名者也。 
 

  昔者 攻 枝、胥、敖，禹攻有扈。国 虚厉，身 刑戮。其

用兵不止，其求 无已，是皆求名 者也，而独不 之乎？名 
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者，圣人之所不能 也，而况若乎！虽然，若必有以也， 以 

我来。” 

 

   回曰“端而虚，勉而一， 可乎？”曰：“ ！ 可！夫以 

 充孔 ，采色不定，常人之所不 ，因案人之所感，以求容与

其心，名之曰日 之德不成，而况大德乎！将 而不化，外合而

内不 ，其庸 可乎！” 
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Йен Хуей посетил Конфуций и го помолил за раз-
решение да се отправи на кратко пътешествие. 51 

– За къде си тръгнал? 
– Тръгнал съм за Уей.  
– Какво ще правиш там? 
– Чух, че владетелят на Уей бил много млад. Дейс-

твал самонадеяно, управлявал безразсъдно и бил сляп 
за собствените си грешки. Не съзнавал опасността, на 
която обричал народа си, а гробовете на предците му 
били обрасли с трева и заляти от мочурливи води. На-
родът му не виждал изход от това положение. Чувал 
съм те да казваш, Учителю: „Напусни държавата, коя-
то е добре уредена и отиди в тази, в която властва ха-
ос! Пред вратата на лекаря чакат много болни“. Искам 
да използвам тези думи като свое правило и с надежда-
та, че ще оздравя тази държава.  

– А!, – казал Конфуций, – най-вероятно е, отивайки 
там, да намериш смъртта си, такъв ще бъде краят. Дао 
не търпи нещата да му противоречат. Когато това се 
случи, се получава пъстра тъкан с много нишки; а ко-
гато има много пътища, има и голяма безпътица; сует-
нята на избора поражда безпокойство, а за безпокойст-
вото няма лек. Съвършеният човек от древността се 
уверява, че носи у себе си онова, което иска да даде на 
другите. Когато дори не си сигурен, че го носиш, как 
тогава се тревожиш за постъпките на някой си тиран? 

                                                 
51 Йен Хуей бил любимият ученик на Конфуций. В тази глава 

Джуандзъ включва известен брой исторически персонажи, много 
от тях споменати в Беседите. Въпреки това, речите и анекдотите, 
които той им приписва, нямат нищо общо с историческите разка-
зи за тях.  
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  “然 我内直而外曲，成而上比。内直者，与天 徒。与天 

徒者，知天子之与己，皆天之所子，而独以己言 乎而人善之，

 乎而人不善之邪？若然者，人 之童子，是之 与天 徒。外

曲者，与人之 徒也。擎 曲拳，人臣之礼也。人皆 之，吾敢

不 邪？ 人之所 者，人亦无疵焉，是之 与人 徒。成而上

比者，与古 徒。其言虽教， 之 也，古之有也，非吾有也。

若然者，虽直而不病，是之 与古 徒。若是 可乎？”仲尼

曰：“ ！ 可！大多政法而不 。虽固，亦无罪。虽然，止是

耳矣，夫胡可以及化！犹 心也。” 

 
 

   回曰：“吾无以 矣，敢 其方。”仲尼曰：“ ，吾将 

若。有心而 之，其易邪？易之者，囗（左“白”右上“白”右下

“本”音）天不宜。” 回曰：“回之家 ，唯不 酒不茹 者数月

矣。如此 可以  乎？”“是祭祀之 ，非心 也。” 
 
 

  回曰：“敢 心 。”仲尼曰：“若一志，无听之以耳而听之以

心；无听之以心而听之以气。听止于耳，心止于符。气也者，虚

而待物者也。唯道集虚。虚者，心 也” 

 

   回曰：“回之未始得使， 自回也；得使之也，未始有回

也，可 虚乎？”夫子曰：“尽矣！吾 若：若能入游其樊而无感

其名，入  ，不入 止。无 无毒，一宅而寓于不得已 几

矣。 迹易，无行地 。 人使易以 ， 天使 以 。 以有

翼 者矣，未 以无翼 者也； 以有知知者矣，未 以无知知

者也。瞻彼 者，虚室生白，吉祥止止。夫且不止，是之 坐
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 。夫徇耳目内通而外于心知，鬼神将来舍，而况人乎！是万物

之化也，禹、舜之 也，伏 、几 之所行 ，而况散焉者

乎！” 

 

  叶公子高将使于 ， 于仲尼曰：“王使 梁也甚

重。 之待使者，盖将甚敬而不急。匹夫犹未可 ，

而况 侯乎！吾甚栗之。子常  梁也曰：‘凡事若小

若大，寡不道以 成。 
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Знаеш ли кое е онова, което разрушава добродетел-
та и от къде идва мъдростта? Добродетелта се накър-
нява от славата, а мъдростта произлиза от споровете. 
Славата е нещо, което се отнася към превъзходството 
над хората, а мъдростта е изобретение на препирните. 
И двете са дяволски оръжия – не са сред нещата, които 
раждат успеха. Въпреки че качеството ти може да бъде 
превъзходно и вярата ти да е неуязвима, ако си безчув-
ствен към вълненията на хората, дори името ти да е 
добре известно и да не влизаш в противоречия с други-
те, ако не разбираш мислите на другите, а вместо това 
предпочиташ да се явиш пред един тиран и да го за-
дължиш да изслуша твоите проповеди за човеколюби-
ето, справедливостта, мярата и нормите – това е просто 
използване на слабостите на другите, за да изтъкнеш 
собственото си превъзходство. Този, който нанася по-
ражения над останалите, на свой ред ще бъде сразен. 
Ти сигурно ще бъдеш победен от този човек.  

 
Ако предположим, че той е от онези, които се въз-

хищават от прочутите хора и ненавиждат простолюди-
ето, то защо си му нужен ти, като се опитваш да го 
промениш? Най-добре би направил, ако задържиш съ-
вета за себе си. Царете и господарите винаги са власт-
вали над другите и са отстоявали това свое право. Ще 
усетиш мъгла в погледа си, цветът на лицето ти ще се 
промени, устата ти ще изрича извинения, позициите ти 
ще добият смирен израз, докато накрая започнеш да 
мислиш като него. Това е като да струпваш огън върху 
огън, да събираш вода с вода, и се нарича ’уголемяване 
на свръх-многото’. Ако отстъпиш в началото, ще бъ-
деш принуден да го правиш до края. Тъй като твоят 
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事若不成， 必有人道之患；事若成， 必有  之患。若成若

不成而后无患者，唯有德者能之。’吾食也 粗而不臧，爨无欲

清之人。今吾朝受命而夕 冰，我其内 与！吾未至乎事之情而

既有  之患矣！事若不成，必有人道之患，是 也。 人臣者

不足以任之，子其有以 我来！” 

 
 

  仲尼曰：“天下有大戒二：其一命也，其一 也。子之  ，

命也，不可解于心；臣之事君， 也，无适而非君也，无所逃于

天地之 。是之 大戒。是以夫事其 者，不 地而安之，孝之

至也；夫事其君者，不 事而安之，患之盛也；自事其心者，哀

 不易施乎前，知其不可奈何而安之若命，德之至也。 人臣子

者，固有所不得已。行事之情而忘其身，何暇至于悦生而 死！

夫子其行可矣！ 
 
 

  丘  以所 ：凡交近 必相靡以信，  必忠之以言。言必

或 之。夫  喜 怒之言，天下之 者也。夫 喜必多溢美之

言， 怒必多溢 之言。凡溢之类妄，妄 其信之也莫，莫  

言者殃。故法言曰：‘ 其常情，无 其溢言， 几乎全。’ 
 
 

  且以巧斗力者，始乎 ，常卒乎 ，泰至 多奇巧；以礼 酒

者，始乎治，常卒乎乱，泰至 多奇 。凡事亦然，始乎 ，常

卒乎鄙；其作始也 ，其将 也必巨。言者， 波也；行者， 

 也。夫 波易以 ，  易以危。故忿 无由，七言偏辞。 

死不 音，气息勃然于是并生心厉。囗（左“克”右“刂”音）核大
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至， 必有不肖之心 之而不知其然也。苟 不知其然也，孰知

其所 ！故法言曰：‘无 令，无 成。 度益也。’ 令 成殆

事。美成在久， 成不及改，可不慎与！且夫乘物以游心，托不

得已以 中，至矣。何作  也！莫若 致命，此其 者？” 
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възторжен съвет със сигурност ще бъде отхвърлен, 
ти си обречен на гибел, ако се явиш пред тирана.  

 
В далечните времена Дзие осъдил на смърт Гуан 

Лунфън, а Джоу направил същото с принц Би Ган. И 
двамата осъдени били крайно добросъвестни в поведе-
нието си, изцяло отдадени да помагат и да се грижат за 
добруването на обикновените хора; използвали посто-
вете си на министри, за да се противопоставят на пре-
възхождащите ги по власт. Господарите им Дзие и 
Джоу превърнали тази тяхна прекомерна съвестност в 
средство да бъдат вкарани в клопка, поради пристраст-
ността им към доброто им име. Също в отминали вре-
мена, Яо нападнал Цунджъ и Сю оу, а Ю нападнал Йоу 
ху, и тези страни били опустошени и обезлюдени, а 
техните владетели били убити. Това станало, защото 
поддържали винаги войските си в бойна готовност и 
никога не преставали да търсят облаги. Всички те били 
ловци на слава и на материални блага – ти самият не си 
ли чувал за тях? Дори мъдреците били безпомощни 
пред такива хора, какво остава за човек като теб!  

 
Така или иначе, трябва да имаш някакъв план в 

главата си. Ела и ми разкажи за него. 
Йен Хуей започнал: – Ако съм дълбоко загрижен и 

с чисто сърце, отдаден и с цял ум, това няма ли да по-
могне? 

– За Бога, с какво би могло да помогне това? Ти би 
могъл да си предадеш съвършено изражение и да изг-
леждаш много впечатляващо, но не можеш да премах-
неш несигурния вид от лицето си, не можеш да напра-
виш повече, отколкото обикновения човек. И при все 
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    将傅  公大子，而 于 伯玉曰；“有人于此，其德天

 。与之 无方 危吾国，与之 有方 危吾身。其知适足以知

人之 ，而不知其所以 。若然者，吾奈之何？” 伯玉曰：“善

哉 乎！戒之，慎之，正女身也哉！形莫若就，心莫若和。虽

然，之二者有患。就不欲入，和不欲出。形就而入，且   

 ， 崩 蹶；心和而出，且 声 名， 妖  。彼且  

儿，亦与之  儿；彼且 无町畦，亦与之 无町畦；彼且 无

崖，亦与之 无崖； 之，入于无疵。 

 

  汝不知夫螳螂乎？怒其臂以当  ，不知其不 任也，是其才

之美者也。戒之，慎之， 伐而美者以犯之，几矣！ 
 

  汝不知夫 虎者乎？不敢以生物与之， 其 之之怒也；不敢

以全物与之， 其决之之怒也。 其  ， 其怒心。虎之与人

 类，而媚 己者， 也；故其 者，逆也。 
 

  夫  者，以筐盛知，以蜃盛溺。适有蚊虻仆 ，而拊之不

 ， 缺 首碎胸。意有所至而 有所亡。 
 
 

  匠石之 ，至于曲 ，  社 。其大蔽数千牛，囗（“契”字

以“系”代“大”，音）之百 ，其高 山十仞而后有枝，其可以 

舟者旁十数。 者如市，匠伯不 ，遂行不 。弟子  之，走

及匠石，曰：‘自吾 斧斤以随夫子，夫  材如此其美也。先

生不肯 ，行不 ，何邪？”曰：“已矣，勿言之矣！散木也。以

 舟  ，以 棺椁 速腐，以 器 速 ，以    液囗
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（“ ”字以“木”代“目”，音），以 柱 蠹，是不材之木也。

无所用，故能若是之寿。” 

 
 

  匠石 ， 社 梦曰：“女将 乎比予哉？若将比予于文木

邪？夫 梨橘柚果囗（上“艹”下“瓜瓜”，音ｌ）之属， 熟 

剥，剥 辱。大枝折，小枝泄。此以其能苦其生者也。故不 其

天年而中道夭，自  于世俗者也。物莫不若是。且予求无所可

用久矣！几死，乃今得之， 予大用。使予也而有用，且得有此

大也邪？ 
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това, ти ще се опиташ да разбереш чувствата на този 
човек и да намериш брод към него, за да повлияеш 
мислите му. Но при него това, което се нарича ’добро-
детелта, която успява по малко всеки ден’, би била не-
успешна, а още по-малко пълното � разкриване. Той 
ще остане непреклонен в своята позиция и за нищо на 
света не би я заменил. Дори да изразява външно съгла-
сие, вътре в себе си не би допуснал чужда мисъл! Как 
би успяло това начинание? 

– Добре тогава, да предполажим, че аз съм обърнат 
навътре, а външно се проявявам като отстъпчив и вър-
ша работата си с примери от древността. Бидейки 
обърнат навътре, аз ще следвам Небето. Следвайки 
Небето, ще знам, че Синът на Небето и аз сме еднакво 
негови синове. Тогава защо да използвам думите си, 
принуждавайки хората да ми се възхищават или да се 
отнасят към мен с неуважение? Човек като този е на-
ричан от хората ’Детето’. Това имам пред вид, казвай-
ки, че ще следвам Небето.  

Придържайки се външно към сервилното поведе-
ние, аз ще живея според правилата в света на хората. 
Ще държа високо плочицата, ще коленича, ще се кла-
ням, ще стоя превит – такъв е етикетът на служителя. 
Всеки го прави, така че защо и аз да не го правя? Ако 
правя това, което другите правят, съществува мини-
мална възможност да бъда критикуван. Това имам пред 
вид, казвайки, че ще живея в съответствие със света на 
хората.  

Ако върша работата си по примера на древността, 
аз бих могъл да живея, придържайки се към правилата 
на тези времена. Макар думите ми да зазвучат като по-
учителни беседи и нравоучения, те ще принадлежат на 
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且也若与予也皆物也，奈何哉其相物也？而几死之散人，又 知

散木！”匠石 而 其梦。弟子曰：“趣取无用，  社何邪？”

曰：“密！若无言！彼亦直寄焉！以 不知己者 厉也。不 社

者，且几有翦乎！且也彼其所保与  ，而以  之，不亦 

乎！” 

 

  南伯子 游乎商之丘， 大木焉，有 ：  千乘， ，将 

其所囗（上“艹”下“ ”音）。子 曰：“此何木也哉！此必 

有 材夫！”仰而 其 枝， 拳曲而不可以  梁；俯而 其

大根，  解而不可以 棺椁；舐其叶， 口 而  ；嗅之，

 使人狂醒三日而不已。子 曰“此果不材之木也，以至于此其

大也。嗟乎，神人以此不材。” 

 

  宋有荆氏者，宜楸柏桑。其拱把而上者，求狙猴之囗（左“木”

右“弋”音） 之；三 四 ，求高名之 者 之；七 八 ， 

 人富商之家求囗（左“木”右“ ”音）傍者 之。故 

未 其天年而中道之夭于斧斤，此材之患也。故解之以牛之白 

者，与豚之亢鼻者，与人有痔病者，不可以适河。此皆巫祝以知

之矣，所以 不祥也。此乃神人之所以 大祥也。 
 

  支离疏者，  于 ，肩高于 ，会撮指天，五管在上， 髀

  。挫 治囗（左“ ”右“解”音），足以囗（左“ ”右

“胡”）口；鼓荚播精，足以食十人。上征武士， 支离攘臂而游

于其 ；上有大役， 支离以有常疾不受功；上与病者粟， 受

之三 与十束薪。夫支离者其形者，犹足以 其身， 其天年，

又况支离其德者乎！ 
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  孔子适楚，楚狂接 游其 曰：“ 兮 兮，何如德之衰也。

来世不可待，往世不可追也。天下有道圣人成焉；天下无道，圣

人生焉。方今之 ， 免刑焉！福 乎羽，莫之知 ； 重乎

地，莫之知避。已乎，已乎！ 人以德。殆乎，殆乎！画地而

 。迷 迷 ，无 吾行。吾行囗（左“谷”右“阝”）曲，无 吾

足。” 
 

  山木，自寇也；膏火，自煎也。桂可食，故伐之；漆可用，故

割之。人皆知有用之用，而莫知无用之用也。 
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древните времена, а не на мен. По този начин, дори да 
остана невъзприемчив, няма да мога да бъда обвиняван 
за това. Това имам пред вид, казвайки, че ще следвам 
древността. Ако постъпя така, това ще се окаже ли от 
полза? 

Конфуций възразил:  
– За Бога, как би могло да помогне това? Имаш 

прекалено много възможни поведения и планове, а още 
не си разбрал кое от тях ще ти бъде от полза. Вероятно 
ще успееш да се измъкнеш, без да си навлечеш беда, 
да! Но това се отнася до теб. Как възнамеряваш да 
промениш убежденията му? Ти все още използваш ума 
си52 като свой наставник!  

Йен Хуей отговорил:  
– Нямам какво друго да предложа. Мога ли да по-

питам кой е подходящият начин? 
– Трябва да постиш! – казал Конфуций. – Ще ти 

кажа какво означава това. Мислиш ли, че е лесно да се 
върши нещо при наличие на ум? Ако мислиш така, ня-
ма да бъдеш благословен от Чистото Небе.  

Йен Хуей отговорил:  
– Семейството ми е бедно. Не съм пил вино, нито 

съм ял някаква питателна храна от месеци. Следова-
телно, може ли да се каже, че съм постил? 

– Това е поста, през който се спазва преди жерт-
воприношението, а не поста на ума.  

– Мога ли да запитам какво е пост на ума? 
Конфуций отговорил:  
– Събери волята си! Не слушай с ушите си, слушай 

с ума си. Не, не слушай с ума си, слушай с духа си. 

                                                 
52 Не е естественият или ’даденият’ разсъдък, а разсъдъкът, 

който полага изкуствени разграничения.  
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Слушането свършва с ушите, мисленето свършва с 
познанието, но умът е празен и се грижи за нещата. 
Пътят се очертава единствено в празнотата. Празнота-
та е постът на ума.  

Йен Хуей отговорил:  
– Преди да чуя това бях сигурен, че съм Хуей. Но 

сега, след като го чух, съм сигурен, че Хуей повече не 
съществува. Може ли това да се нарече празнота? 

– Тъкмо в това е цялата работа – отговорил Конфу-
ций. – Сега ще ти обясня. Можеш да отидеш и да се 
забавляваш в неговия птичи кафез, но никога не под-
тикван от желанието за слава. Ако той те слуша, тогава 
пей, а ако не, тогава запази мълчание. Нямай вход, ня-
май и отвор, направи от единността свой дом и зажи-
вей с неизбежното.  

 
Лесно е да престанеш да ходиш – трудно е да хо-

диш, без да докосваш земята. Лесно е да си неверен, 
когато работиш за хората – трудно е да си неверен, ко-
гато служиш на Небето. Чувал си, че се лети с крила, 
но никога не си чувал да се лети без крила. Чувал си за 
знаещото знание, но никога не си чувал за незнаещото 
знание. Погледни в тази затворена стая, пустотата �, в 
която е родена чистотата! Щастието и благодатта се 
събират там, където е тишината. А ако нарушиш без-
мълвието – ще пребиваваш в покой, но в ỳстремен 
бяг.53 Нека очите и ушите ти се отворят за това, което е 
вътре, а умът и познанието към външното. Дори бого-
вете и духовете ще се замислят над това, да не говорим 
за хората! Това е промяната на десетте хиляди неща, 
дългът на Ю и Шун, постоянната практика на Си и Дзи 

                                                 
53 Тялото е в покой, но умът продължава своя бяг.  
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Цю. 54  Колко повече би означавал законът за малкия 
човек!“. 

 
Дзъгао, господарят на Шъ55, който бил изпратен на 

мисия до Дзи, се съветвал с Конфуций:  
– Царят ме изпраща на много важна мисия. Дзи със 

сигурност ще се отнесе към мен с големи почести, но 
не би си направил труда за повече. Дори един обикно-
вен поданик не може да бъде принуден към действие, 
още по-невероятно е това за някой господар. Това сил-
но ме тревожи. Веднъж ти ми каза: „Във всички дела, 
независимо големи или малки, са много малко хората, 
които достигат до благоприятен изход, освен посредс-
твом Дао. Ако не успееш, ще бъдеш обречен на стра-
дание от правосъдието на хората. А ако успееш, ще се 
обречеш на страдание от Ин и Ян56. Изпитанието няма 
да ти навреди, независимо дали успяваш или не – само 
човекът, който притежава добродетел, може да напра-
ви това. Аз съм човек, който се храни с обикновена 
храна, простичко сготвена, така че никой никога не се 
оплаква от пикантността на кухнята ми. 57 Тази сутрин 
получих заповедите си от царя и до вечерта пих ледена 
вода на едри глътки – допускаш ли, че тялото ми може 
да изгаря от вътрешна треска? Аз дори не съм ходил до 

                                                 
54 Митическите правила на мъдреца.  
55 Високопоставен подчинен – министър на Чу и родственик 

на царя.  
56  Вълнението и тревогата от успеха ще нарушат баланса 

между yin и yang вътре в тялото и ще причинят болест.  
57 Последната част от изречението е слабо разбираема, а пре-

водът подлежи на промяна. Интерпретацията на Леге е автентич-
на, макар и пресилена: „Моят хранителен режим се състои от гру-
ба храна, без да търся изтънчената; човек, чието готварско умение 
не го задължава да пие охлаждащи напитки“. 
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Дзи, за да видя какво е положението там, а вече стра-
дам от Ин и Ян. Ако се проваля, ще трябва да понеса 
укора на хората. Аз нося двойно бреме. Като министър 
не съм способен да осъществя мисията си. Но може би 
ти имаш съвет, с който да ми помогнеш?  

Конфуций отговорил:  
– В света има две всесилни повели: едната е съдба-

та, а другата е дългът. 58  Предопределено е синът да 
обича родителите си и ти не можеш да изтриеш тази 
обич от сърцето му. Дълг на поданика е да служи на 
владетеля си – няма място, където да е извън властта 
му, няма такова място между небето и земята. Такива 
са всевишните закони. Ето защо, да си подчинен на ро-
дителите си и с готовност да ги следваш където и да е 
– е всеотдаен синовен дълг. Да служиш на господаря 
си и с готовност да извършваш всичко в негово име – 
това е свидетелство за най-силна преданост. А да се 
подчиниш на ума си, така че тъгата и радостта да не 
нарушат спокойствието му; да проумееш онова, което 
не можеш да промениш и с готовност да го приемеш 
като своя съдба – това е съвършено качество. Като по-
даник и син, ти си длъжен да откриеш нещата, които 
не можеш да предотвратиш. Ако всичките ти действия 
съответстват на света ’тук и сега’; ако забравиш себе 
си, тогава ще имаш ли свободно време да размишля-
ваш върху любовта към живота или омразата към 
смъртта? Живей по този начин и всичко ще бъде наред.  

 
Искам да ти разкажа нещо, което научих. Във всич-

ки човешки отношения, когато двете страни живеят в 
близост, те могат да скрепят връзка чрез лично дове-

                                                 
58 ’И’, на друго място се превежда като справедливост.  
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рие. Но когато ги дели голямо разстояние, налага се да 
използват думите, за да поддържат доверието, а думите 
трябва да бъдат предавани от някой друг. Но да преда-
ваш думи, които са или благи за двете страни, или нас-
кърбяват и двете страни, е едно от най-трудните неща 
на света. Там, където и двете страни са удовлетворени, 
обикновено са подсилени добрите значения: Там, къ-
дето и двете страни са неудовлетворени, обикновено са 
подсилени лошите значения. А всичко, което е близко 
до прекаленото, е безотговорно. Там, където има без-
отговорност, никой не се доверява на казаното, а кога-
то това се получи, вестоносецът е в опасност. Ето защо 
афоризмът гласи: „Предавай основните факти, не пре-
давай думите с пресилено отношение”. Ако се при-
държаш към това, вероятно ще излезеш невредим.  

 
Когато хората се съберат заедно, за да изпробват 

силата си в изкусни игри, те започват в атмосфера на 
приятелство и доброжелателство, но обикновено прик-
лючват във враждебна атмосфера, а ако продължат 
прекалено дълго, прибягват до разнообразни безчестни 
похвати. Когато мъжете се срещнат официално, за да 
пийнат, всичко започва по установения ред, но обик-
новено преминава в пълен хаос; и ако те продължат 
така по-дълго, започват да удовлетворяват страстите си 
в разнообразни неприлични забавления. Така е и с 
всичко останало. Това, което започва като искрено и 
непресторено, обикновено се превръща в нещо нечис-
то. Това, което е било ясно разбираемо в началото, в 
края изисква огромни усилия, за да се възстанови пра-
вилното съотношение.  
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Думите са като вятъра и вълните; действията са ре-
зултат от полученото и изгубеното. Вятърът и вълните 
лесно променят посоката си; въпросите, отнасящи се 
до полученото и изгубеното лесно пораждат несигур-
ност. Тогава гневът не се поражда от друго, а от умни-
те думи и монологичните речи. Когато животните 
срещнат смъртта, не се замислят за стоновете, които 
издават. Те дишат тежко и безумна свирепост се ражда 
в сърцата им. Така е и с хората: ако безочливо ги по-
тискаш, те са принудени да ти отговорят с озлобление 
в сърцата си, макар и да не знаят защо се държат така. 
Ако те самите не го разберат, кой знае докъде ще се 
стигне? 

Ето защо афоризмът казва: „Не се отклонявай от 
правилата, не търси на всяка цена завършека“. Да пре-
минеш границата е крайност; да се отклониш от пра-
вилата и да търсиш на всяка цена само завършека, е 
опасно нещо. Успешният завършек отнема много вре-
ме; лошият край не може да бъде променен по-късно. 
Можеш ли да платиш цената на лекомислието? 

Просто следвай нещата и освободи ума си. Освобо-
ди се от грижата за неизбежното и отглеждай в себе си 
онова, което носиш – това е най– доброто. Какво още е 
необходимо да изпълниш, за да осъществиш мисията 
си? Нищо не е по-добро от следването на нормите 
(съдбата) – ето колко трудно се оказва!59 

                                                 
59 Изразът ’джъ мин’ може да бъде интерпретиран както като 

’следване на нормите’, така и като ’подчинение на съдбата’, и 
двете значения със сигурност се носят от смисъла на израза. До-
като за Джуандзъ да се подчиниш на съдбата е изключително лес-
но за постигане, то последната част от изречението звучи иронич-
но. В целия абзац Конфуций, в позицията си на този, който напъ 
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Йен Хъ, който бил посочен за учител на княза, син 

на Лин от Уей, отишъл за съвет при Цю Бою60.  
– Ето човек, който по природа е лишен от доброде-

тел. Ако му позволя да продължи произвола в управ-
лението, ще изложа страната на опасност. Ако се опи-
там да наложа правило над него, ще изложа себе си на 
опасност. Той знае достатъчно, за да разпознае греш-
ките на другите, но не знае достатъчно, за да види соб-
ствените си грешки. Какво да правя с човек като този? 

– Много уместен въпрос, – казал Цю Бою. – Вни-
мавай, бди над себе си и се увери, че самият ти си 
прав! В действията си е най-добре да го следваш, мис-
ленето си трябва да съгласуваш с неговото. Така или 
иначе, тези ходове крият опасности. Макар и да го 
следваш, ти не искаш да бъдеш въвлечен в деянията 
му; макар и да имаш мислене, съответно на неговото, 
ти не би желал да бъдеш отведен толкова далеч. Ако 
стигнеш до там, че се окажеш въвлечен в деянията му, 
ще бъдеш победен, разорен, изгонен и поставен на ко-
лене. Ако уеднаквиш мисленето си с неговото, ще се 
разнесе лоша мълва за теб, ще бъдеш сочен, обвиняван 
и обществено порицан. Ако той иска да бъде дете, бъ-
ди дете с него. Ако той е подвластен на безотговорни 
решения, следвай го и ти. Ако той се държи безраз-
съдно, дръж се безразсъдно и ти. Опознай го изцяло и 

                                                                                                 
ства как да се проведе дипломатическата мисия, всъщност форму-
лира учението на Джуандзъ за успешното поведение, като цяло.  

60 Йен Хъ е бил ученик на Лу, Цю Бою е бил министър на 
Уей. Князът, прочутият с лошата си слава Куайкуей, бил прину-
ден да избяга от Уей, тъй като участвал в заговор за убийството на 
майка си. Той се завърнал отново в държавата и отнел трона от 
сина си през 481 г. пр. Хр.  
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тогава го поведи в желаната от теб посока, където той 
няма да допуска грешки.  

 
Не знаеш ли приказката за богомолката, която ядо-

вито размахвала предните си крачета срещу наближа-
ващата карета, не съзнавайки, че те няма да � помог-
нат, за да спре каретата? Подобно е и положението с 
неговото високо самомнение за дарбите му. Бъди вни-
мателен, бди над живота си! Ако го обидиш, като из-
тъкваш цялата си даровитост, ще бъдеш застрашен! 

 
Не знаеш ли как дресьорът на тигри ги опитомява? 

Той никога не си позволява да ги нахрани с живо жи-
вотно от страх, че хищникът ще изпита кръвожадната 
стръв към убиването. Не се осмелява да му даде за 
храна цяло животно, опасявайки се, че тигърът ще уз-
нае ужасяващата страст към разкъсването. Той преце-
нява апетита на хищника и така напълно опознава кръ-
вожадния му нрав. Породата на тигрите е различна от 
тази на хората и въпреки това, могат да се научат да се 
държат внимателно с дресьорите си, като пригодиш 
поведението си към тяхното. Хората, убити от тигри са 
тези, чието поведение е било противно на това на хищ-
ниците.  

 
Обичащият конете би използвал хубава кутия, за да 

събира изпражненията на коня и направена от миди 
гигантска раковина, в която да събира урината му. Но 
ако комар или муха кацне върху коня и той я удари, за 
да я убие в неподходящ момент, то тогава конят ще 
разчупи металната част на юздата, ще нарани главата 
си и ще разбие челюстта си. Обичащият конете се 
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опитва да обмисли всичко, но страстта му го води към 
грешки. Можеш ли да си позволиш да си лекомислен? 

 
Дърварят Шъ тръгнал за Дзи и когато стигнал до 

Кривото Дърво, видял силно насечен дъб, който се из-
дигал до селското светилище. Короната на дъба, изви-
сяващ се над хълмовете била достатъчно разклонена, 
за да приюти няколко хиляди биволи, а обиколката на 
ствола му достигала стотина педи. Най-ниските му 
клони били трийсетина метра над земята и приблизи-
телно от дузина можело да се направят лодки. Там 
имало толкова посетители, че мястото приличало на 
панаир, но дърварят дори не погледнал наоколо, а про-
дължил по пътя си без да спре. Неговият чирак оста-
нал, продължително загледан в дървото и изтичал след 
Дърваря Шъ, питайки го:  

– Откакто съм нарамил брадвата и съм тръгнал по 
стъпките ти, Майсторе, никога не съм виждал по-
прекрасен дървен материал от този. Но ти даже нехаеш 
да го погледнеш, а продължаваш напред без да спреш. 
Защо? 

– Забрави за него, не го споменавай повече! – соп-
нал се дърварят. – Това дърво не струва! Направи 
лодки от него и те ще потънат; направи ковчези от него 
и те ще изгният, преди да са завършени. Употреби го 
за врати и ще започне да пуска мъзга като бор; 
направ� от него подпори и червеите ще ги изядат. То-
ва дърво няма качества да бъде използвано като дървен 
материал – няма никаква полза от него. Затова е дожи-
вяло дълбока старост! 

След като Дърварят Шъ се върнал в къщи, дъбът му 
се явил насън и му проговорил: „С какво ме сравня-
ваш? С полезните дървета ли? Веднага щом узреят 
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вишнево-червената ябълка, крушата, портокалът, цит-
русът и останалите плодни дръвчета и храсти, плодо-
вете им се откъсват и се изяждат. Големите им клони 
се отсичат, а по-малките се окършват. Тяхната прак-
тичност прави живота им нещастен и затова те не мо-
гат да достигнат годините, отредени им от Небето, а са 
отсичани приживе. Те понасят всички несгоди върху 
себе си – бруленето и брането от простолюдието. И 
това се случва с всички същества.  

Що се отнася до мен, дълго време се учих да бъда 
безполезен, и ето ме сега, в предверието на смъртта, 
най-после съм го постигнал. Това за мен е от голяма 
полза. Ако бях послужил за нещо, щях ли да израсна 
толкова? Нещо повече, ти и аз сме същества. Какъв е 
смисълът от тази препирня – същества, които взаимно 
се осъждат. Ти, безполезен човек в края на живота си – 
откъде знаеш, че аз съм непотребно дърво?“ 

Когато Дърварят Шъ се пробудил, разказал съня си. 
Чиракът му го запитал:  

– Ако дървото е толкова устремено към безполез-
ност, какво прави при селското светилище?61 

– Шшш-т! Нито дума повече! То само почива там. 
Ако постоянно го сечем и говорим за безполезността 
му, то ще достигне до заключението, че не го разбира-
ме. Дори да не беше при светилището, можеш ли да 
допуснеш, че щеше да бъде отсечено? То се защитава 
по свой си начин, различен от този на хората. Ако се 
опитваш да съдиш за него според общоприетите нор-
ми, ще се отдалечиш от истината за него! 

                                                 
61 Светилището или храмът на земята винаги е бил разполаган 

в горичка от прекрасни дървета. Така че дъбът е придавал святост 
на мястото.  
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Дзъци от Нанбо обикалял Възвишението на Шан, 

когато видял огромно дърво, различно от всички оста-
нали. Хиляди конски впряга можели да намерят подс-
лон под него, а сянката се разпростирала над всички 
тях. Дзъци възкликнал: „Какво е това дърво? То със 
сигурност има някаква изключителна полезност!“ Но 
вдигайки поглед нагоре видял, че по-малките клони 
били изсъхнали и преплетени, непригодни за кобили-
ци, нито за покривни греди. Когато погледнал надолу, 
видял че дънерът е прояден и изгнил и не би могъл да 
бъде използван за ковчези. Той сдъвкал едно от листа-
та, но устата му се изприщила и изранила. Вдишал ми-
ризмата му и се оказало, че била толкова силна, че мо-
жела да зашемети човек за цели три дни. „Оказва се, че 
дървото е напълно неизползваемо“, казал си Дзъци . „И 
затова е успяло да стане толкова голямо. Аха! Това е 
същата безполезност, която Светият Човек търси!“ 

 
Околността на Дзиншъ в Сун е благоприятна за ви-

реенето на каталпи, кипариси и черници. Но тези, чия-
то дебелина надвишава една ръка и чиято дължина е 
колкото две разперени ръце, са отсичани за хората, ко-
ито се нуждаят от прътове за маймуни; тези, чиято 
дължина надвишава три-четири педи, се използват за 
хоризонтални греди за високите покриви; а тези, чиято 
дължина е повече от седем-осем педи, се използват от 
благородническите фамилии или от семействата на бо-
гатите търговци, които обковават ковчезите си с дъски. 
Така че те никога не доживяват годините, дадени им от 
Небето, а са отсичани с брадви приживе. Такава е 
опасността да бъдеш полезен. При жертвоприношени-
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ето62 в Джи, говедата с бели чела, прасетата с обърнати 
нагоре зурли и хората с гърбици, не могат да бъдат 
предавани на реката. Това е нещо, което всички шама-
ни спазват и оттук следва, че тези създания са мислени 
за изпълнени с прокоба. Но Светият Човек по същата 
тази причина ги почита като високо просветлени.  

 
Познаваш ли Уродливия Шу – чиято брада е срас-

нала с пъпа му, с рамене стърчащи високо над главата 
му, плитката му сочи към небето, петте му органа са 
разположени най-отгоре, а двете му бедра притискат 
ребрата му? Чрез шиене и миене той успява да се 
прехрани; с помощта на сито той пресява годното зър-
но и с тази работа успява да изхрани десет човека. Ко-
гато властите свикат войската, той стои сред тълпата, 
махайки за сбогом; когато събират голяма работна 
група, го подминават, тъй като е инвалид. А когато 
раздават храна на болните, той взема три големи дажби 
и десет наръча дърва за огрев. С непълноценното си 
тяло, той все пак съумява да се грижи за себе си и да 
изживее отредените му от Небето години. Колко по-
добре, тогава, ако той имаше саката добродетел? 

 
Когато Конфуций посетил Чу, Дзие Ю, лудият от 

Чу, минал покрай портата му, викайки:  
– Феникс, Феникс, как бе отнета добродетелта! Бъ-

дещето, което няма да дочакаш; миналото, което не 
можеш да догониш. Когато светът има Дао, Мъдрецът 
постига целта си; когато светът изгубва Дао, Мъдрецът 

                                                 
62 Вероятно това е пролетно жертвоприношение за ’прогонва-

не (дзие) на греховете’, но съществуват и други интерпретации. 
Жертването на животни, а понякога и на хора, е било в чест на 
Властелина на Реката, богът на Жълтата Река.  
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бяга от света. Във времена като днешните би било 
добре да се избягва наказанието. Щастливата съдба е 
лека като перце, а никой не знае как да се сдобие с нея. 
Злата орис е тежка като земята, а никой не знае как да 
се предпази от нея. Спрете, спрете – това проповядване 
на човешки добродетели! Опасно, опасно – да се огра-
диш в света и да избягаш! Глупаво, глупаво – не сму-
щавай моето странстване! Аз следвам извития път – не 
задържайте хода ми! Дърветата в планината взаимно 
си вредят, мазнината на факела изгаря сама себе си. 
Канелата е ядлива и затова канеленото дърво се отси-
ча; лаковото дърво е полезно и по тази причина се на-
сича на парчета. Всички хора знаят ползата от полез-
ното, но никой не знае ползата от безполезното!63 

                                                 
63 Джуандзъ взема за прототип на този откъс някакъв подобен 

анекдот и песен на лудия Дзие Ю от Беседите, XVIII, 5.  
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ЗНАКЪТ НА ПЪЛНОТАТА       
НА ПРИРОДАТА 
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   有兀者王 ，从之游者与仲尼相若。常季 于仲尼曰：“王

 ，兀者也，从之游者与夫子中分 。立不教，坐不 。虚而

往， 而 。固有不言之教，无形而心成者邪？是何人也？”仲

尼曰：“夫子，圣人也，丘也直后而未往耳！丘将以  ，而况

不若丘者乎！奚假 国，丘将引天下而与从之。” 
 
 

  常季曰：“彼兀者也，而王先生，其与庸亦 矣。若然者，其

用心也，独若之何？”仲尼曰：“死生亦大矣，而不得与之 ；虽

天地覆 ，亦将不与之 ； 乎无假而不与物 ，命物之化而守

其也。” 

 
 

  常季曰：“何 也？”仲尼曰：“自其 者 之，肝胆楚越也；

自其同者 之，万物皆一也。夫若然者，且不知耳目之所宜，而

游心乎德之和。物 其所一而不 其所 ，  其足犹 土

也。” 

 
 

  常季曰：“彼 己，以其知得其心，以其心得其常心。物何 

最之哉？”仲尼曰：“人莫 于流水而 于止水。唯止能止 止。

受命于地，唯松柏独也正，在冬夏青青；受命于天，唯 、舜独

也正，在万物之首。幸能正生，以正 生。夫保始之徵，不惧之

 ，勇士一人，雄入于九 。将求名而能自要者而犹若是，而况

官天地、府万物、直寓六骸、象耳目、一知之所知而心未 死者

乎！彼且 日而登假，人 从是也。彼且何肯以物 事乎！” 
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  申徒嘉，兀者也，而与 子 同 于伯昏无人。子  申徒嘉

曰：“我先出 子止，子先出 我止。”其明日，又与合堂同席而

坐。子  申徒嘉曰：“我先出 子止，子先出 我止。今我将

出，子可以止乎？其未邪？且子  政而不 ，子  政乎？”

申徒嘉曰：“先生之 固有 政焉如此哉？子而 子之 政而后

人者也。 之：‘ 明  垢不止，止 不明也。久与 人  

无 。’今子之所取大者，先生也，而犹出言若是，不亦 乎！” 
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В царството Лу живеел човек на име Уан Тай, чий-
то крак бил отрязан64. Той имал толкова много после-
дователи, които се трупали около него, колкото и са-
мият Конфуций.  

Чан Дзи запитал Конфуций:  
– Учудвам се, че еднокракият Уан Тай е успял да 

подели града с теб, Учителю, и да направи от полови-
ната свои последователи? Той не прави сбирки, на ко-
ито да проповядва, не участва в дебати, и въпреки това 
те отиват при него празни, а се връщат в къщи пълни. 
Дали наистина владее някакво безсловесно учение, ня-
какъв безформен път, чрез който постига завършеност 
на ума? Що за човек е той? 

Конфуций отговорил:  
– Този благороден човек е мъдрец. Аз не се реша-

вах да го посетя досега. Но ако отивам при него като 
при свой учител, то какво биха сторили другите, които 
не са от моя ранг! И защо само от държавата Лу? Аз 
бих завел при него целия свят и ние всички бихме му 
станали последователи! 

Чан Дзи запитал:  
– Ако изгубвайки крака си, той въпреки това пре-

възхожда Учителя, то тогава колко по-високо би тряб-
вало да стои над обикновените хора! И ако е така, то 
по какъв необикновен начин използва ума си? 

Конфуций отговорил:  
– Животът и смъртта са големи неща, но дори и те 

не могат да го променят. Дори небето да се сгромоляса 
отгоре, а земята да пропадне надолу, за него нищо ня-
ма да се е променило. Той вижда ясно през това, което 

                                                 
64 Като наказание за някаква обида.  
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  子 曰：“子既若是矣，犹与 争善。 子之德，不足以自反

邪？”申徒嘉曰：“自状其 以不当亡者 ；不状其 以不当存者

寡。知不可奈何而安之若命，唯有德者能之。游于羿之彀中。中

央者，中地也；然而不中者，命也。人以其全足笑吾不全足者多

矣，我怫然而怒，而适先生之所，  然而反。不知先生之洗我

以善邪？吾之自寐邪？吾与夫子游十九年矣，而未 知吾兀者

也。今子与我游于形骸之内，而子索我于形骸之外，不亦 

乎！”子 蹴然改容更貌曰：“子无乃称！” 
 
 

   有兀者叔山无趾，踵 仲尼。仲尼曰：“子不 ，前既犯患

若是矣。虽今来，何及矣！”无趾曰：“吾唯不知 而 用吾身，

吾是以亡足。今吾来也，犹有尊足者存，吾是以 全之也。夫天

无不覆，地无不 ，吾以夫子 天地，安知夫子之犹若是也！”

孔子曰：“丘 陋矣！夫子胡不入乎？  以所 。”无趾出。孔

子曰：“弟子勉之！夫无趾，兀者也，犹 学以  前行之 ，

而况全德之人乎！” 

 
 

  无趾 老 曰：“孔丘之于至人，其未邪？彼何  以学子

 ？彼且以 以囗（左“ ”右“叔”音） 幻怪之名 ，不知至人

之以是 己桎梏邪？”老 曰：“胡不直使彼以死生 一条，以可

不可 一 者，解其桎梏，其可乎？”无趾曰：“天刑之，安可

解！” 
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   哀公 于仲尼曰：“ 有 人焉，曰哀 它。丈夫与之 

者，思而不能去也； 人 之， 于父母曰：‘与 人妻，  

夫子妾’者，十数而未止也。未 有 其唱者也，常和人而已

矣。无君人之位以 乎人之死，无聚禄以望人之腹，又以  天

下，和而不唱，知不出乎四域，且而雌雄合乎前，是必有 乎人

者也。寡人召而 之，果以  天下。与寡人 ，不至以月数，

而寡人有意乎其 人也；不至乎期年，而寡人信之。国无宰，寡

人 国焉。 然而后 ，囗（“犯”字以“氵”代“犭”）若辞。寡

人丑乎，卒授之国。无几何也，去寡人而行。寡人恤焉若有亡

也，若无与 是国也。是何人者也！” 



 124 

не съдържа лъжа и не се смесва с нещата. Приема за 
съдба, че нещата се променят и не се отделя от извора.  

– Какво разбираш под това? – попитал Чан Дзи.  
Конфуций отговорил:  
– Ако погледнеш на тях от гледна точка на разли-

чията, то ще откриваш черен дроб и жлъчка, доброде-
телност и злодеяние, Чу и Юе. Но ако твоя отправна 
точка е тяхното сходство, тогава десетте хиляди неща 
са едно. Човек като този не знае какво биха приели за 
вярно очите и ушите му, той позволява на ума си да се 
движи свободно и в хармония. Що се отнася до неща-
та, той ги вижда като едно и не забелязва тяхната загу-
ба. За него изгубеният му крак е ненужно парче, зах-
върлено някъде.  

Чан Дзи се замислил: „По начина, по който той 
подхожда към това, изглежда използва знанието, за да 
достигне до ума си, а ума си използва, за да достигне 
до постоянния ум. Защо са му нужни нещата, струпани 
около него?“ 

Конфуций отговорил:  
– Хората не се оглеждат в течаща вода – те се ог-

леждат в спокойната вода. Само неподвижното може 
да запази спокойствието на останалите неща. От тези, 
които получават живота си от земята, борът и кипари-
сът са най-прекрасни – те са вечно зелени, както през 
зимата, така и през лятото. От онези, които получават 
живота си от Небето, Яо и Шун са най-добрите – те 
стоят в началото на десетте хиляди неща. За щастие, те 
били способни да подредят своя живот и по този начин 
да въведат ред в живота на останалите неща.  

Доказателството, че човек притежава истинската си 
природа, лежи във факта на неговата неустрашимост. 
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  仲尼曰：“丘也 使于楚矣，适 豚子食于其死母者。少焉囗

（左“目”右“旬”音）若，皆弃之而走。不 己焉尔，不得其类焉

尔。所 其母者，非 其形也， 使其形者也。 而死者，其人

之葬也不以囗（上“羽”下“妾”音） ； 者之屡，无  之。皆

无其本矣。 天子之 御：不爪翦，不穿耳；取妻者止于外，不

得 使。形犹足以 尔，而况全德之人乎！今哀 它未言而信，

无功而 ，使人授己国，唯恐其不受也，是必才全而德不形者

也。” 

 
 

  哀公曰：“何 才全？”仲尼曰：“死生、存亡、  、 富、

 与不肖、 誉、 渴、寒暑，是事之 、命之行也。日夜相代

乎前，而知不能 乎其始者也。故不足以滑和，不可入于 府。

使之和豫，通而不失于 。使日夜无隙，而与物 春，是接而生

 于心者也。是之 才全。”“何 德不形？”曰：“平者，水停之

盛也。其可以 法也，内保之而外不 也。德者，成和之修也。

德不形者，物不能离也。” 

 
 

  哀公 日以告 子曰：“始也吾以南面而君天下， 民之 而

 其死，吾自以 至通矣。今吾 至人之言，恐吾无其 ， 用

吾身而亡其国。吾与孔丘非君臣也，德友而已矣！” 
 
 

  囗（“堙”字去“土”，外加“ ”音）囗（左“足”右“支”）支离

无囗（上“辰”下“月”音）   公，  之，而 全人：其囗

（左“月”右“豆”）肩肩。囗（上“雍”下“瓦”音）囗（上“央”下
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“瓦”音）大   桓公，桓公 之，而 全人：其囗（左“月”右

“豆”）肩肩。故德有所 而形有所忘。人不忘其所忘而忘其所不

忘，此所  忘。 

 
 

  故圣人有所游，而知  ，   ，德 接，工 商。圣人不

 ， 用知？不囗（左上“ ”字去“ ”，左下“ ”，右“斤”

音） 用 ？无 ， 用德？不 ， 用商？四者，天鬻也 

。天鬻者，天食也。既受食于天，又 用人！ 
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Храбрият войн сам би се впуснал в сражение с де-
вет войски. Той е устремен към слава и няма да спре, 
докато не се сдобие с нея. А колко повече е възможно 
за човек, който управлява Небето и земята, разполага с 
десетте хиляди неща, оставя шестте части на тялото 
си65 да бъдат само обиталище, превръща очите и уши-
те си в орнаменти, обединява знанието за това, което 
знае и ума му никога не опитва смъртта. Той скоро ще 
избере деня, в който ще се отдели, издигайки се висо-
ко. Хората могат да бъдат негови последователи, но 
как той би склонил да поеме грижата за нещата? 

                                                

 
Шънту Дзя, еднокракият, учил заедно с Дзъ Чан, 

който бил от рода Джън66, при Бохун Ужън. Дзъ Чан 
казал на Шънту Дзя:  

– Ако аз изляза пръв, ти ще застанеш зад мен, а ако 
ти излезеш пръв, аз ще застана зад теб. На следващия 
ден двамата отново стояли на една и съща рогозка в 
същата зала. Дзъ Чан казал на Шънту Дзя:  

– Ако аз изляза пръв, ти ще застанеш след мен, а 
ако ти излезеш пръв, аз ще застана зад теб! Сега аз ще 
изляза. Ще застанеш ли зад мен или не? Когато видиш 
министър – председателя, ти дори не се отместваш от 
пътя – мислиш ли, че си му равен? 

Шънту Дзя отговорил:  
– В обителта на Учителя има ли такова същество 

като министър-председател? Ти ще изпиташ удовлет-
ворение, ако станеш министър-председател, изтласк-
вайки хората зад себе си. Но чувал съм, че ако огледа- 

 
65 Краката, ръцете, главата и трупът.  
66 Дзъ Чан (522 г. пр. Хр.)  е бил министър председател на 

държавата, произхождайки от рода Джън.  
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  有人之形，无人之情。有人之形，故群于人；无人之情，故是

非不得于身。眇乎小哉，所以属于人也；囗（上“敖”下“言”音）

乎大哉，独成其天。 

 
 

  惠子 庄子曰：“人故无情乎？”庄子曰：“然。”惠子曰：“人 

而无情，何以 之人？”庄子曰：“道与之貌，天与之形， 得不

 之人？”惠子曰：“既 之人， 得无情？”庄子曰：“是非吾所

 情也。吾所 无情者，言人之不以好 内 其身，常因自然而

不益生也。”惠子曰：“不益生，何以有其身？”庄子曰：“道与之

貌，天与之形，无以好 内 其身。今子外乎子之神， 乎子之

精，倚 而吟，据槁梧而瞑。天 子之形，子以 白 。” 
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лото е чисто, прах не се задържа върху него; а ако се 
задържи прах върху него, то не е истински чисто. Ко-
гато заживееш в среда на заможни хора, на грешките 
ти ще се гледа снизходително. Ти почиташ Учителя 
като най-добрия, а въпреки това, говориш по този на-
чин – това не е правилно, нали? 

Дзъ Чан възразил:  
– Ти, такъв човек – твърдиш, че превъзхождаш Яо! 

Погледни собствените си качества и виж дали това не е 
достатъчна причина за размисъл! 

Шънту Дзя отговорил:  
– Хора като тези, които извиняват грешките си и 

твърдят, че не са заслужили да бъдат наказани – има 
много. Онези, които не извиняват грешките си и които 
признават, че не заслужават да бъдат пощадени – има 
малко. Да познаваш това, което не можеш да проме-
ниш, и да го приемеш с готовност, както би приел 
съдбата си, това е дело само на човека, който носи 
добродетел. Ако се разхождаш пред мишената на 
Стрелеца И, ще се озовеш на пътя на стрелите и ако не 
бъдеш улучен, то това ще е дело на съдбата. Има много 
хора, чиито два крака са си на мястото и които ми се 
присмиват заради моя единствен крак. Това кара гне-
вът ми да кипне, но аз идвам тук, при Учителя и се 
чувствам успокоен отново, след което си тръгвам към 
къщи. Не знам дали той не ме пречиства чрез най-
добрата си част или аз сам достигам до разбирането на 
нещата. Учителят и аз сме приятели от деветнайсет го-
дини, но той никога не е показвал пред мен, че съзнава, 
че съм лишен от крак. Сега ти и аз би трябвало до бро-
дим отвъд царството на формите и телата, а ти ме тър-
сиш вътре в него – не грешиш ли? 
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Дзъ Чан се засрамил, променил изражението си и 
погледнал с други очи.  

– Да не говорим повече за това, – казал накрая.  
 
В Лу живял човек на име Шушан Без-Пръстият, 

чийто глезен бил отрязан. Стъпвайки с усилие, той 
отишъл да види Конфуций.  

– Не си бил достатъчно предпазлив! – отсякъл 
Конфуций. – След като вече си нарушил закона и си 
пострадал така, какво очакваш да получиш, идвайки 
при мен сега? 

Без-Пръстият се защитил:  
– Аз просто не разбрах дълга си и бях прекалено 

лекомислен към тялото си, и ето че изгубих крака си. 
Дошъл съм, защото все още имам нещо, което е по-
ценно от крака ми и аз искам да се опитам да го запазя. 
Няма нищо, над което да не се простира небето и ни-
що, което да не се носи от земята. Предположих, Учи-
телю, че ти ще си като Небето и земята. Как бих могъл 
да знам, че ще постъпиш така? 

– Беше глупаво да се държа така, – извинил се 
Конфуций. – Моля, достопочтени, заповядай, няма ли 
да влезеш? Искам да ти разкажа какво научих.  

Но Без-Пръстият излязъл.  
Конфуций казал:  
– Бъдете прилежни, мои ученици! Това е Без-

Пръстият човек, чийто крак е бил отрязан, и въпреки 
това, той се стреми към знание, което ще му помогне 
да превъзмогне злото, причинено от предишното му 
поведение! Колко много повече тогава трябва да бъдат 
загрижени хората, чието ценно качество е ненакърне-
но! 
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Без-Пръстият разказал случката на Лао Дан (Лао 
Дзъ).  

– Конфуций със сигурност не е достигнал мъдрост-
та на Съвършения Човек, нали? Какво се е надявал да 
научи от теб, подхождайки така сервилно? Той се 
стреми към измамната представа на човек със слава и 
добро име, а не знае, че за Съвършеният Човек това са 
прекалено много белезници и вериги! 

Лао Дан отговорил:  
– Защо просто не го накараш да види, че животът и 

смъртта са едно и също нещо, че възможното и невъз-
можното лежат на една струна? Не би ли било добре да 
го освободиш от белезниците и оковите? 

 
Управникът на Лу, Ъй, разказал на Конфуций 

следната история.  
 Живял в Уей един грозен човек, на име Ай Тайтуо. 

Околните хора мислели единствено за него и не може-
ли да се отделят от него, а щом жените го видели, 
спускали се към майките и бащите си, казвайки: „По-
скоро бих станала негова наложница, отколкото закон-
на съпруга на друг мъж!“ – имало повече от десет та-
кива случаи и още не са се свършили. Никой никога не 
го е чувал да поведе разговор – той винаги се съглася-
вал с това, което се говори между хората. Не бил вла-
детел, за да спасява човешки животи, а и не притежа-
вал достатъчно блага, за да напълни стомасите на хо-
рата. Отгоре на всичкото, бил толкова грозен, че бил за 
всеобщо изумление: С всичко бил съгласен, но никога 
не поемал водачеството и не знаел повече от това, кое-
то се случвало около него. И въпреки това мъжете и 
жените се тълпяли около него.  
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Със сигурност трябва да е различен от останалите 
мъже, помислих си аз, и го повиках при себе си, за да 
добия представа. И както се говореше, той беше изу-
мително грозен. Но не измина и месец, откакто беше 
дошъл при мен, и аз започнах да разбирам що за човек 
беше той. Преди да беше изтекла и годината, аз истин-
ски започнах да му се доверявам. Нямаше кой да заеме 
поста на пръв министър на държавата и аз поисках да 
предам управлението на него. Неговият отговор проз-
вуча двусмислено, уклончиво, като че ли се надяваше 
да бъде освободен от тази отговорност, и аз бях озада-
чен, но накрая му предадох управлението. Тогава, пре-
ди сам да разбера, той ме напусна и изчезна. Аз се по-
чувствах напълно съкрушен, като че ли изстрадвах за-
губата му, а и нямаше никой друг, с когото да споделя 
страданието си. И така, що за човек е той? 

Конфуций казал:  
– Веднъж отивах със задача към Чу и както си вър-

вях, видях малки прасенца, които бозаеха от тялото на 
мъртвата си майка. Но не след дълго забелязаха про-
мяната и всички побягнаха, изоставяйки я, тъй като тя 
вече не ги поглеждаше и не беше същата, както преди. 
В любовта им към майка си те обичаха не тялото �, а 
нещото, което вдъхваше живот в него. Един човек, 
убит в битка и погребан от събралите се хора, няма 
нужда повече от воинските си отличия. Човек, чиито 
крака са били наказателно отрязани, не се грижи вече 
за обувки. И в двата случая, нещото, което е важно, 
повече не съществува. Когато жените са избирани за 
съпруги на Сина на Небето, ноктите им повече не се 
нуждаят от подрязване, а ушите им не се нуждаят от 
пробиване. Мъж, който току-що си е взел съпруга, е 
поставян на пост извън двореца и повече не е изпра-
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щан на опасни задачи. 67 Ако толкова грижи се пола-
гат, за да се опази тялото цяло, то колко грижи са нуж-
ни, за да се опази добродетелта цяла? Ето и самият Ай 
Тайтуо, който не говори, а е човек, на когото се дове-
ряват, не довежда нищо до край, а е обичан толкова, че 
да му предадат управлението на страната си и единст-
веното, от което се опасяват е, че той няма да приеме. 
Това трябва да е защото силите му са неразединени, 
макар и добродетелта му да няма форма.  

– Какво имаш пред вид, когато казваш, че силите 
му са неразединени? – запитал Управникът Ай.  

Конфуций отговорил:  
– Живот–смърт, запазване–загуба, поражение–

успех, бедност–богатство, знатност–низък произход, 
злословие–слава, глад–жажда, студ–горещина – това са 
менящите се лица на света, проявленията на съдбата. 
Ден и нощ те сменят местата си пред нас и мъдростта 
не може да узнае техния източник. Затова те не биха 
могли да разрушават хармонията в теб; не би трябвало 
да ги допускаш до хранителницата на духа. Ако мо-
жеш да ги съгласуваш и да изпитваш наслада от това, 
да ги подчиняваш, без да изгубваш удоволствието, ако 
го постигаш денем и нощем без прекъсване, ако това 
превръщаш в извор на всичко, сливайки го в цяло и 
сътворявайки го в ума си – това за мен е да си цял в 
силата.  

– Какво имаш пред вид, когато казваш, че доброде-
телта му няма форма? 

                                                 
67 Изречението е неясно. Друга интерпретация би звучала та-

ка: „на него му е позволено да прекарва нощите в къщи и е осво-
боден от задължението до спи в помещението на другите служе-
щи“. 
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– Измежду равните неща спокойната вода е най-
съвършена и за това може да послужи за мярка. Тя па-
зи това, което е в нея, а външно остава неподвижна. 
Добродетелта е основата на съвършената хармония. 
Макар че качеството няма форма, нещата не се отделят 
от него.  

Няколко дни по-късно Управникът Ай предал този 
разговор на Мъндзъ68.  

– В началото, когато се обърнах с лице на юг и ста-
нах владетел на царството, се опитах да се погрижа за 
уредбата на хората и се загрижих, че те умират. Аз на-
истина вярвах, че съвършено ясно разбирам нещата. 
Но след като чух описанието на Съвършения Човек, се 
страхувам, че съм бил далеч от разбирането – аз се за-
мислях прекалено малко за собственото си добруване и 
рушах държавата. Конфуций и аз не сме поданик и 
владетел – ние сме приятели и това е всичко.  

 
Господин Куцо-Гърбав-Без-Уст се заговорил с Уп-

равника на Уей, Лин, който останал толкова възхитен 
от този разговор, че по-късно, когато погледнел нор-
малните хора, намирал шиите им за прекалено жилести 
и слаби69. Господин Кано-Подобен разговарял с владе-
теля Хуан от Ци, и като последица от това, владетелят 
Хуан бил толкова запленен, че когато по-късно пог-
леднел нормалните хора, техните вратове му се стру-
вали прекалено жилести и слаби. Ето защо, когато 

                                                 
68 Последовател на Конфуций, известен на Запад под името 

Менций.  
69 Първоначално в текста вероятно е имало друг израз на това 

място, отнасящ се до походката, гърба или устните на нормалните 
хора, но е бил пропуснат и заменен с израза в съответното изрече-
ние, което следва.  
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добродетелта е превъзходна, тялото е пренебрегвано. 
Но когато хората не забравят това, което може да бъде 
забравено, а забравят онова, което не бива да се забра-
вя – това може да се нарече истинска загуба.  

И така, мъдрецът е обречен на странстване. За него 
знанието е плевел, обещанията са лепило, услугите са 
кръпки, вещината e амбулантна стока. Мъдрецът не 
мъти схеми, следователно, каква е ползата от знание? 
Той не разкъсва, защо му е лепило? Той не понася за-
губи, защо са му услуги? Той не търси стоки, защо му 
е потребно да търгува? Тези четири качества са него-
вата награда от Небето. И ако той вече е приел небес-
ния дар, каква полза има той от хората? Той има чо-
вешки образ, но няма човешки чувства. Тъй като има 
човешки образ, e обвързан с другите хора. Тъй като не 
е подвластен на човешките чувства, остава непроница-
ем за доброто и злото. Жалък и незначителен, той е в 
плен на хората. Огромен и възвишен, той сам се издига 
до Небето.  

 
Хуейдзъ попитал Джуандзъ:  
– Възможно ли е човек да не притежава чувства? 
Джуандзъ:  
– Да.  
Хуейдзъ:  
– Но човек, който не изпитва чувства – може ли да 

се нарече човек? 
Джуандзъ:  
– Дао му е избрало лик; Небето му е отредило фор-

ма – защо да не можеш да го наречеш човек? 
Хуейдзъ:  
– Но ако вече си го нарекъл човек, как може да ос-

тане такъв без чувства? 
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Джуандзъ:  
– Под чувства разбирам друго нещо. Когато говоря 

за отсъствие на чувства, искам да кажа, че човекът не 
позволява на доброто и злото да му навредят. Той ос-
тавя нещата сами на себе си и не управлява живота.  

Хуейдзъ:  
– Ако не управлява живота, тогава как оцелява? 
Джуандзъ:  
– Дао му е избрало лик, Небето му е отредило фор-

ма. Той не допуска доброто и злото в себе си, за да не 
му навредят. Ти, точно ти си този, който се отнася към 
духа като към нещо външно. Изтощаваш жизнената си 
сила, облегнат на дървото, оплаквайки се, стоиш над 
писалището си и дремеш – Небето ти е избрало форма, 
а ти го използваш, за да многословиш за ’твърдото’ и 
’бялото’.  
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庄子·内篇·大宗 第六 

Джуандзъ 

Вътрешни глави 

Глава 6 

НАЙ-ВЕЛИКИЯТ УЧИТЕЛ 
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  知天之所 ，知人之所 者，至矣！知天之所 者，天而生

也；知人之所 者，以其知之所知以 其知之所不知， 其天年

而不中道夭者，是知之盛也。虽然，有患：夫知有所待而后当，

其所待者特未定也。庸 知吾所 天之非人乎？所 人之非天

乎？且有真人而后有真知。 
 
 

  何 真人？古之真人，不逆寡，不雄成，不 士。若然者， 

而弗悔，当而不自得也。若然者，登高不栗，入水不濡，入火不

 ，是知之能登假于道者也若此。 

 
 

  古之真人，其寝不梦，其 无 ，其食不甘，其息深深。真人

之息以踵， 人之息以喉。屈服者，其 言若哇。其耆欲深者，

其天机浅。 

 
[9] 

  古之真人，不知 生，不知 死。其出不欣，其入不距。囗

（“修”字以“羽”代“彡”音）然而往，然而来而矣。不忘其所

始，不求其所 。受而喜之，忘而 之。是之 不以心捐道，不

以人助天，是之 真人。若然者，其心志，其容寂，其 囗（左

上“月”左下“廾”右“ ”音）。凄然似秋，暖然似春，喜怒通四

 ，与物有宜而莫知其 。故圣人之用兵也，亡国而不失人心。

利 施乎万世，不  人。故 通物，非圣人也；有 ，非 

仁也；天 ，非 也；利害不通，非君子也；行名失己，非士

也；亡身不真，非役人也。若狐不偕、 光、伯夷、叔 、箕
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子、胥余、 他、申徒狄，是役人之役，适人之适，而不自适其

适者也。 

 
 

  古之真人，其状 而不朋，若不足而不承；与乎其觚而不 

也， 乎其虚而不 也；邴邴乎其似喜也，崔崔乎其不得已也，

囗（左“氵”右“畜”音）乎 我色也，与乎止我德也，广乎其似世

也，囗（上“敖”下“言”）乎其未可制也， 乎其似好 也，囗

（左“忄”右“免”音）乎忘其言也。以刑 体，以礼 翼，以知 

 ，以德 循。以刑 体者， 乎其 也；以礼 翼者， 
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Този, който знае това, което Небето прави и това, 
което човекът прави, е достигнал върха. Знаейки това, 
което Небето прави, той живее с Небето. Знаейки това, 
което човекът прави, той използва знанието за това, 
което знае, за да очертае знанието за това, което не 
знае, и да изживее годините, отредени му от Небето, 
без да бъде прекършен насред път – това е съвършенс-
твото на познанието.  

Все пак, съществува следната трудност. Знанието 
трябва да търси нещо, към което да се насочи, и това, 
което то търси, никога не е известно. Откъде тогава 
мога да знам, че това, което наричам Небе, всъщност 
не е човек, а това, което наричам човек, всъщност не е 
Небето? Първо трябва да съществува Истинския Чо-
век70, преди да се появи истинското знание.  

Какво разбирам, когато говоря за Истинския Чо-
век? Истинският Човек от древността не е негодувал 
срещу бедността, не се е възгордявал от изобилието и 
не е обмислял делата си. Бидейки такъв, той е можел 
да изкачи височините, без да се изплаши, можел е да се 
потопи във водата, без да се измокри, можел е да влезе 
в огъня, без да се изгори. Знанието му е можело да го 
изведе по стръмния път до Дао.  

Истинският Човек от древността спял без сънища и 
се събуждал без грижи; хранел се без наслаждение, а 
дъхът му идвал от дълбочините в него. Истинският чо-
век дишал с гърдите си; повечето мъже дишали с гър-
лото си. Премазани и свързани, те тежко произнасяли, 
като че ли бълвайки думите. Дълбоки в своите страсти 
и желания, те били плитки в проявленията на Небето. 

                                                 
70 Друго название за Даоистки мъдрец, синоним на Съвърше-

ния Човек и на Светия Човек.  
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所以行于世也；以知  者，不得已于事也；以德 循者，言其

与有足者至于丘也，而人真以 勤行者也。故其好之也一，其弗

好之也一。其一也一，其不一也一。其一与天 徒，其不一与人

 徒，天与人不相 也，是之 真人。 

 
 

  死生，命也；其有夜旦之常，天也。人之有所不得与，皆物之

情也。彼特以天 父，而身犹 之，而况其卓乎！人特以有君 

愈乎己，而身犹死之，而况其真乎！ 

 

  泉涸， 相与 于 ，相囗（左“口”右“句”音）以湿，相濡

以沫，不如相忘于江湖。与其誉 而非桀也，不如 忘而化其

道。 

 
 

  夫大  我以形， 我以生，佚我以老，息我以死。故善吾生

者，乃所以善吾死也。夫藏舟于壑，藏山于 ， 之固矣！然而

夜半有力者 之而走，昧者不知也。藏小大有宜，犹有所循。若

夫藏天下于天下而不得所循，是恒物之大情也。特犯人之形而犹

喜之。若人之形者，万化而未始有 也，其  可  邪？故圣

人将游于物之所不得循而皆存。善妖善老，善始善 ，人犹效

之，而况万物之所系而一化之所待乎！ 

 
 

  夫道有情有信，无 无形；可 而不可受，可得而不可 ；自

本自根，未有天地，自古以固存；神鬼神帝，生天生地；在太 

之先而不 高，在六 之下而不 深，先天地生而不 久， 于
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上古而不 老。囗（左“豕”右“希”音） 氏得之，以挈天地；伏

 氏得之，以 气母； 斗得之， 古不 ；日月得之， 古不

息；勘坏得之，以 昆 ； 夷得之，以游大川；肩吾得之，以

 大山；黄帝得之，以登云天；  得之，以 玄 ；禺强得

之，立乎北 ；西王母得之，坐乎少广，莫知其始，莫知其 ；

彭祖得之，上及有虞，下及及五伯；傅 得之，以相武丁，奄有

天下，乘  、 箕尾而比于列星。 
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Истинският Човек от древността не знаел нищо за 
любовта към живота; не знаел нищо за ненавистта към 
смъртта. Появявал се между хората незаинтересован и 
се оттеглял незабележимо. Пристигал енергично, из-
чезвал бързо и това било всичко, което се знае за него. 
Не забравял от къде е тръгнал, не се опитвал да разбере 
къде ще стигне. Получавал нещо и извличал от него 
наслада, забравял за него и го връщал обратно. Под 
това разбирам да не използваш ума, за да отблъснеш 
Дао, да не използваш човека, за да доближиш Небето 
до себе си. Този наричам Истинския Човек.  

И тъй като той е такъв, умът му не помни; лицето 
му е спокойно; челото му е широко. Той е неприветлив 
като есента, благоуханен като пролетта; а радостта и 
гневът му се простират над четирите сезона. Следва 
това, което е справедливо относно нещата и никой не 
знае предела му. Затова, когато мъдрецът събере войс-
ката, може да покори народите, но няма да изгуби сър-
цата на хората.  

Неговата щедрост изсипва даровете си върху десет 
хиляди поколения, но той не изпитва любов към хора-
та. Ето защо този, който вкусва насладата от постигна-
тия успех сред нещата, не е мъдър; този, който разкри-
ва чувствата си, не е великодушен; този, който изчаква 
подходящия момент, не е почтен човек; този който не 
примирява в себе си изгодата и неизгодата, не е благо-
роден; този, който се грижи за поведението и за слава-
та си и по този начин изпада в заблуда, не е образован; 
а този, който погубва сам себе си и е лишен от истина-
та, няма влияние над хората. Такива като Ху Бусиен, У 
Гуан, Бо И, Шу Ци, Дзидзъ, Сю Ю, Дзи Туо и Шънту 
Ди – всички се  пренесли в  служба на  останалите,  из- 
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  南伯子葵 乎女囗（左“亻”右“禹”音）曰：“子之年 

矣，而色若孺子����”��“�����”������“�� 
得学邪？”曰：“ ！ 可！子非其人也。夫卜梁倚有圣人之才而

无圣人之道，我有圣人之道而无圣人之才。吾欲以教之，庶几其

果 圣人乎？不然，以圣人之道告圣人之才，亦易矣。吾犹守而

告之，参日而后能外物；已外物矣，吾又守之，九日而后能外

生；已外生矣，而后能朝 ；朝 而后能 独； 独而后能无古

今；无古今而后能入于不死不生。 生者不死，生生者不生。其

 物无不将也，无不迎也，无不 也，无不成也。其名   。

  也者， 而后成者也。。” 

 
 

  南伯子葵曰：“子独 乎 之？”曰：“  副墨之子，副墨之

子  洛 之 ，洛 之  之瞻明，瞻明 之  ，   之

需役，需役 之于 ，于  之玄冥，玄冥 之参寥，参寥 之

疑始。” 

 
 

  子祀、子 、子犁、子来四人相与 曰：“孰能以无 首，以

生 脊，以死 尻；孰知死生存亡之一体者，吾与之友矣！”四

人相 而笑，莫逆于心，遂相与 友。俄而子 有病，子祀往 

之。曰：“ 哉，夫造物者将以予 此拘拘也。”曲  背，上有

五管，  于 ，肩高于 ，句 指天，  之气有囗（“ ”字

以“氵”代“ ” 

音），其心 而无事，胼囗（左“足”右“ ”音）而 于井，曰：

“嗟乎！夫造物者又将以予 此拘拘也。” 
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  子祀曰：“女 之乎？”曰：“亡，予何 ！浸假而化予之左臂

以  ，予因以求 夜；浸假而化予之右臂以  ，予因以求囗

（左“号”右“ ”音）炙；浸假而化予之尻以  ，以神  ，予

因以乘之， 更 哉！且夫得者， 也；失者， 也。安 而 

 ，哀 不能入也，此古之所  解也，而不能自解者，物有 

之。且夫物不 天久矣，吾又何 焉！” 
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питвали щастие, доставяйки радост на хората, но не 
откривали щастие в своята радост71.  

Такъв бил Истинският Човек от миналото: поведе-
нието му било благородно и не се принизявал, имал 
вид на крайно беден, но не приема нищо; понася дос-
тойно укорите, но без упорство; бил необятен в праз-
нотата си, но не го показвал пред другите. Благ и ве-
дър, той имал вид на щастлив, с нежелаещо сърце, той 
не можел да преодолее сигурните неща; отегчен, давал 
израз на това чувство; отдъхвайки, той търсел покой в 
своето качество. Изпълнен с търпение72, той изглеждал 
като да е част от света; извисявайки се самотно, няма-
ло нещо, което да го спре; потъвайки в уединение, той 
очевидно избирал сам да прекърши себе си; изпадайки 
в недоумение, той сам забравял това, което бил намис-
лил73.  

За него наказанията са телесното, обичаите са кри-
лата, мъдростта е навременното, добродетелта е раз-
умното. Тъй като наказанията нараняват само тялото 
му, той допуска смъртта с лекота. Тъй като разглежда 
обичаите като крила, той леко следва света. Тъй като 
мъдростта за него е навременното, има неща, които не 
може да не прави. Тъй като разглежда добродетелта 
като разумното, той бил като човек с два крака, изкач-
ващ се до върха на стръмнината. И хората били дълбо- 

                                                 
71 Според легендата, това са хора, които се опитвали да отст-

ранят слабостите в поведението на хората от една страна, а от 
друга открито твърдели, че бдят над неразединението сред хората. 
Всички други били убивани или се самоубивали.  

72 Придържам се към текста на Цуей, в който се чете ’гуан’.  
73 Съществуват много интерпретации на думите, използвани 

за да опишат Истинскя Човек в този абзац. Проследил съм тези, 
използвани от Фукунага.  
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  俄而子来有病，喘喘然将死。其妻子 而泣之。子犁往 之，

曰：“叱！避！无怛化！”倚其 与之 曰：“ 哉造化！又将奚

以汝 ？将奚以汝适？以汝 鼠肝乎？以汝 虫臂乎？”子来

曰：“父母于子， 西南北，唯命之从。  于人，不翅于父

母。彼近吾死而我不听，我 悍矣，彼何罪焉？夫大 以 我以

形， 我以生，佚我以老，息我以死。故善吾生者，乃所以善吾

死也。今大冶 金，金踊 曰：‘我且必   ！’大冶必以 不

祥之金。今一犯人之形而曰：‘人耳！人耳！’夫造化者必以 不

祥之人。今一以天地 大炉，以造化 大冶， 乎往而不可

哉！”成然寐， 然 。 
 

  莫然有 ，而子桑 死，未葬。孔子 之，使子 往侍事焉。

或 曲，或鼓琴，相和而歌曰：“嗟来桑 乎！嗟来桑 乎！而

已反其真，而我犹 人猗！”子  而 曰：“敢  尸而歌，礼

乎？”二人相 而笑曰：“是 知礼意！”子 反，以告孔子曰：

“彼何人者邪？修行无有而外其形骸， 尸而歌， 色不 ，无

以命之。彼何人者邪？”孔子曰：“彼游方之外者也，而丘游方之

内者也。外内不相及，而丘使女往吊之，丘 陋矣！彼方且与造

物者 人，而游乎天地之一气。彼以生 附  疣，以死 决囗

（“病”字以“丸”代“丙”音）  。夫若然者，又 知死生先后

之所在！假于 物，托于同体；忘其肝胆， 其耳目；反  

始，不知端倪；芒然仿徨乎 垢之外，逍遥乎无 之 。彼又 

能囗囗（左“忄”右“ ”音） 世俗之礼，以  人之耳目哉！” 
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  子 曰：“然 夫子何方之依？”孔子曰：“丘，天之戮民也。

虽然，吾与汝共之。”子 曰：“敢 其方？”孔子曰：“ 相造乎

水，人相造乎道。相造乎水者，穿池而  ；相造乎道者，无事

而生定。故曰： 相忘乎江湖，人相忘乎道 。”子 曰：“敢 

畸人？”曰：“畸人者，畸于人而侔于天。故曰：天之小人，人之

君子；人之君子，天之小人也。” 
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ко убедени, че той се трудел усърдно, за да достигне74 
висините.  

Неговият стремеж бил единен, неговият не-
стремеж бил единен. Пребиваването му в цялост е 
единно и не-пребиваването му в цялост е единно. Пре-
бивавайки в цялост, той действал в съответствие с Не-
бето. Не-пребивавайки в цялост, той действал в съот-
ветствие с човека. Когато Небето и човекът не се стре-
мят към надмощие, може да се каже, че е достигнат 
Истинския Човек.  

 
Животът и съдбата са предопределени – неотменни 

като редуването на мрака и зората – дело на Небето. 
Има неща, които човек не може да промени – всички 
те са резултат от природата на живите същества. Ако 
човекът по своя воля се отнася към Небето като към 
свой баща и го обича, то колко повече би почитал оно-
ва, което е още по-висше75! Ако той по своя воля по-
чита владетеля като някой, който го превъзхожда по 
качество и умре за него, то тогава колко повече би 
направил в името на Истината! 

                                                 
74 Както е отбелязано от Фукунага, този абзац, в който Даоис-

ткият мъдрец е описан като властелин, който се отдава на телес-
ното наказание, изпълнява обичаите, служи си с мъдростта, изди-
га се до ценното качество, изглежда се разграничава от филосо-
фията на Джуандзъ, изразена на друго място. Фукунага предпола-
га, че това е допълнено от писателя, писал в 3–2 век пр. Хр., пов-
лиян от Легистката мисъл.  

75 Тъй като Джуандзъ използва на друго място Тиен или Не-
бето като синоним на Дао, този абзац е затруднил коментаторите. 
Някои променят словореда и четат „Ако човекът по своя воля по-
чита баща си като Небето“, или заменят ’жън’ с ’Тиен’, т. е. , по-
лучава се, „Ако човекът по своя воля почита друг човек като баща 
си“.  
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  子祀曰：“女 之乎？”曰：“亡，予何 ！浸假而化予之左臂

以  ，予因以求 夜；浸假而化予之右臂以  ，予因以求囗

（左“号”右“ ”音）炙；浸假而化予之尻以  ，以神  ，予

因以乘之， 更 哉！且夫得者， 也；失者， 也。安 而 

 ，哀 不能入也，此古之所  解也，而不能自解者，物有 

之。且夫物不 天久矣，吾又何 焉！” 

 
 

  俄而子来有病，喘喘然将死。其妻子 而泣之。子犁往 之，

曰：“叱！避！无怛化！”倚其 与之 曰：“ 哉造化！又将奚

以汝 ？将奚以汝适？以汝 鼠肝乎？以汝 虫臂乎？”子来

曰：“父母于子， 西南北，唯命之从。  于人，不翅于父

母。彼近吾死而我不听，我 悍矣，彼何罪焉？夫大 以 我以

形， 我以生，佚我以老，息我以死。故善吾生者，乃所以善吾

死也。今大冶 金，金踊 曰：‘我且必   ！’大冶必以 不

祥之金。今一犯人之形而曰：‘人耳！人耳！’夫造化者必以 不

祥之人。今一以天地 大炉，以造化 大冶， 乎往而不可

哉！”成然寐， 然 。 
 
 

  莫然有 ，而子桑 死，未葬。孔子 之，使子 往侍事焉。

或 曲，或鼓琴，相和而歌曰：“嗟来桑 乎！嗟来桑 乎！而

已反其真，而我犹 人猗！”子  而 曰：“敢  尸而歌，礼

乎？”二人相 而笑曰：“是 知礼意！”子 反，以告孔子曰：

“彼何人者邪？修行无有而外其形骸， 尸而歌， 色不 ，无

以命之。彼何人者邪？”孔子曰：“彼游方之外者也，而丘游方之
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内者也。外内不相及，而丘使女往吊之，丘 陋矣！彼方且与造

物者 人，而游乎地之一气。彼以生 附  疣，以死 决囗

（“病”字以“丸”代“丙”音）  。夫若然者，又 知死生先后

之所在！假于 物，托于同体；忘其肝胆， 其耳目；反  

始，不知端倪；芒然仿徨乎 垢之外，逍遥乎无 之 。彼又 

能囗囗（左“忄”右“ ”音） 世俗之礼，以  人之耳目哉！” 
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Когато изворите пресъхнат и рибите се разпръснат 
безпомощно по сушата, те се опръскват взаимно с вла-
гата си, – а би било далеч по-добре, ако се почитаха 
взаимно в реките и езерата. Вместо да отдаваме преко-
мерно внимание на Яо и да осъждаме Дзие, би било 
по-разумно да помирим двете и да се слеем с Дао.  

Великата Пръст ме обременява с форма, натоварва 
ме с усилията на живота, разтоварва ме от грижите, 
когато остарея и ме обвива в покоя на смъртта. Така 
че, ако аз приемам с лекота живота си, по същата при-
чина трябва да приема с готовност и смъртта. 76 

 
Скриваш лодката си в дефилето, а рибарската си 

мрежа в блатото и си казваш, че са на сигурно място. 
Но в полунощ, някой здрав мъж ги нарамва и ги отна-
ся, а ти недоумяваш защо се е случило това. Смяташ, 
че си постъпил правилно, като си скрил малките неща 
в големите, и въпреки това, те те напускат. Но ако ти 
беше скрил света в света, така че нищо да не се изгуб-
ва, то това би била окончателната истина за постоянст-
вото на нещата.  

 
Проявил си смелост да приемеш човешка форма и 

се чувстваш удовлетворен. Но човешката форма пре-
минава през десет хиляди промени и не достига до 
крайна форма. Радостите ти в такъв случай, трябва да 
са безбройни. Затова, мъдрецът странства в царството, 
където нещата не го напускат и всички се запазват 
непроменени. Той е спокоен при ранна смърт; наслаж 

                                                 
76 Вероятно значението следва да е: „И така, ако направя жи-

вота си добър, по същата причина трябва да направя и смъртта си 
добра“. 
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  子 曰：“然 夫子何方之依？”孔子曰：“丘，天之戮民也。

虽然，吾与汝共之。”子 曰：“敢 其方？”孔子曰：“ 相造乎

水，人相造乎道。相造乎水者，穿池而  ；相造乎道者，无事

而生定。故曰： 相忘乎江湖，人相忘乎道 。”子 曰：“敢 

畸人？”曰：“畸人者，畸于人而侔于天。故曰：天之小人，人之

君子；人之君子，天之小人也。” 

 
 

   回 仲尼曰：“孟 才，其母死，哭泣无涕，中心不戚，居

 不哀。无是三者，以善  盖 国，固有无其 而得其名者

乎？回壹怪之。”仲尼曰：“夫孟 氏尽之矣， 于知矣，唯 之

而不得，夫已有所 矣。孟 氏不知所以生，不知所以死。不知

就先，不知就后。若化 物，以待其所不知之化已乎。且方将

化， 知不化哉？方将不化， 知已化哉？吾特与汝，其梦未始

 者邪！且彼有 形而无 心，有旦宅而无情死。孟 氏特 ，

人哭亦哭，是自其所以乃。 

[10] 且也相与‘吾之’耳矣，庸 知吾所 ‘吾之’乎？且汝梦 

 而厉乎天，梦  而没于渊。不 今之言者，其 者乎？其梦

者乎？造适不及笑，献笑不及排，安排而去化，乃入于寥天

一。” 

 
 

  意而子  由， 由曰：“ 何以 汝？”意而子曰“  我：

汝必躬服仁 而明言是非。” 由曰：“而系来  ？夫 既已黥

汝以仁 ，而劓汝以是非矣。汝将何以游夫遥 恣睢 徙之涂

乎？” 
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  意而子曰：“虽然，吾愿游于其藩。” 由曰：“不然。夫盲者

无以与乎眉目 色之好，瞽者无以与乎青黄黼黻之 。”意而子

曰：“夫无庄之失其美，据梁之失其力，黄帝之亡其知，皆在炉

捶之 耳。庸 知夫造物者之不息我黥而 我劓，使我乘成以随

先生邪？” 由曰：“噫！未可知也。我 汝言其大略：吾 乎！

吾 乎！（左“姊”字去“女”，右“ ”音）万物而不  ， 及

万世而不 仁， 于上古而不 老，覆 天地、刻雕 形而不 

巧。此所游已！” 
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дава се на старостта; изпитва удоволствие от началото; 
изпитва удоволствие от края. Ако той може да служи 
за образец на хората, то колко безусловно биха подра-
жавали на такъв образец десетте хиляди неща. И всич-
ки промени биха му подражавали! 

 
Дао има своята реалност и своите знаци, но няма 

действие и форма. Можеш да го предоставиш другиму, 
но не можеш да го получиш; можеш да го имаш, но не 
можеш да го видиш. То е източник само на себе си и е 
своя естествена обител. То е било преди Небето и зе-
мята да се появят, водейки началото си от древни вре-
мена. Одухотворило е духовете и Бога; създало е Небе-
то и земята. То се намира отвъд най-високата точка и 
въпреки това не можеш да го наречеш извисено; пре-
бивава под шестте посоки, и въпреки това не можеш да 
го наречеш дълбоко. Родено е преди Небето и земята, и 
въпреки това, не можеш да кажеш, че е съществувало 
отдавна; по-отдалечено във времето е от най-древните 
времена, но не можеш да го наречеш старо.  

 
Сиуей получил Дао, повдигнал небето и задържал 

земята77. Фуси се изпълнил с празнотата му и се слял с 
майката на дъха. Голямата Мечка приела светлината 
му и от дълбока древност яркостта � не угасвала. 
Слънцето и Луната се потопили в потока на вечното му 
движение и от незапомнени времена не са спрели. 
Канпи приел мощта му и изкачил планината Кунлун. 
Пини получил лекотата му и преминал през великата 

                                                 
77 Персонажите в този абзац са божества или митически съз-

дания, но митовете, които Джуандзъ използва в много случаи не 
са познати, така че интерпретацията на места е много несигурна.  
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   回曰：“回益矣。”仲尼曰：“何 也？”曰：“回忘仁 

矣。”曰：“可矣，犹未也。”他日  ，曰：“回益矣。”曰：

“何 也？”曰：“回忘礼 矣！”曰：“可矣，犹未也。”他日 

 ，曰：“回益矣！”曰：“何 也？”曰：“回坐忘矣。”仲尼蹴

然曰：“何 坐忘？” 回曰：“堕肢体，黜 明，离形去知，同

于大通，此 坐忘。”仲尼曰：“同 无好也，化 无常也。而果

其 乎！丘也 从而后也。” 
 

  子 与子桑友。而霖雨十日，子 曰：“子桑殆病矣！”裹 而

往食之。至子桑之 ， 若歌若哭，鼓琴曰：“父邪！母邪！天

乎！人乎！”有不任其声而  其 焉。子 入，曰：“子之歌

 ，何故若是？”曰：“吾思夫使我至此 者而弗得也。父母 欲

吾 哉？天无私覆，地无私 ，天地 私 我哉？求其 之者而

不得也！然而至此 者，命也夫！” 
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река. Дзиен У го придобил и заживял във великата 
планина. 78 Жълтият Император приел благодатта му и 
се възнесъл до облачните небеса. Джуан Сю го полу-
чил, и се уединил в Мрачния Дворец. Юцян го придо-
бил и се установил на предела на севера. Царицата 
Майка на Запада го получила и заела мястото си върху 
Шаогуан – никой не е виждал началото �, никой не 
знае къде е краят �. Пънсу приел дълголетието му и 
живял от епохата на Шун до управлението на Петте 
Диктатора79. Фу Юе се сдобил с могъществото му, ста-
нал министър на Удин и разпрострял властта си над 
целия свят; след което Фу Юе преодолял височината 
до Източния Господар, с единия си крак стъпил върху 
Коша с Пресятото Зърно, а с другия върху Опашката, и 
заставайки така, заел мястото си сред звездите80. 

 
Нанбо Дзъкуей попитал Криво-Гърбата Жена:  
– Ти си стара на години, а кожата ти е като на дете. 

Как е възможно това? 
– Аз чух Дао! 
– Може ли да бъде научен Дао? – запитал Нанбо 

Дзъкуей.  

                                                 
78 Канпи е бог на митичните планини Кунлун на Запада, Пини 

е бог на жълтата река, а Дзие У е бог на планината Tай.  
79 Жълтият Император и Джуан Сю са легендарни владетели. 

Царицата Майка на Запада е безсмъртен дух, който живее в да-
лечния запад. Юцян е божество от далечния север. Животът на 
Пънсу е продължил, според традиционното летоброене, от 26 до 7 
век пр. Хр.  

80 Фу Ю е често споменаван като високо поставен служител 
на владетеля на Шан, Удин (според традиционното летоброене 
живял от 1324 до 1266 г. пр. Хр.), но се знае малко за легендата, 
според която той се възнесъл към небето и се превърнал в звезда.  



 159

– За Бога, как би станало това? Каквото и да е това, 
ти не би могъл да го направиш. Ще ти разкажа за Бу-
лян И – той притежава дарбата на мъдрец, но не и Дао 
на мъдреца, докато аз имам Дао на мъдреца, но не и 
дарбата на мъдрец. Помислих си, че бих могла да го 
обучавам, за да видя дали действително бих го добли-
жила до мъдреца. По-лесно е да се обясни Дао на 
мъдреца на някого, който притежава дарбата на 
мъдрец, разбираш, нали.  

[9]81 
И така, започнах да обяснявам и не се отделих от 

него в продължение на три дни, и след това той беше 
способен да се отдели от света. След като се беше от-
делил от света, аз го наставлявах още седем дни, и след 
това време той можеше да отдели нещата от себе си. 
Когато отдели нещата от себе си, аз стоях до него още 
девет дена, след което той можеше да отдели живота 
от себе си. След като беше отделил живота от себе си, 
той получи светлината на зората. Когато постигна и 
това, той осъзна своето усамотение. След като прозря 
самотата си, той беше способен да унищожи миналото 
и настоящето, а след като се справи и с това, той беше 
достатъчно чист, за да навлезе там, където няма живот 
и смърт. Това, което умъртвява живота, не умира; това, 
което поражда живота, не живее82. Ето какво е то: не 
съществува нищо, което то да отпраща, и нищо, което 
да посреща; нищо, което да разрушава и нищо, което 

                                                 
81 Откъс [9]. Варианти на превод – с. 306. 
82 Т. е. , за това, което се издига над категориите ’живот’ и 

’смърт’, не може да се каже, че е живяло, или че е умряло; само 
това, което признава съществуването на такива категории, попада 
в тяхното определение.  
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да довършва. Името му е ’Мир-в-Битката’. След битка-
та то постига завършеност. 

 
Нанбо Дзъкуей попитал:  
– От къде чу това? 
– Чух това от Нашареният с мастило, а Нашареният 

с мастило чул това от внука на Повторения Разказ. 
Внукът на Повторения Разказ чул това от Виждащия 
Ясно; Виждащият Ясно пък чул това от Споделеното 
Единство, а Споделеното Единство чул това от Очак-
ващият Полза. Очакващият Полза чул това от Изказа-
ното Чудо, Изказаното Чудо чул това от Мрачната Не-
известност, а Мрачната Неизвестност чул това от Пос-
вещението в Тайнството. Посвещението в Тайнството 
чул това от Подражаването на Източника! 

 
Учителят Съ, Учителят Ю, Учителят Ли и Учителят 

Лай разговаряли по между си.  
– Кой може да види в не-действието (кит. у-вей ) – 

своята глава, в живота – своя гръб, и в смъртта – своя 
задник?, – бил въпросът на всички. – Кой е наясно, че 
животът и смъртта, съществуванието и разрушението, 
всички те се намират в едно-единствено тяло? Аз ще 
бъда негов приятел! 

Четиримата мъже се погледнали един друг и се ус-
михнали. Нямало разединение в сърцата им и така, че-
тиримата станали приятели.  

Внезапно Учителят Ю се разболял. Учителят Съ 
отишъл да разбере как е.  

– Невероятно! – отговорил Учителят Ю. – Създате-
лят ме превръща в уродливо създание, ето виж! Гърбът 
ми се извива нагоре като гърбица, а жизнените ми ор-
гани са в най-горната част на тялото ми. Брадата ми е 
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скрита в пъпа, раменете ми са високо над главата, а 
плитката ми сочи небето. Трябва да се е нарушил ба-
лансът между Ин и Ян! 

Но въпреки това, в сърцето си той останал спокоен 
и равнодушен. Влачейки тялото си неуверено към кла-
денеца, погледнал отражението си и се смаял:  

– Мили боже! Създателят ме е превърнал в това из-
чадие! 

– Изпълнен ли си с негодувание? – попитал Учите-
лят Съ.  

– Ами, срещу какво да негодувам? Ако продължа 
да се променям, вероятно след време той ще промени 
лявата ми ръка в петел. В такъв случай, ще мога да се 
посветя на нощно бдение. А може би след време ще 
превърне лявата ми ръка в ловен лък, с който ще успея 
да убия бухал и да го изпека. Или може би след още 
време той ще направи от бутовете ми колела на каруца. 
Тогава, с душевния порив на коня, аз ще се издигна 
високо и ще се впусна в езда. За какво ще ми е необхо-
дима вече карета? 

Получих живота, тъй като часът за това настъпи; и 
ще го загубя, защото такъв е редът на нещата. Живей в 
съгласие с времето си и се вмести в този ред, и тогава 
нито скръбта, нито радостта ще се докоснат до теб. В 
древността това състояние е било наречено ’освобож-
даване от ограничението’. Има такива, които не могат 
да бъдат свободни, тъй като са оковани в нещата. Но 
нищо не може да надделее над Небето – и така е било 
винаги. Срещу какво бих се възпротивил? 

 
Внезапно Учителят Лай се разболял. Дишайки теж-

ко, хриптейки, той лежал, очаквайки смъртта. Жена му 
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и децата му, събрани в кръг около него, плачели. Учи-
телят Ли, който бил дошъл, за да узнае как е, казал:  

– Тихо! Отдръпнете се! Не смущавайте процеса на 
преобразяването! 

Тогава той се облегнал на вратата и заговорил на 
Учителя Лай:  

– Колко необикновен е Създателят! Какво ли въз-
намерява да направи от теб? Къде е намислил да те от-
прати? Дали ще те превърне в черен дроб на плъх? Или 
ще те превърне в крайник на насекомо? 

Учителят Лай отговорил:  
– Детето, което слуша пред родителите си и отива 

там, където му е казано да отиде, на изток или на за-
пад, на юг или на север. А Ин и Ян – колко много по-
вече биха значели те за човека от майката и бащата! И 
ето, те ме доведоха пред прага на смъртта, и ако аз от-
кажа да им се подчиня, колко непокорен бих се пока-
зал! В какво е тяхната грешка? Великата Пръст ме об-
ременява с форма, затруднява ме с усилията на живота, 
разтоварва ме от грижите, когато остарея и ме потапя в 
покоя на смъртта. Така че, ако аз приемам добре живо-
та, по същата причина трябва да приема с готовност и 
смъртта. Ако изкусен ковач отлива метал и този метал 
се надигне и рече: „Аз настоявам да бъда излят като 
Мойе!83“, ковачът със сигурност ще разпознае в него 
зло-вещ метал. Сега, имайки смелостта да приема чо-
вешка форма веднъж, аз заявявам: „Не искам да бъда 
нищо друго, освен човек! Нищо друго, освен човек!“, 
Създателят ще ме сметне за най-прокълнатия човек. 
Сега вече аз мисля за небето и земята като за огромна 
пещ, а за Създателя като за вещ ковач. Къде би ме изп-

                                                 
83 Прочутият меч на царя на У, Хълю (517 – 496 г. пр. Хр.)  
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ратил, където не би било добре за мен? Сега примире-
но ще се оттегля да спя, и ще се събудя в трескаво 
очакване.  

 
Тримата приятели – Учителят Санху, Мъндзъ Фан 

и Учителят Цинджан, си казали: „Кой може да се събе-
ре с другите, без да се събере с другите? Кой може да 
прави нещо с другите, без да прави нещо с другите? 
Кой може да се извиси до небесата, да се слее с мъгли-
те, да преброди безкрайността и да отхвърли живота 
завинаги?“ Тримата мъже се погледнали един друг и се 
усмихнали. Нямало разединение в сърцата им и те ста-
нали приятели.  

След като минало известно време, без да се случи 
нещо, Учителят Санху умрял. Той все още не бил пог-
ребан, когато Конфуций, който чул за смъртта му, изп-
ратил Дзъгун да помогне за погребението. Когато Дзъ-
гун пристигнал, той открил, че един от приятелите на 
мъртвия плетял венци за копринените буби, докато 
друг подрънквал на лютня. Сливайки гласовете си, те 
изпълнявали следната песничка:  

Ах, Санху! 
Ах, Санху! 
Ти се върна към своята истинска форма, 
Докато ние си оставаме хора, о! 
Дзъгун прибързано попитал:  
– Що за тържествено опело е това – да се пее в при-

съствието на трупа? 
Двамата мъже се спогледали и се разсмели:  
– Какво знае този човек за значението на церемо-

нията? – запитали се те.  
Дзъгун се завърнал и разказал на Конфуций какво 

видял.  
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– Наистина, що за хора са това? – възмущавал се 
той. – Не спазват подходящото поведение, отнасят се с 
пренебрежение към собствения си вид, и вместо да на-
ложат подобаващо изражение върху лицата си, те пеят 
в присъствието на трупа! Не се сещам за подходящо 
име на хора като тях! Що за хора са това? 

 – Хора като тези – обяснил Конфуций – странстват 
отвъд света; а хора като мен бродят вътре в него. От-
въд и вътре не би следвало да се срещнат. Беше глупа-
во от моя страна да изпратя теб да поднесеш съболез-
нованията ми. Дори в онзи момент те са били едно ця-
ло със Създателя, като хора, сливащи се с единния дъх 
на Небето и земята. За тях животът е отекла подутина, 
изпъкнала безформеност, а смъртта е изчистване от 
възпалението, изтичане на цирея. За хора като тях не 
може да съществува въпроса за предимството на живо-
та пред смъртта? Те вземат телата на различни твари и 
ги съчетават в едно тяло. Те пренебрегват черния дроб 
и жлъчката, не се доверяват на очите и ушите си, не 
спират, за да променят посоката или да премислят от-
ново, да започнат отначало или да доведат до край за-
почнатото, не знаят откъде са тръгнали, нито накъде 
вървят. Безцелни, те бродят отвъд лъжата и пошлостта, 
скитат свободно и леко, служейки единствено на не-
действието. Защо трябва да се терзаят и да полагат 
прекалени грижи за церемониите на грубия свят и да 
приковат погледите и слуха на тълпата? 

Дзъгун запитал:  
– Добре, Учителю, но кое е онова ’царство’, в което 

ти пребиваваш? 
Конфуций отговорил:  
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– Аз съм един от онези хора, които са наказани от 
Небето. Въпреки това, ще споделя с теб това, което 
имам.  

– Тогава може ли да попитам за света? – подел Дзъ-
гун.  

Конфуций отговорил:  
– Рибата вирее добре във водата, а човекът получа-

ва благодатта в Дао. За онези, които обитават водата, 
изкопай езерце и те ще открият достатъчно храна в не-
го. За онези, които обитават Дао, не се тревожи и тех-
ният живот ще бъде защитен. И така, казано е, че ри-
бите забравят една за друга във водата, а хората забра-
вят един за друг в Дао.  

Дзъгун запитал:  
– Може ли да науча още за отделния човек? 
– Отделният човек е отделен от останалите хора, но 

той следва Небето. И така, казано е, че малкият човек, 
който принадлежи на Небето, е благородният измежду 
хората; благородният измежду хората, е малкият, кой-
то принадлежи на Небето.  

 
Йен Хуей разказал на Конфуций следното:  
– Когато майката на Мънсун Цай умряла, той я оп-

лакал, без да пролее сълза, сърцето му не било опеча-
лено, а докато съпровождал погребението, в погледа 
му нямало тъга. Той привлякъл вниманието с това и 
така се прочул из цялата страна Лу, заради превъз-
ходния начин, по който понесъл погребението. Въз-
можно ли е да се получи такова признание, когато ня-
ма достатъчно факти, които да стоят зад спечеленото 
име? Смятам това за твърде странно, наистина! 

Конфуций отговорил:  
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– Мънсун направил всичко, което трябвало да се 
направи. Той преминал отвъд границите на обикнове-
ното разбиране, и даже би опростил нещата много по-
вече, но това не би било практично. Така или иначе, 
той все пак направил много за опростяването.  

Мънсун не знаел защо живее и защо умира. Не зна-
ел защо трябва да върви напред; не знаел и защо тряб-
ва да изостава. В процеса на промяна той се превръщал 
в нещо [наред с останалите неща], и просто очаквал 
следващата промяна в пълно неведение. Нещо повече, 
по време на промяната, как узнавал, че действително 
се променя? А когато не се променял, как разбирал, че 
все още не се е променил? Ти и аз едновременно – ние 
сънуваме и все още не сме се събудили. Но в неговия 
случай, това което се случва с тялото, не би наранило 
ума; дори нещо да застраши обителта на духа, чувства-
та му няма да бъдат пожертвани. Самият Мънсун е бу-
ден. Тъй като хората ридаят, той също ридае – това е 
причината, поради която той се държи така.  

[10]84 
Нещо повече, ние последователно казваме един на 

друг: „Аз правя това, Аз правя онова“, но от къде зна-
ем, че това ’Аз’, за което говорим има нещо общо с 
’Аз’? Сънуваш, че си птица и се рееш в небето; съну-
ваш, че си риба и се потапяш в езерото. Но в момента, 
когато ми разказваш това, не знам дали си буден или 
сънуваш. Да обвиняваш непрекъснато другите, не е по-
добро от това да се смееш, да се наслаждаваш на хуба-
вия смях, не е по-добро от това, да следваш нещата. 

                                                 
84 Откъс [10]. Варианти на превод – с. 310. 
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Наслаждавай се на вървенето и забрави за промяната, 
тогава ще влезеш в тайнствената единност на Дао. 

 
И Ърдзъ навестил Сю Ю85. Сю Ю започнал:  
– Каква помощ ти оказа Яо? 
И Ърдзъ отговорил:  
– Яо ми каза – „Трябва да се научиш на щедрост и 

справедливост, и да говориш ясно за правилното и 
грешното!“ 

– Тогава защо си дошъл при мен? – учудил се Сю 
Ю. – Яо вече е татуирал върху тялото ти щедростта и 
справедливостта, като ти е отрязъл носа с нормата за 
’правилно и грешно’.86 Следователно, как очакваш да 
скиташ надалеч, безгрижен и по избраните от теб пъ-
тища? 

– Това вероятно е така – казал И Ърдзъ. – Но аз бих 
желал, ако е възможно, да странствам в малко затънте-
но пространство от тях.  

– Невъзможно! – отсякъл Сю Ю. – Очите, които са 
слепи, не могат да изкажат красотата на лицата и тех-
ните черти; очите, лишени от зеници, не могат да се 
възхитят на красотата на цветните и избродирани коп-
ринени платове.  

И Ърдзъ възразил:  
– Да, но Уджуан пренебрегнала красотата си, Дзю-

лян пренебрегнал силата си, а Жълтият Император 
пренебрегнал мъдростта си – всички те били доволни 

                                                 
85 Отшелник от времето но Император Яо. Той вече се появи 

по-горе в текста.  
86 Татуирането върху тялото и отрязването на носа са били 

често срещани наказания.  
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да бъдат оформени повторно. 87 Откъде знаеш, че Съз-
дателят няма да изтрие необратимо татуираното върху 
мен, да залепи носа ми обратно и да ми позволи да из-
мина пътя до края, следвайки теб, Учителю? 

– А, – това никой не знае, – разколебал се Сю Ю. – 
Бих разговорял с теб, придържайки се към най-
важното. Този мой Учител, моят Наставник – той от-
съжда за десетте хиляди неща, но не смята себе си за 
справедлив; неговата щедрост се разпростира върху 
десет хиляди поколения, но той не счита себе си за ще-
дър. Той е по-древен от най-дълбоката древност, но не 
смята себе си за дълголетник; той покрива небето, носи 
земята, изсича и извайва безброй много форми, но не 
мисли, че е изкусен занаятчия. Само с него странствам 
аз.  

 
Йен Хуей казал:  
– Аз прочиствам ума си! 
Конфуций отговорил:  
– Какво искаш да кажеш с това? 
– Обърнах гръб на щедростта и справедливостта! 
– Това е хубаво. Но още нямаш Дао.  
На следващият ден двамата се срещнали отново и 

Йен Хуей казал:  
– Усъвършенствам се! 
– Какво искаш да кажеш? 
– Обърнах гръб на ритуалите и музиката! 

                                                 
87 Съдейки от контекста, Уджуан и Дзюлян трябва да са били 

отличени съответно заради тяхната красота и сила. Разбира се, 
първият има същата функция в текста като красивата Maoцян, 
спомената по-горе. Всички тези персонажи отвърнали поглед от 
личността си в Дао и били моделирани отново от Създателя. (Бел. 
Бъртън Уотсън) 
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– Това е хубаво. Но това все още не е Дао.  
На другият ден двамата се срещнали отново и Йен 

Хуей казал:  
– Усъвършенствам се! 
– Какво искаш да кажеш с това? 
– Мога седейки да забравя за всичко! 
Конфуций погледнал силно впечатлен и попитал:  
– Какво имаш пред вид, когато казваш, че седейки 

забравяш всичко? 
Йен Хуей обяснил:  
– Строшавам крайниците и тялото си, прогонвам 

интелекта и възприятието, изхвърлям формата, изко-
ренявам разбирането и уеднаквявам себе си с Великото 
Всеобхватно Пътуване. Такава е моята мисъл, когато 
казвам, че седейки забравям за всичко.  

Конфуций отговорил:  
– Ако ти си едно цяло с него, не би трябвало да 

имаш повече желания! Ако си преобразен, не би тряб-
вало да имаш вече никакво останало в теб постоянство. 
Значи, ти действително си достоен човек в крайна 
сметка!88 Ако позволиш, бих станал твой последова-
тел.  

 
Учителят Ю и Учителят Сан били приятели. 

Веднъж не спряло да вали цели десет дни. Учителят Ю 
си казал, че Учителят Сан вероятно се чувства зле, за-
вил малко ориз и го занесъл на приятеля си да го нах-
рани. Когато стигнал до вратата на Учителя Сан, чул 

                                                 
88 Джуандзъ вероятно е вложил хумор в думите на Конфуций 

от Беседите, VI, 9: „Учителят си казал: Какъв достоен човек е 
Хуей!“ 
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от вътре нещо подобно на песен или ридание, а някой 
подрънквал на лютня, припявайки:  

Татко? 
Майко? 
Небе? 
Човек? 
Звучало така, като че ли гласът нямало да издържи 

и певецът бързал да изпее думите.  
Учителят Ю влязъл вътре и възкликнал:  
– Какво казваш, пеейки тази песен! 
– Размишлявах върху това, което ме доведе до тази 

крайна нищета, но не намерих отговор. Баща ми и 
майка ми със сигурност не биха ми пожелали такава 
бедност. Небето се простира над всичко безразделно, 
земята поема товара на всичко без разлика – небето и 
земята не биха ме отлъчили, за да ме превърнат в 
бедняк. Опитвам се да открия кой причинява това, но 
не намирам отговор. Все пак, ето ме тук – на ръба на 
нищетата. Това трябва да е съдба!  



 171

 

庄子·内篇· 帝王第七 

Джуандзъ 

Вътрешни глави 

Глава 7 

ЗА ЦАРЕ И ИМПЕРАТОРИ 
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  缺 于王倪，四 而四不知。ｎｉｅ４缺因 而大喜，行 

以告蒲衣子。蒲衣子曰：“而乃今知之乎？有虞氏不及泰氏。有

虞氏其犹藏仁以要人，亦得人矣，而未始出于非人。泰氏其 徐

徐，其 于于。一以己  ，一以己 牛。其知情信，其德甚

真，而未始入于非人。” 

 

  肩吾 狂接 。狂接 曰：“日中始何以 女？”肩吾曰：“告

我：君人者以己出 式 度，人孰敢不听而化 ！”狂接 曰：

“是欺德也。其于治天下也，犹涉海 河而使蚊 山也。夫圣人

之治也，治外夫？正而后行， 乎能其事者而已矣。且 高 以

避囗（左“矢”右“曾”音）弋之害，鼷鼠深穴乎神丘之下以避熏 

之患，而曾二虫之无知？” 

 

  天根游于殷 ，至蓼水之上，适遭无名人而 焉，曰：“  

 天下。”无名人曰：“去！汝鄙人也，何 之不豫也！予方将与

造物者 人，  又乘夫莽眇之 ，以出六 之外，而游无何有

之 ，以  囗（左“土”右“良”音）之野。汝又何帛以治天下感

予之心 ？” [11]又  ，无名人曰：“汝游心于淡，合气于

漠， 物自然而无容私焉，而天下治矣。” 
 

   子居 老 ，曰：“有人于此，向疾强梁，物 疏明，学道

不倦，如是者，可比明王乎？”老 曰：“是於圣人也，胥易技

系， 形 心者也。且也虎豹之文来田，囗（“ ”字以“犭”代

“ ”）狙之便 嫠之狗来藉。如是者，可比明王乎？” 子居蹴

然曰：“敢 明王之治。”老 曰：“明王之治：功盖天下而似不
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自己，化 万物而民弗恃。有莫 名，使物自喜。立乎不 ，而

游于无有也。” 
 

   有神巫曰季咸，知人之死生、存亡、 福、寿夭，期以 月

旬日若神。 人 之，皆弃而走。列子 之而心醉， ，以告 

子，曰：“始吾以夫子之道 至矣， 又有至焉者矣。” 子曰：

“吾与汝既其文，未既其 。而固得道与？ 雌而无雄，而又奚

卵焉！而以道与世亢，必信，夫故使人得而相汝。  与来，以

予示之。” 
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Ху Бусие разпитвал Уан Ни. Четири пъти му задал 
въпрос и четири пъти Уан Ни казал, че не знае. Ние 
Цюе се отправил куцукайки, обзет от силна радост към 
Учителя Пуи и му разказал. Учителят Пуи казал:  

– Ти чак сега ли проумяваш това?89 Човек от рода 
Йоую не бил достоен съперник на човек от рода Тай90. 
Йоую разчитал на човеколюбието и се трудел да спе-
чели хората на своя страна. Той сполучил да убеди хо-
рата, но никога не преминал [в областта на] ’не-
човека’. А човекът от Тай – той си лягал спокоен и ос-
вободен; събуждал се наивен и празен. Понякога си 
представял, че е кон, а понякога си представял, че е 
крава. Разбирането му заслужавало истинско доверие; 
добродетелта му била съвършено истинска. Той никога 
не бил влизал в областта на ’не-човека’.91 

 
Дзиен У отишъл да види лудия Дзие Ю. Дзие Ю 

запитал:  

                                                 
89 Относно Ние Джуе и Уан Ни стана дума по-горе в текста. 

Учителят Пуи е вероятно същият като Учителя Пии, който на 
друго място в Джуандзъ, се появява като учителя на Уан Ни. Спо-
ред коментаторите, радостта на Nieh Ch’üeh произлизала от факта, 
че той в крайна сметка осъзнал, че не съществуват отговори на 
въпросите.  

90 ’Човекът от рода Йоую’ е мъдрият владетел Шун, идеалът 
на Конфуцианските философи. ’Човекът от рода Тай’ е бегло раз-
познат като владетел от дълбоката древност.  

91 Съществуването на категорията ’не-човек’ зависи от прие-
мането на категорията ’човек’. Шун не можел да стигне по-далече 
от категорията ’човек’, следователно той никога не достигнал об-
ластта на ’не-човека’. Tай от друга страна бил способен да преми-
не всички такива категории.  
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  明日，列子与之  子。出而 列子曰：“ ！子之先生死

矣！弗活矣！不以旬数矣！吾 怪焉， 湿灰焉。”列子入，泣

涕沾襟以告 子。 子曰：“ 吾示之以地文，萌乎不震不正，

是殆 吾杜德机也。 又与来。”明日，又与之  子。出而 

列子曰：“幸矣！子之先生遇我也，有 矣！全然有生矣！吾 

其杜权矣！”列子入，以告 子。 子曰：“ 吾示之以天壤，名

 不入，而机 于踵。是殆 吾善者机也。 又与来。”明日，

又与之  子。出而 列子曰：“子之先生不 ，吾无得而相

焉。  ，且 相之。”列子入，以告 子。 子曰：“吾 示之

以以太冲莫 ，是殆 吾衡气机也。 桓之  渊，止水之  

渊，流水之  渊。渊有九名，此 三焉。 又与来。”明日，

又与之  子。立未定，自失而走。 子曰：“追之！”列子追之

不及。反，以  子曰：“已 矣，已失矣，吾弗及已。” 子

曰：“ 吾示之以未始出吾宗。吾与之虚而委蛇，不知其 何，

因以 弟靡，因以 波流，故逃也。”然后列子自以 未始学而

 。三年不出， 其妻爨，食豕如食人，于事无与 。雕琢 

朴， 然独以其形立。 而封哉，一以是 。 
 

  无 名尸，无  府，无 事任，无 知主。体尽无 ，而游

无朕。尽其所受乎天而无 得，亦虚而已！至人之用心若 ，不

将不迎， 而不藏，故能 物而不 。 

 
 

  南海之帝 囗（“修”字以“黑”代“彡”音）北海之帝 忽，中

央之帝  沌。与忽 相下遇于 沌之地， 沌待之甚善。与忽
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   沌之德，曰：“人皆有七 以 听食息此独无有，   

之。”日 一 ，七日而 沌死。 



 177

– Какво ти каза Джун Шъ онзи ден?92 
Дзиен У отговорил:  
– Той ми каза, че господарят на хората трябва да 

измисли свои собствени закони, правила, церемонии и 
предписания и тогава няма да има такъв, който да не 
му се подчини и да не бъде преобразен от тях. 

Лудият Дзие Ю казал:  
– Това е лъжлива добродетел! Да се опитваш да уп-

равляваш такъв свят, е като да се опитваш да преми-
неш океана, да пробиеш реката, или да направиш от 
рамото на комара планина! Когато мъдрецът управля-
ва, управлява ли онова, което е отвън? Той първо се 
уверява в себе си и тогава действа. Той трябва да е на-
пълно сигурен, че нещата могат да правят това, което 
трябва и това е всичко. Птицата лети високо в небето, 
където може да избегне опасността от опънатите тети-
ви. Полската мишка се заравя дълбоко под свещения 
хълм, където няма да се тревожи от хората, които раз-
копават или опушват наоколо. Нима ти имаш по-малко 
разум от тези две малки създания? 

 
Тиен Гън се удивлявал на изгледа от слънчевата 

страна на планината Ин. Когато стигнал до бреговете 
на Река Ляо, случило се така, че срещнал Безименния 
Човек. Той заразпитвал човека:  

– Моля те, кажи ми как да управлявам света? 
Безименният Човек му отговорил:  
– Стой далеч от мен, селяко! Що за досаден въпрос 

е това! Тъкмо се канех да последвам Създателя! Ако 

                                                 
92 Дзиен У и Дзие Ю вече се появиха в текста. Нищо не е из-

вестно за Джун Шъ. Придържам се към Ю Юе, който приема жъ 
в значението му на ’онзи ден’.  
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това мe отегчи, ще яхна Леката и Бързокрила Птица 
отвъд шестте посоки, бродейки из Изгубеното-Някъде-
Си и живеейки в Просторно-и-Безграничното поле. 
Защо ти е притрябвало да знаеш93 за управлението на 
света и да безпокоиш мислите ми?  

Но Тиен Гън повторил въпроса си. Безименният 
Човек отговорил:  

[11]94 
– Нека ума ти странства в простотата, слей духа си 

с необятното, следвай нещата по начина, по който са и 
не оставяй място за лични възгледи – и светът тогава 
ще бъде управляван. 

 
Йендзъ Дзю95 посетил Лао Дан и му рекъл:  
– Ето един човек, бърз като ехото, силен като гре-

дата, с изумително ясно разбиране относно принципи-
те на нещата, изучаващ Пътя, без да пести усилия – чо-
век като този би могъл да се мери с просветления крал, 
така ли е? 

Лао Дан отговорил:  
– В сравнение с мъдреца, човек като този е роб – 

черноработник, занаятчия, завързан за таланта си, из-
тощаващ тялото и измъчващ ума си. Казват, че краси-
вите шарки на тигъра и леопарда са това, което под-

                                                 
93 Следвам традиционната интерпретация, макар никой да не 

е успял да установи със сигурност значението на този герой. Дру-
ги интерпретации са: „Как намираш свободно време да дойдеш?“ 
и т. н. , „Какъв е този отвлечен разговор, който начеваш относно 
управлението на света“, и т. н.  

94 Откъс [11]. Варианти на превод – с. 314. 
95  Вероятно се търси връзка с хедонистичния философ Ян 

Джу.  
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мамва ловците, пъргавината на маймуните и усета у 
кучетата да хващат плъхове 96  е, което ги връзва на 
синджир. Възможно ли е човек като този да се мери с 
просветления владетел? 

Йендзъ Дзю, напълно слисан, запитал:  
– Мога ли да попитам за управлението на просвет-

ления владетел? 
Лао Дан казал:  
– За управлението на просветления владетел? Не-

говите постижения покриват с гъста мъгла света, но 
изглежда, не са негово собствено дело. Неговото пре-
образяващо влияние докосва десетте хиляди неща, но 
хората не зависят от него. У него няма поощрение или 
възхвала – той оставя всичко да открие своята собстве-
на наслада. Той стъпва върху това, чиято дълбочина не 
може да се измери и странства там, където няма абсо-
лютно нищо. 

 
Живял в Джен шаманът на кучетата на име Дзи Си-

ен. Той можел да предскаже дали хората ще живеят 
или ще умрат, ще оздравеят или ще залинеят, ще бъдат 
благополучни или неблагополучни, ще живеят дълго 
или ще умрат млади, можел да предскаже годината, 
месеца, седмицата97, деня, като че ли той самият бил 
бог. Когато хората от Джен го зърнели, изоставяли 
всичко и се отстранявали от пътя му. Лиедзъ отишъл 
да го види и бил напълно опиянен. Връщайки се, той 
казал на Хъдзъ98:  

                                                 
96 Прочитът е лиу в съгласие със съответния абзац в глава 12.  
97 Древната десет-дневна седмица.  
98 Даоисткият философ Лиедзъ, вече споменат по-горе. Худзъ 

е негов наставник.  
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– По-рано смятах, Учителю, че твоето Дао е съ-
вършено. Но сега разбирам, че съществува нещо дори 
по-висше! 

Худзъ отговорил:  
– Вече съм ти разкрил всички външни форми, но 

все още не съм ти показал същността – и ти мислиш, 
че си усвоил моето Дао? Може да видиш цяло ято ко-
кошки, но ако няма петел, как ще измътят плодовити 
яйца? Взимаш това, което знаеш за Дао и го размахваш 
пред лицето на света в очакване да ти повярват! Това е 
причината хората да виждат през теб. Опитай се да до-
ведеш твоя шаман следващият път и аз ще му покажа 
кой съм. 

На следващият ден Лиедзъ довел шамана, за да го 
срещне с Худзъ. Когато по-късно излезли от стаята, 
шаманът казал:  

– Моите съболезнования – твоят учител умира! Не 
е останал живот в него – едва ли ще изкара и седмица-
та. Видях нещо странно – нещо като мокра пепел! 

Лиедзъ се върнал в стаята плачешком, сълзите му 
мокрели яката на робата му, и разказал на Худзъ как-
вото чул. Худзъ отговорил:  

– Току-що аз му се явих със формата на Земята – 
неподвижен и притихнал, без нещо в мен да се движи, 
без нещо да се надига. Той вероятно е видял у мен 
Проявленията на Затихващото Свойство.99 Нека дойде 
отново. 

На следващият ден двамата отново пристигнали 
при Худзъ, а когато излезли, шаманът казал на Лиедзъ:  

                                                 
99 Качеството на това място носи смисъла на витална сила. 

Книгата на Промените, Сицъ 2: „Великата Сила на Небето и Зе-
мята се нарича живот“.  
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– Сигурно е било късмет, че учителят ти срещна 
мен! Той ще оздравее – в него са всички признаци на 
живот! Видях кипенето на това, което беше затихнало 
преди!  

Лиедзъ влязъл и разказал това на Худзъ:  
– Този път се явих пред него като Небето и Земята 

– без име и без съдържание в него, от друга страна ка-
то проявленията, изхождащи от петите. Вероятно той 
видя у мен Действията на Добрия100. Убедих го да дой-
де още веднъж. 

На следващият ден двамата посетили Худзъ за по-
реден път, а когато си тръгвали, шаманът казал на Ли-
едзъ:  

– Твоят Учител никога не е същият. Нямам способ 
да видя лицето му! Ако той се опита да остане не-
подвижен, тогава ще дойда и ще го прегледам отново. 

Лиедзъ влязъл обратно и разказал това на Худзъ. 
Худзъ започнал:  
– Този път се появих в образа на Великото Необят-

но от Където Нищо не се Изплъзва. Вероятно той видя 
в мен Проявленията на Успокоения Дъх. Където водо-
въртежните вълни101 се сбират, има бездна; където ти-
хите води се сбират, има бездна; където течащите води 
се сбират, има бездна. Бездната има девет имена, а аз 

                                                 
100 Езикът на целия този абзац, излишно е да се казва, е пред-

намерено завоалиран. Нарицателното ’Добрият’ може да има ня-
каква връзка с абзаца в Промените, Сицъ I: „Последователната 
смяна на ’ин’ и ’ян’ е т. нар. Дао. Което го движи е добротата“. 

101 Придържам се към допълненията в текста и интерпретаци-
ята на Ма Сюлун.  
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съм му показал три102. Опитай се да го доведеш още 
веднъж.  

На следващият ден двамата пристигнали да видят 
Худзъ отново, но още преди шаманът да се спре пред 
Худзъ, умът му го напуснал и той побягнал. 

– Настигни го! – заповядал Худзъ, но макар че Ли-
едзъ побягнал след него, не успял да го настигне. 
Връщайки се, той казал на Худзъ:  

– Той се изпари! Изчезна! Не успях да го догоня! 
Худзъ обяснил:  
– Този път му се явих като Все Още Не-Излезлият 

от Своите Недра. Пристъпих към него празен, гънейки 
се и извъртайки се, не знаейки нищо за ’който’ или 
’каквото’ да е, веднъж потапяйки се, а друг път прегъ-
вайки се, понякога прииждах на вълни – ето защо той 
избяга. 

След всичко това Лиедзъ стигнал до заключението, 
че той никога не е започвал да изучава нещо103 истинс-
ки. Отишъл си в къщи и в продължение на три години 
не излязъл. Отменил жена си в оранжерията, хранел 
прасетата така сякаш хранел хора и не показвал пред-
почитания към нещата, които вършел. Той се очистил 
от резбарството и полирането и се завърнал към прос-
тотата, оставяйки тялото си самотно като пръстта. 
Сред заплетеното той останал запечатан и в тази един-
ственост завършил живота си. 

[12]104 
                                                 
102 Според коментаторите, трите форми на бездната в реда, 

изброен тук, са съответно третото, първото и второто от проявле-
нията на Худзъ.  

103 Т. е., той бил стигнал най-високото ниво на разбирането.  
104 Откъс [12]. Варианти на превод – с. 315. 
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Не се превръщай във въплъщение на славата, не 
бъди вместилище на мисловни схеми; не предприемай 
начинания; не бъди притежател на мъдрост. Въплъти 
най-пълно каквото няма край и странствай където няма 
диря. Разчитай на всичко, което си получил от Небето, 
но не мисли, че притежаваш нещо. Бъди празен, това е. 
Съвършеният Човек използва ума си като огледало – 
не преследва нищо, не приема радушно нищо, съответ-
ствайки (отвръщайки), но не задържайки нищо. По та-
зи причина, той съумява да се освободи от и да победи 
нещата, без да нарани себе си. 

 
Императорът на Южното Море бил наречен Шу 

[Краткотраен], императорът на Северното Море бил 
наречен Ху [Внезапен], императорът на централната 
територия бил наречен Хундун [Хаос]. Шу и Ху от 
време на време отивали да се срещнат в земята на 
Хундун, а Хундун се отнасял към тях много велико-
душно. Шу и Ху обмисляли как да му отвърнат на гос-
топриемството. „Всички хора – си казали те – имат по 
седем отвора, така че да виждат, чуват, ядат и дишат. А 
самият Хундун няма нито един. Нека се опитаме да му 
направим няколко.“ 

Всеки ден те пробивали по една дупка, и на седми-
ят ден Хундун умрял.  
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Ципи между пръстите 
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  [] 

  夫小惑易方，大惑易性。何以知其然邪？自虞氏招仁 以 天

下也，天下莫不奔命于仁 。是非以仁 易其性与？ 
 
 

  故   之：自三代以下者，天下莫不以物易其性矣！小人 

以身殉利；士 以身殉名；大夫 以身殉家；圣人 以身殉天

下。故此数子者，事 不同，名声 号，其于 性以身 殉，一

也。 

 
 

  臧与谷，二人相与牧羊而俱亡其羊。 臧奚事， 挟策  ；

 谷奚事， 博塞以游。二人者，事 不同，其于亡羊均也。 
 

  伯夷死名于首 之下，盗跖死利于 陵之上。二人者，所死不

同，其于残生 性均也。奚必伯夷之是而盗跖之非乎？ 
 
 

  天下尽殉也：彼其所殉仁 也， 俗 之君子；其所殉  

也， 俗 之小人。其殉一也， 有君子焉，有小人焉。若其残

生 性， 盗跖亦伯夷已，又 取君子小人于其 哉！ 
 
 

  且夫属其性乎仁 者，虽通如曾、史，非吾所 臧也；属其性

于五味，虽通如 儿，非吾所 臧也；属其性乎五声，虽通如 

 ，非吾所  也；属其性乎五色，虽通如离朱，非吾所 明

也。吾所 臧者，非所 仁 之 也，臧于其德而已矣；吾所 

臧者，非所 仁 之 也，任其性命之情而已矣；吾所  者，
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非 其 彼也，自 而已矣；吾所 明者，非 其 彼也，自 

而已矣。夫不自 而 彼，不自得而得彼者，是得人之得而不自

得其得者也，适人之适而不自适其适者也。夫适人之适而不自适

其适，虽盗跖与伯夷，是同 淫僻也。余愧乎道德，是以上不敢

 仁 之操，而下不敢 淫僻之行也。 
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[] 
Нека обясня. От Трите династии насам всеки в све-

та е променил своята неродена природа поради нещо 
външно. Малкият човек? – Той ще рискува смърт зара-
ди изгода. Рицарят? – ще рискува смърт заради слава. 
Висшият служител? – Той ще рискува смърт заради 
семейството. Мъдрецът? – той ще рискува смърт зара-
ди света. Всички тези различни хора се посвещават на 
дело по различен начин и са обвързани по различен 
начин, когато става въпрос за слава и репутация, но в 
погубването на своята неродена природа и рискуването 
на живота си за нещо те са едни и същи. 

[] 



 189

Burton Watson: 
[] 
Let me try explaining what I mean. From the Three 

Dynasties on down, everyone in the world has altered his 
inborn nature because of some [external] thing. The petty 
man? - he will risk death for the sake of profit. The knight? 
- will risk it for the sake of fame. The high official? - he 
will risk it for family; the sage? - he will risk it for the 
world. All these various men go about the business in a 
different way, and are tagged differently when it comes to 
fame and reputation; but in blighting their inborn nature 
and risking their lives for something they are the same.105 

[] 
 

 

                                                 
105 Тук и в следващите откъси от глави 8, 10 и 11 ползваме 

Burton Watson, Complete Works of Chuang Tzu. Това са външни 
глави в Джуандзъ (бел. ред.). 
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[] 
 

  故曰：“ 不可脱于渊，国之利器不可以示人。”彼圣人者，天

下之利器也，非所以明天下也。故 圣弃知，大盗乃止； 玉 

珠，小盗不起；焚符破玺，而民朴鄙； 斗折衡，而民不争； 

残天下之圣法，而民始可与  ；擢乱六律，   瑟，塞瞽 

之耳，而天下始人含其 矣； 文章，散五采， 离朱之目，而

天始人含其明矣。故曰：大巧若拙。削曾、史之行，  、墨之

口，攘弃仁 ，而天下之德始玄同矣。彼人含其明， 天下不 

矣；人含其 ， 天下不累矣；人含其知， 天下不惑矣；人含

其德， 天下不僻矣。彼曾、史、 、墨、  、工囗（左“亻”

右“垂”）、离朱，皆外立其德而囗（左“火”右“龠”音）乱天下

者也，法之所无用也。 

 
 

  子独不知至德之世乎？昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央

氏、栗 氏、 畜氏、  氏、赫胥氏、尊 氏、祝融氏、伏 

氏、神 氏，当是 也，民  而用之。甘其食，美其服， 其

俗，安其居， 国相望， 狗之音相 ，民至老死而不相往来。

若此之 ， 至治已。今遂至使民延  踵，曰“某所有 者”，

 粮而趣之， 内弃其 而外去其主之事，足迹接乎 侯之境，

   乎千里之外。 是上好知之 也！ 
 
 

  上 好知而无道， 天下大乱矣！何以知其然邪？夫弓弩 弋

机 之知多，  乱于上矣；  罔罟 笱之知多，  乱于水

矣；削格 落囗（上“四”下“且”音）罘之知多，  乱于 矣；
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知  毒、 滑 白、解垢同 之 多， 俗惑于 矣。故天下

每每大乱，罪在于好知。[13]故天下皆知求其所不知而莫知求其

所已知者，皆知非其所不善而莫知非其所已善者，是以大乱。故

上悖日月之明，下 山川之精，中堕四 之施，惴囗（“ ”字以

“大”代“心”音之虫，肖 之物，莫不失其性。甚矣，夫好知之乱

天下也！自三代以下者是已！舍夫  之民而悦夫役役之佞； 

夫恬淡无 而悦夫囗囗（左“口”右“享”）之意，囗囗（左“口”

右“享”）已乱天下矣。 
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[] 
Когато хората вярват на очите си, светът не може 

да бъде заслепен. Когато хората вярват на ушите си, 
светът няма да бъде изтощим. Когато хората разчитат 
на своята мъдрост, светът няма да бъде повече обър-
кан. Когато хората държат на своята добродетел, све-
тът повече няма да е крив. Хора като Цън, Шин, Ян, 
Мо, Музикантът Гуан, Майстор Джуи, или Ли Джу по-
казват добродетел от вън и така заслепяват и въвеждат 
в заблуда света. Това е път без стойност! 

[] 

[13]106 
В света всеки знае достатъчно, за да търси онова, 

което не знае, но никой не знае достатъчно, за да търси 
онова, което вече знае. Всеки знае достатъчно, за да 
порицава онова, което приема за лошо, но никой не 
знае достатъчно, за да разобличи онова, което вече е 
приел за добро. Ето как настъпва голямото объркване, 
затъмнявайки светлината на слънцето и луната, изсу-
шавайки силата на хълмовете и потоците, нарушавайки 
ритъма на четирите сезона. Няма насекомо, което пъл-
зи и ходи, няма птица, която пърха и лети, които не са 
загубили своята неродена природа. Така огромно е 
объркването, настъпило от жаждата за познание! 

                                                 
106 Откъс 13. Варианти на превод – с. 318. 
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Burton Watson: 
[] 
When men hold on to their eyesight, the world will no 

longer be dazzled. When men hold on to their hearing, the 
world will no longer be wearied. When men hold on to 
their wisdom, the world will no longer be confused. When 
men hold on to their Virtue, the world will no longer go 
awry. Men like Tseng, Shih, Yang, Mo, Musician K’uang, 
Artisan Ch’ui, or Li Chu all displayed their Virtue on the 
outside and thereby blinded and misled the world. As 
methods go, this one is worthless! 107 

[13] 
Burton Watson: In the world everyone knows enough 

to pursue what he does not know, but no one knows 
enough to pursue what he already knows. Everyone knows 
enough to condemn what he takes to be no good, but no 
one knows enough to condemn what he has already taken 
to be good. This is how the great confusion comes about, 
blotting out the brightness of sun and moon above, searing 
the vigor of hills and streams below, overturning the round 
of the four seasons in between. There is no insect that 
creeps and crawls, no creature that flutters and flies that 
has not lost its inborn nature. So great is the confusion of 
the world that comes from coveting knowledge! 

[] 

                                                 
107 Burton Watson, The Complete Works of Chuang Tsu.  
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[14] 

   有宥天下，不 治天下也。在之也者，恐天下之淫其性也；

宥之也者，恐天下之 其德也。天下不淫其性，不 其德，有治

天下者哉？昔 之治天下也，使天下欣欣焉人 其性，是不恬

也；桀之治天下也，使天下瘁瘁焉人苦其性，是不愉也。夫不恬

不愉。非德也；非德也而可 久者，天下无之。 
 
 

  人大喜邪， 于 ；大怒邪， 于 。  并 ，四 不至，

寒暑之和不成，其反 人之形乎！使人喜怒失位，居 无常，思

 不自得，中道不成章。于是乎天下始  卓 ，而后有盗跖、

曾、史之行。故 天下以 其善者不足， 天下以 其 者不

 。故天下之大不足以  。自三代以下者，匈匈焉 以   

事，彼何暇安其性命之情哉！ 

 
 

  而且 明邪，是淫于色也；  邪，是淫于声也； 仁邪，是

乱于德也；  邪，是悖于理也； 礼邪，是相于技也；  

邪，是相于淫也； 圣邪，是相于 也； 知邪，是相于疵也。

天下将安其性命之情，之八者，存可也，亡可也。天下将不安其

性命之情，之八者，乃始 卷囗（左“犭”右“ ”）囊而乱天下

也。而天下乃始尊之惜之。甚矣，天下之惑也！ 直 也而去之

邪！乃 戒以言之，跪坐以 之，鼓歌以囗（左“亻”右“舞”）

之。吾若是何哉！ 
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  故君子不得已而 莅天下，莫若无 。无 也，而后安其性命

之情。故 以身于 天下， 可以托天下； 以身于 天下， 

可以寄天下。故君子苟能无解其五藏，无擢其 明，尸居而 

 ，渊默而雷声，神 而天随，从容无 而万物炊累焉。吾又何

暇治天下哉！ 
 
 

  崔瞿 于老 曰：“不治天下，安藏人心？”老 曰：“女慎，

无 人心。人心排下而 上，上下囚 ，淖 柔乎  ， 
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[14]108 
Чувал съм за оставяне на света да бъде какъвто е, за 

ненамеса в света; никога не съм чувал за управление на 
света. Вие го оставяте от страх от разруха на неродена-
та природа на света; оставяте го от страх от отпадане 
на добродетелта от света. Ако природата на света не е 
развалена, ако светът не е лишен от благото си, за как-
во е нужно управляването на света? 

Много отдавна, когато мъдрецът Яо управлявал 
света, той направил света ярък и весел, се хората нас-
лаждавали в тяхната природа, но нямало спокойствие 
никъде. Когато тиранът Джие управлявал света, той 
направил света отегчителени спорен, хората намерили 
горчивина в природата си и нямало доволство никъде. 
Да няма спокойствие, да няма доволство е да се върви 
срещу Качеството, и никога не е имало някой в света, 
който да върви срещу Качеството и да оцелее дълго.  

[] 
Ако почтеният човек няма друг избор, освен да се 

насочи и да следва света, тогава тогава най-добрия път 
за него е не-действието. Докато има не-действие, той 
може да разчита на вярната форма на своята природа и 
съдба. Ако той цени своето собствено тяло по-високо 
от управляването на света, то той може да разчита на 
света. Ако той е по-внимателен към своето собствено 
тяло, отколкото към управляването на света, то светът 
е негов. Ако човек може наистина да пази цели своите 
пет жизнени органа, своето зрение и слушане, то той 
ще притежава устойчива стабилност и драконово зре-
ние,  тишината  на дълбоки води и гласа на гръм. Него- 

                                                 
108 Откъс 14. Варианти на превод – с. 322. 
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廉 雕琢，其 焦火，其寒凝冰，其疾俯仰之 而再 四海之

外。其居也，渊而静；其 也， 而天。  而不可系者，其唯

人心乎！昔者黄帝始以仁  人之心， 、舜于是乎股无囗

（“跋”字以“月”代“足”音ｂ）， 无毛，以 天下之形。愁其

五藏以 仁 ，矜其血气以 法度。然犹有不 也。 于是放囗

（“灌”字以“ ”代“氵”音）兜于崇山，投三苗于三囗（左“山”

右“危”），流共工于幽都，此不 天也。夫施及三王而天下大 

矣。下有桀、跖，上有曾、史，而儒墨 起。于是乎喜怒相疑，

愚知相欺，善否相非， 信相 ，而天下衰矣；大德不同，而性

命 漫矣；天下好知，而百姓求竭矣。于是乎斤 制焉， 墨 

焉，椎 决焉。天下脊脊大乱，罪在 人心。故 者伏 大山囗

（左“山”右“甚”音）岩之下，而万乘之君 栗乎庙堂之上。今世

殊死者相枕也，桁 者相推也，形戮者相望也，而儒墨乃始离囗

（左“足”右“支”）攘臂乎桎梏之 。意，甚矣哉！其无愧而不知

耻也甚矣！吾未知圣知之不 桁囗（左“木”右“妾”音）囗

（“摺”字以“木”代“扌”音）也，仁 之不 桎梏  也，焉知

曾、史之不 桀、跖嚆矢也！故曰： 圣弃知，而天下大治。 
 
 

  黄帝立 天子十九年，令行天下， 广成子在于空同之山，故

往 之，曰：“我 吾子 于至道，敢 至道之精。吾欲取天地

之精，以佐五谷，以 民人。吾又欲官  以遂群生， 之奈

何？”广成子曰：“而所欲 者，物之 也；而所欲官者，物之残

也。自而治天下，云气不待族而雨，草木不待黄而落，日月之光

益以荒矣，而佞人之心翦翦者，又奚足以 至道！”黄帝退，捐
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天下，筑特室，席白茅， 居三月， 往邀之。广成子南首而

 ，黄帝 下 膝行而 ，再拜稽首而 曰：“ 吾子 于至

道，敢 ：治身奈何而可以 久？”广成子蹶然而起，曰：“善哉

 乎！来，吾 女至道：至道之精，窈窈冥冥；至道之 ，昏昏

默默。无 无听，抱神以静，形将自正。必静必清，无 女形，

无 女精，乃可以 生。目无所 ，耳无所 ，心无所知，女神

将守形，形乃 生。慎女内， 女外，多知  。我 女遂于大

明之上矣，至彼至 之原也； 女入于窈冥之 矣，至彼至 之

原也。天地有官，  有藏。慎守女身，物将自壮。我守其一以

 其和。故我修身千二百 矣，吾形未常衰。 
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вият дух ще се движи с хода на Небето, нежно и леко в 
не-действието, и десетте хиляда неща ще бъдат прах 
във вятъра. „Какво свободно време имам за управление 
на света?“ – ще каже той. 

 
[] 
Жълтият Император управлявал като Син на Небе-

то деветнадесет години и неговите заповеди били чу-
вани по целия свят, когато той чул за Майстор Гуан 
Чън, който живеел високо в планината на Пустотата и 
Идентичността. Той отишъл да го посети. 

– Аз чух, че вие, Майсторе, сте овладял Съвърше-
ния Път. Мога ли да се осмеля да попитам за същност-
та на Съвършения Път? – попитал той. – Аз бих искал 
да получа същността на Небето и земята и да я използ-
вам, за да може с петте зърна да се нахранят обикнове-
ните хора. Аз също така бих искал да управлявам Ин и 
Ян, за да осигуря растежа на всички живи същества. 
Как е възможно това? 

Майстор Гуан Чън казал:  
– Това, което искате да научите, спада към истинс-

ката субстанция на нещата, но това, което казвате, че 
искате да контролирате, спада към нещата в тяхното 
разделено състояние. Откакто започнахте да управля-
вате света, дъждът пада преди облаците още да се съ-
берат, листата на дърветата падат, преди още да по-
жълтеят, а светлината на слънцето и луната става все 
по-болнава. Плитък и блудкав, с ума на бърборещ мо-
шеник – какво добро би било да ви кажа относно Съ-
вършения Път! 

Жълтият Император се оттеглил от своя трон, пос-
троил самотна хижа, прострял рогозка на пода и живял 
три месеца в хижата. 
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”黄帝再拜稽首曰：“广成子之 天矣！”广成子曰：“来！余 

女：彼其物无 ，而人皆以 有 ；彼其物无 ，而人皆以 有

 。得吾道者，上 皇而下 王；失吾道者，上 光而下 土。

今夫百昌皆生于土而反于土。故余将去女，入无 之 ，以游无

 之野。吾与日月参光，吾与天地 常。当我 乎， 我昏乎！

人其尽死，而我独存乎！” 

 

Burton Watson: 
I HAVE HEARD OF LETTING the world be, of leav-

ing it alone; I have never heard of governing the world. 
You let it be for fear of corrupting the inborn nature of the 
world; you leave it alone for fear of distracting the Virtue 
of the world. If the nature of the world is not corrupted, if 
the Virtue of the world is not distracted, why should there 
be any governing of the world? 

 
If the gentleman finds he has no other choice than to 

direct and look after the world, then the best course for him 
is inaction. As long as there is inaction, he may rest in the 
true form of his nature and fate. If he values his own body 
more than the management of the world, then he can be 
entrusted with the world. If he is more careful of his own 
body than of the management of the world, then the world 
can be handed over to him. If the gentleman can in truth 
keep from rending apart his five vital organs, from tearing 
out his eyesight and hearing, then he will command 
corpse-like stillness and dragon vision, the silence of deep 
pools and the voice of thunder. His spirit will move in the 
train of Heaven, gentle and easy in inaction, and the ten 
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thousand things will be dust on the wind. “What leisure 
have I now for governing the world?” he will say. 
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Тогава той отишъл още един път да иска обясне-
ние. Майсторът Гуан Чън лежал с лице на юг. Жълтият 
Император се приближил със смирен маниер, плъзнал 
колене напред, поклонил се два пъти и казал:  

– Чух, че Вие, Майсторе, сте овладели Съвършения 
Път. Осмелявам се да попитам за управлението на тя-
лото. Какво да направя, за да живея дълъг живот? 

Майстор Гуан Чън седнал и започнал:  
– Това е отличен въпрос! Елате, ще ви говоря за 

Съвършения Път. Същината на Съвършения Път е 
дълбоко и тъмно забулена; началото и краят на Съ-
вършения Път са мистериозни и притаени в тишина. 
Нека да няма зрение, никакво слушане; задържай духа 
в покой и тялото ще се изчисти само. Бъдете спокоен, 
бъдете чист, не обработвайте вашето тяло, не тласкай-
те своята природа, и ще преживеете дълъг живот. Ко-
гато окото не вижда, ухото не чува, и умът не знае, то-
гава вашият дух ще защити тялото, и тялото ще се нас-
лади на дълъг живот. Бъдете предпазлив относно всич-
ко, което е във Вас; преграждайте заплахите вън от 
Вас, а многото знание ще Ви причини вреда. Тогава ще 
Ви водя към Големия Блясък на извора на Съвършения 
Ян; ще ви водя през тъмната и непозната Врата към 
извора на Съвършения Ин. Небе и земя са техните во-
дещи, Ин и Ян са техните вместилища. 

Вие трябва само да се грижите и да пазите Вашето 
собствено тяло; останалите неща ще бъдат от само себе 
си здрави. Колкото до мен, аз пазя това единство, съб-
людавам тази хармония, и така съм се опазил жив два-
надесет по десет години, и никога моето тяло не е из-
питвало упадък. 

 
[] 
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Burton Watson: 
[] 
The Yellow Emperor had ruled as Son of Heaven for 

nineteen years and his commands were heeded throughout 
the world, when he heard that Master Kuang Ch’eng was 
living on top of the Mountain of Emptiness and Identity. 
He therefore went to visit him. “I have heard that you, Sir, 
have mastered the Perfect Way. May I venture to ask about 
the essence of the Perfect Way?" he said. "I would like to 
get hold of the essence of Heaven and earth and use it to 
aid the five grains and to nourish the common people. I 
would also like to control the yin and yang in order to in-
sure the growth of all living things. How may this be 
done?” 

Master Kuang Ch’eng said, “What you say you want to 
learn about pertains to the true substance of things, but 
what you say you want to control pertains to things in their 
divided state. Ever since you began to govern the world, 
rain falls before the cloud vapors have even gathered, the 
plants and trees shed their leaves before they have even 
turned yellow, and the light of the sun and moon grows 
more and more sickly. Shallow and vapid, with the mind of 
a prattling knave – what good would it do to tell you about 
the Perfect Way!” 

The Yellow Emperor withdrew, gave up his throne, 
built a solitary hut, spread a mat of white rushes, and lived 
for three months in retirement. Then he went once more to 
request an interview. Master Kuang Ch’eng was lying with 
his face to the south. The Yellow Emperor, approaching in 
humble manner, crept forward on his knees, bowed his head 
twice and said, “I have heard that you, Sir, 1have mastered 
the Perfect Way. I venture to ask about the governing of 
the body. What should I do in order to live a long life?”[] 
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  秋水 至，百川灌河。 流之大， 囗（左“氵”右“矣”音）

渚崖之 ，不 牛 。于是焉河伯欣然自喜，以天下之美 尽在

己． 流而 行，至于北海， 面而 ，不 水端。于是焉河伯

始旋其面目，望洋向若而 曰：“野 有之曰：‘ 道百，以 莫

己若者。’我之 也。且夫我  少仲尼之 而 伯夷之 者，

始吾弗信。今我睹子之  也，吾非至于子之  殆矣，吾  

笑于大方之家。”北海若曰：“井蛙不可以 于海者，拘于虚也；

夏虫不可以 于冰者， 于 也；曲士不可以 于道者，束于教

也。今尔出于崖， 于大海，乃知尔丑，尔将可与 大理矣。天

下之水，莫大于海：万川 之，不知何 止而不盈；尾 泄之，

不知何 已而不虚；春秋不 ，水旱不知。此其 江河之流，不

可 量数。而吾未 以此自多者，自以比形于天地，而受气于 

 ，吾在于天地之 ，犹小石小木之在大山也。方存乎 小，又

奚以自多！ 四海之在天地之 也，不似囗（上“田”中“田田”下

“石”音）空之在大 乎？ 中国之在海内不似囗（左“禾”右

“弟”音）米之在大 乎？号物之数 之万，人 一焉；人卒九

州，谷食之所生，舟 之所通。此其比万物也，不似豪末之在于

 体乎？五帝之所 ，三王之所争，仁人之所 ，任士之所 ，

尽此矣！伯夷辞之以 名，仲尼 之以 博。此其自多也，不似

尔向之自多于水乎？” 

 
 

  河伯曰：“然 吾大天地而小豪末，可乎？” [15] 北海若曰：

“否。夫物，量无 ， 无止，分无常， 始无故。是故大知 

于 近，故小而不寡，大而不多：知量无 。 向今故，故遥而



 209

不 ，掇而不囗（左“足”右“支”）：知 无止。察乎盈虚，故得

而不喜，失而不 ：知分之无常也。明乎坦涂，故生而不 ，死

而不 ：知 始之不可故也。 人之所知，不若其所不知；其生

之 ，不若未生之 ；以其至小，求 其至大之域，是故迷乱而

不能自得也。由此 之，又何以知毫末之足以定至 之倪，又何

以知天地之足以 至大之域！” 

 

  河伯曰：“世之 者皆曰：‘至精无形，至大不可 。’是信情

乎？”[16] 北海若曰：“夫自  大者不尽，自大  者不明。

夫精，小之微也；郛，大之殷也: 
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Настъпило времето на есенните порои и стотици пото-
ци се излели в Жълтата Река. Силните � води се разле-
ли толкова надалеч, че взирайки се от бряг към бряг 
или от остров към остров, ставало невъзможно да се 
различи кон от бивол. В това време Властелинът на 
Реката109 бил вън от себе от радост, повярвал, че цяла-
та красота на света му принадлежи. Следвайки посока-
та на течението, той се отправил на изток, докато най-
после стигнал до Северното Море. Докъдето погледът 
му се простирал на изток, виждал само безбрежните 
води на морето. 

Властелинът на Реката клател глава и се оглеждал. 
Зареял поглед далеч в посока към Жуо110, той въздъх-
нал и рекъл:  

– В народната поговорка се казва: „Той чул Дао не 
повече от стотина пъти, а мислел, че е по-добър от все-
ки друг”. Това се отнася и до мен. В миналото слушах 
приказките на хората, които пренебрегваха учението 
на Конфуций и омаловажаваха справедливостта на Бо-
и 111 , въпреки това, аз никога не им повярвах. Сега, 
обаче, видях твоя необятен простор. Ако не бях дошъл 
пред портите ти112, щях да се окажа в опасност. Зави-
наги щях да служа за присмех на майсторите на Вели-
кия Метод. 

                                                 
109 Властелинът на Реката е богът на Жълтата Река, който вече 

се появи в текста под името Пини.  
110 Богът на морето.  
111 Бои е този, който поверил царството в ръцете на брат си, а 

по-късно предпочел да умре от гладна смърт, вместо да служи на 
владетеля, когото смятал за несправедлив. Той бил почитан като 
образец на справедливостта.  

112 В буквалният смисъл на думата, Властелинът на Реката 
бил дошъл до портите на морето. Но и друг смисъл е вложен на 
това място: „Ако не бях станал твой последовател“. 
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故 便。此 之有也。夫精粗者，期于有形者也；无形者，数之

所不能分也；不可 者，数之所不能 也。可以言 者，物之粗

也；可以意致者，物之精也；言之所不能 ，意之所不能察致

者，不期精粗焉。[17]是故大人之行：不出乎害人，不多仁恩；

 不 利，不  隶；  之争，不多辞 ；事焉不借人，不多

食乎力，不   ；行殊乎俗，不多辟 ； 在从 ，不 佞

 ；世之爵禄不足以  ，戮耻不足以 辱；知是非之不可 

分， 大之不可 倪。 曰：‘道人不 ，至德不得，大人无

己。’ 分之至也。” 

 
 

  河伯曰：“若物之外，若物之内， 至而倪  ？ 至而倪小

大？”北海若曰：“以道 之，物无  ；以物 之，自 而相

 ；以俗 之，  不在己。以差 之，因其所大而大之， 万

物莫不大；因其所小而小之， 万物莫不小。知天地之 ｔｉ２

米也，知毫末之 丘山也， 差数睹矣。以功 之，因其所有而

有之， 万物莫不有；因其所无而无之， 万物莫不无。知 西

之相反而不可以相无， 功分定矣。以趣 之，因其所然而然

之， 万物莫不然；因其所非而非之， 万物莫不非。知 、桀

之自然而相非， 趣操睹矣。昔者 、舜 而帝，之、  而

 ； 、武争而王，白公争而 。由此 之，争 之礼， 、桀

之行，  有 ，未可以 常也。梁 可以冲城而不可以窒穴，

言殊器也；    一日而 千里，捕鼠不如狸囗（左“犭”右

“生”），言殊技也；  夜撮蚤，察毫末，昼出囗（左“ 
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目”右“真”）目而不 丘山，言殊性也。故曰：盖 是而无非，

 治而无乱乎？是未明天地之理，万物之情也。是犹 天而无

地，  而无 ，其不可行明矣！然且 而不舍，非愚  也！

帝王殊禅，三代殊 。差其 ，逆其俗者， 之 夫；当其 ，

 其俗者， 之 之徒。默默乎河伯，女 知  之 ，小大之

家！” 

 
 

  河伯曰：“然 我何 乎？何不 乎？吾辞受趣舍，吾 奈

何？”北海若曰：“以道 之，何 何 ，是 反衍；无拘而志，

与道大蹇。 
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Жуо от Северното Море казал:  
– Не можеш да говориш за океана с жабата, която 

живее в потока – нейният свят сe побира в обитаваното 
от нея пространство. Не бива да водиш разговор за ле-
да с лятното насекомо – само един сезон изчерпва про-
дължителността на живота му. Не трябва да говориш 
за Дао с тесногръдия учен, тъй като той е в плен на 
своите доктрини. След като излезе от очертанията на 
своите брегове и видя величието на морето, – дойде 
ред да осъзнаеш собствената си незначителност. Отсе-
га нататък ще бъде възможно да разговарям с теб за 
Великото Начало.  

От всички води по света никоя не е толкова могъща 
колкото морето. Десет хиляди са потоците, които се 
вливат в морето и винаги е било така, но въпреки това 
то никога не се напълва. Водата се разлива при 
Уейлю113 и винаги е било така, но въпреки това морето 
никога не се изпразва. Пролет или есен, то никога не се 
променя. Пороят или сушата не са от значение за него. 
Притоците му са толкова по-многобройни от притоци-
те на реките Яндзъ и на Жълтата Река, че дори е не-
възможно да се пресметне колко. Но аз никога не съм 
се гордял с това. Аз заставам редом до небето и земята 
и дишам чрез Ин и Ян. Заставам между небето и земя-
та, както малкият камък или ниското дърво прилягат 
към мястото си в огромната планина. След като съзи-
рам собствената си нищожност, каква причина бих 
имал да се гордея със себе си? 

                                                 
113 Според сведенията на някои коментатори, това е бил огро-

мен огнен камък, при срещата си с който морската вода се прев-
ръщала в пара.  
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何少何多，是  施；无一而行，与道参差。 乎若国之有君，

其无私德；繇繇乎若祭之有社，其无私福；泛泛乎其若四方之无

 ，其无所畛域。兼 万物，其孰承翼？是 无方。万物一 ，

孰短孰 ？道无 始，物有死生，不恃其成。一虚一 ，不位乎

其形。年不可 ， 不可止。消息盈虚，  有始。是所以 大

 之方， 万物之理也。物之生也，若 若 。无 而不 ，无

 而不移。何 乎，何不 乎？夫固将自化。” 
 
 

  河伯曰：“然 何 于道邪？”北海若曰：“知道者必 于理，

 于理者必明于权，明于权者不以物害己。至德者，火弗能 ，

水弗能溺，寒暑弗能害，禽 弗能 。非 其薄之也，言察乎安

危， 于 福， 于去就，莫之能害也。故曰：‘天在内，人在

外，德在乎天。’知天人之行，本乎天，位乎得， 躅而屈伸，

反要而  。”曰：“何 天？何 人？”北海若曰：“牛 四足，

是 天；落 首，穿牛鼻，是 人。故曰：‘无以人 天，无以

故 命，无以得殉名。 守而勿失，是 反其真。’” 
 
 

   怜囗（左“虫”右“玄”音），怜蛇，蛇怜 ， 怜目，目怜

心。  曰：“吾以一足囗（左“足右“今”音） 而不行，予无如

矣。今子之使万足，独奈何？”曰：“不然。子不 夫唾者乎？ 

 大者如珠，小者如 ， 而下者不可 数也。今予 吾天机，

而不知其所以然。” 蛇曰：“吾以 足行，而不及子之无足，何

也？”蛇曰：“夫天机之所 ，何可易邪？吾安用足哉！”蛇  

曰：“予 吾脊 而行， 有似也。今子蓬蓬然起于北海，蓬蓬
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然入于南海，而似无有，何也？” 曰：“然，予蓬蓬然起于北海

而入于南海也，然而指我  我，囗（左“ ”右“酋”音）我亦 

我。虽然，夫折大木，蜚大屋者，唯我能也。”故以 小不  

大 也。 大 者，唯圣人能之。 

 
 

  孔子游于匡，宋人 之数匝，而弦歌不 。子路入 ，曰：

“何夫子之 也？”孔子曰：“来，吾 女。我  久矣，而不

免，命也；求通久矣，而不得， 也。当 、舜而天下无 人，

非知得也；当桀、 而天下无通人，非知失也：  适然。 
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Сравни големината на сушата между четирите морета 
с всичко онова, което е между небето и земята – не из-
глежда ли тя като малкия мравуняк в голямото мочу-
рище? Сравни Средното Царство със сушата между 
четирите морета, не е ли то като дребното зрънце в 
обширния хамбар? Когато се отнасяме към сътворени-
те неща, ние казваме, че това са десетте хиляди неща – 
и човекът е само едно от тях. Ние говорим за Деветте 
Провинции, където хората са най-многобройни, а така 
също и за цялата земя, по която расте житото и храната, 
и където лодките и колите сноват напред – назад, чове-
кът заема незначително място114. Сравни с десетте хи-
ляди неща, не е ли той като кичур косми от тялото на 
коня? През какво са преминали Петте Императора, за 
какво са воювали Тримата Царе, за какво е скърбял ве-
ликодушният човек, към какво е устремил мъчителни 
усилия човекът на дълга – няма нищо по-голямо от то-
ва115. Бои се сдобил с името на оногова, който се отре-
къл от него; Конфуций го отминал с безразличие, тъй 
като вече е говорил за него. Но възгордели се със себе 
си, не приличат ли те на теб, който преди малко се 
гордееше с придошлите си води? 

– Добре тогава, – отговорил Властелинът на Реката, 
– ако мога ясно да си представя размерите на небето и 
земята и големината на кичура косми, това от полза ли 
ще е? 

                                                 
114  Така както е в оригиналния текст, това изречение няма 

смисъл за мен, а преводът представлява ни повече, ни по-малко 
неубедителен опит да се извлече някакъв смисъл.  

115 Петте Императора са петимата легендарни владетели на 
дълбоката древност, от които Жълтият Император, Яо и Шун са 
най-прочутите. Тримата Царе са основателите на Трите Династии 
– Ся, Шан и Джоу.  
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夫水行不避蛟 者， 父之勇也； 行不避 虎者， 夫之勇

也；白刃交于前， 死若生者，烈士之勇也；知 之有命，知通

之有 ， 大 而不惧者，圣人之勇也。由， 矣！吾命有所制

矣！”无几何，将甲者 ，辞曰：“以  虎也，故 之；今非

也， 辞而退。” 
 
 

  公   于魏牟曰：“ 少学先王之道， 而明仁 之行；合

同 ，离 白；然不然，可不可；困百家之知，  口之 ：吾

自以 至 已。今吾 庄子之言，茫然 之。不知 之不及与？

知之弗若与？今吾无所 吾喙，敢 其方。”公子牟 机大息，

仰天而笑曰：“子独不 夫囗（“陷”字以“土”代“阝”）井之蛙

乎？  海之 曰：‘吾 与！出跳梁乎井干之上，入休乎缺囗

（“愁”字以“瓦”代“心”）之崖。赴水 接腋持 ，蹶泥 没足

  。 囗（左“虫”右“干”音）蟹与科斗，莫吾能若也。且夫擅

一壑之水，而跨囗（左“足”右“寺”音）囗（“陷”字以“土”代

“阝”）井之 ，此亦至矣。夫子奚不 来入 乎？’ 海之 左

足未入，而右膝已 矣。于是逡巡而却，告之海曰：‘夫千里之

 ，不足以 其大；千仞之高，不足以 其深。禹之 ，十年九

潦，而水弗 加益； 之 ，八年七旱，而崖不 加 。 
 
 

  庄子 于濮水。楚王使大夫二人往先焉，曰：“愿以境内累

矣！”庄子持竿不 ，曰：“吾 楚有神 ，死已三千 矣。王巾

笥而藏之庙堂之上。此 者， 其死 留骨而 乎？ 其生而曳
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尾于涂中乎？”二大夫曰：“ 生而曳尾涂中。”庄子曰：“往矣！

吾将曳尾于涂中。” 

 
 

  惠子相梁，庄子往 之。或 惠子曰：“庄子来，欲代子相。”

于是惠子恐，搜于国中三日三夜。庄子往 之，曰：“南方有

 ，其名 囗（“ ”字以“ ”代“刂”音）囗（左“ ”右“ ”

音），子知之乎？夫 于南海而 于北海，非梧桐不止，非  

不食，非醴泉不 。于是 得腐鼠， 之，仰而 之曰：‘ ！’

今子欲以子之梁国而 我邪？” 

– Разбира се, че не! – отговорил Жуо от Северното 
Море.  

[15]116 
Безкрайно е съизмерването на нещата; безспирно е 

времето; предел е недостижим за вечното им делене; 
няма предписано правило за началото и края. Затова 
древната мъдрост съблюдава и далечното, и близкото, 
почита малкото, без да го смята незначително, почита 
голямото, без да го смята непрактично, тъй като знае, 
че измерването на нещата няма край. Тя ясно вижда 
миналото и настоящето, затова изпълва продължител-
ното време, без да го смята за протяжно, изпълва 
краткото време, без да го смята за кратко знаейки, че 
времето е безспирно. Тя разгадава природата на 
пълнотата и празнотата, затова не изпитва радост, 
когато придобие нещо, не съжалява, когато го изгуби 
защото знае, че пределът е недостижим за безкрайното 
делене на нещата. Тя разбира Равния Път и затова не 

                                                 
116 Откъс 15. Варианти на превод – с. 328. 
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се наслаждава на живота и не гледа на смъртта като 
бедствие, съзнава че няма фиксирано правило, сводимо 
към началото и края.  

 
– Пресметни това, което човек знае и ще видиш, че 

не може да се сравни с онова, което не знае. Пресметни 
времето, през което е жив, и ще видиш колко много по-
кратко е от времето, преди да се е родил. При все това, 
човекът взема нещо толкова малко и се опитва да из-
черпи размерите на нещо толкова голямо! Така той е 
смутен и объркан и никога не стига до никъде. Гледай-
ки по този начин,  как  можем да знаем дали върхът  на 
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  庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰：“囗（“修”字以“黑”代“ 

彡”音） 出游从容，是 之 也。”惠子曰�“子非 ，安知 之

 ？”庄子曰：“子非我，安知我不知 之 ？”惠子曰“我非子，

固不知子矣；子固非 也，子之不知 之 ，全矣！”庄子曰：

“ 循其本。子曰‘汝安知  ’云者，既已知吾知之而 我。我

知之濠上也。” 
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косата е мярка за най-малкото мислимо нещо? Или от-
къде можем да знаем дали небето и земята напълно из-
черпват размерите на най-голямото мислимо нещо? 

Повелителят на Реката казал:  
– В наши дни хората, които размишляват по тези 

въпроси смятат, че нищожно малкото няма форма, и че 
нищо не може да обеме най-обширното нещо. Вярно 
ли е това? 

Жуо от Северното Море отговорил: 

[16]117 
– Ако от позицията на нищожно малкото гледаме 

голямото, погледът ни няма да го обхване. Ако от по-
зицията на голямото разгледаме нищожно малкото, за 
нас то няма да е ясно различимо. Нищожното е най-
малко от малкото, необятното е най-голямо от голямо-
то и по тази причина е лесно да бъдат разграничени. 
Но това е просто въпрос на обстоятелство. Преди да 
можем да говорим за грубото и изящното, трябва все 
пак да има някаква форма. Ако нещо е лишено от фор-
ма, числата не могат да определят разположението му, 
а ако е необятно, числата не могат да изразят величи-
ната му. Можем да използваме думите, за да говорим 
за първичното у нещата, а умовете си, за да получим 
картинна представа за изящното у нещата. Но това, ко-
ето думите не могат да изразят и умовете не могат да 
си представят – не е свързано с грубостта и изящество-
то.  

 
Затова чрез действията си Великият Човек не вреди 

на другите, но той не изтъква своето човеколюбие и 

                                                 
117 Откъс 16. Варианти на превод – с. 333. 
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милосърдие. Той не би извършил нищо в името на из-
годата, но не би се отнесъл с презрение към разсилния 
на портата. Той няма да се впусне в шумни спорове 
заради облаги или богатство, но не би привлякъл вни-
манието върху себе си, като се отказва да ги притежава 
или ги отблъсне. Той не би използвал помощта на дру-
гите в делата си, но не би се възгордял, че се уповава 
сам на себе си, и все пак той не презира алчността и 
малодушието. Действията му го отличават от тълпата, 
но той сам не разкрива своята необикновена и странна 
природа. Той се чувства удовлетворен, следвайки пос-
леден тълпата, но не презира онези, които се стремят 
към предните редици, за да се отдадат на ласкателства 
и сервилничене. Всички титли и награди за възраст не 
са достатъчни, за да нарушат покоя му и да го доведат 
до крайни усилия, всички наказания и порицания не 
могат да го накарат да почувства срам. Той знае, че 
няма пределна линия между правилното и грешното, 
няма установена граница между голямото и малкото. 
Чух го да казва: „Човекът, който принадлежи на Дао, 
не се стреми към слава, най-съвършеното качество118 
не носи награда, Великият Човек няма същност. Той 
следва онова, което е предопределено за него до най-
пълното му въплъщаване”. 

Властелинът на Реката запитал:  
– Независимо дали са външни или присъщи на не-

щата, не разбирам откъде сме получили разграничени-
ята между възвишеното и принизеното, или голямото и 
малкото? 

Жуо от Северното Море отговорил:  

                                                 
118 Игра с хомофоните дъ (качество) и дъ (достигам, придоби-

вам).  
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– От позицията на Дао, нещата не притежават бла-
городство или принизеност, а от равнището на самите 
неща, всяко счита себе си за възвишено, а останалите 
неща за принизени. Според общественото гледище 
възвишеното и принизеното не са наложени от инди-
вида.  

Ако вземем за отправна точка различията и прие-
мем нещо за голямо, тъй като съществува ’голямото’, 
то измежду десетте хиляди неща няма да има такова, 
което да не е голямо. Ако приемем нещо за малко, тъй 
като съществува ’малкото’, то измежду десетте хиляди 
неща няма да има такова, което да не е малко. Ако на-
учим, че небето и земята са като малки зрънца, а вър-
хът на кичура коса е като планинска верига, то ние ще 
сме разбрали принципа на различието.  

От гледна точка на функцията, ако приемем, че не-
що е полезно, тъй като съществува ’полезното’, то из-
между десетте хиляди неща няма да има такова, което 
да не е полезно. Ако приемем нещо за безполезно, тъй 
като съществува ’безполезното’, то измежду десетте 
хиляди неща няма да има такова, което да не е безпо-
лезно. Ако е вярно, че изток и запад са взаимно проти-
воположни посоки, но че едната е немислима без дру-
гата, то ние можем да преценим степента на зависи-
мост.  

От позицията на предпочитанието, ако приемем 
нещо за правилно, тъй като съществува ’правилното’, 
то измежду десетте хиляди неща няма да има такова, 
което да не е правилно. Ако приемем нещо за непра-
вилно, тъй като съществува ’неправилното’, то измеж-
ду десетте хиляди неща няма да има такова, което да 
не е неправилно. Ако знаем за Яо и Дзие, че всеки от 
тях счита себе си за прав, а обвинява другия като неп-
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рав, то ние можем да разберем предпочитанието в по-
ведението.  

В древни времена Яо преотстъпил престола си на 
Шун и Шун управлявал като император; Kуай преотс-
тъпил престола си на Джъ и Джъ бил погубен119. Тан и 
У повели война и станали царе; Владетелят Бо повел 
война и претърпял поражение 120 . Погледнато така, 
вижда се, че борбата или отстъплението, следването на 
Яо или на Дзие, понякога може да бъде благородно, а 
понякога безчестно. Невъзможно е да се въведе посто-
янно правило.  

Гредата или колоната могат да бъдат използвани, за 
да се укрепи наклонена стена, но не могат да бъдат из-
ползвани, за да се запълни малката дупка в нея – това 
се отнася към различието във функцията на нещата. 
Чистокръвните коне Цидзи и Хуалиу могат да пробяг-
ват в галоп хиляди ли на ден, но когато дойде време за 
лов на мишки, те не могат да съперничат на дивата 
котка и невестулката – това е различие в уменията. Ро-
гатият овен лови бълхите си през нощта и в тъмното 
успява да намери влакното козина, но когато се разви-
дели, колкото и широко отваря очите си, не може да 
различи купчина пръст от хълм – това е различие в 
природата. И така, възнамеряваш ли да направиш Пра-

                                                 
119 През 316 г. пр. Хр. царят на Йен, Куай, бил убеден да пос-

ледва примера на Яо като преотстъпи престола си на своя минис-
тър, Дзъ Джъ. За кратко време държавата била разпокъсана от 
вътрешни междуособици, три години по-късно границите � били 
нарушени, а територията � присъединена към държавата Дзи.  

120 Тан и У били основатели съответно на династиите Шан и 
Джоу. Управникът Бо бил родственик на царското семейство, 
който повел неуспешно въстание срещу владетеля, бил разгромен 
и принуден да се самоубие през 479 г. пр. Хр.  
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вилното свой наставник и да пренебрегнеш Грешното, 
или да направиш от Реда свой учител, а да пренебрег-
неш Хаоса? Ако смяташ да постъпиш така, то тогава не 
си проумял повелята на небето и земята или природата 
на десетте хиляди неща. Това е като да кажеш, че ще 
направиш Небето свой повелител и ще забравиш Земя-
та, или че ще направиш Ин свой наставник и ще пре-
небрегнеш Ян. Очевидно това е невъзможно. Но ако 
хората настойчиво говорят за това, без да спират, то те 
трябва да са глупци или сквернословци!  

– Императорите и царете се подчинявали на раз-
лични правила за оттегляне от престола; Трите Динас-
тии следвали различни правила на унаследяване. Тези, 
които управлявали не в съответствие с времето, в кое-
то живеели и пренебрегвали обичайната практика, би-
ли наричани узурпатори; тези, които управлявали в 
крак с времето, в което живеели и следвали установе-
ното, били последователи на справедливостта. Успо-
кой водите си, успокой водите си, О, Господарю на Ре-
ката! Как би узнал нещо за пътя към възвишеното и 
принизеното, или за обителта на голямото и малкото? 

– Добре тогава, – отговорил Повелителят на Реката, 
– какво би следвало да върша и какво да не върша? 
Какво е нужно да знам за това, което трябва да приема 
и което трябва да отхвърля, или за това, което трябва 
да съблюдавам и онова, от което трябва да се откажа? 

Жуо от Северното море казал:  
– От позицията на Дао, кое е възвишеното и кое е 

принизеното? Тези термини просто изразяват крайнос-
тите на контраста. Не създавай препятствия пред же-
ланието си, иначе ще се отклониш значително от Дао! 
Кое е малко и кое е много? Тези думи изразяват състо-
яния на колебание. Не се стреми да уеднаквиш дейст-
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вията си, в противен случай ще настъпи дисхармония 
между теб и Дао! Бъди непреклонен като владетел на 
държава – той не допуска лична услуга. Бъди добър и 
безпристрастен като бог при жертвоприношение – той 
не допуска лична молитва. Бъди широк и обхватен ка-
то безкрайността на четирите посоки – нищо не ги за-
държа и не прегражда пътя им. Обхвани десетте хиля-
ди неща – как може да има някое, на чиято страна би 
застанал? Това се нарича да се откажеш от пристрасти-
ето. Когато десетте хиляди неща са обединени и са 
еднакви, то кое от тях е кратко и кое дълго? 

Дао е без начало и край, но нещата живеят и уми-
рат – не можеш да вярваш, че ще се изпълнят. В един 
момент са празни, в друг момент са пълни – не можеш 
да се довериш на формата им. Годините не могат да 
бъдат задържани; времето не може да бъде спряно. 
Разлагане, развитие, цялост и празнота, и отново 
следва началото. Тъкмо сега трябва да очертаем пътя 
на Великия Замисъл и да обсъдим първоначалата на 
десетте хиляди неща. Животът на нещата е галопиране, 
устремен бяг – с всяко движение те се променят, с все-
ки изминал миг променят положението си. Какво е 
добре да се върши и какво не бива да се върши? Всич-
ко ще се промени от самосебе си, това е сигурно! 

– Ако е така, – запитал Властелинът на Реката, – то 
тогава кое е ценното в Дао? 

Жуо от Северното море отговорил:  

[17]121 
– Този, който разбира Дао, сигурно ще владее ос-

новните принципи. Този, който е овладял основните 

                                                 
121 Откъс [17]. Варианти на превод – с. 337. 
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принципи, ще знае как да реагира на обстоятелствата. 
А този, който знае как да се ориентира в обстоятелст-
вата, не би позволил на нещата да му навредят. Когато 
човек притежава превъзходно качество, огънят не го 
изгаря, водата не го удавя, недосегаем е за студа и го-
рещината, птиците и зверовете не могат да го наранят. 
Не казвам, че той осветлява тези неща. Имам впредвид, 
че той разграничава сигурността от опасността, приема 
щастието и несполуката и е особено предпазлив в сво-
ите идвания и отивания. Затова той е недосегаем за 
каквото и да е.  

 
Прочее, казано е: Небесното е вътрешното, човеш-

кото е външното. Качеството е присъщо на Небесното. 
Разбери действията на Небето и на човека, повери себе 
си на Небето, отстоявай добродетелта122, а след това, и 
да избързваш или изоставаш, да се отклоняваш или 
разпростираш, ти можеш да се върнеш към съществе-
ното и да говориш за основното. 

 
– Какво имаш на ум, говорейки за Небесното и чо-

вешкото? 
Жуо от Северното море рекъл:  
– Конете и биволите имат по четири крака, това е 

Небесното. Връзването с въже около главата на коня и 
пробиването на носа на бивола, това е човешкото. И 
така, аз казвам: не позволявай на това, което е човешко 
да заличи онова, което е Небесно; не допускай това, 
което е преднамерено да заличи онова, което е предоп-

                                                 
122 Всъщност, в текста се чете ’ползата’ (дъ); разбира се, това 

е просто нелепа грешка в значението на дъ, което означава ’доб-
родетел’, но може да се е целяла играта на двете думи.  
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ределено; не допускай [влечението ти] към облаги да 
те води след славата. Бъди предпазлив, бди над него и 
не го губи – това е завръщане към Истинното.  

 
Куей123 питае завист към стоножката, стоножката 

храни завист към змията, змията завижда на вятъра, 
вятърът завижда на окото, а окото на ума.  

Куей запитал стоножката:  
– Аз имам само един крак, на който подскачам по 

пътя, при все това напредвам бавно. А ти, как за бога, 
управляваш движенията на всичките си десет хиляди 
крачка? 

Стоножката отговорила:  
– Не разбираш. Не си ли виждал никога човешка 

храчка? Човекът просто се изкашля и ето, тя се отделя, 
някои от тях са големи колкото перли, някои са фини 
като капчици на лека мъгла, посипващи се надолу в 
безредие. Всичко, което правя е да раздвижвам небес-
ния механизъм в мен – без да ми е ясно как той дейст-
ва.  

Стоножката рекла на змията:  
– Аз имам всички тези крака, с които вървя, но 

вижда се, че не мога да се движа с твойта бързина, ма-
кар ти да нямаш крака. Как е възможно това? 

Змията отговорила:  
– Това е небесния механизъм, който ме движи – как 

бих живяла другояче? Какво бих правила с крака, ако 
ги имах? 

Змията рекла на вятъра:  

                                                 
123  Еднокрако създание. Понякога описвано като дух или 

странен звяр, понякога като историческа личност – като Учителя 
по Музика Куей.  
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– Аз пълзя, извивайки гръбнака си, и така успявам 
да се придвижа. Но ето, пристигаш ти, носен от вихъра 
на Северното море и политаш мощно към Южното мо-
ре, а очевидно нямаш тяло. Как е възможно това? 

Вятърът отговорил:  
– Вярно е, че пристигам с вихъра на Северното мо-

ре и отправям стихията си към Южното море. Но ако 
вдигнеш пръста си срещу мен, вече си ме победил, а 
ако стъпиш върху ми, отново ще ме победиш. От друга 
страна, мога да повалям огромни дървета и да събарям 
големи къщи – това е дарба, която притежавам само аз. 
И така, аз вземам съвкупността от малки поражения и 
правя от тях Славна Победа. А да постигне Славна По-
беда – на това е способен само мъдрецът! 

 
Когато Конфуций минавал през Kуан, мъжете на 

Сун го обградили с войска от седем редици, но той 
продължил право напред, свирейки на лютнята си и 
пеейки, без да спира124. Дзълу влязъл при него и го по-
питал:  

– Учителю, как може да си толкова безгрижен? 
Конфуций отговорил:  
– Ела, ще ти обясня. В продължение на дълго време 

се опитвах да стоя встрани от пътя на изпитанието. То-
ва, че не успях да го избегна, дължа на съдбата. Много 
дълго се опитвах да сполуча. Това че не го постигнах, 
се дължи на времената. Ако се беше случила епохата 
на Яо или на Шун, тогава не би имало някой, който да 
срещне трудностите – и не защото тяхната мъдрост ги 

                                                 
124 В Беседите е казано два пъти (IX, 5; XI, 22): „Учителят 

беше в опасност в Kуан.“ Казано е, че хората от страната, в която 
се намирал Kуан, наречен на това място Сун, погрешно припозна-
ли Конфуций за някакъв техен враг, на име Янху.  
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пази. Ако се беше случила епохата на Дзие или на 
Джоу, тогава не би имало някой, който да сполучи – и 
не защото мъдростта ги спира. Обстоятелствата и вре-
мето определят това.  

 
Да пътува по вода, без да се страхува от морската 

змия или дракона – такова е смелостта на рибаря. Да 
прекосява сушата, без да страхува от носорога или ти-
гъра – такова е безстрашието на ловеца. Да чува голите 
остриета на саби, удрящи се оглушително една о друга 
и да гледа на смъртта като на самия живот – това е 
смелостта на огнения човек125. Да знае, че изпитанието 
е дело на съдбата, успехът се дължи на времето, и да 
срещне голямата трудност без страх – това е смелостта 
на мъдреца. Приеми това, Дзълу. Моята съдба е избра-
ла вместо мен.  

Скоро след това, водачът на въоръжените мъже из-
лязъл напред и се извинил.  

– Ние те взехме за Янху и затова те обградихме. 
Сега виждаме, че сме сгрешили, молим да позволиш да 
се оттеглим.  

 
Кунсун Лун рекъл на Княза на Уей, Моу126:  
– Когато бях млад, аз изучавах Пътя на предишните 

царе, а когато остарях, започнах да разбирам деянията 
от човеколюбие и справедливост. Аз съгласувах еднак-

                                                 
125 Човек, който с готовност би пожертвал живота си, за да 

спаси другите или за да запази честта си.  
126 Логикът Кунсун Лун изгубил много време в обсъждане на 

понятията ’еднаквост’ и ’различие’ и връзката между признаците 
’бяло’ и ’твърдо’, определящи eдно нещо. За него вече стана въп-
рос. Князът на Уей, Моу, е вероятният автор на Даоистка книга в 
четири раздела, която не е запазена.  
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востта и различието, разграничих ’твърдото’ от ’бяло-
то’, и доказах, че не-така е така, че недопустимото е 
допустимо. Внесох смут в мъдростта на стоте школи и 
съкруших доводите на цял куп оратори. Повярвах, че 
съм достигнал последното ниво на съвършенството. Но 
ето че чух думите на Джуандзъ и съм озадачен от тях-
ната странност. Не знам дали моите доводи са доста-
тъчно добри като неговите, и дали съм достоен негов 
събеседник в разбирането. Сега разбирам, че дори не 
се осмелявам да си отворя устата. Мога ли да помоля 
за твоя съвет? 

Княз Моу се облегнал на мишците си и въздъхнал 
дълбоко, след това погледнал нагоре към небето и през 
смях казал:  

– Не си ли чувал за жабока от пещерния извор? Той 
рекъл на голямата костенурка от Източното Море: 
„Колко ми е забавно! Излизам навън и подскачам око-
ло оградата край извора, или се връщам обратно в него 
и си отдъхвам в стената, където се е отронил страничен 
камък. Потопяйки се във водата, аз се оставям да бъда 
повдигнат от нея на равнището на мишците си и държа 
брадичката си над повърхността, а когато се измъкна 
от тинята, заравям краката си в нея, докато покрие гле-
зените ми. Оглеждам ларвите на комара, раците и по-
повите лъжички и се уверявам, че никой от тях не мо-
же да се мери с мен. Да разполагаш неограничено с во-
дата на една цяла долина и да притежаваш всичките 
удоволствия на пещерния извор – това е възможно 
най-доброто нещо! Защо някога не дойдеш да се уве-
риш сама в това?“ 

Но още преди голямата морска костенурка от Из-
точното Море да е стъпила с левия си крак в извора, 
дясното � коляно било плътно приклещено. Тя започ-
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нала да се измъква заднешком и освобождавайки се, 
започнала да описва морето. „Разстоянието от хиляда 
ли не може да разкрие неговата необятност; мярка от 
хиляда дължини не може да изрази дълбочината му.  

 По времето на Ю имаше наводнения в продълже-
ние на девет години от десет и въпреки това, водите му 
никога не се повдигаха. По времето на Tан имаше су-
ша в продължение на седем години от осем и въпреки 
това, то не се отдръпна от бреговете си. Никога не се 
променяше, нито изменяше очертанията си, както в 
мига, така и в вечността; никога не излизаше извън 
брега, нито се отдръпваше от него, независимо дали 
водата, която се вливаше в него беше много или малко 
– такова е възхищението от Източното Море!“ 

Когато жабокът от подземния извор чул това, оста-
нал слисан, съкрушен и напълно изпаднал в недоуме-
ние. Ето, ти си подвластен на знанието и незнанието, 
на правилното и грешното и се опитваш да откриеш 
смисъла в думите на Джуандзъ – това е като да се 
опитваш да накараш комара да повдигне планината на 
гърба си, или буболечката да прекоси Жълтата Река. 
Никога няма да се справиш със задачата! 

Твоите речи за знанието и незнанието, твоите поу-
чителни и изкусни слова – те са достатъчни, за да ти 
осигурят временна победа, но не си ли в положението 
на жабока от пещерния извор? Джуандзъ – тъкмо сега 
той прекосява изправен Жълтите Извори 127  или се 
гмурва в бездънното синьо. За него не съществува се-
вер или юг – в пределната свобода той се разтваря в 
четирите посоки и се потапя в безмерното. За него не 
съществува изток или запад – той тръгва от Мрачната 

                                                 
127 Подземното царство.  
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Неяснота и се завръща в Древния Проход. А ето, ти си 
суетиш наоколо и се опитваш да откриеш тайната му 
или да пригодиш подходящо име към него, но това е 
същото като да използваш уред, за да изследваш небе-
то, или като да използваш шило, за да измериш дълбо-
чината на земята – инструментът е прекалено малък, 
нали? По-добре се вслушай в себе си! А може би нико-
га не си чувал за младежа от Шоулин, който отишъл да 
изучава Странстването на Хандан. Още не овладял 
знанието, предадено му от народа на Хандан, а вече 
забравил стария начин на ходене, и трябвало да пълзи 
по обратния път към къщи. Ако сам не разбереш своя 
път, навярно ще забравиш какво си знаел преди и няма 
да свършиш работа! 

Kунсун Лун слушал с широко отворена уста и не 
можел да дойде на себе си. Езикът му залепнал за неб-
цето и не можел да продума. Накрая побягнал и изчез-
нал.  

 
Веднъж, докато Джуандзъ ловял риба в Река Пу, 

царят на Чу изпратил двама свои служители да му пре-
дадат:  

– Бих искал да те обезпокоя с управлението на мое-
то царство.  

Джуандзъ не изпускал въдицата си и без да извръ-
ща глава, казал:  

– Чувал съм, че е имало някога свещена костенурка 
в Чу, мъртва от преди три хиляди години. Царят я 
държал увита в кърпа, напъхана в кутия и я пазел в 
храма на предците. Въпросът е дали костенурката би 
предпочела да е мъртва, удостена с почит и изоставена, 
или ще предпочете да е още жива и да влачи тялото си 
в блатото? 



 234 

– Тя ще предпочете да е жива и да влачи тялото си 
в блатото – отговорили двамата пратеници.  

Джуандзъ рязко отвърнал:  
– Махайте се! Аз ще повлека опашката си в тинята! 
 
По времето, когато Хуей дзъ бил министър-

председател на Лян, Джуандзъ намислил да го посети. 
Някой си казал на Хуей дзъ:  

– Джуандзъ пристига, за да те измести от поста ти 
на министър-председател! 

Като чул това, Хуей дзъ се изпълнил с тревога и в 
продължение на три дни и три нощи претърсвал цялата 
страна в опит да открие Джуандзъ. Джуандзъ го наме-
рил пръв и му рекъл:  

– На юг живее птицата Юенчу – чудя се дали си 
чувал за нея. Юенчу се извисява високо над Южното 
Море и полита към Северното Море, тя не би кацнала 
за отдих на никое друго дърво, освен на дървото Утун, 
не би се нахранила с нищо друго, освен с плодовете на 
Лиен, и би пила само от изворите със сладка вода. 
Имало някога един бухал, който държал в ноктите си 
полу-изгнил стар плъх, и когато Юенчу прелитала наб-
лизо, той повдигнал глава нагоре, погледнал към Юен-
чу и казал:  

– Къш! Ето, че притежаваш държавата Лян, и мен 
ли се опитваш да прогониш? 

 
Джуандзъ и Хуей дзъ се разхождали покрай ограж-

ната стена та Река Хао, когато Джуандзъ казал:  
– Погледни лещанките, които се появяват и се 

стрелват бързо в желаната от тях посока! Това е също-
то, на което рибата се наслаждава! 

Хуей дзъ запитал:  
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– Ти не си риба – откъде знаеш на какво се наслаж-
дава рибата? 

Джуандзъ, на свой ред казал:  
– Ти не си Аз, така че откъде знаеш, че не знам на 

какво се радва рибата? 
Хуей дзъ отговорил:  
– Аз не съм ти, така че със сигурност не зная това, 

което ти знаеш. От друга страна, ти със сигурност не 
си риба – това доказва, че ти също не знаеш на какво се 
радва рибата! 

Джуандзъ казал:  
– Нека се върнем на твоя първи въпрос, ако оби-

чаш. Ти ме запита откъде познавам радостта на рибите 
– така че ти вече си знаел, че аз имам отговор на въп-
роса ти, преди да ми го зададеш. Знам това, стоейки 
край бреговете на Хао.  
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  天下有至 无有哉？有可以活身者无有哉？今奚 奚据？奚避

奚 ？奚就奚去？奚 奚 ？夫天下之所尊者，富 寿善也；所

 者，身安厚味美服好色音声也；所下者，  夭 也；所苦

者，身不得安逸，口不得厚味，形不得美服，目不得好色，耳不

得音声。若不得者， 大 以惧，其 形也亦愚哉！夫富者，苦

身疾作，多  而不得尽用，其 形也亦外矣！夫 者，夜以 

日，思 善否，其 形也亦疏矣！人之生也，与 俱生。寿者囗

囗（左“忄”右“昏”），久 不死，何苦也！其 形也亦 矣！烈

士 天下 善矣，未足以活身。吾未知善之 善邪？ 不善邪？

若以 善矣，不足活身；以 不善矣，足以活人。故曰：“忠 

不听，蹲循勿争。”故夫子胥争之，以残其形；不争，名亦不

成。 有善无有哉？今俗之所 与其所 ，吾又未知 之果 

邪？果不 邪？吾 夫俗之所 ， 群趣者，囗囗（“ 字以

“ ”代“氵”音）然如将不得已，而皆曰 者，吾 

未之 也，亦未之不 也。果有 无有哉？吾以无   矣，又

俗之所大苦也。故曰：“至 无 ，至誉无誉。”天下是非果未可

定也。虽然，无 可以定是非。至 活身，唯无 几存。   

言之：天无 以之清，地无 以之 。故 无 相合，万物皆化

生。芒乎 乎，而无从出乎！ 乎芒乎，而无有象乎！万物 

 ，皆从无 殖。故曰：“天地无 也而无不 也。”人也孰能得

无 哉！ 

 
 

  庄子妻死，惠子吊之，庄子 方箕踞鼓盆而歌。惠子曰：“与

人居， 子、老、身死，不哭亦足矣，又鼓盆而歌，不亦甚
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乎！”庄子曰：“不然。是其始死也，我独何能无概！然察其始而

本无生；非徒无生也，而本无形；非徙无形也，而本无气。 乎

芒 之 ， 而有气，气 而有形，形 而有生。今又 而之

死。是相与 春秋冬夏四 行也。人且偃然寝于巨室，而我囗囗

（“激”字以“口”代“氵”音）然随而哭之，自以 不通乎命，故

止也。” 
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Има ли такова нещо като пълно щастие в света или ня-
ма? Има ли начин да оставаш жив(жизнен) или не? 
Какво да правиш, на какво да се надяваш, какво да из-
бягваш, на какво да останеш верен, какво да следваш, 
какво да изоставиш, в какво да търсиш щастието, какво 
да мразиш? 

Ето какво почита светът: богатство, знаменитост, 
дълъг живот, добро име. Ето в какво светът открива 
щастието: в живота без усилия, в богатата храна, в 
изящните дрехи, в красивите гледки, в мелодичните 
звуци. Ето на какво гледа с високомерие: бедността, 
подлостта, ранната смърт, лошото име. Това, което 
смята за горчива участ е: живот, който не знае почив-
ка; уста, недокосвала се до богата храна; тяло, необли-
чало изящни дрехи; око, невидяло красиви гледки; ухо 
нечуло мелодични звуци. 

Хората, не докосвали се до тези неща, се терзаят 
силно и се страхуват – това е глупав начин да се отне-
сеш към тялото. Богатите хора изтощават себе си, като 
се заравят в работа, натрупвайки повече състояние, от-
колкото се нуждаят – това е лекомислено отношение 
към тялото. Прочутите хора прекарват ден и нощ в 
планиране и в умуване дали постъпват правилно – това 
е калпаво отношение към тялото. Човек живее живота 
си, съпровождан от тревога, и ако той живее толкова 
дълго, докато изглупее и затрепери – тогава той е пре-
карал това дълго време тревожейки се, вместо да умре 
– тежка участ, наистина! Това е грубо отношение към 
тялото. 

Усърдните хора са зачитани от света като добри, но 
тяхната доброта не успява да ги поддържа бодри. Зато-
ва не знам дали тази доброта е действително добра или 
не е. Може би тя е добра, но не достатъчно добра, за да 
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  支离叔与滑介叔 于冥伯之丘，昆 之虚，黄帝之所休。俄而

柳生其左肘，其意蹶蹶然 之。支离叔曰：“子 之乎？”滑介叔

曰：“亡，予何 ！生者，假借也。假之而生生者， 垢也。死

生 昼夜。且吾与子 化而化及我，我又何 焉！” 
 
 

  庄子之楚， 空髑 ，囗（左“骨”右“ ”音）然有形。囗

（“激”字以“扌”代“氵”音）以 捶，因而 之，曰：“夫子 生

失理而 此乎？将子有亡国之事、斧 之 而 此乎？将子有不

善之行，愧 父母妻子之丑而 此乎？将子有  之患而 此

乎？将子之春秋故及此乎？”于是 卒，援髑 ，枕而 。夜

半，髑  梦曰：“向子之 者似 士， 子所言，皆生人之累

也，死 无此矣。子欲 死之 乎？”庄子曰：“然。”髑 曰：

“死，无君于上，无臣于下，亦无四 之事，从然以天地 春

秋，虽南面王 ，不能 也。”庄子不信，曰：“吾使司命 生子

形， 子骨肉肌 ，反子父母、妻子、 里、知 ，子欲之

乎？”髑 深 蹙 曰：“吾安能弃南面王 而  人 之 

乎！” 

 
 

   渊 之 ，孔子有 色。子 下席而 曰：“小子敢 ：回

 之 ，夫子有 色，何邪？”孔子曰：“善哉汝 。昔者管子有

言，丘甚善之，曰‘褚小者不可以 大， 短者不可以汲深。’夫

若是者，以 命有所成而形有所适也，夫不可 益。吾恐回与 

侯言 、舜、黄帝之道，而重以燧人、神 之言。彼将内求于己

而不得，不得 惑，人惑 死。且女独不 邪？昔者海 止于 
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郊， 侯御而 之于庙，奏九韶以  ，具太牢以 膳。 乃眩

  悲，不敢食一 ，不敢 一杯，三日而死。此以己   

也，非以    也。夫以    者，宜栖之深林，游之 

 ，浮之江湖，食之  ，随行列而止，逶迤而 。彼唯人言之

  ，奚以夫囗囗（左“ ”右“ ”音） 乎！咸池九韶之 ， 

之洞庭之野，  之而 ，  之而走，  之而下入，人卒 

之，相与 而 之。  水而生，人 水而死。彼必相与 ，其

好 故 也。故先圣不一其能，不同其事。名止于 ，  于

适，是之 条 而福持。” 
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ги запази живи. Може би според мен тя е недобра – но 
все пак достатъчно добра, за да спаси живота на други-
те. И така, аз казвам: ако твоят предан съвет не бъде 
изслушан, откажи се и не спори шумно. Дзъсю спорил 
и погубил живота си128. Но ако той не беше спорил, 
името му не би се прочуло. Има ли наистина такова 
нещо като доброта или няма? 

Какво вършат обикновените хора и в какво откри-
ват щастието – не знам дали такова щастие в края на 
краищата е истинско или не е. Вглеждам се в какво 
обикновените хора откриват щастието, към какво се 
втурват лудо надпреварвайки се, сякаш не могат да 
спрат – всички те казват, че така са щастливи. Аз не 
съм щастлив така и не съм нещастен. В крайна сметка 
има ли истинско щастие или няма? 

 
Приемам не-действието (кит. у-вей) за истинско 

щастие, но обикновените хора мислят, че е горчиво 
нещо (горчива участ). Аз казвам: най-висшето щастие 
не съдържа щастие, най-високата възхвала не съдържа 
възхвала. Светът не може да реши кое е правилно и кое 
е грешно. И все пак, не-действието може да го реши. 
Най-висшето щастие, запазването на живота, може да-
се постигне само с не–действие!  

Нека се опитам да го изкажа така. Не-действието на 
Небето е неговата чистота, не-действието на земята е 
нейният покой. Двете неправения се обединяват и 
всички неща се преобразяват и се пораждат (изпълват с 
живот). Изумително, тайнствено, не съществува място, 

                                                 
128 У Дзъсю, служител на царя на У, многократно го предуп-

реждавал за опасността от нападение от държавата Юе. Накрая 
стигнал до там , че събудил подозрението на царя и бил подтикнат 
към самоубийство през 484 г. пр. Хр. 
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  列子行，食于道，从 百 髑 ，囗（左“扌”右“蹇”音）蓬

而指之曰：“唯予与汝知而未 死、未 生也。若果 乎？予果

 乎？” 有几，得水   ，得水土之   蛙囗（左“虫”右

“ ”）之衣，生于陵屯  陵 ，陵 得郁栖   足， 足之

根  螬，其叶 胡蝶。胡蝶胥也化而 虫，生于 下，其状若

脱，其名  掇。 掇千日  ，其名 干余骨。干余骨之沫 

斯弥，斯弥 食醯。  生乎食醯，黄囗（左“ ”右“兄”音生乎

九猷， 芮生乎腐囗（“灌”字以“虫”代“氵”音），羊奚比乎不

囗（上“竹”中“旬”下“子”音），久竹生青 ，青 生程，程生

 ， 生人，人又反入于机。万物皆出于机，皆入于机。” 
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където те възникват. Тайнствено, изумително, те нямат 
знак. Всяко нещо следва своя път и всички израстват 
от не-действието. И така, аз казвам, че Небето и земята 
не правят нищо, а няма нищо ненаправено. Измежду 
хората, кой може да придобие не-действието? 

 
Жената на Джуандзъ починала. Когато Хуейдзъ 

отишъл, за да изрази съболезнованията си, той открил 
Джуандзъ да стои отпуснато с изтегнати крака, удряй-
ки върху едно буре и пеейки:  

– Ти живя с нея, тя отгледа децата ти и остаря – ка-
зал Хуейдзъ. – Би било достатъчно просто да не оплак-
ваш смъртта �. Но да удряш върху буре и да пееш – 
това отива твърде далече, не е ли така? 

Джуандзъ отговорил:  
– Не си прав. Когато тя умря, мислиш ли, че не 

скърбях като всеки друг? Но погледнах назад към за-
чеването � и времето, преди да е била родена. Не само 
към времето, преди да е била родена, но и към времето, 
преди още да е имала тяло. Не само към времето, пре-
ди да е имала тяло, но към времето, преди да е имала 
дух. Сред бъркотия от чудо и тайнство, настъпило пре-
образяване – и тя получила дух. Друго преобразяване – 
и тя получила тяло. Друга промяна – и тя се родила. 
Сега е настъпила друга промяна – и тя е мъртва. Това е 
същото като редуването на четирите сезона, пролет, 
лято, есен, зима. 

Сега тя ще пребивава в покой в обширно място. 
Ако я бях последвал с плач и ридание, бих показал, че 
не знам нищо за съдбата. И затова престанах. 

 
Едно-Крак и Куцо-Ход съзерцавали гледките от 

Мрачния Господарски Хълм и останките на Кунлун, 
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мястото, където почивал Жълтият Император129. Вне-
запно издънка от дърво на плачеща върба покарала на 
лявото рамо на Куцо-Ход130. Той изглеждал слисан и 
имал вид на раздразнен. 

– Вузмущаваш ли се от това? – попитал Едно-
Кракият. 

– Не – от какво да се възмущавам? – учудил се Ку-
цата-Походка. – Да живееш означава да вземаш на за-
ем. И ако ние заемаме, за да живеем, тогава живеенето 
трябва да е купчина боклуци. Животът и смъртта са 
ден и нощ. Ти и аз започнахме да наблюдаваме проце-
са на преобразяване, и ето че преобразяването обхвана 
(увлече) мен. Защо трябва да негодувам срещу нещо? 

 
Когато Джуандзъ тръгнал за Чу, видял един стар 

череп, целият изсъхнал и трошлив. Той го побутнал с 
коларския си остен и казал:  

– Господине, алчен към живота ли беше, небрежен 
към разума ли беше, та стигна дотук? Беше ли разру-
шена държавата ти и сведе ли ти глава под брадвата, та 
стигна дотук? Някакво злодеяние ли извърши и се пос-
рами да не донесеш позор на родителите и семейството 
си, та стигна дотук? Дали заради болките от студа и 
пристъпите на глада стигна дотук? Дали ти се струпаха 
много пролети и есени и ти причиниха това? 

След като свършил да говори, той издърпал черепа, 
подложил го вместо възглавница и легнал да спи. 

В полунощ черепът му се явил насън и му рекъл:  
                                                 
129 Това са всичките места или личности в Китайската леген-

да, свързани с безсмъртието. Жълтият Император, както видяхме 
в текста, не бил умрял, а се възнесъл към Небесата.  

130 Според по-обикновената интерпретация на Ли Дзъмин, об-
разът на плачещата върба е заместител на думата ’тумор’.  
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– Бърбориш като оратор и всички твои думи разк-
риват уплитанията на живия човек. Мъртвият не знае 
за тези неща! Ще изслушаш ли поучително слово за 
мъртвия? 

– Разбира се! – съгласил се Джуандзъ. 
Черепът продължил:  
– Измежду мъртвите няма владетели горе, няма по-

даници долу, няма задължения през четирите сезона. 
Не вършейки нищо, нашите пролети и есени са толкова 
безкрайни, колкото небето и земята. Царят, обърнат на 
юг на своя трон, не би могъл да има повече щастие от 
това! 

Джуандзъ не могъл да повярва на това и запитал:  
– Ако можех да накарам Съдника на Съдбата да ти 

даде отново тяло, да ти направи кости и телеса, да те 
върне при родителите и семейството ти, при твоя стар 
дом и приятели, би поискал това, нали? 

Черепът се намръщил строго, бърчейки челото си. 
Защо бих отхвърлил по-голямо щастие от това на царя 
върху трона и бих поел грижите на човешкото същест-
во отново? – отвърнал той. 

 
Когато Йен Юен тръгнал на изток за Дзи, Конфу-

ций имал много угрижен вид131. Дзъгун отместил ро-
гозката и попитал:  

– Мога ли да запитам защо Учителят има толкова 
тревожно изражение след като Хуей току-що е тръгнал 
на изток за Дзи? 

– Превъзходен въпрос – казал Конфуций. Гуан-
дзъ132 имаше поговорка, с която съм съгласен: „Мал-

                                                 
131 Йен Юен или Йен Хуей, за които стана въпрос по-рано, 

били любимите ученици на Конфуций.  
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ките чанти не побират големите неща; късите въжета 
не изваждат вода от дълбоки кладенци”. По същият 
начин вярвам, че съдбата има някакви форми (очерта-
ния) и че тялото има някакви подходящи употреби. Не 
можеш да прибавиш или отнемеш нещо от тях. Стра-
хувам се, че когато Хуей стигне до Дзи, ще започне да 
разказва на управника на Дзи за пътищата на Яо, Шун 
и Жълтия Император, а след това ще продължи да го-
вори за Суейжън и Шеннун133. Управникът тогава ще 
потърси в себе си сходно величие, но няма да го отк-
рие. Не съумявайки да го открие, ще обезумее, а когато 
човек обезумее, той убива. 

                                                                                                

– Не си ли чувал тази приказка? Веднъж една морс-
ка птица долетяла в покрайнините на столицата Лу. 
Управникът на Лу я отвел тържествено във фамилния 
храм, където � устроил прием, изпълнявайки за нея 
музиката на Деветте Шао, за да слуша и поднасяйки � 
месото от жертвоприношението на Тайлао, за да я на-
гости. Но птицата само гледала замаяно и отчаяно, от-
казвайки да хапне късче месо или да изпие чаша вино, 
и след три дни умряла. Това е да се опитваш да нахра-
ниш птица с каквото би нахранил себе си, наместо с 
каквото би се нахранила птицата. Ако искаш да нахра-
ниш птица с каквото се храни птицата, тогава ще тряб-
ва да я пуснеш да се прибере в дълбоката гора, да лу-
дува из речните брегове и островчета, да плава по ре-
ките и езерата, да се нахрани с блатна риба и с лещан-
ки, да следва останалите от ятото в полет и в отдих, и 
да живее както избере. Птицата мрази да чува дори 

 
132 Гуан Джун бил държавник на Дзи от седми век, на когото 

Конфуций се възхищавал, съдейки от Беседите.  
133 Суейжън и Шеннун са митични културни герои, открива-

телите на огъня и земеделието.  
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звука на човешките гласове, още по-малко цяла такава 
гълчава и шум. Опитай се да изпълниш музиката на 
Сиенчъ и Деветте Шао на открито около Езерото Дун-
дин – когато я дочуят птиците, ще отлетят, когато я 
чуят животните, ще побягнат, когато я чуят рибите, ще 
се гмурнат до дъното. Само хората, които я чуят ще се 
съберат, за да послушат. Рибите живеят във водата и 
благоденстват, но ако хората се опитат да живеят във 
водата, ще умрат. Живите твари се различават, защото 
имат различни желания и нежелания. Затова предиш-
ните мъдреци никога не изисквали еднаква способност 
у всички създания или да правят едно и също. Имената 
трябва да се отстранят, когато са изразили реалността, 
трябва да престане, когато са реалността е изразена; 
понятията за ’правилно’ трябва да изразяват уместно-
то. Това означава да владееш разумното и късметът да 
те подкрепя. 

 
Лиедзъ пътувал и се хранел край пътя, когато видял 

сто годишен череп. Изчистил плевелите и като посочил 
с пръст, казал:  

– Само ти и аз знаем, че ти никога не си умирал и 
никога не си живял. Наистина ли си нещастен?134 Аз 
наистина ли се наслаждавам? 

 
Семената на нещата имат тайнствени пътища. Във 

водата те се превръщат в Пречупена Лоза, по краищата 
на водата стават кожа на Жаба. Ако покарат по скло-
новете, те стават на Хълмисти Пантофи. Ако Хълмис-
тите Пантофи случат плодородна почва, те се превръ-
щат в Гарвански Ходила. Корените на Гарванските 

                                                 
134 Ползвам интерпретацията на Ю Юе.  
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Ходила се превръщат в личинки, а техните листа – в 
пеперуди. Не след дълго пеперудите се променят и се 
превръщат в насекоми, които живеят в парник; те при-
личат на змии и името им е Цюдуо. След хиляда дни 
насекомите Цюдуо стават на птици, наречени Изсъх-
нали Кости. Слюнката на Изсъхналите Кости дава на-
чалото на буболечките Съми, а буболечките Съми ста-
ват Кисели Плодове. Буболечките Илу са родени от 
Киселите Плодове, а буболечките Хуаншуан от бубо-
лечките Дзиуйоу. Буболечките Дзиуйоу са родени от 
буболечките Маожуей, а те са възникнали от Разложе-
ните Червеи, а Разложените Червеи произхождат от 
Пастила на Овцата. Той се сдвоява с бамбуковото дър-
во, което не е покарвало филизи от дълго време и се 
появяват Растенията на Зеления Покой. Растенията на 
Зеления Покой пораждат леопардите, леопардите по-
раждат конете, а конете пораждат хората. Хората отно-
во се завръщат към тайнствените пътища. Така всички 
живи твари произлизат по тайнствени пътища и се 
връщат в тях отново135. 

                                                 
135  Текстът на този последен абзац, бързо пробягване през 

древните китайски познания за природата, е съмнителен на много 
места.  
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   生之情者，不 生之所无以 ； 命之情者，不 知之所无

奈何。 形必先之以物，物有余而形不 者有之矣。有生必先无

离形，形不离而生亡者有之矣。生之来不能却，其去不能止。悲

夫！世之人以  形足以存生，而 形果不足以存生， 世奚足

 哉！虽不足 而不可不 者，其 不免矣！夫欲免 形者，莫

如弃世。弃世 无累，无累 正平，正平 与彼更生，更生 几

矣！事奚足 弃而生奚足 ？弃事 形不 ， 生 精不 。夫

形全精 ，与天 一。天地者，万物之父母也。合 成体，散 

成始。形精不 ，是 能移。精而又精，反以相天。 
 
 

  子列子  尹曰：“至人潜行不窒，蹈火不 ，行乎万物之上

而不栗。  何以至于此？” 尹曰：“是 气之守也，非知巧果

敢之列。居，予 女。凡有貌象声色者，皆物也，物与物何以相

 ！夫奚足以至乎先！是色而已。 物之造乎不形，而止乎无所

化。夫得是而 之者，物焉得而止焉！彼将 乎不淫之度，而藏

乎无端之 ，游乎万物之所 始。壹其性， 其气，合其德，以

通乎物之所造。夫若是者，其天守全，其神无隙，物奚自入焉！

夫醉者之  ，虽疾不死。骨 与人同而犯害与人 ，其神全

也。乘亦不知也， 亦不知也，死生 惧不入乎其胸中，是故囗

（“逆”字的右上加“口口”音）物而不囗（“摺”字以“忄”代“扌”

音）。彼得全于酒而犹若是，而况全于天乎？圣人藏于天，故莫

之能 也。 仇者，不折 干；虽有 心者，不怨 瓦，是以天

下平均。故无攻 之乱，无 戮之刑者，由此道也。不 人之
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天，而 天之天。 天者德生， 人者 生。不 其天，不忽于

人，民几乎以其真。” 

 
 
 

  仲尼适楚，出于林中， 佝 者承蜩，犹掇之也。仲尼曰：

“子巧乎，有道邪？”曰：“我有道也。五六月累丸二而不 ， 

失者  ；累三而不 ， 失者十一；累五而不 ，犹掇之也。

吾 身也，若蹶株拘；吾 臂也，若槁木之枝。虽天地之大，万

物之多，而唯蜩翼之知。吾不反不 ，不以万物易蜩之翼，何 

而不得！”孔子  弟子曰：“用志不分，乃凝于神。其佝 丈人

之 乎！” 
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Този, който е овладял истинската природа на живо-
та не се труди над това, което животът не може да нап-
рави. Този, който е овладял съдбата, не се труди над 
това, което знанието не може да промени. Този, който 
иска да нахрани тялото си, трябва първо да се обърне 
към нещата. Може да имаш предостатъчно неща, а тя-
лото ти да бъде недохранено. Този, който носи живот, 
трябва преди всичко да се погрижи за него, така че той 
да не напуска тялото. Но може животът никога да не 
напусне тялото и въпреки това да не бъде опазен. Поя-
вата на живота не може да се избегне, а изчезването му 
не може да се спре. Колко са жалки хората, които мис-
лят, че просто да храниш тялото е достатъчно, за да 
опазиш живота! Тогава защо онова, което светът пра-
ви, си заслужава да бъде правено? Може да не си зас-
лужава и все пак не може да остане ненаправено – това 
е неизбежно. 

Този, който иска да избегне да прави нещо за тяло-
то си, е най-добре да страни от света. Странейки от 
света, той ще бъде незаплетен в трудности. Бидейки 
незаплетен в трудности, той ще остане изправен и спо-
коен. Бидейки изправен и спокоен, той ще се роди от-
ново с другите. Раждайки се отново, той ще се добли-
жи [до Дао].  

Но защо си струва да се страни от светското и защо 
си струва да се забрави живота? Ако страниш от светс-
ките дела, тялото ти ще е неизмъчено. Ако забравиш 
живота, жизнената ти сила ще е невредима. С пълно-
ценно тяло и жизнена сила, ти ще станеш едно с Небе-
то. Небето и земята са бащата и майката на всички не-
ща. Те се съединяват, за да станат тяло; разделят се, за 
да се превърнат в начало. Когато тялото и жизнената 
сила са без пукнатина, това е способност за промяна. С 
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  田 之 周威公，威公曰：“吾 祝 学生，吾子与祝 游，

亦何 焉？”田 之曰：“ 之操拔囗（上“竹”下“彗”音）以侍

 庭，亦何 于夫子！”威公曰：“田子无 ，寡人愿 之。” 

之曰：“ 之夫子曰：‘善 生者，若牧羊然， 其后者而鞭

之。’”威公曰：“何 也？”田 之曰：“ 有 豹者，岩居而水

 ，不与民共利，行年七十而犹有 儿之色，不幸遇 虎， 虎

 而食之。有 毅者，高  薄，无不走也，行年四十而有内 

之病以死。豹 其内而虎食其外，毅 其外而病攻其内。此二子

者，皆不鞭其后者也。”仲尼曰：“无入而藏，无出而 ，柴立其

中央。三者若得，其名必 。夫畏涂者，十 一人， 父子兄弟

相戒也，必盛卒徒而后敢出焉，不亦知乎！人之所取畏者，衽席

之上， 食之 ，而不知 之戒者， 也！” 

 
 

  祝宗人玄端以 牢柙 彘，曰：“汝奚 死！吾将三月囗

（“物”字以“豢”代“勿”音）汝，十日戒，三日 ，藉白茅，加

汝肩尻乎雕俎之上， 汝 之乎？” 彘 曰：“不如食以糠糟而

 之牢柙之中。”自  ， 苟生有 冕之尊，死得于囗（左

“月”右“彖”音）囗（左“木”右“盾”音）之上、聚 之中  

之。 彘  去之，自   取之，所 彘者何也！ 
 
 

  桓公田于 ，管仲御， 鬼焉。公 管仲之手曰：“仲父何

 ？” 曰：“臣无所 。”公反，   病，数日不出。 士有

皇子告敖者，曰：“公 自 ，鬼 能 公！夫忿囗（左“氵”右

“畜”）之气，散而不反，  不足；上而不下， 使人善怒；下
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而不上， 使人善忘；不上不下，中身当心，  病。”桓公

曰：“然 有鬼乎？”曰：“有。沈有履。 有髻。 内之 壤，

雷霆 之； 北方之下者倍阿， 囗（上“ ”下“虫”音） 之；

西北方之下者， 囗（左“氵”右“失”音）  之。水有罔象，丘

有囗（上“山”下“辛”音），山有 ，野有彷徨， 有委蛇。”公

曰：“  委蛇之伏状何如？”皇子曰：“委蛇，其大如 ，其 

如 ，紫衣而朱冠。其 物也 ， 雷 之声 捧其首而立。 

之者殆乎霸。”桓公囗（左“ ”右“辰”音）然而笑曰：“此寡人

之所 者也。”于是正衣冠与之坐，不 日而不知病之去也。 

жизненост, прибавена към жизненост, ти ставаш По-
мощник на Небето.  

 
Учителят Лиедзъ казал на Граничния Пазач Ин:  
– Съвършеният Човек може да върви под вода без 

да се удави, може да прегази огъня без да се изгори, и 
може да обходи десетте хиляди неща без да се изпла-
ши. Как постига това? 

Граничният Пазач отговорил:  
– Това е защото той пази чистия дъх – това не е ка-

то мъдростта, умението, решителността или смелостта. 
Седни и ще ти разкажа. Всичко, което има лица, фор-
ми, гласове, цветове – това са просто нещата. Как е 
възможно едно нещо да бъде съвсем различно от друго 
нещо? И как е възможно някое от тях да те отведе към 
което ги предхожда? Те са цветове, форми и нищо по-
вече. Но това, което създава нещата, няма форма и 
пребивава там, където нищо не се променя. Ако човек 
може да придобие това напълно, как могат нещата да 
застанат на пътя му? Той може да пребивава в преде-
лите на нямащото излишества, да се укрие в границите 
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на нямащото източник, да странства, където всички 
неща имат начало и край, да обедини природата си, да 
подхранва дъха си, да съедини качествата си и така да 
се слее с това, което поражда нещата. Такъв човек ох-
ранява небесното и го пази цяло. Духът му е безкорис-
тен, тогава как може нещата да проникват и да го доб-
лижават?  

Когато пиян човек падне от колесницата, дори и тя 
да препуска, той няма да се убие. Той има кости и ста-
ви като тези на другите хора, но въпреки това няма да 
се нарани като другите, защото духът му е цял. Той не 
знае, че се е возил и не знае, че е паднал. Животът и 
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   囗（左“氵”右“省”音）子 王 斗 。十日而 ：“ 已

乎？”曰：“未也，方虚 而恃气。”十日又 ，曰：“未也，犹 

向景。”十日又 ，曰：“未也，犹疾 而盛气。”十日又 ，

曰：“几矣， 虽有 者，已无 矣，望之似木 矣，其德全

矣。  无敢 者，反走矣。” 

 
 

  孔子 于 梁， 水三十仞，流沫四十里，    之所不能

游也。 一丈夫游之，以 有苦而欲死也。使弟子并流而拯之。

数百步而^M出，被 行歌而游于塘下。孔子从而 焉，曰：“吾

以子 鬼，察子 人也。  ：蹈水有道乎？”曰：“亡，吾无

道。吾始乎故， 乎性，成乎命。与 俱入，与 偕出，从水之

道而不 私焉。此吾所以蹈之也。”孔子曰：“何 始乎故， 乎

性，成乎命？”曰：“吾生于陵而安于陵，故也； 于水而安于

水，性也；不知吾所以然而然，命也。” 

 
  梓 削木 囗（“遽”字以“ ”代“辶”音），囗成， 者 犹

鬼神。 侯 而 焉，曰：“子何 以 焉？” 曰：“臣，工

人，何 之有！虽然，有一焉：臣将 ，未 敢以耗气也，必 

以静心。 三日，而不敢   爵禄； 五日，不敢 非誉巧

拙； 七日， 然忘吾有四枝形体也。当是 也，无公朝。其巧

 而外骨消，然后入山林， 天性形躯，至矣，然后成，然后加

手焉，不然 已。 以天合天，器之所以疑神者，其是与！” 
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   野稷以御 庄公， 退中 ，左右旋中 。庄公以 文弗 

也。使之 百而反。  遇之，入 曰：“稷之 将 。”公密而

不 。少焉，果 而反。公曰：“子何以知之？”曰：“其 力竭

矣而犹求焉，故曰 。” 

 
 

  工囗（“睡”字以“亻”代“目”音）旋而盖 矩，指与物化而不

以心稽，故其 台一而不桎。忘足，履之适也；忘要， 之适

也；知忘是非，心之适也；不内 ，不外从，事会之适也；始乎

适而未 不适者，忘适之适也。 

 
смъртта, тревогата и ужасът не проникват в гърдите му, 
и така той може да върви срещу нещата без страх от 
увреда. Ако той съумее да се опази цял с помощта на 
виното, то колко по-цял ще бъде с помощта на Небето! 
Мъдрецът пребивава в Небето – затова няма нещо, ко-
ето да му навреди. 

Човек, търсещ отмъщение не отива тъй далеч, че да 
строши меча на врага си; човек, колкото и свадлив е, 
не сипе хули по керемидата, паднала случайно върху 
му. Да знае, че всички неща в света са неразлични – 
това е единственият начин да избегне хаоса на войната 
и битката, и суровостта на наказанието и екзекуцията!  

Не се опитвай да усъвършенстваш присъщото на 
човека, усъвършенствай присъщото на Небето. Този, 
който изпълва Небесното, обогатява живота; този, кой-
то развива човешкото, ощетява живота. Не отблъсквай 
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това, което е от Небето, не презирай това, което е от 
човека и ще бъдеш близо до Истината136. 

 
Когато Конфуций бил на път за Чу, минал през го-

ра, където видял гърбав човек да лови цикади със заха-
росана пръчка с такава лекота, сякаш ги хващал с ръка.  

Конфуций възкликнал:  
– Какво умение имаш ти! Има ли някаква тънкост в 

това? 
– Има си начин – отговорил гърбушкото. – През 

първите три или шест месеца се упражнявам да балан-
сирам с две топки една върху друга в края на пръчката 
и ако не паднат, знам, че ще изпусна много малко ци 

                                                 
136 Следвам текста какъвто е, макар че вероятно е за предпо-

читане да приема предложението на Ма Сюлун, като изпусна мин 
и като преведа: „и ти ще бъдеш близо до достигане на Истината“.  
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  有 休者，踵 而 子扁 子曰：“休居 不  不修，  

不  不勇。然而田原不遇 ，事君不遇世， 于 里，逐于州

部， 胡罪乎天哉？休 遇此命也？”扁子曰：“子独不 夫至人

之自行邪？忘其肝胆， 其耳目，芒然彷徨乎 垢之外，逍遥乎

无事之 ，是  而不恃， 而不宰。今汝 知以 愚，修身以

明囗（左“氵”右“于”），昭昭乎若揭日月而行也。汝得全而形

躯，具而九 ，无中道夭于 盲跛蹇而比于人数亦幸矣，又何暇

乎天之怨哉！子往矣！” 子出，扁子入。坐有 ，仰天而 。

弟子 曰：“先生何  乎？”扁子曰�“向者休来，吾告之以至人

之德，吾恐其 而遂至于惑也。”弟子曰：“不然。 子之所言是

邪，先生之所言非邪，非固不能惑是； 子所言非邪，先生所言

是邪，彼固惑而来矣，又奚罪焉！”扁子曰：“不然。昔者有 止

于 郊， 君 之， 具太牢以 之，奏九韶以 之。 乃始 

悲眩 ，不敢 食。此之 以己   也。若夫以    者，

宜栖之深林，浮之江湖，食之以委蛇， 安平 而已矣。今休，

款 寡 之民也，吾告以至人之德，譬之若 鼷以  ， 囗

（左“安”右“ ”音）以 鼓也，彼又 能无 乎哉！” 
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кади. След това балансирам с три топки и ако те не 
паднат, разбирам, че ще пропусна само една цикада от 
десет. Тогава се опитвам да балансирам с пет топки и 
ако те не паднат, знам, че ще бъде толкова лесно, както 
да ги улавям с ръка. Държа тялото си като неподвижно 
стъбло на дърво и използвам ръката си като стар из-
съхнал клон. Без значение колко обширни са небето и 
земята или колко многобройни са всички неща, аз не 
долавям нищо друго, освен крилата на цикадите. Без да 
трепна, без да се поклащам, без да позволя на никое от 
множеството неща да измести крилата на цикадата – 
как не бих се справил? 

Конфуций се обърнал към учениците си и им казал:  
– Той пази волята си неразединена и концентрира 

ума си – това е описание на гърбавия човек, така ли е? 
 
Йен Юен рекъл на Конфуций:  
– Веднъж прекосявах залива при Чашевидните 

Дълбини, а лодкарят управляваше лодката със свръ-
хестествени усилия. Аз го попитах: „Може ли човек да 
се научи как да управлява лодка?“, а той отговори: 
„Със сигурност. Добрият плувец добива умението си 
чрез многократно упражняване. Ако човек умее да 
плува под вода, може никога преди да не е виждал 
лодка и въпреки това, той ще знае как да я управлява!“ 
А аз го запитах за смисъла на това, но той не благоволи 
да ми каже. Мога ли да запитам теб какво означава? 

Конфуций отговорил:  
– Добрият плувец добива умението си чрез многок-

ратно упражняване – това означава, че той е забравил 
за водата. Ако човек умее да плува под вода, може ни-
кога преди да не е виждал лодка, той ще знае как да я 
управлява – това е защото за него водата е досущ като 
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сушата и гледа на преобръщането на лодката като на 
прекатурването на каруцата. Може всичките безбройни 
неща137 да се преобръщат и прекатурват едновременно 
пред очите му, но това не би го засегнало и не би му 
повлияло вътрешно – така че къде би отишъл и не би 
бил спокоен? 

 
Когато залагаш шапки в състезание с лък, ти стре-

ляш с вещина. Когато залагаш на катарами за панаирен 
колан, се тревожиш за залога. А когато залагаш на ис-
тинско злато, ти си нервна руина. Умението ти е също-
то и в трите случая – но тъй като едната награда озна-
чава повече за теб от другата, ти допускаш външни 
размисли да повлияят ума ти. Този, който изглежда 
прекалено твърд отвън, става недодялан вътрешно. 

 
Тиен Кайджъ посетил Управника на Джоу, Уей. 

Управникът Уей казал:  
– Чувам, че Джу Сиен изследва как се живее. Ти си 

негов приятел – какво си чувал от него по този въпрос? 
Тиен Кайджъ отговорил:  
– Аз просто си служа добре с метлата и се грижа за 

портата и градината му – как бих могъл да чуя нещо от 
Учителя? 

Господарят Уей рекъл:  
– Не бъди скромен, Учителю Tиен. Нетърпелив съм 

да чуя за това. 
Тиен Кайджъ започнал:  

                                                 
137 Придържам се към интерпретацията на Ю Юе, в която е 

добавено едно у след уан.  
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– Чух Учителя да казва: „Този, който умело се гри-
жи за живота е като овчаря за стадото – той наглежда 
непокорните и ги завръща”. 

– Какво означава това? – попитал Господарят Уей. 
Тиен Кайджъ отвърнал:  
– Живял в Лу човек на име Шан Бао – той живеел 

сред скалите, пиел само вода и не преследвал печалба 
като другите. Така живял в продължение на седемдесет 
години, а кожата му все още била като на малко дете. 
За нещастие, срещнал гладен тигър, който го убил и го 
изял. По същото време живял Джан И – не останало 
едно богато семейство, непосетено от него, един раз-
кошен дом, в който той да не е влизал. Така живял че-
тиридесет години, но вътрешна треска го повалила и 
той умрял. Шан Бао се грижел за вътрешното, а тигъ-
рът изял външното. Джан И се грижел за външното, а 
болестта го нападнала отвътре. Тези двама мъже не 
успели да овладеят непокорните (си природи)138. 

 
Конфуций наставлявал:  
– Не навлизай навътре и не се крий; не се издигай и 

не блести; остани неподвижен в средата. Този, който се 
придържа към тези три правила, ще бъде най-мъдрият. 
Ако хората са разтревожени за сигурността на пътища-
та, дочули, че пътник в група от десетима е бил убит, 
тогава бащи и синове, по-големи и по-малки братя се 
предупреждават един друг да бъдат предпазливи и не 
излизат навън, докато не съберат повече въоръжени 
мъже да ги придружават. Мъдро постъпват, нали? Но 
когато дойде до това, за което хората наистина трябва 
да се тревожат – времето, през което се излежават, сто-

                                                 
138 Т. е., не се отклонявай от златната среда.  
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ят и безделничат, докато хапват и пийват – те не са 
достатъчно благоразумни, за да се предпазят. Това е 
грешка! 

 
Призоваващият Предците, облечен в своята черна 

квадратна роба, се втренчил в кочината на прасето и 
казал:  

– Защо трябва да се противиш на умирането? Ще те 
угоявам три месеца, ще преминеш през строги лише-
ния в продължение на десет дни, ще постиш три дни, и 
ще положиш плешките и бутовете си на изсечения в 
скалата олтар – ще приемеш това, нали? Истината е, че 
ако планирах нещата от позицията на прасето, щях да 
кажа, че е по-добре да си стоя в кочината и да се храня 
със слама и трици. Но ако планирах за себе си, щях да 
кажа, че ако съм почитан като високопоставен служи-
тел приживе, и съм возен в изящна колесница; и ме по-
ложат в птичи пух и в пищна украса когато умра, то аз 
бих приел. Говорейки за прасето, такъв живот реши-
телно бих отказал, но говорейки за себе си, със сигур-
ност бих го приел. Питам се, защо гледам на нещата 
различно от прасето? 

 
Господарят Хуан ловувал в едно блато с кочияша 

си, Гуан Джун, когато видял призрак. Господарят се 
вкопчил в ръката на Гуан Джун и прошепнал:  

– Татко Джун, какво виждат очите ти?139? 

                                                 
139 Господарят на Ци, Хуан (685–643 г. пр. Хр.)  по-късно ста-

нал първият от ба – диктатори или хегемони, които наложили 
волята си над останалите феодални господари. Гуан Джун (почи-
нал 645 г. пр. Хр.), бил негов пръв министър. Като изключителен 
знак за почит, господарят според обичая, се обръщал към него с 
’Татко Джун’.  
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– Не виждам нищо – отговорил Гуан Джун. 
Когато господарят се върнал в къщи, изпаднал във 

вцепенение, разболял се и в продължение на няколко 
дни не излязъл навън. 

 
Един почтен човек от Ци на име Хуандзъ Гаоао ка-

зал:  
– Ваша Милост, вие сам си причинявате вреда! Как 

би могъл един призрак да има силата да ви навреди! 
Ако жизненият дъх, който се събира в човека, се разп-
ръсне и не се възвърне, тогава той се разболява от не-
достиг. Ако се издигне и не успее да слезе отново, това 
му причинява временна забрава. Ако той не се издига, 
нито слиза, а се събира в средата на тялото в сърдечна-
та област, тогава човекът се разболява. 

Господарят Хуан попитал:  
– Но съществуват ли наистина призраците? 
–Наистина те съществуват. Призракът Ли е на до-

машното огнище140, а Дзи се крие в печката. Купчина-
та боклуци до вратата е местенцето на Лейтин. В севе-
роизточния ъгъл Бейа и Гуейлун безгрижно подскачат, 
а северозападният ъгъл е кътчето на Иян. Във водата е 
Гансян, а на хълма живее Син; планините са обитание 
на Куей141, ливадите – на Панхуан; а блатата са място 
на Уейтуо. 

Господарят промълвил:  
– Мога ли да запитам как изглежда Уейтуо? 
Хуандзъ се засмял:  

                                                 
140 Придържам се към възстановката на текста и интерпрета-

цията на Ю Юе.  
141 Едно-крако създание, за което стана дума по-горе в текста. 
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– Уейтуо е голям колкото дупката в центъра на ко-
лелото на карета, висок е колкото коларска ос; носи 
мораво-червена одежда и алена шапка; и както е при 
призраците, той е забележително грозен. Когато чуе 
шум от гръмотевица или карета, той сграбчва главата 
си и се изправя. Всеки, който го види, скоро се прев-
ръща в диктатор. 

Лицето на Господаря Хуан се разведрило и той ка-
зал през смях:  

– Това трябва да съм видял и аз! След което пооп-
равил шапката и робата си, той седнал върху рогозката 
до Хуандзъ. Преди още да е свършил денят, без сам да 
забележи, болестта му си била отишла. 

 
Дзи Синдзъ обучавал петли за бой за краля. След 

десетина дни кралят попитал дали петлите са вече под-
готвени. 

– Не още. Те са прекалено наперени и се доверяват 
на раздразнението си. 

След още десетина дни кралят отново попитал. 
– Не още. Те са все още отвръщат на шумове и 

движения. 
След още десетина дни кралят отново попитал. 
– Не още. Те все още се оглеждат ядно и са изпъл-

нени с гняв. 
След още десетина дни кралят отново попитал. 
– Те са почти готови. И друг петел да кукурига, те 

не показват признак на промяна. Погледнеш ли ги от 
разстояние, ще помислиш, че са направени от дърво. 
Добродетелта им е пълна. Другите петли няма да пос-
меят да се изправят срещу тях, а ще се обърнат и ще 
побягнат 
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Конфуций се любувал на гледките от Люлян, къде-
то водата падала от височина тридесетина фатома∗, 
спускала се стремглаво и кипяла още четиридесет ли 
надолу така бясно, че нито риба, нито друга водна твар 
можела да плува в нея. Той видял човек да се гмурка 
във водата и минавайки му през ум, че човекът вероят-
но бил в беда и искал да сложи край на живота си, на-
редил на учениците си да се подредят на брега и да го 
изтеглят от водата. Но след като мъжът се отдалечил 
на около две по сто крачки, излязъл от нея и започнал 
да се разхожда безцелно в укрепената част на речния 
бряг, с коса, разпусната надолу и с песен на уста. Кон-
фуций го настигнал и му рекъл:  

– Първо помислих, че си призрак, а сега виждам, че 
си човек. Мога ли да узная дали ти имаш някакво спе-
циално умение да се носиш по водата?“ 

– Нямам такова умение. Започнах следвайки това, 
на което съм привикнал, израснах, следвайки природа-
та си, и оставих нещата да стигнат до пълнотата си, 
следвайки съдбата. Потапям се с водовъртежа и изплу-
вам със завръщащите течения, следвайки пътя на вода-
та и напълно забравяйки за себе си. Така успявам да се 
нося по водата. 

Конфуций искал да узнае още:  
– Какво имаше пред вид казвайки, че си започнал с 

това, на което си привикнал, че си израснал следвайки 
природата си и си оставил нещата да стигнат пълнота-
та си, следвайки съдбата? 

– Роден съм на сушата и се чувствах в безопасност 
на брега – това е, на което бях привикнал. Израснах с 
водата и се чувствах в безопасност в нея – това беше 

                                                 
∗ 1 фатом = 1 клафтер = 182 см. 
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моята природа. Не знам защо правя това, което правя – 
такава е съдбата. 

 
Дърводелецът Цин142 издялал парче дърво и напра-

вил поставка за камбанка. Когато била завършена, все-
ки, който я погледнел ахвал, тъй като тя изглеждала 
като изработка на богове или на духове. Когато Госпо-
дарят на Лу я видял, възкликнал:  

– Що за изкуство е твоето? 
Цин отговорил:  
– Аз съм само един занаятчия – как бих имал мое 

изкуство? Но има нещо особено. Когато започна да 
правя поставка за камбанка, никога не � позволявам да 
изтощи цялата ми енергия. Винаги постя, за да направя 
ума си неподвижен. След като съм постил три дни, по-
вече нямам мисъл за поздравления или награди, звания 
или възнаграждения. След като съм постил пет дни, 
повече нямам мисъл за похвала или вина, за вещина 
или несръчност. А след като съм постил седем дни, 
ставам толкова неподвижен, че забравям, че притежа-
вам четири крайника, форма и тяло. В това време вла-
детелят и неговият двор повече не съществуват за мен. 
Умението ми е съсредоточено и всички външни разв-
лечения изчезват. След това се отправям към планинс-
ката гора и изучавам Небесната природа на дърветата. 
Когато открия някое първокачествено дърво и успея да 
видя поставка за камбанка, аз се залавям да го резбо-
вам; ако ли пък не, го подминавам. По този начин аз 
просто съчетавам ’Небе’ с ’Небе’ 143 . Навярно затова 

                                                 
142 Дърводелецът на Лу, споменат в Дзоу Джуан по времето 

на Господарят Сян, 4 г. (569 г. пр. Хр.) . 
143 Т. е., да съчетая своята вродена природа с тази на дървото.  
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хората да се питат дали направеното не е дело на духо-
вете. 

 
Дунйе Дзи показвал колесницата си, управлявайки 

я пред Господаря Джуан. Той препускал напред и на-
зад толкова направо, като да отмервал с права линия и 
завивал наляво и надясно толкова плавно, като да 
описвал правилен полукръг. Господарят Джуан стиг-
нал до заключението, че дори Цао Фу144 не би могъл да 
се справи по-добре и му наредил да направи стотина 
кръга и тогава да се върне в двореца. Йен Хъ се случил 
наблизо в това време и влязъл да види господаря.  

– Конете на Дунйе Дзи ще се изтощят от умора – 
рекъл той. Господарят бил смълчан и не отговорил. 
След малко Дунйе Дзи се върнал с грохналите коне. 
Господарят Йен Хъ запитал:  

– Откъде ти знаеше, че това ще се случи? 
Йен Хъ отговорил:  
– Силата на конете беше свършила, въпреки това 

той продължаваше да ги пришпорва – ето защо казах, 
че ще се изтощят от умора. 

 
Занаятчията Чуей можел да чертае точно като с 

пергел или с перпендикуляр, тъй като пръстите му се 
променяли според нещата и не позволявал на ума си да 
му попречи. Ето защо неговата Духовна Крепост145 ос-
танала единна и непреградена.  

 

                                                 
144 Цао Фу бил прочут майстор в изкуството да се управлява 

колесница. Сменям мястото на уън с фу.  
145 Даоистко понятие за ум.  
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Забравяш за ходилата си, когато обувките са удоб-
ни. Забравяш за кръста си, когато коланът е умерено 
стегнат. Разбирането забравя за правилното и грешно-
то, когато умът е успокоен. Няма промяна във вътреш-
ното, няма следване на външното, когато приспособя-
ването към фактите е просто (непретенциозно). Започ-
ваш с онова, с което е удобно и никога не опитваш ко-
ето е не-удобно, когато познаваш удобството от забра-
вянето на това, което е удобно. 

 
Някой си Сун Сиу се появил на вратата на Учителя 

Биен Циндзъ на посещение.  
– Докато живеех в селото – започнал той – никой 

никога не е казвал, че нямам добро поведение. Когато 
срещнех трудност, никой никога не е казвал, че ми 
липсва кураж. Въпреки това, докато обработвах поля-
та, никога не случих на добра година за богата реколта, 
а докато бях на служба при владетеля, така и не настъ-
пи подходящо време да бъда издигнат. И така, аз съм 
прокуден от селата и изгнаник от градовете. Какво 
злодеяние извърших срещу Небето? Защо трябваше да 
ме сполети такава съдба? 

Учителят Биен отговорил:  
– Никога ли не си чувал как се държи Съвършеният 

Човек? Той забравя черния си дроб и жлъчката си и не 
мисли повече за очите и ушите си. Неясен и безцелен, 
той странства отвъд калта и праха; свободен и безме-
тежен, не-действието е неговото занимание. Това се 
нарича: ’да правиш, но да не зависиш’, ’да израстваш, 
но да невластваш’146. Ето, ти се перчиш с мъдростта 
си, за да смаеш невежия, трудиш се над доброто си по-

                                                 
146 Същата мисъл е открита и в Даодъдзин, гл. 10 и 51.  
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ведение, за да разграничиш себе си от непочтените, 
обикаляш светъл и сияещ, като да си поел в ръка слън-
цето и луната! Опазил си тялото си цяло, имаш всич-
ките девет отверстия, не си бил сполетяван насред път 
от слепота и глухота, сакатост или уродливост – срав-
нен с много хора, ти можеш да се наречеш щастлив 
човек. Как ти достига време да обикаляш, оплаквайки 
се от Небето? Следвай сам пътя си! 

След като Учителят Сун си тръгнал, Учителят Биен 
влязъл обратно в къщата, поседнал за малко, погледнал 
към Небето и въздъхнал. Един от учениците му го по-
питал:  

– Защо въздиша моят Учител? 
Учителят Биен отговорил:  
– Току-що Сун Сиу ме посети, а аз му описах доб-

родетелта на Съвършения Човек. Страхувам се, че той 
остана слисан и настъпи пълна бъркотия. 

– Със сигурност не – отговорил ученикът. – Беше 
ли казаното от Учителя Сун правилното, а казаното от 
моят Учител грешното? Ако е така, тогава грешното 
несъмнено не може да направи бъркотия от правилно-
то. Или, беше ли казаното от Учителя Сун грешното, а 
казаното от моя Учител правилното? Ако е така, тогава 
той вече трябва да е бил объркан когато е дошъл, така 
че каква е вредата? 

– Ти не разбираш – казал Учителят Биен. – Преди 
много време птица кацнала в покрайнините на столи-
цата Лу. Владетелят на Лу бил поласкан от това и на-
редил да се направи жертвоприношението Тайлао за 
нейното угощение, и да се изпълни музиката на Девет-
те Шао за нейното забавление. Но птицата изглеждала 
нащастна и замаяна, и не се осмелила да хапне или 
пийне. Това се нарича – да се опитваш да храниш пти-
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ца с каквото би нахранил себе си. Ако искаш да нахра-
ниш птица с каквото се храни птицата, най-добре я 
пусни в дълбоката гора – да плава по реките и езерата, 
да се прехранва със змии – тогава тя ще се чувства 
свободна147.  

Ето, Сун Суи е човек невеж и неук. За мен, да му 
обясня добродетелта на Съвършения Човек е като да 
впрегна мишка в колесница или да доставя наслада на 
пъдпъдък с музика от камбанки и барабани. Какво дру-
го му остава, освен да бъде изумен? 

                                                 
147 Текстът от последната част на изречението изглежда е изо-

пачен и аз почти не разбирам смисъла му. Същият анекдот е пре-
даден по-подробно по-горе в текста. 
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  外物不可必，故 逢 ，比干戮，箕子狂， 来死，桀、 

亡。人主莫不欲其臣之忠，而忠未必信，故伍 流于江， 弘死

于蜀，藏其血，三年而化 碧。人 莫不欲其子之孝，而孝未必

 ，故孝己 而曾参悲。木与木相摩 然，金与火相守 流， 

  行， 天地大 ，于是乎有雷有霆，水中有火，乃焚大槐。

有甚  陷而无所逃。囗上“ ”下“虫”音）囗（左“虫”右“享”

音）不得成，心若 于天地之 ，慰囗（左上“民”右上“文”下

“日”音）沈屯，利害相摩，生火甚多， 人焚和，月固不 火，

于是乎有囗（左“亻”右“ ”音）然而道尽。 

 
 

  庄周家 ，故往 粟于 河侯。 河侯曰：“ 。我将得邑

金，将 子三百金，可乎？”庄周忿然作色曰：“周昨来，有中道

而呼者，周    ，中有  焉。周 之曰：‘  来，子何

 者耶？’ 曰：‘我， 海之波臣也。君 有斗升之水而活我

哉！’周曰：‘ ，我且南游 越之王，激西江之水而迎子，可

乎？’  忿然作色曰：‘吾失我常与，我无所 。我得斗升之水

然活耳。君乃言此，曾不如早索我于枯 之肆。’” 
 
 

  任公子 大 巨 ，五十囗（“物”字以“害”代“勿”音）以 

 ，蹲乎会稽，投竿 海，旦旦而 ，期年不得 。已而大 食

之， 巨 ，陷没而下 ， 而 囗（上“髟”下“耆”），白波若

山，海水震 ，声侔鬼神， 赫千里。任公子得若 ，离而腊

之，自制河以 ， 梧已北，莫不 若 者。已而后世 才  

之徒，皆 而相告也。夫揭竿累，趣灌 ，守  ，其于得大 



 276 

 矣！ 小 以干 令，其于大 亦 矣。是以未  任氏之 

俗，其不可与 于世亦 矣！ 

 
 

  儒以《 》、《礼》 冢，大儒  曰：“ 方作矣，事之何

若？”小儒曰：“未解裙襦，口中有珠。”“《 》固有之曰：‘青

青之麦，生于陵陂。生不布施，死何含珠 ？’接其 ， 其囗

（左“ ”右“ ”音），儒以金椎控其 ，徐 其 ，无 口中

珠。” 

 
Външните неща не могат да се отчетат. В следствие 

на тях Лунфън бил екзекутиран, Биган бил осъден на 
смърт, Принц Дзи се престорил на луд, Ъ Лай бил 
убит, а Дзие и Джоу били детронирани148. Няма владе-
тел, който не би искал вярност от подчинените си. Но 
преданите не винаги са възнаграждавани с доверие. 
Ето затова У Юн бил хвърлен в река Яндзъ, а Чан Хун 
умрял в Шу, където хората събрали кръвта му и след 
три години тя се превърнала в зелен нефрит149. Няма 
родител, който да не желае неговият син да е негов ро-

                                                 
148 За Гуан Лунфън, министър при тирана Дзие и за княз Би 

Ган, министър при тирана Джоу, стана въпрос по-горе. Принц 
Дзи, роднина на Джоу, е този, който се престорил на луд, за да 
избегне екзекуцията. Е Лай подкрепял Джоу и бил екзекутиран, 
когато Джоу бил свален от трона.  

149 У Юн или У Дзъсю е преданият служител на У, за когото 
стана дума. Той бил подтикнат от царя към самоубийство, а тяло-
то му било хвърлено в Яндзъ. Чан Хун се споменава в Со Дзюан 
като служител в двора на Джоу, който бил убит през 492 г. пр. Хр. 
Но ако този е същият човек, преданието за неговото изгнаничест-
во и самоубийство в Шу и чудодейното преобразяване на кръвта 
му, трябва да е произлязло от по-късна легенда.  
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ден. Но родните синове не винаги са обичаните. По 
тази причина Сяои бил обзет от скръб, а Дзън Шън по-
тънал в мъката си150. 

Когато дърво се трие ò дърво, лумва пламък. Кога-
то желязото продължително се нагрява на огъня, то се 
разтопява и изтича. Когато Ин и Ян се объркат, тогава 
пред небето и земята се разкриват изумителни гледки. 
Тогава чуваме гръмотевичен тътен и екот, огън лумва 
в дъжда и изпепелява великото дърво пагода. Наслада 

                                                 
150 Сяо-И е бил рòден син на царя на Шан, Удин; известно е, 

че той бил тормозен от злата си мащеха. Сън Шен, последовател 
на Конфуций, е бил образец за синовна почит, но бил презиран от 
своя баща.  
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  老莱子之弟子出薪，遇仲尼，反以告，曰：“有人于彼，修上

而 下，末 而后耳， 若 四海，不知其 氏之子。”老莱子

曰：“是丘也，召而来。”仲尼至。曰：“丘，去汝躬矜与汝容

知，斯 君子矣。”仲尼揖而退，蹙然改容而 曰：“ 可得 

乎？”老莱子曰：“夫不忍一世之 ，而 万世之患。抑固 邪？

亡其略弗及邪？惠以  ，  身之丑，中民之行易 焉耳！相

引以名，相 以 。与其誉 而非桀，不如 忘而 其所誉。反

无非 也， 无非邪也，圣人 躇以 事，以每成功。奈何哉，

其 焉 矜尔！” 

 
 

  宋元君夜半而梦人被  阿 ，曰：“予自宰路之渊，予 清

江使河伯之所， 者余且得予。”元君 ，使人占之，曰：“此神

 也。”君曰：“ 者有余且乎？”左右曰：“有。”君曰：“令余

且会朝。”明日，余且朝。君曰：“ 何得？” 曰：“且之网得白

 焉，其 五尺。”君曰：“献若之 。” 至，君再欲 之，再

欲活之。心疑，卜之。曰：“  以卜吉。”乃刳 ，七十二 而

无 囗（上“竹”下“夹”）。仲尼曰：“神 能 梦于元君，而不

能避余且之网；知能七十二 而无 囗，不能避刳 之患。如是

 知有所困，神有所不及也。虽有至知，万人 之。 不畏网而

畏  。去小知而大知明，去善而自善矣。 儿生，无  而能

言，与能言者 也。” 

 
 

  惠子 庄子曰：“子言无用。”庄子曰：“知无用而始可与言用

矣。夫地非不广且大也，人之所用容足耳，然  足而 之致黄
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泉，人尚有用乎？”惠子曰：“无用。”庄子曰：“然 无用之 用

也亦明矣。” 

 
 

  庄子曰：“人有能游，且得不游乎！人而不能游，且得游乎！

夫流遁之志，决 之行，噫，其非至知厚德之任与！覆 而不

反，火 而不 。虽相与 君臣， 也。易世而无以相 。故

曰：至人不留行焉。夫尊古而卑今，学者之流也。且以囗（左

“犭”右“希”） 氏之流 今之世，夫孰能不波！唯至人乃能游于

世而不僻， 人而不失己。 
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та и мъката впримчват човека така, че той да не може 
да се отскубне от тях. Изпълнен със страх и трепет, той 
е лишен от цялост. Умът му, объркан и оплетен в заб-
луди е като че ли окован и разпнат между небето и зе-
мята. Ползата и загубата действат една срещу друга и 
разпалват безброй огньове, които изгарят вътрешното 
единство у множество хора. Луната не успява да поту-
ши огъня, и така всичко е погълнато от него и Пътят 
достига край151. 

 
Семейството на Джуан Джоу било много бедно и 

затова той отишъл да вземе на заем малко зърно от 
господаря на Дзиенхъ. Господарят се съгласил:  

– Защо не, разбира се. Скоро ще си взема лептата 
от моята земя и тогава ще се радвам да ти заема триста 
златни монети. Това достатъчно ли е? 

Джуан Джоу почервенял от гняв и отговорил:  
– Докато идвах насам вчера, чух някой да ме вика 

от пътя. Извърнах се и видях, че в коларската бразда 
лежеше костур. Аз му подвикнах: „Хей, костуре – как-
во правиш тук?“. А той отговори: „Аз съм Служителят 
на Вълната от Източното Море. Ще ми донесеш ли съд 
с вода, за да оживея?“ А аз му отвърнах: „Защо не, раз-
бира се. Тъкмо отивах на юг да навестя кралете на У и 
Юе. Ще променя течението на Западната Река и ще я 
насоча към теб. Това ще бъде ли добро за теб?“. Кос-
турът се изпълни с гняв и рече: „Бях изхвърлен от моя 

                                                 
151 Този абзац разкрива много трудности при интерпретацията 

и преводът е несигурен на много места. На места езикът наподо-
бява езика на древното китайско лечителство с неговите учения за 
влиянията на Ин и Ян вътре в тялото. По тази причина луната би 
могла да представлява водната стихия на Ин, или вероятно студе-
ната светлина на ума.  
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彼教不学，承意不彼。目  明，耳   ，鼻   ，口  

甘，心  知，知  德。凡道不欲壅，壅 哽，哽而不止 囗

（“ ”字以“足”代“ ”音），  害生。物之有知者恃息。其

不殷，非天之罪。天之穿之，日夜无降，人  塞其 。胞有重

 ，心有天游。室无空虚，  姑勃囗（左“奚”右“谷”音）；心

无天游， 六 相攘。大林丘山之善于人也，亦神者不 。德溢

乎名，名溢乎暴， 稽乎囗（左“言”右“弦”音），知出乎争，柴

生乎守，官事果乎 宜。春雨日 ，草木怒生， 囗（左“金”右

“辱”音）于是乎始修，草木之倒植者 半而不知其然。静默可以

 病，眦囗（繁体字“ ”字以“女”代“氵”音）可以沐老， 可

以止遽。虽然，若是 者之 也，非佚者之所未  而 焉；圣

人之所以 国， 人未  而 焉；小人所以合 ，君子未  

而 焉。 

 
 

  演 有 死者，以善 爵 官 ，其党人 而死者半。 与 

由天下， 由逃之； 与 光， 光怒之； 他 之， 弟子而

蹲于囗（上“穴”下“款”音）水， 侯吊之。三年，申徒狄因以囗

（“ ”字以“足”代“ ”音）河。 

 
 

  荃者所以在 ，得 而忘荃；蹄者所以在兔，得兔而忘蹄；言

者所以在意，得意而忘言。吾安得夫忘言之人而与之言哉！” 
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та естествена среда! Няма къде да ида! Ако ми дадеш 
глътка вода, ще оживея. Но отвръщайки ми по този на-
чин, ще трябва да ме потърсиш в хранилището за су-
шена риба!“ 

 
Принц Жън направил огромна въдица с много дъл-

га връв, за стръв окачил петдесет млади бика, устано-
вил се на върха на планината Куайдзи и замахнал с въ-
дицата в Източното море. Всяка сутрин той издърпвал 
куката, но за една година не хванал нищо. Най-после 
една гигантска риба глътнала стръвта и се гмурнала 
дълбоко, повличайки огромната кука. Тя се потопила 
до дъното с внушителния товар, изплувала на повърх-
ността и разтърсила гръбните си перки, докато белите 
вълни се надигнали като планини, а морската вода за-
бушувала и закипяла. Бученето можело да се сравни 
само с това, предизвикано от боговете и демоните и 
всявало ужас на разстояние от хиляда ли. Когато 
Принц Жън извлякъл рибата на сушата, разсякъл я и я 
изсушил, от Дзиехъ на изток до Цану на север нямало 
някой, останал незаситен от нея. Оттогава мъжете от 
по-сетнешните поколения, които имали посредствени 
дарби и се увличали по чудатите разкази, се изумявали 
един друг, преповтаряйки тази приказка. 

И така, ако нарамиш въдица с връв и се отправиш 
към канавки и дерета, изровени от пороите, отваряйки 
си очите за лещанки и костур, то ще ти се стори неи-
моверно трудно да уловиш някога голяма риба. Ако 
открито разказваш за своите дребни житейски прозре-
ния и се домогваш до поста на градския началник, ще 
се отдалечиш от Дълбокото Прозрение. Следователно, 
ако човек никога не е чувал за дарбата на Принц Жън, 
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той ще трябва да измине дълъг път, за да се присъеди-
ни към мъжете, които управляват света. 

 
Конфуцианците ограбват гробовете Според Книга-

та на Песните и ритуала. Големият Конфуцианец въз-
вестил на своите прислужващи:  

– От Изток изсветлява! Как върви работата?  
Малките Конфуцианци отговорили:  
– Още не сме открили савана, но в устата му има 

бисер152! И точно както казва Книгата на песните:  
 
Зелено, зелено е зрънцето 
поникващо от надгробната пръст. 
Ако в живота свой ти милостиня си не дал, 
как в смъртта си ти бисер ще заслужиш? 
 
Те отстранявали косата му, натискали надолу бра-

дата му и тогава провирали малък свредел , като вни-
мателно разтваряли челюстите, за да не увредят бисера 
в устата. 

 
Един ученик на Лао Лайдзъ153 събирал навън дърва 

за огрев, когато случайно попаднал на Конфуций. Той 
се върнал и съобщил:  

– Отвън има човек с голямо туловище и къси крака, 
гърбът му е леко извит, а ушите му са дръпнати назад. 
Изглежда като някой, който се опитва да се погрижи за 

                                                 
152 Бисер или друг скъпоценен камък, съгласно обичая, бил 

поставян в устата на умрелия по време на погребението.  
153 Даоистки мъдрец и предполагаем автор на произведение в 

шестнадесет раздела, което не е било запазено. Понякога е бил 
отъждествяван с Лао Дзъ.  
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всичко, оградено от четирите морета. Не знам кой е 
той. 

Лао Лайдзъ отговорил: – Това е Кун Циу (Конфу-
ций – бел. прев.). Кажи му да дойде! 

Когато Конфуций пристигнал, Лао Лайдзъ му ре-
къл:  

– Циу, откажи се от надменното си поведение, мах-
ни този всезнаещ поглед от лицето си и ще станеш 
почтен човек! 

Конфуций се поклонил и леко отстъпил назад с 
изумен и променен израз на лицето си, след което по-
питал:  

– Мислиш ли, че мога да напредна в старанието си? 
Лао Лайдзъ отвърнал:  
– Ти не можеш да понесеш да гледаш страданията в 

една епоха и ето, че тръгваш и посяваш трудностите 
пред следващите десет хиляди епохи! Дали си просто 
природно непроницателен? Или нямаш усет за ситуа-
цията? Ти си горд с благотворителните си дела и с то-
ва, че правиш хората щастливи154 – срамът от това ще 
те следва до края на дните ти! Такива са делата и ’пос-
тиженията’ на посредствените хора – хората, които се 
блъскат взаимно за слава, които се оплитат един друг в 
тайни заговори, сдружават се, за да възхвалят Яо и да 
осъдят Дзие, когато най-добре би било да забравят и 
двете и да спрат възхваляването! Това, което върви 
срещу вятъра, не остава невредимо, онзи, който се 
движи, когато не трябва, не може да не съгреши. 
Мъдрецът се колебае и с неохота пристъпва към някое 
дело, и следователно завършекът за него винаги е ус-

                                                 
154 Значението е много съмнително.  
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пешен. Но що за добро са тези твои действия? Те не 
водят до никъде, освен до самоизтъкване155! 

 
Юан, господарят на Сун, сънувал една нощ, че 

вижда човек с разрошена коса, който се взирал в стра-
ничната врата на неговите покои, казвайки: „Идвам от 
Дълбините на Дзайлу. Пристигах като пратеник на 
Чистата Яндзъ до двора на Властелина на Жълтата Ре-
ка, когато рибар, на име Ю Дзю ме улови!“ 

Когато Властелинът Юан се пробудил, той наредил 
на своите доверени хора да разтълкуват значението, а 
те отговорили: „Това е свещената костенурка“. „Съ-
ществува ли рибар, на име Ю Дзю?“, запитал той, а 
придворните отговорили: „Да, има такъв човек“. „За-
повядайте на Ю Дзю да дойде в двореца!“, разпоредил 
се той. 

На следващият ден Ю Дзю появил в двореца, а вла-
детелят го попитал:  

– Каква риба си уловил неотдавна? 
Ю Дзю отговорил:  
– Хванах в мрежата си бяла костенурка. Обиколка-

та � е пет фута. 
– Покажи ми костенурката си! – заповядал владете-

лят.  
Когато костенурката била донесена, владетелят не 

можел да вземе решение дали да я убие или да � пода-
ри живота, и двоумейки се, се допитал до гадателите, 
които отговорили:  

– Убий костенурката и гадай по нея – това ще доне-
се благополучие.  

                                                 
155  Тази последна реч на Лао Лайдзъ разкрива множество 

трудности и преводът � е несигурен.  
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Съгласно съвета костенурката била извадена от че-
рупката � и след всичките седемдесет и две дупки, 
пробити в тялото �, нито едно от направените предс-
казания не се отклонило от истината156. 

Конфуций заключил:  
– Свещената костенурка влезе в съня на Властелина 

Юан, но не можа да избегне мрежата на Ю Дзю. Тя 
знаеше достатъчно, за да даде отговори на седемдесет 
и двете питания, но не спаси корема си от разпаряне. И 
така, знанието достига предел и дори свещеното не 
може да го преодолее. И най-съвършената мъдрост 
може да бъде заблудена от множество учени сплетни-
ци. Рибата не знае достатъчно, че да избегне мрежата, 
но знае дотолкова, че да се предпази от пеликаните. 
Откажи се от малката мъдрост и голямата мъдрост са-
ма ще просветне. Забрави добрината и добрина ще се 
роди от самосебе си. Малкото дете се учи да говори, 
макар и без обучени учители – защото то живее с тези, 
които знаят как се говори. 

 
Хуейдзъ казал на Джуандзъ:  
– Думите ти са безполезни!  
Джуандзъ отговорил:  
– Човек трябва да проумее безполезното преди да 

можеш да му обясниш полезното. Земята е несъмнено 
обширна и необятна, макар че човекът използва само 
онази площ от нея, върху която стъпват краката му. 
Ако обаче изкопаеш земята около краката му, дордето 

                                                 
156 Малки отвори били правени в черупката и било прилагано 

насилие (чрез пробождане – бел. прев.) : предсказанието се осно-
вавало на формата, описвана от трескавите движения след про-
божданията.  
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стигнеш Жълтите Извори, дали тогава човекът все още 
ще може да я използва? 

– Не, тя ще се окаже безполезна, отговорил Ху-
ейдзъ. 

– Очевидно е тогава, че безполезното е полезно, – 
заключил Джуандзъ. 

 
Джуандзъ казал:  
– Ако имаш качество на странстващ, как би могъл 

да не странстваш? Ако не нямаш качество на странст-
ващ, как би могъл да странстваш? Волята, която нами-
ра убежище в приспособяването, уединеното и ексцен-
трично поведение – не са сравними със съвършената 
мъдрост и с неизменното качество. Ти се препъваш и 
падаш, но не се отказваш да вървиш напред; ти връх-
литаш стихийно като огъня и не поглеждаш зад себе 
си. Но макар, че веднъж си господар, а друг път пода-
ник, това се дължи на времената. Такива различия се 
менят според възрастта и ти не можеш да кажеш за 
едното или другото, че е низше. Ето защо казвам, че 
Съвършеният Човек никога не е педант в действията 
си. 

 
Възхвала на древността и презрение към настояще-

то – такава е страстта на учените. И ако всеки се вгледа 
в настоящето, след като е бил увлечен по Сиуей, то кой 
би останал неповлиян? 157  Само Съвършеният Човек 

                                                 
157 Хис уей, отъждествяван с митичния владетел на високата 

античност, се появява по-горе като мъдрецът, който ’повдигнал 
небето и закрепил земята’. Конфуцианците и Моистите са най-
добре представените поклонници на древността, но същото увле-
чение е забележимо понякога и в Даоистката школа, както и в 
описаната от Лаодзъ образцова простота и безизкусност на об-



 288 

може да странства в света, без да се придържа към въз-
глед, може да се приобщава към хората, без да изгубва 
себе си. Неговите проповеди не се заучават, но всеки, 
който разбере смисъла им, вече не се нуждае от не-

158го . 

ието ще нанесе вреда на живота на 
всички създания.  

                                                                                                

 
Взорът, който прониква, вижда безпрепятствено; 

слухът, който прониква, долавя ясно; обонянието, кое-
то прониква, усеща безпогрешно; устата, която про-
никва, различава вкусовете; умът, който прониква, 
притежава разбирането; и разбирането, което проник-
ва, притежава висшето качество. Във всички тези неща 
Дао не иска да бъде преграждано, тъй като ако срещне 
преграда, той ще се задуши, и ако той спре, ще настъпи 
безредие, а безред

 
Всички същества, които притежават съзнание, за-

висят от дъха. Но ако те се преизпълнят с дъх, това ня-
ма да бъде по вина на Небето. Небето отваря проходи-
те и ги подхранва ден и нощ безспир. Но човекът, нап-
ротив, запушва дупките. Кухината на тялото е многос-
водест купол; умът поема по своите Небесни странст-
ва. Но ако стаите не са достатъчно просторни, тогава 

 
ществото от далечните древни времена. Подозирам, че ’увлечени-
ето по Хис-уей’ е обръщение към защитниците на античната 
простота в самата Даоистка школа, макар че нашето разбиране на 
абзаца е до голяма степен възпрепятствано от факта, че почти не 
познаваме легендата за Хис Уей. Както става ясно от същия абзац, 
идеалът на Джуандзъ за ’странстването’, т. е. живеенето в хармо-
ния с Пътя – не допуска както принудителното подчинение на 
света, така и уединеното съществувание извън него и отхвърляне-
то му.  

158 Втората част на изречението е неразбираема в оригинала.  
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съпругите и сестрите ще стигат до свади. Ако умът не 
поеме по своите Небесни странства, тогава шестте се-
тив  ще се борят едно с друго. 

 орязани израстват отново, 
без  да знае защо160. 

                                                

а
 
Големите гори, хълмове и планини превъзхождат 

човека в това, че техният растеж е незадушаван. [В чо-
века] добродетелта се разкрива в грижата за доброто 
име, а грижата за доброто име прелива в желание за 
себеизява. Плановете се изработват във времена на 
криза; мъдростта се ражда в спора; упоритостта се 
проявява в отстояването на възгледа; държавните дела 
се подреждат в угода на тълпата159. През пролетта, ко-
гато сезонните дъждове завалят и слънцето огрее, тре-
вата и дърветата се пробуждат за живот, а сърповете и 
мотиките се подготвят за първата си работа. По това 
време повече от половината от тревата и дърветата, 
които са били покосени и

 някой
 
Спокойствието и тишината действат благотворно 

върху боледуващия, масажът облекчава остаряващия, а 
почивката и покоят отмиват безпокойството. Това са 
лековете, към които изпадналият в беда и изтощеният 
човек прибягва. Безметежно живеещият не се нуждае 
от тях и не си дава труд да ги узнае. Светият Човек не 
се грижи да разбере лековете, които мъдрецът използ-

 
159 Доброто име, себеизявата, плановете, мъдростта и подреж-

дането на държавните дела в угода на тълпата, са ’неестествени’ и 
’нежелателни’ цели и дела, които се намесват в усъвършенстване-
то на човека.  

160 Целият този параграф и специално последното изречение е 
труден за интерпретиране и няма съгласуване в мненията на ко-
ментаторите относно точното му значение.  
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ва, за да излекува света. Мъдрецът не се грижи за из-
куството на даровития човек, който желае да преобра-
зи епохата. Даровитият човек не се товари с грижа да 
узнае похватите, които благородният човек използва, 
за да реформира държавата. Благородният човек не се 
тревожи за средствата, които малкият човек използва, 
за да се справи с настоящето. 

ъщата причина Шънту Ди скочил в Жъл-
тат Река161. 

                                                

 
Имало някога човек от Прохода Йен, който при 

смъртта на родителите си бил похвален затова, че из-
тощил тялото си от глад, и бил възнаграден с поста на 
Високопоставен Учител. Другите хора от селото, под-
ражавайки му, гладували и обезобразили телата си, но 
повече от половината от тях умрели. Яо поверил импе-
рията си на Сю Йоу, а Сю Йоу избягал от него. Тан я 
поверил на У Гуан, но У Гуан му се надсмял. Когато 
Дзи Тоу чул това, повел учениците си и се отдал на 
бездействие край река Куан, където феодалните госпо-
дари го открили и утешавали в продължение на три 
години. По с

а 
 
Рибарските мрежи съществуват заради рибите. 

След като си уловил рибата, изоставяш мрежата. 
Примките за зайци съществуват заради самите зайци; 
веднъж, след като си хванал заека, оставяш примката. 

 
161 За Сю Ю, отшелникът, който отхвърлил предложения му 

трон от Яо, става въпрос по-горе. Подобен разказ съществува за 
цар Тан и отшелника У Гуан. За Шен-ту и Ти, заедно с Сю Ю и У 
Гуан, се споменава по-горе, но за разказите, свързани с тях, не 
знаем почти нищо. Както изглежда, те са се уединили или са се 
самоубили вследствие на угризения поради обидата, която била 
нанесена върху У Гуан, с предложения му престол.  
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Думите съществуват заради смисъла им; веднъж, след 
като си уловил смисъла им, забравяш думите. Къде мо-
га да открия човек, забравил думите, за да се разговоря 
с него? 



 292 

Избрани откъси в различни преводи 
Тук се представят за сравнение седемнадесет фраг-

мента, избрани от редактора поради тяхната философ-
ска важност. Защо именно тези, а не други откъси? 

В избраните фрагменти мисълта на Джуан Джоу е 
фокусирана за изкази и езикови експерименти относно 
теми от изключителна важност, именуеми в нашите 
езици като относително и абсолютно, език и свят, 
съществуващо и несъществуващо, свобода и несвобо-
да, спонтанно и принудено. 

В Джуандзъ тези теми са представени по уникален 
начин, изцяло чужд на западните начини на мислене. 
Освен това те са неповторени и неподражаеми образци 
на китайската и далекоизточната мисъл като цяло. 

Ето защо те са извънредно интересни за философ-
ски настроения читател. 

Съпоставяме без коментари оригиналите на старо-
китайски (обработени като изречения и пасажи), и 
преводите на: 

1. Burton Watson 
Chuang Tzu. Basic Writings. Translated by Burton 

Watson. New York. Columbia University Press, 1964. 
(Chuang Tzu. Complete Works of Chuag Tzu by Burton 
Watson. Terebes Asia Online (TAO)). 

2. James Legge 
The Writings og Chuang Tzu. James Lege, trans. 

Oxford University Press, 1891. 
http: //oaks.nvg.org/ys1ra5.html. 
3. Lin Yutang 
Lin Yutang’s translation of the Chuang-tzu.  

http://oaks.nvg.org/ys1ra5.html
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http: //www.religiousworlds.com/taoism/cz-text2.html. 
4. Wang Rongpei 
Zhuanzi I, II. Wang Rongpei, trans. Hunan People’s 

Publishing House. Hunan, China, 1999. 
5. Любов Позднеева 
Чжуан-цзы. Пер. Л. Д. Позднеева. Москва: 1967. 
6. Бора Беливанова по Позднеева 
Джуандзъ. Древнокитайски мислители., прев. Бора 

Беливанова. София: Лик 1999, 195–401. 
7. Владимир Малявин 
Чжуан-дзы. Пер. В. В. Малявина. Москва: Мысль 

1995; К.: Psylib, 2003. 
http: //psylib.ukrweb.net/books/chuan01/index.htm 
8. Стойчева–Герджиков по Burton Watson 
В това издание. Прев. Емилия Стойчева, ред. Сер-

гей Герджиков. 
Използваме оригиналния текст от: 
www.cnd.org?Classics/Philosophers/Zhuang_Zi/. 

[1]162 

Оригинален старокитайски текст 

庄子 
大知  ，小知  。大言炎炎，小言詹詹。其寐也魂交，

其 也形 。与接 囗（左“扌”右“勾”），日以心斗。 者、窖

者、密者。小恐惴惴，大恐  。其 若机 ，其司是非之 也

；其留如 盟，其守 之 也；其 若秋冬，以言其日消也；其

                                                 
162 На с. 57 в настоящия превод. 

http://www.religiousworlds.com/taoism/cz-text2.html
http://www.cnd.org/?Classics/Philosophers/Zhuang_Zi/
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溺之所 之，不可使 之也；其 也如 ，以言其都洫也；近死

之心，莫使  也。  

 

Превод на английски на Burton Watson, 
1964 
Great understanding is broad and unhurried; little un-

derstanding is cramped and busy. Great words are clear 
and limpid; little words are shrill and quarrelsome. In 
sleep, men’s spirits go visiting; in waking hours, their bod-
ies hustle. With everything they meet they become entan-
gled. Day after day they use their minds in strife, some-
times grandiose, sometimes sly, sometimes petty. Their 
little fears are mean and trembly; their great fears are 
stunned and overwhelming. They bound off like an arrow 
or a crossbow pellet, certain that they are the arbiters of 
right and wrong. They cling to their position as though 
they had sworn before the gods, sure that they are holding 
on to victory. They fade like fall and winter – such is the 
way they dwindle day by day. They drown in what they do 
– you cannot make them turn back. They grow dark, as 
though sealed with seals – such are the excesses of their 
old age. And when their minds draw near to death, nothing 
can restore them to the light. 

Превод на английски на James Legge, 
1891 
Great knowledge is wide and comprehensive; small 

knowledge is partial and restricted. Great speech is exact 
and complete; small speech is (merely) so much talk. 
When we sleep, the soul communicates with (what is ex-
ternal to us); when we awake, the body is set free. Our in-
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tercourse with others then leads to various activity, and 
daily there is the striving of mind with mind. There are 
hesitancies; deep difficulties; reservations; small apprehen-
sions causing restless distress, and great apprehensions 
producing endless fears. Where their utterances are like 
arrows from a bow, we have those who feel it their charge 
to pronounce what is right and what is wrong; where they 
are given out like the conditions of a covenant, we have 
those who maintain their views, determined to overcome. 
(The weakness of their arguments), like the decay (of 
things) in autumn and winter, shows the failing (of the 
minds of some) from day to day; or it is like their water 
which, once voided, cannot be gathered up again. Then 
their ideas seem as if fast bound with cords, showing that 
the mind is become like an old and dry moat, and that it is 
nigh to death, and cannot be restored to vigour and bright-
ness. 

Превод на английски на Lin Yutang 
Great wisdom is generous; petty wisdom is conten-

tious. Great speech is impassioned, small speech cantan-
kerous. 

For whether the soul is locked in sleep or whether in 
waking hours the body moves, we are striving and strug-
gling with the immediate circumstances. Some are easy-
going and leisurely, some are deep and cunning and some 
are secretive. Now we are frightened over petty fears, now 
disheartened and dismayed over some great terror. Now 
the mind flies forth like an arrow from a cross-bow, to be 
the arbiter of right and wrong. Now it stays behind as if 
sworn to an oath, to hold on to what it has secured. Then, 
as under autumn and winter’s blight, comes gradual decay, 
and submerged in its own occupations, it keeps on running 
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its course, never to return. Finally, worn out and impris-
oned, it is choked up like an old drain, and the failing mind 
shall not see light again. 

Превод на английски на Wang Rongpei, 
1999 
Men of great wits are open and broad-minded; men of 

small wits are mean and meticulous. Men of great elo-
quence speak with arrogance; men of small eloquence 
speak without a point. We are restless when we are asleep 
and we are listless when we are awake. We are always in-
volved in the outside world, daily embroiled in the battle of 
wits. We are sometimes hesitant, sometimes profound, and 
sometimes prudent. Small fears make us ill at ease while 
great fears make us utterly at a loss. Now we speak quickly 
as an arrow, ready to judge what is right and what is 
wrong; now we keep reserved as a sworn covenant, confi-
dent to win final victory in our argument. We already show 
signs of decline, just like the arrival of autumn and winter; 
we are engrossed in various activities, unable to regain our 
vitality; we are crushed by the human bondage, on our 
downward path toward seniority; we are approaching 
death, with no hope of recovery. 

Превод на руски на Любовь Позднеева, 
1967 
[Обладающий] большими познаниями – щедр, [об-

ладающий] малыми познаниями – любопытен. В зна-
чительной речи – сила и огонь, в незначительной речи 
– пустословие. Во сне – воспринятое душой, наяву – 
воспринятое телом. В отношениях [людей друг с дру-
гом] и [в их] союзах ежедневно происходит борьба 
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умов. [Здесь и] нерешительные, скрывающие, умалчи-
вающие, при малых опасностях – осторожные, при 
больших опасностях – медлительные. Речи одних 
стремительны, точно полет стрелы, они решают, [что] 
истинно, [а что] – ложно. Другие молчат, точно прине-
ся клятву в военном союзе, стоят на своем во имя по-
беды. Речи третьих подобны осеннему и зимнему увя-
данию – с каждым днем [они] слабеют. Речи четвертых 
обращены к [уже] содеянному, их не отвлечь [от 
прошлого]. Выражения избитые, точно привязанные к 
старому руслу, [у таких] не оживить умирающее сер-
дце. 

Български превод на Бора Беливанова 
по Позднеева, 1980 
Притежаващият] големи познания е щедър, [при-

тежаващият] малки познания е любопитен. В значи-
телните думи има сила и огън, в незначителните думи 
има празнословие. Насън [се проявява] възприетото от 
душата, наяве – възприетото от тялото. В отношенията 
[на хората помежду им] и [в техните] съюзи ежедневно 
има борба на умовете. [Тук има и] нерешителни, прик-
рити, премълчаващи, предпазливи – при малки опас-
ности, мудни – при големи опасности. Думите на едни 
са стремителни като полета на стрелa; те решават [кое 
е] истинско [и кое] – неистинско. Други мълчат, дали 
сякаш клетва във военен съюз, държат на своетo в име-
то на победата. Думите на трети приличат на есенно и 
зимно повяхване – отслабват с всеки [изминат] ден. 
Думите на четвърти се отнасят за [вече] извършеното, 
нe можеш ги откъсна [от миналото]. Изразите са об-
щоизвестни, сякаш вързани о старо русло, умиращото 
сърце [на такива] не може да бъде съживено. 



 298 

Превод на руски на Владимир Малявин, 
1985 
Большое знание безмятежно-покойно.  
Малое знание ищет, к чему приложить себя.  
Великая речь неприметно тиха,  
Малая речь гремит над ухом.  
Когда мы спим, душа отправляется в странствие. 
Пробудившись от сна, мы открываемся миру. 
Всякая привязанность – обуза и путы, 
И сознание вечно бьется в тенетах. 
Одни в мыслях раскованны, другие проникнове-

нны, третьи тщательны. 
Малый страх делает нас осторожными.  
Большой страх делает нас раскованными.  
Мысли устремляются вперед, как стрела, пущенная 

из лука:  
так стараются люди определить, где истина и где 

ложь.  
Словно связанные торжественной клятвой:  
так судят неуступчивые спорщики.  
Увядает, словно сад поздней осенью:  
такова судьба истины, за которую держатся упря-

мо.  
Остановилось движение, словно закупорен исток:  
так дряхлеет все живое.  
И в час неминуемой смерти  
Ничто не может снова вернуть нас к жизни. 
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Български превод на Емилия Стойчева 
(ред. Сергей Герджиков) по Burton Watson, 
2008 

Вeликото разбиране е обширно и спокойно, малко-
то разбиране е тясно и прибързано. Великите думи са 
ясни и прозрачни. Преходните думи са невъздържани и 
конфликтни. По време на сън човешките духове се ре-
ят; в часовете на пробуждане човешките тела се изпъл-
ват с активност. С всичко, с което се срещнат те, вли-
зат в съприкосновение. Ден след ден те впрягат умове-
те си в противоречия, понякога значими, понякога ко-
ристни, понякога маловажни. Малките им страхове са 
дребнави и треперливи; големите им страхове ги водят 
до загуба на ръзсъдък и ги обсебват. Те отскачат като 
стрела или камък, изстрелян с лък, уверени че са 
съдници на правилното и грешното. Придържат се 
упорито към убежденията си, като че ли са положили 
клетва пред боговете, уверени, че следват неотлъчно 
победата. Te изчезват като топящ се сняг – от ден на 
ден се стопява смисъла и на пътя им. Потънали са в 
това, което правят и не можеш да ги отклониш. Израс-
тват мрачни и получават белезите на дълбоката ста-
рост. И когато умовете им бъдат притеглени от смърт-
та, нищо не може да ги върне към светлината. 
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[2]163 

庄子 
  夫言非吹也，言者有言。其所言者特未定也。果有言邪？其未

 有言邪？其以  于囗（“彀”字以“ ”代“弓”音音，亦有 

乎？其无 乎？道 乎 而有真 ？言 乎 而有是非？道 乎

往而不存？言 乎存而不可？道 于小成，言 于  。故有儒

墨之是非，以是其所非而非其所是。欲是其所非而非其所是， 

莫若以明。 

Burton Watson 
Words are not just wind. Words have something to say. 

But if what they have to say is not fixed, then do they 
really say something? Or do they say nothing? People sup-
pose that words are different from the peeps of baby birds, 
but is there any difference, or isn’t there? What does the 
Way rely upon, that we have true and false? What do 
words rely upon, that we have right and wrong? How can 
the Way go away and not exist? How can words exist and 
not be acceptable? When the Way relies on little accom-
plishments and words rely on vain show, then we have the 
rights and wrongs of the Confucians and the Mo-ists. What 
one calls right the other calls wrong; what one calls wrong 
the other calls right. But if we want to right their wrongs 
and wrong their rights, then the best thing to use is clarity. 

                                                 
163 На с. 63 в настоящия превод. 
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James Legge 
But speech is not like the blowing (of the wind) the 

speaker has (a meaning in) his words. If, however, what he 
says, be indeterminate (as from a mind not made up), does 
he then really speak or not? He thinks that his words are 
different from the chirpings of fledgelings; but is there any 
distinction between them or not? But how can the Tao be 
so obscured, that there should be ‘a True’ and ‘a False’ in 
it? How can speech be so obscured that there should be 
‘the Right’ and ‘the Wrong’ about them? Where shall the 
Tao go to that it will not be found? Where shall speech be 
found that it will be inappropriate? Tao becomes obscured 
through the small comprehension (of the mind), and speech 
comes to be obscure through the vain-gloriousness (of the 
speaker). So it is that we have the contentions between the 
Literati and the Mohists, the one side affirming what the 
other denies, and vice versа. If we would decide on their 
several affirmations and denials, no plan is like bringing 
the (proper) light (of the mind) to bear on them. 

Lin Yutang  
For speech is not mere blowing of breath. It is intended 

to say some thing, only what it is intended to say cannot 
yet be determined. Is there speech indeed, or is there not? 
Can we, or can we not, distinguish it from the chirping of 
young birds? 

How can Tao be obscured so that there should be a dis-
tinction of true and false? How can speech be so obscured 
that there should be a distinction of right and wrong? 
Where can you go and find Tao not to exist? Where can 
you go and find that words cannot be proved? Tao is ob-
scured by our inadequate understanding, and words are ob-
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scured by flowery expressions. Hence the affirmations and 
denials of the Confucian and Motsean schools, each deny-
ing what the other affirms and affirming what the other 
denies. Each denying what the other affirms and affirming 
what the other denies brings us only into confusion. 

Wang Rongpei 
Speech is not just like the blowing of the wind. It has 

meaning, which is not fixed. Is there something reasonable 
in it, or is there nothing reasonable in it? It is supposed to 
be different from the chirping of small birds. Is it really 
different or is it not, as a matter of fact?  

Why is Tao so obscure that it can be considered both 
true and false?  

Why is speech so obscure that it can be considered 
both right and wrong? Why does Tao prevail and seem to 
be non-existent? Why does speech exist and seem to be 
unacceptable? Tao is obscured when it is concealed by mi-
nor achievements; speech is obscured when it is concealed 
by flowery words. Hence the dissension between Confu-
cianism and Mohismeach approves what the other disap-
proves and disapproves what the other approves. In that 
case, however, the best thing to do is to observe with a 
tranquil mind. 

Любовь Позднеева 
Речь – не [просто] дыхание. Говорящий произносит 

слова, но то, о чем он говорит, совершенно неопреде-
ленно. Действительно ли существует речь? Или никог-
да не было речи? Считают ее иной, чем чириканье 
птенца, но отличается она от чириканья или не отлича-
ется? Насколько же скрыт путь, если [могли] появить-
ся истина и ложь, насколько же темны речи, если [мог-
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ли] появиться правда и неправда! Путь повсюду, где 
же его нет! Речь существует, чего же она не способна 
[выразить]? Путь затемняют ничтожные учения. Речь 
затемняют цветистые [выражения]. Поэтому и пошли 
споры между конфуцианцами и монетами: одни ут-
верждают то, что другие отрицают, и отрицают то, что 
другие утверждают. Чтобы это понять, лучше всего 
утверждать то, что они отрицают, и отрицать то, что 
они утверждают. 

Бора Беливанова 
Говорът не е [просто] дихание. Оня, който говори, 

произнася думи, но онова, за което той говори, е съв-
сем неопредепено. Наистина ли съществува говор? 
Или никога не го е имало? Смятат го различен от чу-
руликането на птиче, но дали той се отличава от чуру-
ликането или не? До каква степен е скрит пътят, щом 
са [могли] да се появят истина и лъжа, до каква степен 
е неясен говорът, щом са [могли] да се появят правда и 
неправда! Пътят е навсякъде, къде ли го няма! Говорът 
съществува, какво ли не би могъл [да изрази]! Замъг-
ляват пътя нищожните учения. Замъгляват говора цве-
тистите [изрази]. Затова именно са започнали спорове-
те между конфуцианци и моисти: едните утвърждават 
онова, което другите отричат, и отричат онова, което 
другите утвърждават. За да се разбере това, най-добре 
е да се утвърждава онова, което те отричат, и да се от-
рича онова, което те утвърждават. 

Владимир Малявин 
Речь – это не просто выдыхание воздуха. Говоря-

щему есть что сказать, однако то, что говорит он, 
крайне неопределенно. Говорим ли мы что-нибудь? 
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Или мы на самом деле ничего не говорим? Считают, 
что человеческая речь отлична от щебета птенца. Есть 
ли тут отличие? Или отличия нет? Отчего так затемнен 
Путь, что существует истинное и ложное? Почему так 
невнятна речь, что существует правда и обман? Куда 
бы мы ни направлялись, как можем мы быть без Пути? 
Как можем мы утверждать существование чего-то та-
кого, чего не может быть? Путь затемняется челове-
ческими пристрастиями, речь становится невнятной 
из-за цветистости. И вот уже возникает ’правильное’ и 
’неправильное’, о которых толкуют последователи 
Конфуция и Мо Ди, и то, что одни объявляют правдой, 
другие начисто отрицают. Но вместо того чтобы при-
нимать то, что они отрицают, и отрицать то, что они 
провозглашают, лучше прийти к прозрению.  

Стойчева–Герджиков 
Думите не са просто вятър. Думите имат какво да 

кажат. Но ако това, което имат да кажат не е установе-
но като неизменно, тогава казват ли в действителност 
нещо? Или те нищо не казват? Хората предполагат, че 
думите се различават от писукането на малките птич-
ки, но има ли това някакво значение, или не? На какво 
се основава Дао, на това че ние имаме лъжа и истина? 
На какво се опират думите, на това, че имаме правилно 
и грешно? Как може Пътят да изчезне и да спре да съ-
ществува? Как могат да съществуват думите и да не са 
усвоими? Когато Пътят се състои от дребни постиже-
ния и думите зависят от суетната им употреба, тогава 
ние получаваме истината на Конфуцианците и 
Mоистите. Това, което някой нарича справедливост, 
друг нарича неправда; това, което някой нарича зло, 
друг нарича добро. Но ако искаме да променим факти-
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те в положителна посока или да ги изменим в отрица-
телна, тогава най-доброто средство за целта е яснотата. 

[3]164 

庄子 
物无非彼，物无非是。自彼 不 ，自知 知之。故曰：彼出于

是，是亦因彼。彼是方生之 也。虽然，方生方死，方死方生；

方可方不可，方不可方可；因是因非，因非因是。是以圣人不由

而照之于天，亦因是也。是亦彼也，彼亦是也。彼亦一是非，此

亦一是非，果且有彼是乎哉？果且无彼是乎哉？彼是莫得其偶，

 之道枢。枢始得其 中，以 无 。是亦一无 ，非亦一无 

也。故曰：莫若以明。 

Burton Watson 
Everything has its ‘that,’ everything has its ‘this.’ From 

the point of view of ‘that’ you cannot see it, but through 
understanding you can know it. So I say, ‘that’ comes out 
of ‘this’ and ‘this’ depends on ‘that’ – which is to say that 
‘this’ and ‘that’ give birth to each other. But where there is 
birth there must be death; where there is death there must 
be birth. Where there is acceptability there must be unac-
ceptability; where there is unacceptability there must be 
acceptability. Where there is recognition of right there 
must be recognition of wrong; where there is recognition 
of wrong there must be recognition of right. Therefore the 
sage does not proceed in such a way, but illuminates all in 
the light of Heaven. He too recognizes a ‘this,’ but a ‘this’ 

                                                 
164 На с. 63 в настоящия превод. 
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which is also ‘that,’ a ‘that’ which is also ‘this.’ His ‘that’ 
has both a right and a wrong in it; his ‘this’ too has both a 
right and a wrong in it. So, in fact, does he still have a 
‘this’ and ‘that’? Or does he in fact no longer have a ‘this’ 
and ‘that’? A state in which ‘this’ and ‘that’ no longer find 
their opposites is called the hinge of the Way. When the 
hinge is fitted into the socket, it can respond endlessly. Its 
right then is a single endlessness and its wrong too is a sin-
gle endlessness. So, I say, the best thing to use is clarity. 

James Legge 
All subjects may be looked at from (two points of 

view), – from that and from this. If I look at a thing from 
another’s point of view, I do not see it; only as I know it 
myself, do I know it. Hence it is said, ‘That view comes 
from this; and this view is a consequence of that: ‘ – which 
is the theory that that view and this – (the opposite 
views) – produce each the other. Although it be so, there is 
affirmed now life and now death; now death and now life; 
now the admissibility of a thing and now its inadmissibility; 
now its inadmissibility and now its admissibility. (The dis-
putants) now affirm and now deny; now deny and now af-
firm. Therefore the sagely man does not pursue this 
method, but views things in the light of (his) Heavenly na-
ture), and hence forms his judgment of what is right. 

This view is the same as that, and that view is the same 
as this. But that view involves both a right and a wrong; 
and this view involves also a right and a wrong: – are there 
indeed, or are there not the two views, that and this? They 
have not found their point of correspondency which is 
called the pivot of the Tâo. As soon as one finds this pivot, 
he stands in the centre of the ring (of thought), where he 
can respond without end to the changing views; – without 
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end to those affirming, and without end to those denying. 
Therefore I said, ‘There is nothing like the proper light (of 
the mind). 

Lin Yutang  
There is nothing which is not this; there is nothing 

which is not that. What cannot be seen by what (the other 
person) can be known by myself. Hence I say, this ema-
nates from that; that also derives from this. This is the the-
ory of the interdependence of this and that (relativity of 
standards).  

Nevertheless, life arises from death, and vice versa. 
Possibility arises from impossibility, and vice versa. Af-
firmation is based upon denial, and vice versa. Which be-
ing the case, the true sage rejects all distinctions and takes 
his refuge in Heaven (Nature). For one may base it on this, 
yet this is also that and that is also this. This also has its 
‘right’ and ‘wrong’, and that also has its ‘right’ and 
‘wrong.’ Does then the distinction between this and that 
really exist or not? When this (subjective) and that (objec-
tive) are both without their correlates, that is the very ‘Axis 
of Tao.’ And when that Axis passes through the center at 
which all Infinities converge, affirmations and denials 
alike blend into the infinite One. Hence it is said that there 
is nothing like using the Light. 

Wang Rongpei 
Everything in the world has its ‘that side’; everything 

in the world has its ‘this side’. What is ignored from ‘that 
side’ may be perceived) from ‘this side’. Therefore, it is 
said that ‘that side’ comes from ‘this side’ while ‘this side’ 
is derived from ‘that side’-which means that ‘that side’ and 
‘this side’ give rise to each other. Nevertheless, where 
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there is birth there must be death; where there is death 
there must be birth. Where there is approval there must be 
disapproval; where there is disapproval there must be ap-
proval. Where there is recognition of the right there must 
be recognition of the wrong; where there is recognition of 
the wrong there must be recognition of the right. Thus, in-
stead of making these distinctions, the sage seeks enlight-
enment from the heaven, that is to say, he seeks to recog-
nize the true state of things .  

‘That side’ is ‘this side’ and ‘this side’ is ‘that side’. 
There is right and wrong on this side of things and there is 
right and wrong on that side of things. Is there really the 
distinction between ‘that side’ and ‘this side’? Is there 
really no distinction between ‘that side’ and $this side’? To 
recognize that there is no opposite for ‘that side’ or ‘this 
side’ is the essence of Tao. To recognize the essence of 
Tao is like staying at the centre of things – ready to cope 
with the infinite transformation of things. Right is infinite 
and wrong is infinite, too. Therefore, it is said that the best 
thing to do is to observe with tranquil mind. 

Любовь Позднеева 
[Каждая] вещь – это ’я’, [но каждая] это и ’не-я’. 

Каждый не видит свое ’не-я’, но поймет это [лишь] 
познав себя [как ’не-я’]. Поэтому и говорится: ’не-я’ 
появляется из ’я’, а ’я’ также – следствие ’не-я’. Уче-
ние гласит: ’я’ и ’не-я’ выявляются в сравнении друг с 
другом. И далее жизнь [возникает] тогда, когда [возни-
кает] смерть, когда же [возникает] смерть, [возникает] 
и жизнь; когда [появляется] возможность, [появляется] 
и невозможность, когда [появляется] невозможность, 
[появляется] и возможность; правда [рождает] неправ-
ду, неправда [рождает] правду. Поэтому мудрый не 
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следует за ними, исходящими из ’я’, а сообразуется с 
природой. ’Я’ – это также ’не-я’, ’не-я’ это также ’я’. У 
’я’ свои правда и неправда, у ’не-я’ также свои правда 
и неправда. Действительно ли существует [различие 
между] ’я’ и ’не-я’? Действительно ли не существует 
[различия между] ’я’ и ’не-я’? [Пока] ’я’ и ’не-я’ не 
стали парой [противоположностей], их называют осью 
(сущностью) пути, сущность приобретает центр, ко-
торый соответствует бесконечности. Поэтому и гово-
рится: чтобы понять, лучше всего утверждать, что у 
правды – своя бесконечность, у неправды также своя 
бесконечность. 

Бора Беливанова 
[Всяко] нещо е ’аз’, [но всяко] е и ’не аз’. Всеки не 

вижда своето ’не аз’, но ще разбере това [само] когато 
познае себе си [като ’не аз’]. Затова именно се казва: 
’не аз’ се появява от ’аз’, а ’аз’ е също следствие от ’не 
аз’. Учението гласи: ’аз’ и ’не аз’ се проявяват при 
сравняване едно с друго. Дори животът [възниква] то-
гава, когато [възниква] смъртта, а когато [възниква] 
смъртта, [възниква’[и животът; когато [се появява] 
възможност, [появява се] невъзможност, когато [се по-
явява] невъзможност, [появява се] и възможност; ис-
тината [поражда] неистина, неистината [поражда] ис-
тина. Затова мъдрият не следва тях, произтичащите от 
’аз’, а се съобразява с природата. ’Аз’ – това е и ’не аз’, 
’не аз’ – това е и ’аз’. ’Аз’ си има своя истина и неис-
тина, ’не аз’ също има своя истина и неистина. Дейст-
вително ли има [разлика между] ’аз’ и ’не аз’? [Докато] 
’аз’ и’не аз’ не са станали двойка [противоположнос-
ти], наричат ги ос (същност) на пътя, същността при-
добива център, който съответства на безкрайността. 
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Затова именно казват: за да се разбере, най-добре е да 
се твърди, че истината има своя безкрайност, неисти-
ната’ също има своя безкрайност. 

Владимир Малявин 
Каждая вещь в мире есть’то’, и каждая вещь в мире 

есть’это’. Каждый знает то, что доступно ему, и не 
видит того, что доступно другому. Вот почему 
говорится: ’То рождается из этого, а это сообразуется с 
тем’. Оттого ли утверждают, что ’то’ и ’это’ возникают 
одновременно? Следовательно, ’в рождении мы 
умираем’, возможное невозможно, а невозможное 
возможно, говоря ’да’, мы говорим ’нет’, а говоря 
’нет’, говорим ’да’. Посему мудрец не делает этих 
различий, но смотрит на все в свете Небес и лишь 
следует этому.  

Всякое ’это’ есть также ’то’, а всякое ’то’ есть 
также ’это’. Там говорят ’так’ и ’не так’, имея свою 
точку зрения, и здесь говорят ’так’ и ’не так’, тоже 
имея свою точку зрения. Но существует ли в 
действительности ’это’ и ’то’, или такого различия 
вовсе не существует? Там, где ’это’ и ’то’ еще не 
противостоят друг другу, находится Ось Пути. 
Постигнув эту ось в центре мирового круговорота, 
обретаем способность бесконечных превращений: и 
наши ’да’, и наши ’нет’ неисчерпаемы. Вот почему 
сказано: нет ничего лучше, чем прийти к прозрению. 

Стойчева–Герджиков 
Всяко нещо има свое ’онова’, всяко нещо има свое 

’това’. От гледна точка на ’онова’ ти не можеш да го 
видиш, но чрез разбиране можеш да го опознаеш. И 
така, аз казвам: ’онова’ произлиза от ’това’ и ’това’ за-
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виси от ’онова’ – което означава, че ’това’ и ’онова’ 
взаимно се пораждат. Но където има раждане, там 
трябва да има и смърт; където има смърт, там трябва да 
има раждане. Където има допустимост, там трябва да 
има и недопустимост. Където се разпознава правилно-
то трябва да може да се разпознава и грешното; където 
се разпознава правдата, трябва да може да се разпозна-
ва и неправдата. По тази причина мъдрецът не разсъж-
дава така, а ярко осветява всичко в светлината на Не-
бето. Той също разпознава ’това’, но това ’това’, което 
също така е и ’онова’, както и онова ’онова’, което съ-
що така е и ’това’. Неговото ’онова’ съдържа едновре-
менно правилното и грешното в себе си; неговото ’то-
ва’ също съдържа в себе си правилното и грешното. И 
така, дали и той от друга страна има ’това’ и ’онова’? 
Или той вече не притежава ’това’ и ’онова’? Състояни-
ето, в което ’това’ и ’онова’ не се откриват повече като 
противоположности, е фокусът в Дао. Когато този фо-
кус бъде намерен, той освобождава. Неговото правил-
но тогава е безкрайно и неговото грешно също е безк-
райно. И така, аз казвам, че най-доброто постижение е 
яснотата. 

[4]165 

庄子 
有成与 ，故昭氏之鼓琴也；无成与 ，故昭氏之不鼓琴也。昭

文之鼓琴也，  之枝策也，惠子之据梧也，三子之知几乎皆其

盛者也，故 之末年。唯其好之也以 于彼，其好之也欲以明

                                                 
165 На с. 66 в настоящия превод. 
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之。彼非所明而明之，故以 白之昧 。而其子又以文之  ，

 身无成。若是而可 成乎，虽我亦成也；若是而不可 成乎，

物与我无成也。是故滑疑之耀，圣人之所 也。 是不用而寓 

庸，此之 “以明”。 

Burton Watson 
There is such a thing as completion and injury – Mr. 

Chao playing the lute is an example. There is such a thing 
as no completion and no injury – Mr. Chao not playing the 
lute is an example. Chao Wen played the lute; Music Mas-
ter K’uang waved his baton; Hui Tzu leaned on his desk. 
The knowledge of these three was close to perfection. All 
were masters, and therefore their names have been handed 
down to later ages. Only in their likes they were different 
from him [the true sage]. What they liked, they tried to 
make clear. What he is not clear about, they tried to make 
clear, and so they ended in the foolishness of ‘hard’ and 
‘white.’ Their sons, too, devoted all their lives to their fa-
thers’ theories, but till their death never reached any com-
pletion. Can these men be said to have attained comple-
tion? If so, then so have all the rest of us. Or can they not 
be said to have attained completion? If so, then neither we 
nor anything else have ever attained it. 

The torch of chaos and doubt – this is what the sage 
steers by. So he does not use things but relegates all to the 
constant. This is what it means to use clarity. 

The Way has never known boundaries; speech has no 
constancy. But because of [the recognition of a] ‘this,’ 
there came to be boundaries. Let me tell you what the 
boundaries are. 
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There is left, there is right, there are theories, there are 
debates, there are divisions, there are discriminations, there 
are emulations, and there are contentions. These are called 
the Eight Virtues. As to what is beyond the Six Realms, the 
sage admits its existence but does not theorize. As to what 
is within the Six Realms, he theorizes but does not debate. 
In the case of the Spring and Autumn, the record of the 
former kings of past ages, the sage debates but does not 
discriminate. So [I say] those who divide fail to divide; 
those who discriminate fail to discriminate. What does this 
mean, you ask? The sage embraces things. Ordinary men 
discriminate among them and parade their discriminations 
before others. So I say, those who discriminate fail to see. 

The Great Way is not named; Great Discriminations 
are not spoken; Great Benevolence is not benevolent; 
Great Modesty is not humble; Great Daring does not at-
tack. If the Way is made clear, it is not the Way. If dis-
criminations are put into words, they do not suffice. If be-
nevolence has a constant object, it cannot be universal. If 
modesty is fastidious, it cannot be trusted. If daring at-
tacks, it cannot be complete. These five are all round, but 
they tend toward the square. 

James Legge 
Among the men of old their knowledge reached the ex-

treme point. What was that extreme point? Some held that 
at first there was not anything. This is the extreme point, 
the utmost point to which nothing can be added. A second 
class held that there was something, but without any re-
sponsive recognition of it (on the part of men). 

A third class held that there was such recognition, but 
there had not begun to be any expression of different opin-
ions about it. 
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It was through the definite expression of different opin-
ions about it that there ensued injury to (the doctrine of) 
the Tîo. It was this injury to the (doctrine of the) Tîo which 
led to the formation of (partial) preferences. Was it indeed 
after such preferences were formed that the injury came? 
or did the injury precede the rise of such preferences? If 
the injury arose after their formation, Kîo’s method of 
playing on the lute was natural. If the injury arose before 
their formation, there would have been no such playing on 
the lute as Kâo’s. 

Kâo Wan’s playing on the lute, Shih Kwang’s indicat-
ing time with his staff, and Hui-tsze’s (giving his views), 
while leaning against a dryandra tree (were all extraordi-
nary). The knowledge of the three men (in their several arts) 
was nearly perfect, and therefore they practised them to the 
end of their lives. They loved them because they were dif-
ferent from those of others. They loved them and wished to 
make them known to others. But as they could not be made 
clear, though they tried to make them so, they ended with 
the obscure (discussions) about ‘the hard’ and ‘the white.’ 
And their sons, moreover, with all the threads of their fa-
thers’ compositions, yet to the end of their lives accom-
plished nothing. If they, proceeding in this way, could be 
said to have succeeded, then am I also successful; if they 
cannot be pronounced successful, neither I nor any other 
can succeed. 

Therefore the scintillations of light from the midst of 
confusion and perplexity are indeed valued by the sagely 
man; but not to use one’s own views and to take his posi-
tion on the ordinary views is what is called using the 
(proper) light. 
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Lin Yutang  
The knowledge of the men of old had a limit. When 

was the limit? It extended back to a period when matter did 
not exist. That was the extreme point to which their knowl-
edge reached. The second period was that of matter, but of 
matter unconditioned (undefined). The third epoch saw 
matter conditioned (defined), but judgments of true and 
false were still unknown. When these appeared, Tao began 
to decline. And with the decline of Tao, individual bias 
(subjectivity) arose.  

Besides, did Tao really rise and decline? In the world 
of (apparent) rise and decline, the famous musician Chao 
Wen did play the string instrument; but in respect to the 
world without rise and decline, Chao Wen did not play the 
string instrument. When Chao Wen stopped playing the 
string instrument, Shih K’uang (the music master) laid 
down his drum-stick (for keeping time), and Hueitse (the 
sophist) stopped arguing, they all understood the approach 
of Tao. These people are the best in their arts, and there-
fore known to posterity. They each loved his art, and 
wanted to excel in his own line. And because they loved 
their arts, they wanted to make them known to others. But 
they were trying to teach what (in its nature) could not be 
known. Consequently Hueitse ended in the obscure discus-
sions of the ‘hard’ and ‘white’; and Chao Wen’s son tried 
to learn to play the stringed instrument all his life and 
failed. If this may be called success, then I, too, have suc-
ceeded. But if neither of them could be said to have suc-
ceeded, then neither I nor others have succeeded. There-
fore the true Sage discards the light that dazzles and takes 
refuge in the common and ordinary. Through this comes 
understanding.  
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Wang Rongpei 
The ancient people attained ultimate knowledge in cer-

tain respects. In what respects did they attain ultimate 
knowledge? There were some who thought that nothing 
existed from the very beginning – this is the ultimate view, 
the exhaustive view, to which nothing can be added. There 
were others who thought that things existed from the very 
beginning but had no distinctions. There were still others 
who thought that there were distinctions among things but 
no distinctions between right and wrong. 

When clear distinction between right and wrong ap-
peared, Tao was injured. When Tao was injured, prejudice 
was formed. Is there indeed the formation of prejudice and 
the injury of Tao? Or is there not? If only; there was the 
formation of notes and the injury of the uniform music, 
Zhaowen would be able to play the flute; if not, Zhaowen 
would not be able to play the flute. Zhaowen was good at 
playing the lute; Shikuang was good at beating the rhythm; 
Huizi was good at giving lectures. The knowledge of these 
three masters in their own fields was close to perfection. 
They enjoyed such fame that their accomplishments lasted 
till the end of their life. Only in their preference for their 
own art were they distinguished from others; as they pre-
ferred their own art, they would like to enlighten others 
with their art. They tried to teach others what could not be 
taught; as a result, one of them was entrapped in the ob-
scure discussion about the hardness and whiteness of the 
stone. Zhaowen’s son succeeded his father’s career but 
never achieved anything all his life. Can these three mas-
ters be considered successful? If so, I can also be consid-
ered successful even though I have achieved nothing. Can 
these three masters be considered unsuccessful? If so, nei-
ther others nor I have achieved anything at all. Therefore, 
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the true sage despises the bewildering arguments and, in-
stead of dwelling on the distinction between things, fol-
lows their natural course. That is called ‘observing with a 
tranquil mind’. 

Любовь Позднеева 
Некоторые древние в [своих] познаниях достигли 

предела. Каков же предел? Сперва считали, что внача-
ле не было [отдельных] вещей, – это предел исчерпы-
вающий, к нему нельзя ничего добавить. Затем счита-
ли, что [отдельные] вещи существовали, но еще не 
знали, как они разграничивались. Далее считали, что 
разграничение было, но еще не знали, [что] существует 
истина и ложь. С появлением [понятия] об истине и 
лжи, [пониманию] пути был нанесен ущерб. С ущер-
бом, нанесенным [пониманию] пути, образовалась лю-
бовь (пристрастие). Был ли действительно нанесен 
ущерб [пониманию пути]? Образовалось ли действи-
тельно [пристрастие]? Не был действительно нанесен 
ущерб [пониманию пути]? Не образовалось действи-
тельно [пристрастие]? Был нанесен ущерб, образова-
лось пристрастие, и поэтому Чжао Прекрасный играл 
на цине. Не был нанесен ущерб, не образовалось [прис-
трастие], и поэтому Чжао оставил игру на цине. 

[Когда] Чжао Прекрасный играл на цине, Настав-
ник Куан отбивал такт, Творящий Благо [держал речь], 
опираясь о платан. Знания [этих] трех мастеров были 
близки [к совершенству], особенно прекрасны, поэто-
му [легенды] о них передавали до последних лет. Но, 
любя свое искусство, отличались этим от других; любя 
свое искусство, стремились с его помощью просветить 
других. Просвещали непросвещенных, а поэтому дош-
ли в конце концов до темного [суждения] о твердом и 
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белом, Их же ученики продолжали [эти] хитросплете-
ния [лишь] внешне и до конца жизни не [добились] со-
вершенства. Если таких можно назвать совершенными, 
то даже меня [можно считать] совершенным. Если та-
ких нельзя назвать совершенными, то ни меня, ни дру-
гого нельзя [считать] совершенным. Чтобы поняли это, 
скажу: оттого-то мудрый и стремится осветить хаос с 
помощью не [собственного] ’я’, а обычного и общего. 

Владимир Малявин 
Люди древности в своих знаниях достигли предела. 

Чего же они достигли? Они знали, что изначально ве-
щи не существуют, – вот предел, вот вся бездна 
смысла, и добавить к этому нечего. Те, кто шли за ни-
ми, считали, что вещи существуют, но нет границ 
между вещами. Те, кто шли потом, считали, что гра-
ницы между вещами существуют, но никакая вещь не 
может быть ’этим’ или ’тем’.  

Противопоставление ’этого’ и ’того’ – вот причина 
затемнения Пути. А когда Пути нанесен ущерб, возни-
кает любовная привязанность. Действительно ли в ми-
ре Путь понес ущерб и возникла любовная привязан-
ность, или ни чего этого не было? Когда Чжао Прек-
расный играл на своей лютне – вот это было нанесение 
ущерба Пути и возникновение любовной привязаннос-
ти. А когда лютня Чжао Прекрасного молчала, Путь не 
терпел ущерба, и не появлялось любовной привязан-
ности. Чжао Прекрасный, играющий на лютне, Нас-
тавник Куан, отбивающий такт посохом, и Творящий 
Благо, опирающийся на столик, – какими познаниями 
обладали эти трое? Знание каждого из них было со-
вершенным, а потому предания о них дошли и до на-
ших дней. Но каждый из них в своих пристрастиях от-
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личался от других и притом старался разъяснить лишь 
то, к чему сам питал пристрастие, а потому умалчивал 
о других точках зрения. Вот почему они кончили ник-
чемными спорами о ’твердости’ и ’белизне’, а сын 
Чжао Прекрасного остался всего лишь обладателем 
лютни отца, так и не сумев достичь высот в музыке. 
Если о таких людях можно сказать, что они добились 
успеха, то в таком случае и я небезуспешно прожил 
свою жизнь. А может, следует сказать, что эти люди не 
добились успеха? В таком случае ни я, ни кто-нибудь 
другой не изведал в жизни успеха. Вот почему истинно 
мудрый презирает блеск изощренных речей. Он не 
придумывает истины, а оставляет все вещи на их обы-
чном месте. Вот это и называется ’осветить вещи све-
точем разума’.  

Стойчева–Герджиков 
Прозрението на мъдрите мъже от древни времена е 

изминало дълъг път. Колко далече е стигнало то? До 
точката, в която някои стигнали до извода, че нещата 
никога не са съществували – следователно до края, къ-
дето нищо не може да бъде добавено.  

Техните последователи смятали, че нещата същест-
вуват, но не признавали границите помежду им. Онези 
на по-следващият етап смятали, че границите същест-
вуват, но не различавали правилното от грешното. И 
тъй като се появили правилното и грешното, Дао било 
нарушено, и тъй като Дао било нарушено, Любовта 
достигнала пълнотата. Но действително ли съществу-
ват неща като нарушаване и завършеност?  

Съществува завършеност и нарушена цялост – 
Джао, който свири на лютня е пример за това. Същест-
вува не-завършеност и не-нарушена цялост – Джао, 
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който не свири на лютня е пример за това. Джао Уън 
свирел на своята лютня; Диригентът Гунсъ Лун дири-
жирал с палката си; Хуейдзъ стоял облегнат на писа-
лището си; Познанието на тримата се доближавало до 
пълнотата. И тримата били изкусни и вещи, и затова 
славата на имената им се предавала през вековете. Са-
мо в желанията си се различавали от него [истинския 
мъдрец]. Всичко, което пожелавали, се опитвали да 
определят ясно. Това, което не било ясно определено 
за него, те се опитвали да доведат до пределна яснота, 
и така стигнали до глупостта да спорят за ’твърдото’ и 
’бялото’. Синовете им също обрекли целия си живот на 
бащините си теории, но и до смъртта си не успели да 
ги завършат.  

Може ли да се каже за тези мъже, че са постигнали 
пълнота? Ако е така, тогава всички останали сме я пос-
тигнали. Или не може да се каже, че са постигнали 
пълнота? Ако е така, тогава нито ние, нито някой друг 
някога са я постигали. Факела на хаоса и съмнението – 
това е, което мъдрецът управлява. И така, той не бора-
ви с нещата, а ги свежда всички до едно. Това значи да 
се използва яснотата. 

[5]166 

庄子 
  今且有言于此，不知其与是类乎？其与是不类乎？类与不类，

相与 类， 与彼无以 矣。虽然，  言之：有始也者，有未

始有始也者，有未始有夫未始有始也者；有有也者，有无也者，

                                                 
166 На с. 67 в настоящия превод. 
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有未始有无也者，有未始有夫未始有无也者。俄而有无矣，而未

知有无之果孰有孰无也。今我 已有有 矣，而未知吾所 之其

果有 乎？其果无 乎？ 

Burton Watson 
Now I am going to make a statement here. I don’t 

know whether it fits into the category of other people’s 
statements or not. But whether it fits into their category or 
whether it doesn’t, it obviously fits into some category. So 
in that respect it is no different from their statements. 
However, let me try making my statement. 

There is a beginning. There is a not yet beginning to be 
a beginning. There is a not yet beginning to be a not yet 
beginning to be a beginning. There is being. There is non-
being. There is a not yet beginning to be nonbeing. There 
is a not yet beginning to be a not yet beginning to be non-
being. Suddenly there is nonbeing. But I do not know, 
when it comes to nonbeing, which is really being and 
which is nonbeing. Now I have just said something. But I 
don’t know whether what I have said has really said some-
thing or whether it hasn’t said something. 

There is nothing in the world bigger than the tip of an 
autumn hair, and Mount T’ai is tiny. No one has lived 
longer than a dead child, and P’eng-tsu died young. 
Heaven and earth were born at the same time I was, and 
the ten thousand things are one with me. 

We have already become one, so how can I say any-
thing? But I have just said that we are one, so how can I 
not be saying something? The one and what I said about it 
make two, and two and the original one make three. If we 
go on this way, then even the cleverest mathematician 
can’t tell where we’ll end, much less an ordinary man. If 
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by moving from nonbeing to being we get to three, how far 
will we get if we move from being to being? Better not to 
move, but to let things be! 

James Legge 
But here now are some other sayings: – I do not know 

whether they are of the same character as those which I 
have already given, or of a different character. Whether 
they be of the same character or not when looked at along 
with them, they have a character of their own, which can-
not be distinguished from the others. But though this be the 
case, let me try to explain myself. 

There was a beginning. There was a beginning before 
that beginning. There was a beginning previous to that be-
ginning before there was the beginning. 

There was existence; there had been no existence. 
There was no existence before the beginning of that no ex-
istence. There was no existence previous to the no exis-
tence before there was the beginning of the no existence. If 
suddenly there was nonexistence, we do not know whether 
it was really anything existing, or really not existing. Now 
I have said what I have said, but I do not know whether 
what I have said be really anything to the point or not. 

Under heaven there is nothing greater than the tip of an 
autumn down, and the Thâi mountain is small. There is no 
one more long-lived than a child which dies prematurely, 
and Phang Tsû did not live out his time. Heaven, Earth, 
and I were produced together, and all things and I are one. 
Since they are one, can there be speech about them? But 
since they are spoken of as one, must there not be room for 
speech? One and Speech are two; two and one are three. 
Going on from this (in our enumeration), the most skilful 
reckoner cannot reach (the end of the necessary numbers), 
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and how much less can ordinary people do so! Therefore 
from non-existence we proceed to existence till we arrive 
at three; proceeding from existence to existence, to how 
many should we reach? Let us abjure such procedure, and 
simply rest here. 

Lin Yutang  
Suppose here is a statement. We do not know whether 

it belongs to one category or another. But if we put the dif-
ferent categories in one, then the differences of category 
cease to exist. However, I must explain. If there was a be-
ginning, then there was a time before that beginning, and a 
time before the time which was before the time of that be-
ginning. If there is existence, there must have been non-
existence. And if there was a time when nothing existed, 
then there must have been a time when even nothing did 
not exist. All of a sudden, nothing came into existence. 
Could one then really say whether it belongs to the cate-
gory of existence or of non-existence? Even the very words 
I have just now uttered, – I cannot say whether they say 
something or not. 

There is nothing under the canopy of heaven greater 
than the tip of a bird’s down in autumn, while the T’ai 
Mountain is small. Neither is there any longer life than that 
of a child cut off in infancy, while P’eng Tsu himself died 
young. The universe and I came into being together; I and 
everything therein are One.  

If then all things are One, what room is there for 
speech? On the other hand, since I can say the word ’one’ 
how can speech not exist? If it does exist, we have One and 
speech – two; and two and one – three from which point 
onwards even the best mathematicians will fail to reach 
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(the ultimate); how much more then should ordinary peo-
ple fail?  

[Този превод е различен и си заслужава да го пока-
жем и на български. „Да предположим, че се твърди 
нещо. Не знаем дали то спада към една или друга кате-
гория. Но ако обединим категориите в едно, тогава 
разликата в категориите престава да съществува. Но 
трябва да обясня. Ако има начало, то има време преди 
това начало, и време преди времето, което е преди това 
начало. Ако има съществуване, трябва да е имало не-
съществуване преди него. И ако е имало време, когато 
нищо не е съществувало, то трябва да е имало време, 
когато даже нищо не е не-съществувало. Изведнъж 
нищото се появява като съществуващо. Може ли тога-
ва някой да каже дали то спада към категорията на съ-
ществуването или на не-съществуването? Даже самите 
думи, които изказах току-що, не мога да кажа дали 
казват нещо, или не“.] 

Wang Rongpei 
Now I am going to say something, but I do not know 

whether my remarks are similar or dissimilar to other re-
marks. However, whether these remarks are similar or dis-
similar, all of them fall into the same category. In this 
sense, I am no different from others. Nevertheless, please 
allow me to explain myself. There was a beginning for all 
things; there was a time before that beginning; there had 
been a time before that. In the beginning, there was exis-
tence and there was non-existence; there was a stage before 
the existence of non-existence; there had been a stage be-
fore that. All of a sudden there was non-existence, but I 
really do not know whether non-existence is existence or 
non-existence. Now I have said something, but I do not 
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know whether by what I have said I have really said some-
thing or not. 

There is in the world nothing greater than the tips of 
the downs of a bird in autumn while Mount Tai is tiny. 
There is no one who lives longer than a dead baby while 
Peng Zu, who lived over 700 years, died young. The 
heaven and the earth and I came into existence at the same 
time; all things in the world and I are one uniformity. Since 
all things are one uniformity, what else is there to say? 
Since I have said that all things are one uniformity, how 
can there be nothing to say? ‘One uniformity’ and what I 
have said about it makes two, two and one makes three. If 
we go on like this, even the cleverest mathematician can-
not keep up, let alone the ordinary people. Therefore, if, by 
moving from non-existence to existence, we arrive at 
‘three’, how much farther would we go if we move from 
existence to existence! We’d better not move any farther, 
but follow the natural course of things. 

Любовь Позднеева 
Ныне придется здесь кое о чем сказать. Не знаю, 

будут ли эти слова однородны с [моим] ’я’ или не бу-
дут? [Но] однородное с [’я’], взятое вместе с неодно-
родным, становится однородным, а поэтому не будет 
отличаться от ’не-я’. Несмотря на все это, попробую 
высказаться:  

– Существует начальное, существует еще не на-
чавшееся начальное, существует и никогда не начи-
навшееся безначальное. Существует бытие, существу-
ет небытие, существуют еще не начавшиеся бытие и 
небытие, существуют и никогда не начинавшиеся без-
начальные бытие и небытие. Вдруг [появляются] 
бытие и небытие, а еще не знают про бытие и небытие. 
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Что же такое в действительности бытие? Что же такое 
небытие? Ныне я уже что-то сказал, но не знаю, ска-
занное мною в действительности существует [или] в 
действительности не существует? 

Огромнейшее в Поднебесной – кончик осенней 
пушинки; мельчайшее – гора Великая. Нет жизни дол-
говечнее, чем у того, кто умер младенцем; Пын Цзу же 
умер преждевременно. Вселенная родилась вместе с 
нами, тьма вещей с нами едина. Если все едино, то к 
чему еще слова? Если уже названо единым, к чему 
молчать? Единство вместе со словом – это два, два и 
один – это три. Если продолжать, так со счетом не 
справиться не только обычному человеку, но даже са-
мому искусному математику. От небытия к бытию уже 
досчитали до трех, а если [считать] от бытия к бытию? 
Не станем [считать], остановимся на этом. 

Владимир Малявин 
Предположим, я высказываю суждение о чем-то и 

не знаю, следует ли его определять как ’истинное’ или 
как ’неистинное’. Но каким бы оно ни было, если мы 
объединим ’истинное’ и ’неистинное’ в одну катего-
рию, то исчезнет всякое отличие от иного суждения. 
Воспользуюсь одним примером. Положим, есть ’нача-
ло’ и есть ’то, что еще не начало быть началом’. Тогда 
есть ’то, что еще не начало быть тем, что еще не нача-
ло быть началом’. Положим, есть ’бытие’ и есть ’неб-
ытие’. Тогда есть ’то, что еще не есть бытие’ и есть 
’то, что еще не есть то, что еще не есть бытие’. Вне-
запно мы приходим к ’небытию’ и не знаем, что же на 
самом деле существует: ’бытие’ или ’небытие’? А что 
до меня, то я, несомненно, что-то сказал, но так и не 
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знаю, сказал ли я в конце концов что-нибудь, или же я 
на самом деле ничего не сказал?  

Коль скоро мы составляем одно – что еще тут мож-
но сказать? Но уж коли мы заговорили об одном, то 
можно ли обойтись без слов? Единое и слова о нем 
составляют два, а два и одно составляют три. Начиная 
отсюда, даже искуснейший математик не доберется до 
конца чисел, что уж говорить об обыкновенном чело-
веке! Даже идя от несуществующего к существующе-
му, мы должны считать до трех. Что уж говорить, ког-
да мы пойдем от существующего к существующему! 
Но не будем делать этого. Будем следовать данному, и 
не более того. 

Стойчева–Герджиков 
Смятам да изкажа едно твърдение. Не знам дали то 

спада към някаква категория твърдения на други хора. 
Но независимо дали спада към такава категория или 
не, то със сигурност спада към някаква категория. И в 
тази връзка то не е по-различно от нечии твърдения от 
същата категория. Така или иначе, нека се опитам да 
формулирам моето твърдение.  

Има начало. Има още не започване на началото. 
Има още не започване на започване на началото. Има 
битие. (букв. „има ’има’“, кит. йоу 有 ),. Има небитие 

(букв. „има ’няма’“, кит. у 无). Има още не започване 
на небитието. Има още не започване на още не започ-
ването на небитието. Има битие и небитие. Но между 
това битие и небитие, аз не знам наистина, кое е битие-
то и кое е небитието. 

Току-що аз казах нещо. Но не знам дали това, което 
казах действително казва нещо или нищо не казва. 
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На света няма нищо по-голямо от върховете на 
есенната коса, дори и планинският връх Тай изглежда 
малък. Никой не е живял по-дълго от мъртвото дете, 
дори Пънсу е умрял млад. Небето и земята са родени 
по времето, когато съм се родил и аз, а аз и десетте хи-
ляди неща сме едно. 

Ние вече сме станали едно, така че как мога да 
твърдя каквото и да е? Но аз току-що казах, че сме 
едно, така че как да не мога да кажа нещо? Едното и 
това, което казах за него, правят две, а две и оригинал-
ното първо правят три. Ако продължим по този начин, 
тогава даже и най-добрият математик не може да каже 
докъде ще стигнем, а какво остава за един обикновен 
човек.  

Ако чрез движение от несъществуващо към същес-
твуващо стигаме до три, колко далече ще стигнем, ако 
се движим от съществуващо към съществуващо? По-
добре е да не се движим, а да оставим нещата да бъдат! 

[6]167 

庄子 
  夫道未始有封，言未始有常， 是而有畛也。 言其畛：有左

有右，有 有 ，有分有 ，有 有争，此之 八德。 

Burton Watson 
The Way has never known boundaries; speech has no 

constancy. But because of [the recognition of a] ‘this,’ 

                                                 
167 На с. 69 в настоящия превод. 
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there came to be boundaries. Let me tell you what the 
boundaries are. 

There is left, there is right, there are theories, there are 
debates, there are divisions, there are discriminations, there 
are emulations, and there are contentions. These are called 
the Eight Virtues. As to what is beyond the Six Realms, the 
sage admits its existence but does not theorize. As to what 
is within the Six Realms, he theorizes but does not debate. 
In the case of the Spring and Autumn, the record of the 
former kings of past ages, the sage debates but does not 
discriminate. So [I say] those who divide fail to divide; 
those who discriminate fail to discriminate. What does this 
mean, you ask? The sage embraces things. Ordinary men 
discriminate among them and parade their discriminations 
before others. So I say, those who discriminate fail to see. 

James Legge 
The Tâo at first met with no responsive recognition. 

Speech at first had no constant forms of expression. Be-
cause of this there came the demarcations (of different 
views). Let me describe those demarcations: – they are the 
Left and the Right; the Relations and their Obligations; 
Classifications and their Distinctions; Emulations and Con-
tentions. These are what are called ‘the Eight Qualities.’ 
Outside the limits of the world of men, the sage occupies 
his thoughts, but does not discuss about anything; inside 
those limits he occupies his thoughts, but does not pass any 
judgments. In the Khun Khiû, which embraces the history 
of the former kings, the sage indicates his judgments, but 
does not argue (in vindication of them). Thus it is that he 
separates his characters from one another without appear-
ing to do so, and argues without the form of argument. 
How does he do so? The sage cherishes his views in his 
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own breast, while men generally state theirs argumenta-
tively, to show them to others. Hence we have the saying, 
‘Disputation is a proof of not seeing clearly. 

Lin Yutang  
Hence, if from nothing you can proceed to something, 

and subsequently reach there, it follows that it would be 
still easier if you were to start from something. Since you 
cannot proceed, stop here. Now Tao by its very nature can 
never be defined. Speech by its very nature cannot express 
the absolute. Hence arise the distinctions. Such distinctions 
are: ‘right’ and ‘left,’ ‘relationship’ and ‘duty,’ ‘division’ 
and ‘discrimination, ‘emulation and contention. These are 
called the Eight Predicables.  

Beyond the limits of the external world, the Sage 
knows that it exists, but does not talk about it. Within the 
limits of the external world, the Sage talks but does not 
make comments. With regard to the wisdom of the an-
cients, as embodied in the canon of Spring and Autumn, 
the Sage comments, but does not expound. And thus, 
among distinctions made, there are distinctions that cannot 
be made; among things expounded, there are things that 
cannot be expounded. 

How can that be? it is asked. The true Sage keeps his 
knowledge within him, while men in general set forth 
theirs in argument, in order to convince each other. And 
therefore it is said that one who argues does so because he 
cannot see certain points.  

Wang Rongpei 
From the very beginning there were no distinctions for 

Tao and there were no norms for words. It is the words that 
have caused all the distinctions. Let me say something 
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about these distinctions. There are left and right, ordering 
and classification, discrimination and argumentation, com-
petition and contention. These are called eight manifesta-
tions of distinction.  

As to what lies beyond the six realms of Heaven and 
Earth, East and West, North and South, the sages set aside 
without discussion. As to what lies within the six realms, 
the sages discuss without comments. In the Book of Spring 
and Autumn, annals of former kings, the sages make com-
ments without argumentation. Therefore, where there is 
discrimination, there is something beyond discrimination; 
where there is argumentation, there is something beyond 
argumentation. People might ask why. The answer is that 
the sages keep their wisdom in their breasts while the 
common people argue over alternatives to show off their 
knowledge. So the saying goes, “where there is argumenta-
tion, there is something left unseen”. 

Любовъ Позднеева 
У пути никогда не было разграничения, а у слов 

никогда не было постоянного [смысла], поэтому и поя-
вилось разграничение. Дозвольте сказать о подобном 
разграничении: появилось левое, появилось и правое; 
появились правило и долг, разделение и различие; со-
перничество и борьба. Это называется восемь свойств. 

То, что находится за пределами шести стран света, 
для мудрого существует, но [об этом он] не говорит; о 
том, что [находится] в пределах шести стран света, 
мудрый говорит, но суждения не высказывает. О поко-
лениях [времен] „Весны и осени“, о воле ранних госу-
дарей мудрый высказывает суждение, но не спорит. 
Ибо в разделении есть и нераздельное, в споре есть и 
бесспорное. Спросим: „Почему [это происходит]?“ 
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[Оттого, что] мудрый хранит это [в себе], а дюжинные 
об этом спорят, чтобы похвастаться друг перед другом. 
Поэтому и говорится: те, кто спорит, не видят [пути]. 

Владимир Малявин 
Путь изначально не имеет пределов, слова изна-

чально не имеют установленного смысла. Только когда 
мы держимся за свои придуманные истины, появляют-
ся разграничения. Попробую сказать об этих разграни-
чениях: существует левое и существует правое, сущес-
твуют приличия и существует долг, существует опре-
деление и существует толкование, существует спор и 
борьба. Все это называют восьмью достоинствами. То, 
что пребывает за пределами мироздания, мудрый при-
нимает, а о том не ведет речей. О том, что пребывает в 
пределах мироздания, мудрый говорит, но не выносит 
суждений. Касательно деяний прежних царей, о ко-
торых поминают в летописи, мудрый выносит сужде-
ния, но не ищет им объяснений. 

Воистину, в каждом определении есть нечто неоп-
ределимое, в каждом доказательстве есть нечто недо-
казуемое. Почему это так? Мудрый хранит правду в 
себе, а обыкновенные люди ведут споры, чтобы пох-
вастаться своими знаниями. Вот почему говорится: „В 
споре есть нечто не замечаемое спорщиками“. 

Стойчева–Герджиков 
Дао никога не е познавало граници; речта е вечно 

изменяема. Но с въвеждането на ‘това’, се появяват 
границите. Нека ти кажа какво са границите. Има ляво, 
има и дясно, съществуват теории и дебати, разделения 
и различавания, има съперничество и надпревара. Това 
са Осемте добродетели. 
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Отвъд шестте области (небето, земя и четирите по-
соки) на света съществува мъдрецът, но не теоретизи-
ра. Вътре в шестте области той теоретизира, без да об-
съжда. В древния текст за Пролетта и Есента , записки 
на царете от далечни времена, мъдрецът обсъжда, без 
да различава. И така, тези, които разделят, не успяват 
да разделят; тези, които различават, не успяват да раз-
личат. Какво означава това, ще попиташ ти? Мъдрецът 
обхваща нещата. Обикновените хора прокарват разли-
чия между тях и парадират с тях пред другите. И така, 
ще кажа, че онези, които разграничават, не успяват да 
прогледнат. 

[7]168 

庄子 
  故分也者，有不分也； 也者，有不 也。曰：“何也？”“圣

人 之， 人 之以相示也。故曰： 也者，有不 也。[7]”夫

大道不称，大 不言，大仁不仁，大廉不 ，大勇不 。道昭而

不道，言 而不及，仁常而不成，廉清而不信，勇 而不成。五

者 而几向方矣！ 

Burton Watson 
The Great Way is not named; Great Discriminations 

are not spoken; Great Benevolence is not benevolent; 
Great Modesty is not humble; Great Daring does not at-
tack. If the Way is made clear, it is not the Way. If dis-
criminations are put into words, they do not suffice. If be-

                                                 
168 На с. 72 в настоящия превод. 
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nevolence has a constant object, it cannot be universal. If 
modesty is fastidious, it cannot be trusted. If daring at-
tacks, it cannot be complete. These five are all round, but 
they tend toward the square. 

Therefore understanding that rests in what it does not 
understand is the finest. Who can understand discrimina-
tions that are not spoken, the Way that is not a way? If he 
can understand this, he may be called the Reservoir of 
Heaven. Pour into it and it is never full, dip from it and it 
never runs dry, and yet it does not know where the supply, 
comes from. This is called the Shaded Light. 

James Legge 
The Great Tâo does not admit of being praised. The 

Great Argument does not require words. Great Benevo-
lence is not (officiously) benevolent. Great Disinterested-
ness does not vaunt its humility. Great Courage is not seen 
in stubborn bravery. 

The Tâo that is displayed is not the Tâo. Words that are 
argumentative do not reach the point. Benevolence that is 
constantly exercised does not accomplish its object. Disin-
terestedness that vaunts its purity is not genuine. Courage 
that is most stubborn is ineffectual. These five seem to be 
round (and complete), but they tend to become square (and 
immovable). 

Therefore the knowledge that stops at what it does not 
know is the greatest. Who knows the argument that needs 
no words, and the Way that is not to be trodden? 

He who is able to know this has what is called ‘The 
Heavenly Treasure-house.’ He may pour into it without its 
being filled; he may pour from it without its being ex-
hausted; and all the while he does not know whence (the 
supply) comes. This is what is called ‘The Store of Light.’ 
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Lin Yutang  
Now perfect Tao cannot be given a name. A perfect ar-

gument does not employ words. Perfect kindness does not 
concern itself with (individual acts of) kindness. Perfect 
integrity is not critical of others. Perfect courage does not 
push itself forward.  

For the Tao which is manifest is not Tao. Speech which 
argues falls short of its aim. Kindness which has fixed ob-
jects loses its scope. Integrity which is obvious is not be-
lieved in. Courage which pushes itself forward never ac-
complishes anything. These five are, as it were, round 
(mellow) with a strong bias towards squareness (sharp-
ness). Therefore that knowledge which stops at what it 
does not know, is the highest knowledge. 

Wang Rongpei 
The great Tao goes beyond description; the great ar-

gument goes beyond words; great humaneness goes be-
yond good deeds; great integrity goes beyond modesty; 
great courage goes beyond violence. The Tao that is mani-
fest is not Tao; the words that are used in arguments do not 
suffice; humaneness that is constantly exercised does not 
work; integrity that is openly professed cannot be believed; 
courage that is violent will not succeed. The above five 
cases are like excessive roundness tending to be square. 
Therefore, one who knows to stop at where he does not 
know has attained perfection. Who knows an argument be-
yond words or Tao beyond description? If a man knows it, 
he may be called the Reservoir of Heaven. Pour into it and 
it will never fill; dip from it and it will never dry. You will 
never know where it comes from – its name is ‘inner light’. 
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Любовь Позднеева 
Ведь великий путь не [может быть] назван, великий 

спор не [может быть] высказан в словах, великое ми-
лосердие не милосердно, великая скромность не ус-
тупчива, великое мужество не [совершает] насилий. 
Путь, который проявился, не есть путь; слова, выска-
занные в споре, не убеждают; милосердие постоянное 
несовершенно; скромность безупречная встречает не-
доверие; мужество, сопровождаемое насилием, несо-
вершенно. Эти пять круглы, но приближаются к 
квадрату. Поэтому тот, кто в познании [умеет] остано-
виться на [еще] непознанном, – совершенен; кто сумел 
познать спор без слов, путь, который нельзя назвать, 
называется [хранителем] сокровищ природы; тот, в ко-
го вливают и не переполнится, из кого черпают и не 
вычерпают, кому истоки знания неведомы, называется 
хранителем просвещения. 

Владимир Малявин 
Великий Путь не называем.  
Великое доказательство бессловесно.  
Великая человечность нечеловечна.  
Великая честность не блюдет приличий.  
Великая храбрость не горит отвагой.  
Путь, проявивший себя, перестает быть Путем. 

Речь, ставшая словом, не выражает правды. Человеч-
ность, которая всегда добра, не свершит добро. Показ-
ная честность не внушает доверия. Храбрость, не зна-
ющая удержу, не приносит победы. Все эти пять вещей 
закруглены и обтекаемы, как шар, но могут вдруг об-
рести острые углы.  
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Знать, как остановиться на незнаемом, – это есть 
совершенство. Кто же знает бессловесное доказательс-
тво и неизъяснимый Путь? Вот что такое, если кто-
нибудь способен это знать, Небесная Кладовая. Добав-
ляй в нее – и она не переполнится. Черпай из нее – и 
она не оскудеет, и неведомо, почему это так. Сие зо-
вется потаенным светом. 

Стойчева–Герджиков 
Великото Дао е безименно. Великите Различия са 

неизговорими; Великата Щедрост не е човеколюбива; 
Великата Смиреност не е унижение; Великата Дързост 
не напада. Ако Пътят е ясно очертан, това не е Дао. 
Ако различията са облечени в думи, думите няма да се 
окажат достатъчни. Ако благотворителността има пос-
тоянен обект, тя няма да бъде универсална. Ако сдър-
жаността е прекалено ограничаваща, на нея не може да 
� се има доверие. Ако дръзкото поведение премине в 
нападение, то няма да бъде пълноценно качество. Тези 
пет добродетели се нареждат в кръг, но те се стремят 
към квадрат. 

Разбирането свършва тогава, когато се сблъска с 
неразбираемото. Кой може да разбере различия, които 
са неизказуеми, Дао, който не е път? Ако някой може 
да разбере това, той би се нарекъл Съд на Небето. Из-
ливаш в него, а той никога не се напълва; отливаш от 
него, а той никога не се пресушава; така и не се знае 
откъде идва съдържанието му. Това е Сенчестата 
Светлина. 
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[8]169 

庄子 
  既使我与若 矣，若 我，我不若 ，若果是也？我果非也

邪？我 若，若不吾 ，我果是也？而果非也邪？其或是也？其

或非也邪？其俱是也？其俱非也邪？我与若不能相知也。 人固

受其囗（左“黑右“甚”音）囗（外“ ”内“音”音），吾 使正

之？使同乎若者正之，既与若同矣， 能正之？使同乎我者正

之，既同乎我矣， 能正之？使 乎我与若者正之，既 乎我与

若矣， 能正之？使同乎我与若者正之，既同乎我与若矣， 能

正之？然 我与若与人俱不能相知也，而待彼也邪？”“何 和之

以天倪？”曰：“是不是，然不然。是若果是也， 是之 乎不是

也亦无 ；然若果然也， 然之 乎不然也亦无 。化声之相

待，若其不相待。和之以天倪，因之以曼衍，所以 年也。忘年

忘 ，振于无竟，故寓 无竟。” 

Burton Watson 
Suppose you and I have had an argument. If you have 

beaten me instead of my beating you, then are you neces-
sarily right and am I necessarily wrong? If I have beaten 
you instead of your beating me, then am I necessarily right 
and are you necessarily wrong? Is one of us right and the 
other wrong? Are both of us right or are both of us wrong? 
If you and I don’t know the answer, then other people are 
bound to be even more in the dark. Whom shall we get to 
decide what is right? Shall we get someone who agrees 

                                                 
169 На с. 75 в бълг. текст. 
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with you to decide? But if he already agrees with you, how 
can he decide fairly? Shall we get someone who agrees 
with me? But if he already agrees with me, how can he de-
cide? Shall we get someone who disagrees with both of us? 
But if he already disagrees with both of us, how can he de-
cide? Shall we get someone who agrees with both of us? 
But if he already agrees with both of us, how can he de-
cide? Obviously, then, neither you nor I nor anyone else 
can decide for each other. Shall we wait for still another 
person? 

But waiting for one shifting voice [to pass judgment 
on] another is the same as waiting for none of them. Har-
monize them all with the Heavenly Equality, leave them to 
their endless changes, and so live out your years. What do I 
mean by harmonizing them with the Heavenly Equality? 
Right is not right; so is not so. If right were really right, it 
would differ so clearly from not right that there would be 
no need for argument. If so were really so, it would differ 
so clearly from not so that there would be no need for ar-
gument. Forget the years; forget distinctions. Leap into the 
boundless and make it your home!” 

James Legge 
Since you made me enter into this discussion with you, 

if you have got the better of me and not I of you, are you 
indeed right, and I indeed wrong? If I have got the better of 
you and not you of me, am I indeed right and you indeed 
wrong? Is the one of us right and the other wrong? are we 
both right or both wrong? Since we cannot come to a mu-
tual and common understanding, men will certainly con-
tinue in darkness on the subject. Whom shall I employ to 
adjudicate in the matter? If I employ one who agrees with 
you, how can he, agreeing with you, do so correctly? And 
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the same may be said, if I employ one who agrees with me. 
It will be the same if I employ one who differs from us 
both or one who agrees with us both. In this way I and you 
and those others would all not be able to come to a mutual 
understanding; and shall we then wait for that (great sage)? 
(We need not do so.) To wait on others to learn how con-
flicting opinions are changed is simply like not so waiting 
at all. The harmonising of them is to be found in the invisi-
ble operation of Heaven, and by following this on into the 
unlimited past. It is by this method that we can complete 
our years (without our minds being disturbed). 

What is meant by harmonising (conflicting opinions) in 
the invisible operation of Heaven? There is the affirmation 
and the denial of it; and there is the assertion of an opinion 
and the rejection of it. If the affirmation be according to 
the reality of the fact, it is certainly different from the de-
nial of it: there can be no dispute about that. If the assertion 
of an opinion be correct, it is certainly different from its 
rejection: neither can there be any dispute about that. Let 
us forget the lapse of time; let us forget the conflict of 
opinions. Let us make our appeal to the Infinite, and take 
up our position there. 

Lin Yutang  
Granting that you and I argue. If you get the better of 

me, and not I of you, are you necessarily right and I 
wrong? Or if I get the better of you and not you of me, am 
I necessarily right and you wrong? Or are we both partly 
right and partly wrong? Or are we both wholly right and 
wholly wrong? You and I cannot know this, and conse-
quently we all live in darkness. 

Whom shall I ask as arbiter between us? If I ask some-
one who takes your view, he will side with you. How can 
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such a one arbitrate between us? If I ask someone who 
takes my view, he will side with me. How can such a one 
arbitrate between us? If I ask someone who differs from 
both of us, he will be equally unable to decide between us, 
since he differs from both of us. And if I ask someone who 
agrees with both of us, he will be equally unable to decide 
between us, since he agrees with both of us. Since then you 
and I and other men cannot decide, how can we depend 
upon another? The words of arguments are all relative; if 
we wish to reach the absolute, we must harmonize them by 
means of the unity of God, and follow their natural evolu-
tion, so that we may complete our allotted span of life. 

But what is it to harmonize them by means of the unity 
of God? It is this. The right may not be really right. What 
appears so may not be really so. Even if what is right is 
really right, wherein it differs from wrong cannot be made 
plain by argument. Even if what appears so is really so, 
wherein it differs from what is not so also cannot be made 
plain by argument.  

Take no heed of time nor of right and wrong. Passing 
into the realm of the Infinite, take your final rest therein. 

Wang Rongpei 
Suppose that you and I argue over something. If you 

win and I lose, are you indeed right and am I indeed 
wrong? If I win and you lose, am I indeed right and are 
you indeed wrong? Is one of us right and the other wrong? 
Are both of us right or both of us wrong? If neither you nor 
I can know, other people will be even more in the dark. 
Whom shall I ask to decide for us? Shall I ask someone 
who agrees with you to decide? If he already agrees with 
you, how can he decide it? Shall I ask someone who agrees 
with me to decide? If he already agrees with me, how can 
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he decide it? Shall I ask someone who disagrees with both 
of us to decide? If he already disagrees with both of us, 
how can he decide it? Shall I ask someone who agrees with 
both of us to decide? If he already agrees with both of us, 
how can he decide it? If neither you nor I nor others can 
know, who else shall we wait for?  

The different voices in an argument are in opposition to 
each other.  

To smooth out the opposition is to conform to the natu-
ral division of things as it is till the very end. What is 
meant by conforming to the natural division of things? My 
answer would be that ‘right’ may be not ‘right’ and ‘so’ 
may be not ‘so’. If ‘right’ is really right, then ‘right’ is so , 
different from ‘not right’ that there is no need for argu-
ment; if ‘so’ is really so, then ‘so’ is so different from ‘not 
so’ that there is again no need for argument. Forget about 
the time, forget about the distinctions, and you will be able 
to travel in the realm of the infinite. Therefore, the age 
lives in the realm of the infinite. 

Любовь Позднеева 
Предположим, что мы с тобой вступили в спор. 

[Если] ты переспорил меня, а не я тебя, [значит ли это, 
что] ты действительно прав, а я неправ? [Если] я пе-
респорил тебя, а не ты меня, [значит ли это, что] я 
действительно прав, а ты неправ? [Действительно ли] 
один из нас прав, а другой неправ? Оба мы правы или 
неправы? [Если] мы с тобой не можем понять друг 
друга, то и другие останутся во мраке неведения. Кого 
же мне послать их вразумить? Если пошлю согласного 
с тобой, то разве согласный с тобой сумеет их вразу-
мить? Если пошлю согласного со мной, то разве сог-
ласный со мною сумеет их вразумить? Если пошлю 
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несогласного ни с тобою, ни со мною, то разве несог-
ласный ни с тобою, ни со мною сумеет их вразумить? 
Если пошлю согласного и с тобой, и со мной, то разве 
согласный и с тобой, и со мной сумеет их вразумить? 
Но в таком случае ни ты, ни я, ни другие не сможем 
понять друг друга. Кого же [еще нам] ждать? 

Соответствуют ли изменения названий изменениям 
[вещей], или не соответствуют, объединим их в преде-
лах природы и, предоставив им развиваться, доживем 
свой срок. Что означает „объединим их в пределах 
природы“? Означает [приведем к гармонии] истинное 
и неистинное, правду и ложь. Если истинное действи-
тельно истинно, то нечего спорить [о том, насколько] 
истинное отличается от неистинного. Если правда 
действительно правда, то также нечего спорить [о том, 
насколько] правда отличается от лжи. Забудем о вре-
мени, забудем о суждениях, найдем радость в беско-
нечном и поселимся в бесконечном! 

Владимир Малявин 
Положим, мы затеяли с тобой спор, и ты победил 

меня, а я не смог переспорить тебя, значит ли это, что 
ты и в самом деле прав, а я на самом деле не прав? А 
если я победил тебя, а ты не смог переспорить меня, 
значит ли это, что прав именно я, а ты не прав? Обяза-
тельно ли кто-то из нас должен быть прав, а кто-то не 
прав? Или мы можем быть оба правы и оба не правы? 
И если мы сами не можем решить, кто из нас прав, а 
кто нет, то другие люди тем более не сделают этого за 
нас. Кто же рассудит нас? Если придет кто-нибудь, кто 
согласится с тобой, то как ему рассудить нас? А если 
кто-то третий будет согласен со мной, то и ему не 
удастся нас рассудить. Если же, наконец, позвать того, 
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кто не согласен ни со мной, ни с тобой, то такой чело-
век тем более не поможет нам установить истину. А 
если позвать того, кто согласится со мной и с тобой, то 
мы опять-таки не доберемся до истины. Выходит, ни я, 
ни ты, ни кто-либо другой не можем установить об-
щую для всех истину. На кого же нам надеяться?  

Противоречивые суждения о вещах друг друга 
поддерживают, а если они перестают поддерживать 
друг друга, следует привести их к равновесию на весах 
Небес. Будем же следовать вольному потоку жизни и 
исчерпаем до конца свой земной срок! Но что значит 
’привести к равновесию на весах Небес’? Отвечу: ’ис-
тинное’ есть также ’неистинное’, ’правильное’ – это 
также ’неправильное’. Если истина и в самом деле яв-
ляется истиной, то она отличается от неистинного, и 
тут не о чем спорить. Если правильное и в самом деле 
является правильным, то оно отличается от неправиль-
ного, и тут тоже не о чем спорить. Забудем о наших 
летах, забудем о наших обязанностях, достигнем бесп-
редельного и будем пребывать в нем без конца. 

Стойчева–Герджиков 
Да предположим, че аз и ти спорим. Ако ти си над-

делял в аргументите си над мен, то тогава дали по не-
обходимост ти си правият, а аз неизбежно греша? Ако 
аз съм победителят в този спор, а не ти, дали по необ-
ходимост аз съм правият, а ти непременно грешиш? 
Дали някой от нас е прав, а другият неправ? Ако ти и 
аз не знаем отговора, то тогава другите хора са обрече-
ни на тъмнина повече от нас. Кого да изберем да реши 
кое е правилното? Да вземем ли някой, който е с твои-
те убеждения да решава? Но ако предварително е съг-
ласен с теб, как тогава ще отсъди справедливо? Дали 
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да вземем някой, който мисли като мен? Но ако вече е 
на моето мнение, как ще отсъди справедливо? Да взе-
мем ли някой, който не споделя нито моето, нито твое-
то мнение? Но ако той не споделя нито едно мнение, 
как може той да реши? Да вземем ли някой, който е 
съгласен с двама ни? Но ако той вече е съгласен с два-
ма ни, как може той да отсъди? Очевидно тогава, нито 
ти, нито аз, нито някой друг може да знае отговора. 
Трябва ли да чакаме още някой? 

Но да чакаме различни мнения да отсъждат за дру-
ги, е същото като да не чакаме нито един от тях. Съг-
ласувай ги тогава с Небесната Еднаквост, остави ги на 
техните безкрайни промени, и така изживей годините 
си. Какво разбирам под съгласуване с Небесната 
Еднаквост? Правилното не е правилно; ’така’ не е ’та-
ка’. Ако правилното бе наистина правилно, то щеше да 
се различава така ясно от неправилното, че не би има-
ло нужда от спор. Ако ’така’ бе наистина ’така’, то би 
се различавало така ясно от ’не-така’, че не би имало 
нужда от спор. Забрави годините; забрави границите. 
Скочи в безграничното и го направи свой дом! 

[9]170 

庄子 
  古之真人，不知 生，不知 死。其出不欣，其入不距。囗

（“修”字以“羽”代“彡”音）然而往，然而来而矣。不忘其所

始，不求其所 。受而喜之，忘而 之。是之 不以心捐道，不

以人助天，是之 真人。若然者，其心志，其容寂，其 囗（左

                                                 
170 На с. 138 в настоящия превод. 
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上“月”左下“廾”右“ ”音凄然似秋，暖然似春，喜怒通四 ，

与物有宜而莫知其 。 

Burton Watson 
After he had put life outside himself, he was able to 

achieve the brightness of dawn, and when he had achieved 
the brightness of dawn, he could see his own aloneness. 
After he had managed to see his own aloneness, he could 
do away with past and present, and after he had done away 
with past and present, he was able to enter where there is 
no life and no death. That which kills life does not die; that 
which gives life to life does not live. This is the kind of 
thing it is: there’s nothing it doesn’t send off, nothing it 
doesn’t welcome, nothing it doesn’t destroy, nothing it 
doesn’t complete. Its name is Peace-in-Strife. After the 
strife, it attains completion. 

Games Legge 
After three days, he was able to banish from his mind 

all worldly (matters). This accomplished, I continued my 
intercourse with him in the same way; and in seven days he 
was able to banish from his mind all thought of men and 
things. This accomplished, and my instructions continued, 
after nine days, he was able to count his life as foreign to 
himself. This accomplished, his mind was afterwards clear 
as the morning; and after this he was able to see his own 
individuality. That individuality perceived, he was able to 
banish all thought of Past or Present. Freed from this, he 
was able to penetrate to (the truth that there is no differ-
ence between) life and death; – (how) the destruction of 
life is not dying, and the communication of other life is not 
living. (The Tao) is a thing which accompanies all other 
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things and meets them, which is present when they are 
overthrown and when they obtain their completion. Its 
name is Tranquillity amid all Disturbances, meaning that 
such Disturbances lead to Its Perfection. 

Lin Yutang 
After he could transcend all material existence, I 

waited for another nine days, after which he could tran-
scend all life. After he could transcend all life, then he had 
the clear vision of the morning, and after that, was able to 
see the Solitary (One). After seeing the Solitary, he could 
abolish the distinctions of past and present. After abolish-
ing the past and present, he was able to enter there where 
life and death are no more, where killing does not take 
away life, nor does giving birth add to it. He was ever in 
accord with the exigencies of his environment, accepting 
all and welcoming all, regarding everything as destroyed, 
and everything as in completion. This is to be ‘secure 
amidst confusion,’ reaching security through chaos. 

Wang Rongpei 
The true man in ancient times knew neither the joy of 

life nor the sorrow of death. He was not elated when he 
was born; he was not reluctant when he died. Casually he 
went to another world; casually he came back to this world 
again. He did not forget the origin of his life; he did not 
explore the final destiny of his life. He was pleased to ac-
cept whatever came to his life; he gave no thought to life 
and death as if he had returned to nature. This is what is 
meant by not impairing Tao with the mind and not assist-
ing the heaven with human efforts. This is what the true 
man was like. Such a man had an empty mind, a calm 
countenance and a broad forehead. He was as austere as 
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autumn and as warm as spring. His joy and anger suc-
ceeded each other as naturally as the succession of the four 
seasons. He was in conformity with everything in the 
world, but he was fathomless to all. 

Любовь Позднеева 
После того как познал бы отчужденность от вещей, 

я бы снова его удерживала, и через девять дней [он] 
сумел бы [познать] отчужденность от жизни. [Познав 
же] отчужденность от жизни, был бы способен стать 
ясным, как утро. Став ясным, как утро, сумел бы уви-
деть единое. Увидев же единое, сумел бы забыть о 
прошлом и настоящем. Забыв о прошлом и настоящем, 
сумел бы вступить [туда, где] нет ни жизни, ни смерти. 
[Ведь] то, что убивает жизнь, не умирает; то, что рож-
дает жизнь, не рождается. Это то, что каждую вещь 
сопровождает, встречает, разрушает, создает. Имя это-
му – покой в столкновениях. Покой в столкновениях 
означает, что создание [происходит лишь] после стол-
кновения. 

Владимир Малявин 
Когда он научился быть вне Поднебесной, я снова 

поберегла его, и через семь дней он научился быть вне 
вещей. После того как он смог быть вне вещей, я снова 
поберегла его, и спустя девять дней он смог быть вне 
жизни. А научившись быть вне жизни, он в сердце 
своем стал как ’ясная заря’. Став в сердце своем ’ясной 
зарей’, он смог прозреть Одинокое. А прозревши в се-
бе Одинокое, он смог быть вне прошлого и настояще-
го. Превзойдя различие между прошлым и настоящим, 
он смог быть там, где нет ни рождения, ни смерти. Ибо 
то, что убивает жизнь, само не умирает, а то, что рож-
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дает жизнь, само не живет. Что же это такое? Следует 
за всем, что уходит, и привечает все, что приходит; все 
может разрушить, все может создать. Поэтому назы-
вают его ’покойное в превращениях’. ’Покойное в 
превращениях’ означает: все достигнет завершенности 
через превращения. 

Стойчева–Герджиков 
След като се беше отделил от света, аз го наставля-

вах още седем дни, и след това време той можеше да 
отдели нещата от себе си. Когато отдели нещата от се-
бе си, аз стоях до него още девет дена, след което той 
можеше да отдели живота от себе си. След като беше 
отделил живота от себе си, той получи светлината на 
зората. Когато постигна и това, той осъзна своето уса-
мотение. След като прозря самотата си, той беше спо-
собен да унищожи миналото и настоящето, а след като 
се справи и с това, той беше достатъчно чист, за да 
навлезе там, където няма живот и смърт. Това, което 
умъртвява живота, не умира; това, което поражда жи-
вота, не живее. Ето какво е то: не съществува нищо, 
което то да отпраща, и нищо, което да посреща; нищо, 
което да разрушава и нищо, което да довършва. Името 
му е ’Мир-в-Битката’. След битката то постига завър-
шеност. 
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[10]171 

庄子 
  且也相与‘吾之’耳矣，庸 知吾所 ‘吾之’乎？且汝梦  

而厉乎天，梦  而没于渊。不 今之言者，其 者乎？其梦者

乎？造适不及笑，献笑不及排，安排而去化，乃入于寥天一。” 

Burton Watson 
What’s more, we go around telling each other, I do 

this, I do that – but how do we know that this ‘I’ we talk 
about has any ‘I’ to it? You dream you’re a bird and soar 
up into the sky; you dream you’re a fish and dive down in 
the pool. But now when you tell me about it, I don’t know 
whether you are awake or whether you are dreaming. Run-
ning around accusing others is not as good as laughing, and 
enjoying a good laugh is not as good as going along with 
things. Be content to go along and forget about change and 
then you can enter the mysterious oneness of Heaven. 

James Legge 
When they wailed, he also wailed, having in himself 

the reason why he did so. And we all have our individual-
ity which makes us what we are as compared together; de-
termine in any case correctly that individuality? Moreover 
you dream that you are a bird, and seem to be soaring to 
the sky; or that you are a fish, and seem to be diving in the 
deep. But you do not know whether we that are now speak-
ing are awake or in a dream. It is not the meeting with 
what is pleasurable that produces the smile; it is not the 
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smile suddenly produced that produces the arrangement (of 
the person). When one rests in what has been arranged, and 
puts away all thought of the transformation, he is in unity 
with the mysterious Heaven. 

Lin Yutang  
Besides, we all talk of ‘me’. How do you know what is 

this ‘me’ that we speak of? You dream you are a bird, and 
soar to heaven, or dream you are a fish, and dive into the 
ocean’s depths. And you cannot tell whether the man now 
speaking is awake or in a dream. “A man feels a pleasur-
able sensation before he smiles, and smiles before he 
thinks how he ought to smile. Resign yourself to the se-
quence of things, forgetting the changes of life, and you 
shall enter into the pure, the divine, the One.” 

Wang Rongpei 
When someone says ‘I’, who knows that the so-called 

‘I’ is not I? You may dream that you are a bird soaring to 
the sky or that you are a fish diving into deep waters. I’m 
speaking now, but I don’t know wether I wake or dream? 
We may be in such a sudden joy that we are not yet in the 
right mood to smile; we may want to smile heartily but do 
not have the chance. If we resign ourselves to the natural 
transformation, we shall enter the boundless realm of na-
ture and Tao. 

Любовь Позднеева 
К тому же, когда общаются с другими, [есть] собс-

твенное ’я’. Но как знать, ’я’ ли то, что мы называем 
’я’? Вот тебе приснится, что [ты] птица и взмываешь в 
небеса; приснится, что [ты] рыба и ныряешь в глубину. 
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А теперь не знаешь, говоришь [об этом] наяву или во 
сне? Тому, кто встречает [превращение] безропотно, 
далеко до [того, кто встречает его) с улыбкой; [тому, 
кто] изображает [на лице] улыбку, далеко до [того, кто 
вверяет себя] движению. Тот, кто спокойно [вверяет 
себя] движению, проходит через изменение [в смерти] 
и вступает в пустоту, естественность, единое. 

Бора Беливанова 
Освен това, когато общуват с другите, [имат] собс-

твено ’аз’. Но кой знае ’аз’ ли е онова, което наричаме 
’аз’? Ето, сънуваш, че си птица и се издигаш в небеса-
та; ще сънуваш, че си риба и се гмуркаш в дълбините. 
А сега не знаеш наяве ли говориш [за това] или насън. 
Оня, който посреща [превръщането] безропонто, е да-
леч под [оня, който го посреща] с усмивка; [оня, който] 
показва [на лицето си] усмивка, е далеч под [оня, който 
се доверява] на движението, минава през изменението 
[в смъртта] и навлиза в пустотата, естествеността, 
единното. 

Владимир Малявин 
Ведь даже когда мы говорим себе: ’Вот я’, можем 

ли мы быть уверены в том, что именуемое нами самое 
’я’ в действительности таковым не является? Во сне 
мы видим себя птицей и взмываем в поднебесье, а то 
вдруг видим себя рыбой и погружаемся в пучину вод. 
И никто не знает, спит или бодрствует тот, кто сейчас 
говорит эти слова. Чем строить расчеты, лучше сме-
яться, а отчего мы смеемся – умом не понять. Вверяя 
себя порядку вещей, действуй заодно с извечным 
превращением – тогда войдешь в простор Небесного 
Единства. 
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Стойчева–Герджиков 
Нещо повече, ние последователно казваме един на 

друг: „Аз правя това, Аз правя онова“, но от къде зна-
ем, че това ’Аз’, за което говорим има нещо общо с 
’Аз’? Сънуваш, че си птица и се рееш в небето; съну-
ваш, че си риба и се потапяш в езерото. Но в момента, 
когато ми разказваш това, не знам дали си буден или 
сънуваш. Да обвиняваш непрекъснато другите, не е по-
добро от това да се смееш, да се наслаждаваш на хуба-
вия смях, не е по-добро от това, да следваш нещата. 
Наслаждавай се на вървенето и забрави за промяната, 
тогава ще влезеш в тайнствената единност на Дао. 

[11]172 

庄子 
又  ，无名人曰：“汝游心于淡，合气于漠， 物自然而无容

私焉，而天下治矣。” 

Burton Watson 
Let your mind wander in simplicity, blend your spirit 

with the vastness, follow along with things the way they 
are, and make no room for personal views-then the world 
will be governed. 

Games Legge 
Let your mind find its enjoyment in pure simplicity; 

blend yourself with (the primary) ether in idle indifference; 
allow all things to take their natural course; and admit no 
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personal or selfish consideration: do this and the world will 
be governed. 

Wang Rongpei 
The nameless sage said: “let your mind wander in pure 

nature, remain inactive, follow the natural course of events, 
and leave your personal will aside. In this way the world 
will be governed.” 

Любовь Позднеева 
– Наслаждайся сердцем в бесстрастии, соединись с 

эфиром в равнодушии, предоставь каждого естествен-
ному [пути], не допускай ничего личного, и в Подне-
бесной воцарится порядок. 

Бора Беливанова 
– Сьрцето ти да се наслаждава в безстрастното, да 

се съединиш с етера в равнодушието, да предоставиш 
всекиго на естествения [път], да не допускаш нищо 
лично – тогава . в Поднебесната ще се установи ред. 

Владимир Малявин 
„Пусть сердце твое погрузится в пресно-

безвкусное. Пусть дух твой сольется с бесформенным. 
Следуй естеству всех вещей и не имей в себе ничего 
личного. Вот тогда в Поднебесной будет порядок”. 

Стойчева–Герджиков 
– Нека ума ти странства в простотата, слей духа си 

с необятното, следвай нещата по начина, по който са и 
не оставяй място за лични възгледи – и светът тогава 
ще бъде управляван. 
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[12]173 

庄子 
  无 名尸，无  府，无 事任，无 知主。体尽无 ，而游

无朕。尽其所受乎天而无 得，亦虚而已！至人之用心若 ，不

将不迎， 而不藏，故能 物而不 。 

Burton Watson 
Do not be an embodier of fame; do not be a storehouse 

of schemes; do not be an undertaker of projects; do not be 
a proprietor of wisdom. Embody to the fullest what has no 
end and wander where there is no trail. Hold on to all that 
you have received from Heaven but do not think you have 
gotten anything. Be empty, that is all. The Perfect Man 
uses his mind like a mirror – going after nothing, welcom-
ing nothing, responding but not storing. Therefore he can 
win out over things and not hurt himself. 

Games Legge 
Non-action (makes its exemplifier) the lord of all fame; 

non-action (serves him as) the treasury of all plans; non-
action (fits him for) the burden of all offices; non-action 
(makes him) the lord of all wisdom. The range of his ac-
tion is inexhaustible, but there is nowhere any trace of his 
presence. He fulfils all that he has received from Heaven, 
but he does not see that he was the recipient of anything. A 
pure vacancy (of all purpose) is what characterises him. 
When the perfect man employs his mind, it is a mirror. It 
conducts nothing and anticipates nothing; it responds to 
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(what is before it), but does not retain it. Thus he is able to 
deal successfully with all things, and injures none. 

Wang Rongpei 
Sever yourself from fame and do away with schemes. 

Shun worldly burden and keep away from wisdom. Ex-
perience the bounteous Tao and wander in the realm of in-
finity. Enjoy what nature has endowed you with and wan-
der in the realm of infinity. The perfect man has a mind 
like a mirror, which neither welcomes nor sends, which 
reflects things but does not retain things. Therefore, he can 
act successively without wearing out his mind. 

Любовь Позднеева 
Не поступай в услужение к славе, не становись 

сокровищницей замыслов, не давай делам власти над 
собой, не покоряйся знанию.  

Постигая [все] до предела, [будь] бесконечен; 
странствуя, не оставляй следов; исчерпывая дарован-
ное природой, ничего не приобретай; будь пустым и 
только. Настоящий человек пользуется своим сердцем 
(разумом), словно зеркалом. Не следует [за вещами], 
не идет [им] навстречу, [им] отвечает, но [их] не удер-
живает. Поэтому преодолевает вещи, по остается нев-
редимым. 

Бора Беливанова 
Не започвай да служиш на славата, не ставай сък-

ровищница на замисли, не позволявай на роботите да 
вземат власт над тебе, не се покорявай на знанието. 

Овладявайки [всичко] до краен предел, [бъди] без-
краен; странствайки, не оставяй следи; изчерпвайки 
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[това, с което] те е надарила природата, нищо не при-
добивай; бъди празен и нищо повече. 

Истинският човек използва сърцето (разума) си ка-
то огледало. Не върви подир [нещата], не [ги] посреща, 
отговаря [им], но не [ги] задържа. Затова надделява над 
нещата и остава невредим. 

Владимир Малявин 
Не отягощай себя мечтами о славе. 
Не строй корыстных расчетов.  
Не бери на себя бремя пошлых дел.  
Не пытайся владеть тем, что знаешь.  
Соединись до конца с Беспредельным и обрети 

свой дом в бездонном покое. Исчерпай то, что дарова-
но тебе Небом, и не желай приобретений: будь пуст – и 
не более того. У Высшего человека сердце что зеркало: 
оно не влечется за вещами, не стремится к ним навст-
речу, вмещает все в себя – и ничего не удерживает. Вот 
почему такой человек способен превзойти вещи и не 
понести от них урона. 

Стойчева–Герджиков 
Не се превръщай във въплъщение на славата, не 

бъди вместилище на мисловни схеми; не предприемай 
начинания; не бъди притежател на мъдрост. Въплъти 
най-пълно каквото няма край и странствай където няма 
диря. Разчитай на всичко, което си получил от Небето, 
но не мисли, че притежаваш нещо. Бъди празен, това е. 
Съвършеният Човек използва ума си като огледало – 
не преследва нищо, не приема радушно нищо, съответ-
ствайки (отвръщайки), но не задържайки нищо. По та-
зи причина, той съумява да се освободи от и да победи 
нещата, без да нарани себе си. 
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[13]174 

庄子 
   故天下皆知求其所不知而莫知求其所已知者，皆知非其所不

善而莫知非其所已善者，是以大乱。故上悖日月之明，下 山川

之精，中堕四 之施，惴囗（“ ”字以“大”代“心”音）之虫，

肖 之物，莫不失其性。甚矣，夫好知之乱天下也 

Burton Watson 
In the world everyone knows enough to pursue what he 

does not know, but no one knows enough to pursue what 
he already knows. Everyone knows enough to condemn 
what he takes to be no good, but no one knows enough to 
condemn what he has already taken to be good. This is 
how the great confusion comes about, blotting out the 
brightness of sun and moon above, searing the vigor of 
hills and streams below, overturning the round of the four 
seasons in between. There is no insect that creeps and 
crawls, no creature that flutters and flies that has not lost 
its inborn nature. So great is the confusion of the world 
that comes from coveting knowledge! 

 

James Legge 
Thus it is that all men know to seek for the knowledge 

that they have not attained to; and do not know to seek for 
that which they already have (in themselves); and that they 
know to condemn what they do not approve (in others), 
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and do not know to condemn what they have allowed in 
themselves; – it is this which occasions the great confusion 
and disorder. It is just as if, above, the brightness of the sun 
and moon were darkened; as if, beneath, the productive 
vigour of the hills and streams were dried up; and as if, be-
tween, the operation of the four seasons were brought to an 
end: in which case there would not be a single weak and 
wriggling insect, nor any plant that grows up, which would 
not lose its proper nature. Great indeed is the disorder pro-
duced in the world by the love of knowledge. 

Lin Yutang  
Therefore it is that there is often chaos in the world, 

and the love of knowledge is ever at the bottom of it. For 
all men strive to grasp what they do not know, while none 
strive to grasp what they already know; and all strive to 
discredit what they do not excel in, while none strive to 
discredit what they do excel in. That is why there is chaos. 
Thus, above, the splendor of the heavenly bodies is 
dimmed; below, the power of land and water is burned up, 
while in between the influence of the four seasons is upset. 
There is not one tiny worm that moves on earth or insect 
that flies in the air but has lost its original nature. Such in-
deed is the world chaos caused by the desire for knowl-
edge! 

Wang Rongpei 
In the same way, the world comes into utter confusion 

when everybody wants to know what he does not and for-
gets what he does not and does not criticize what he likes. 
As a result, the brilliance of the sun and the moon above is 
dimmed, the energy of the mountains and the rivers below 
is consumed, and the alternation of the four seasons in be-
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tween is disrupted. From the worming insects to the flutter-
ing moths, there is not a single tiny creature that has not 
lost its inborn nature. Overwhelming indeed is the confu-
sion that the desire for knowledge has brought to the 
world!  

Любовь Позднеева 
Поэтому все в Поднебесной умеют стремиться к 

познанию неизвестного, но не умеют стремиться к 
познанию известного; все умеют осуждать то, что счи-
тается недобрым, но не умеют осуждать то, что счита-
ется добрым, – это и ведет к большой смуте. Поэтому-
то наверху и затмевается свет солнца и луны, а внизу 
истощается сила гор и рек; уменьшаются дары четырех 
времен года. [Все вплоть до] слабых червяков и малых 
насекомых утрачивают свою природу. Как ужасна в 
Поднебесной смута из-за пристрастия к знаниям! 

Бора Беливанова 
Затова в Поднебесната умеят да се стремят към 

опознаване на неизвестното, но не умеят да се стремят 
към опознаване на известното; всички умеят да осъж-
дат онова, което се смята лошо, но не умеят да осъждат 
онова, което се смята добро - точно това води до голям 
смут. Затова именно горе притъмнява светлината на 
слънцето и реките; намаляват даровете на четирите го-
дишни времена. [Всички, чак до] слабите червеи и 
малките насекоми, губят природата си. Колко ужасен е 
смутът в Поднебесната поради пристрастие към знани-
ята! 
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Владимир Малявин 
В мире все знают, как познавать непознанное, но 

никто не знает, как познавать уже известное. Все зна-
ют, как отвергать то, что мы считаем дурным, но никто 
не знает, как отвергать то, что мы считаем добрым. Вот 
почему в мире нынче воцарилась великая смута. И вот 
люди ставят преграды свету солнца и луны вверху, 
разрушают природу гор и рек внизу и вмешиваются в 
круговорот времен года. И среди тварей земных, пол-
зающих и летающих, нет ни одной, которая смогла бы 
сохранить в целости свою природу. О, в какую смуту 
ввергли Поднебесный мир любители знания! 

Стойчева – Герджиков 
В света всеки знае достатъчно, за да търси онова, 

което не знае, но никой не знае достатъчно, за да търси 
онова, което вече знае. Всеки знае достатъчно, за да 
порицава онова, което приема за лошо, но никой не 
знае достатъчно, за да разобличи онова, което вече е 
приел за добро. Ето как настъпва голямото объркване, 
затъмнявайки светлината на слънцето и луната, изсу-
шавайки силата на хълмовете и потоците, нарушавайки 
ритъма на четирите сезона. Няма насекомо, което пъл-
зи и ходи, няма птица, която пърха и лети, които не са 
загубили своята неродена природа. Така огромно е 
объркването, настъпило от жаждата за познание! 
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[14]175 

庄子 
    有宥天下，不 治天下也。在之也者，恐天下之淫其性

也；宥之也者，恐天下之 其德也。天下不淫其性，不 其德，

有治天下者哉？昔 之治天下也，使天下欣欣焉人 其性，是不

恬也；桀之治天下也，使天下瘁瘁焉人苦其性，是不愉也。夫不

恬不愉。非德也；非德也而可 久者，天下无之。 

Burton Watson 
I HAVE HEARD OF LETTING the world be, of leav-

ing it alone; I have never heard of governing the world. 
You let it be for fear of corrupting the inborn nature of the 
world; you leave it alone for fear of distracting the Virtue 
of the world. If the nature of the world is not corrupted, if 
the Virtue of the world is not distracted, why should there 
be any governing of the world? 

Long ago, when the sage Yao governed the world, he 
made the world bright and gleeful; men delighted in their 
nature, and there was no calmness anywhere. When the 
tyrant Chieh governed the world, he made the world weary 
and vexed; men found bitterness in their nature and there 
was no contentment anywhere. To lack calmness, to lack 
contentment is to go against Virtue, and there has never 
been anyone in the world who could go against Virtue and 
survive for long. 

 

                                                 
175 На с. 173 в настоящия превод.  
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If the gentleman finds he has no other choice than to 
direct and look after the world, then the best course for him 
is inaction. As long as there is inaction, he may rest in the 
true form of his nature and fate. If he values his own body 
more than the management of the world, then he can be 
entrusted with the world. If he is more careful of his own 
body than of the management of the world, then the world 
can be handed over to him. If the gentleman can in truth 
keep from rending apart his five vital organs, from tearing 
out his eyesight and hearing, then he will command 
corpse-like stillness and dragon vision, the silence of deep 
pools and the voice of thunder. His spirit will move in the 
train of Heaven, gentle and easy in inaction, and the ten 
thousand things will be dust on the wind. “What leisure 
have I now for governing the world?” he will say. 

James Legge 
I have heard of letting the world be, and exercising for-

bearance; I have not heard of governing the world. Letting 
be is from the fear that men, (when interfered with), will 
carry their nature beyond its normal condition; exercising 
forbearance is from the fear that men, (when not so dealt 
with), will alter the characteristics of their nature. When all 
men do not carry their nature beyond its normal condition, 
nor alter its characteristics, the good government of the 
world is secured. 

Formerly, Yao's government of the world made men 
look joyful; but when they have this joy in their nature, 
there is a want of its (proper) placidity. The government of 
the world by Kieh, (on the contrary), made men look dis-
tressed; but when their nature shows the symptoms of dis-
tress, there is a want of its (proper) contentment. The want 
of placidity and the want of contentment are contrary to the 
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character (of the nature); and where this obtains, it is im-
possible that any man or state should anywhere abide long. 

Lin Yutang  
There has been such a thing as letting mankind alone 

and tolerance; there has never been such a thing as govern-
ing mankind. Letting alone Springs from the fear lest men's 
natural dispositions be perverted and tolerance springs 
from the fear lest their character be corrupted. But if their 
natural dispositions be not perverted, nor their character 
corrupted, what need is there left for government?  

Of old, when Yao governed the empire, he made the 
people live happily; consequently the people struggled to 
be happy and became restless. When Chieh governed the 
empire he made the people live miserably; consequently 
the people regarded life as a burden and were discontented. 
Restlessness and discontent are subversive of virtue; and 
without virtue there has never been such a thing as stabil-
ity. 

Wang Rongpei 
I have heard of letting the world be and letting the 

world alone, but I have never heard of governing the 
world. To let the world be is to fear that the world will go 
beyond its inborn nature; to let the world alone is to fear 
that the world will shift its virtue. If the world does not go 
beyond its inborn nature or shift its virtue, what is the need 
to govern the world? In ancient times when King Yao 
ruled over the world, he made people overjoyed. Every-
body was pleased to enjoy his inborn nature and there was 
no tranquility any longer. When King Jie ruled over the 
world, he made people overtired. Everybody was dis-
pleased to suppress his inborn nature and there was no 
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pleasure any longer. To be devoid of tranquility and pleas-
ure runs contrary to virtue. Without virtue, no one in the 
world can secure a long reign. 

Любовь Позднеева 
Слышали о том, что Поднебесную следует предос-

тавить себе самой, но не слышали о том, что в Подне-
бесной следует наводить порядок. „Предоставить“ – из 
опасения, чтобы не извратилась природа Поднебесной, 
„каждого самому себе“ из опасения, чтобы не измени-
лись [человеческие] свойства. [Если] природа Подне-
бесной не извратится, а [человеческие] свойства не из-
менятся, разве нужно будет наводить в ней порядок? 

В старину Высочайший стал наводить порядок, 
чтобы Поднебесная возликовала, люди возрадовались 
своей природе, а [они] лишились покоя. Разрывающий 
на Части стал наводить порядок, чтобы Поднебесная 
опечалилась, люди оплакивали свою природу, и [они] 
лишились радости. Но ведь [жизнь] без покоя, без ра-
дости не свойство человека. Разве без [присущих чело-
веку] свойств можно долго продержаться? [Нет!] Тако-
го в Поднебесной не бывало. 

Бора Беливанова 
Чували сме за това, че трябва Поднебесната да се 

остави сама на себе си, но не сме чували за това, че в 
поднебесната трябва да се въвежда ред. ’Да се остави’ 
– от опасение да не бъде изопачена природата на Под-
небесната, ’всеки сам на себе си’ – от опасение да не се 
променят [човешките] качества. [Ако] не се изопачи 
природата на Поднебесната, а [човешките] качества не 
се променят, нима ще трябва да се въвежда в нея ред? 
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Навремето Най-високия почнал да въвежда ред, за 
да ликува Поднебесната, хората да почнат да се радват 
на своята природа, а пък [те] изгубиха спокойствие. 
Разкъсващия на части започнал да въвежда ред, за да 
скърби Поднебесната, хората да почнат да оплакват 
своята природа, и [те] изгубиха радостта [си]. Нима 
може дълго да се живее без [присъщите на човека] ка-
чества? [Не!] Такова [нещо] в Поднебесната не се е 
случвало. 

Владимир Малявин 
Я слышал о том, что Поднебесному миру нужно 

позволить быть таким, каков он есть, но не слышал о 
том, что миром нужно управлять. Я говорю: „позво-
лить быть“, ибо опасаюсь, что природу людей извратят 
управлением. Я говорю: „быть таким, каков он есть“, 
ибо опасаюсь, что управлением можно насильственно 
изменить свойства людей. Но если никто не склонен к 
излишествам и не отрекается от своих жизненных 
свойств, для чего тогда управлять Поднебесной?  

В старину, когда Высочайший взялся наводить в 
мире порядок, он сделал так, что каждый человек воз-
любил свою природу, и вся Поднебесная ликовала. А 
когда Разрывающий на Части завел свои порядки, лю-
ди возненавидели свою природу, и вся Поднебесная 
пребывала в унынии. Но ликовать или печалиться – 
значит идти против своих естественных свойств, а все, 
что этим свойствам противоречит, не может быть дол-
говечным.  

Стойчева–Герджиков 
Чувал съм за оставяне на света да бъде какъвто е, за 

ненамеса в света; никога не съм чувал за управление на 
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света. Вие го оставяте от страх от разруха на неродена-
та природа на света; оставяте го от страх от отпадане 
на добродетелта от света. Ако природата на света не е 
развалена, ако светът не е лишен от благото си, за как-
во е нужно управляването на света? 

Много отдавна, когато мъдрецът Яо управлявал 
света, той направил света ярък и весел, се хората нас-
лаждавали в тяхната природа, но нямало спокойствие 
никъде. Когато тиранът Джие управлявал света, той 
направил света отегчителени спорен, хората намерили 
горчивина в природата си и нямало доволство никъде. 
Да няма спокойствие, да няма доволство е да се върви 
срещу Качеството, и никога не е имало някой в света, 
който да върви срещу Качеството и да оцелее дълго.  

Ако почтеният човек няма друг избор освен да се 
насочи и да следва света, тогава тогава най-добрия път 
за него е не-действието. Докато има не-действие, той 
може да разчита на вярната форма на своята природа и 
съдба. 

[15]176 

庄子 
   北海若曰：“否。夫物，量无 ， 无止，分无常， 始无

故。是故大知 于 近，故小而不寡，大而不多：知量无 。 

向今故，故遥而不 ，掇而不囗（左“足”右“支”）：知 无止。

察乎盈虚，故得而不喜，失而不 ：知分之无常也。明乎坦涂，

故生而不 ，死而不 ：知 始之不可故也。 

                                                 
176 На с. 187 в настоящия превод. 
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Burton Watson 
There is no end to the weighing of things, no stop to 

time, no constancy to the division of lots, no fixed rule to 
beginning and end. Therefore great wisdom observes both 
far and near, and for that reason recognizes small without 
considering it paltry, recognizes large without considering 
it unwieldy, for it knows that there is no end to the weigh-
ing of things. It has a clear understanding of past and pre-
sent, and for that reason it spends a long time without find-
ing it tedious, a short time without fretting at its shortness, 
for it knows that time has no stop. It perceives the nature of 
fullness and emptiness, and for that reason it does not de-
light if it acquires something nor worry if it loses it, for it 
knows that there is no constancy to the division of lots. It 
comprehends the Level Road, and for that reason it does 
not rejoice in life nor look on death as a calamity, for it 
knows that no fixed rule can be assigned to beginning and 
end. 

James Legge 
The (different) capacities of things are illimitable; time 

never stops, (but is always moving on); man's lot is ever 
changing; the end and the beginning of things never occur 
(twice) in the same way. Therefore men of great wisdom, 
looking at things far off or near at hand, do not think them 
insignificant for being small, nor much of them for being 
great: knowing how capacities differ illimitably. They ap-
peal with intelligence to things of ancient and recent occur-
rence, without being troubled by the remoteness of the 
former, or standing on tiptoe to lay hold of the latter: 
knowing that time never stops in its course. They examine 
with discrimination (cases of) fullness and of want, not 
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overjoyed by success, nor disheartened by failure: knowing 
the inconstancy of man's lot. They know the plain and 
quiet path (in which things proceed), therefore they are not 
overjoyed to live, nor count it a calamity to die: the end 
and the beginning of things never occurring (twice) in the 
same way. 

Lin Yutang  
“Not at all,” said the Spirit of the Ocean. Dimensions 

are limitless; time is endless. Conditions are not constant; 
terms are not final. Thus, the wise man looks into space, 
and does not regard the small as too little, nor the great as 
too much; for he knows that there is no limit to dimen-
sions. He looks back into the past, and does not grieve over 
what is far off, nor rejoice over what is near; for he knows 
that time is without end. He investigates fullness and de-
cay, and therefore does not rejoice if he succeeds, nor la-
ment if he fails; for he knows that conditions are not con-
stant. He who clearly apprehends the scheme of existence 
does not rejoice over life, nor repine at death; for he knows 
that terms are not final. 

Wang Rongpei 
The Sea God said, “No, you can’t. There is no limit for 

the size of things, no stand-stil for time, no set rules for 
gains and losses, and no fixed point for beginning and end-
ing. Therefore, with a sharp observation for everything far 
and near, men of great intelligence neither regard the small 
as insignificant nor regard the large as important, for they 
know that there is no limit for the size of things. With a 
profound knowledge of things past and present, they nei-
ther worry about the remote past nor attempt to seize the 
immediate present, for they know that there is no stand-
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still for time. With a keen insight into gains and losses, 
they neither rejoice over gains nor grieve over losses. With 
a clear understanding of the smooth passage of life and 
death, they neither take life as a pleasure nor take death as 
a disaster, for they know that there is no fixed point for be-
ginning and ending.” 

Любовь Позднеева 
– Нет! – ответил Северный Океан Жо. – Ведь время 

бесконечно, качества вещей безграничны, в [их] участи 
нет постоянства, ни в конце, ни в начале не бывает 
одного и того же. Поэтому-то [обладающие] глубоки-
ми познаниями наблюдают и за близким и за далеким; 
маленькое [для них] – не мало, большое – не велико; 
[так] узнают, что качества бесконечны. Доказательств 
ищут и в современности, и в древности; древними не 
тяготятся, [хотя они] и отдаленные; [современные] 
собирают, не становясь на цыпочки; [так] узнают, что 
время бесконечно. Изучают пустое и полное; обретя, 
не радуются; утратив, не печалятся; [так] узнают, что в 
участи нет постоянства. Видя [жизнь как] ровную 
дорогу, не радуются при рождении и не считают бедой 
смерть; [так] узнают, что ни в конце, ни в начале не 
бывает одного и того же. 

Бора Беливанова 
– Не! – отвърнал Северният океан Жуо. – Времето е 

безкрайно, качествата на нещата са безгранични, в 
[тяхната] участ няма постоянство, не се случва едно и 
също нито в края, нито в началото. Затова именно 
[онези, които притежават] дълбоки познания, наблю-
дават и близкото, и далечното: [за тях] малкото не е 
малко, голямото не е голямо; [така] узнават, че качест-
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вата са безкрайни. Търсят доказателства и в съвремен-
ността, и в древността; древните не им тежат, [макар и 
да са] отдалечени; [колкото до съвременните], събират 
ги, без да се вдигат на пръсти; [така узнават], че време-
то е безкрайно. Изучават празното и пълното; когато 
придобият, не се радват; когато изгубят, не скърбят; 
[така] узнават, че в участта няма постоянство. Когато 
виждат [живота] като равен път, не се радват при раж-
дане и не смятат смъртта за нещастие; [така] узнават, 
че не става едно и също нито в края, нито в началото. 

Владимир Малявин 
– Нет, – ответил Дух Океана Жо, – среди вещей ме-

ра не имеет устойчивого значения, время не знает ос-
тановки, границы вещей непостоянны, начала и концы 
не установлены раз и навсегда. Вот почему мудрые 
люди охватывают взором разом далекое и близкое и 
поэтому не считают малое ничтожным, а большое – 
великим. Ибо знание меры вещей само не имеет конца. 
Эти люди досконально постигли и прошлое, и настоя-
щее, а потому привольно странствуют сердцем в бесп-
редельном просторе. Они не тянутся за недости-
жимым, ибо знают, что время не останавливается ни на 
миг. Зная о незыблемом порядке наполнения и опус-
тошения, они не радуются, обретя что-либо, ибо удел 
наш непостоянен. Они ясно понимают неизменный 
Путь, а потому не радуются жизни и не горюют о 
смерти, зная, что начала и концы спутаны и нена-
дежны. 

Стойчева–Герджиков 
Безкрайно е съизмерването на нещата; безспирно е 

времето; предел е недостижим за вечното им делене; 
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няма предписано правило за началото и края. Затова 
древната мъдрост съблюдава едновременно далечното 
и близкото, почита малкото, без да го смята незначи-
телно, почита голямото, без да го смята непрактично, 
тъй като знае, че измерването на нещата няма край. Тя 
ясно вижда миналото и настоящето, затова изпълва 
продължителното време, без да го смята за протяжно, 
изпълва краткото време, без да го смята за кратко зна-
ейки, че времето е безспирно. Тя разгадава природата 
на пълнотата и празнотата, затова не изпитва радост, 
когато придобие нещо, не съжалява, когато го изгуби 
защото знае, че пределът е недостижим за безкрайното 
делене на нещата. Тя разбира Равния Път и затова не 
се наслаждава на живота и не гледа на смъртта като 
бедствие, съзнава че няма фиксирано правило, сводимо 
към началото и края. 

[16]177 

庄子 
   北海若曰：“夫自  大者不尽，自大  者不明。夫精，小

之微也；郛，大之殷也：故 便。此 之有也。夫精粗者，期于

有形者也；无形者，数之所不能分也；不可 者，数之所不能 

也。可以言 者，物之粗也；可以意致者，物之精也；言之所不

能 ，意之所不 

                                                 
177 На с. 189 в настоящия превод. 
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Burton Watson 
Jo of the North Sea said, “If from the standpoint of the 

minute we look at what is large, we cannot see to the end. 
If from the standpoint of what is large we look at what is 
minute, we cannot distinguish it clearly. The minute is the 
smallest of the small, the gigantic is the largest of the large, 
and it is therefore convenient to distinguish between them. 
But this is merely a matter of circumstance. Before we can 
speak of coarse or fine, however, there must be some form. 
If a thing has no form, then numbers cannot express its di-
mensions, and if it cannot be encompassed, then numbers 
cannot express its size. We can use words to talk about the 
coarseness of things and we can use our minds to visualize 
the fineness of things. But what words cannot describe and 
the mind cannot succeed in visualizing - this has nothing to 
do with coarseness or fineness.” 

James Legge 
Zo of the Northern Sea replied, “When from the stand-

point of what is small we look at what is great, we do not 
take it all in; when from the standpoint of what is great we 
look at what is small, we do not see it clearly. Now the 
subtile essence is smallness in its extreme degree; and the 
vast mass is greatness in its largest form. Different as they 
are, each has its suitability,—according to their several 
conditions. But the subtile and the gross both presuppose 
that they have a bodily form. Where there is no bodily 
form, there is no longer a possibility of numerical division; 
where it is not possible to encompass a mass, there is no 
longer a possibility of numerical estimate. What can be 
discoursed about in words is the grossness of things; what 
can be reached in idea is the subtilty of things. What can-
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not be discoursed about in words, and what cannot be 
reached by nice discrimination of thought, has nothing to 
do either with subtilty or grossness.” 

Lin Yutang  
“If we look at the great from the standpoint of the 

small,” said the Spirit of the Ocean, “we cannot reach its 
limit; and if we look at the small from the standpoint of the 
great, it eludes our sight. The infinitesimal is a subdivision 
of the small; the colossal is an extension of the great. In 
this sense the two fall into different categories. This lies in 
the nature of circumstances. Now smallness and greatness 
presuppose form. That which is without form cannot be 
divided by numbers, and that which is above measurement 
cannot be measured. The greatness of anything may be a 
topic of discussion, and the smallness of anything may be 
mentally imagined. But that which can be neither a topic of 
discussion nor imagined mentally cannot be said to have 
greatness or smallness”. 

Wang Rongpei 
The Sea God said, “From the viewpoint of the small, 

you cannot get a comprehensive picture of the large; from 
the viewpoint of the large, you cannot discern the distinc-
tive features of the small. The tiny is the smallest of the 
small; the huge is the largest of the karge. The large and 
the small have their respective advantages, depending on 
the circumstances. The small and the large are confined to 
things with forms while formless things are indivisible and 
boundless things are inexhaustible. What can be verbalized 
is something large; what can be mentally visualized is 
something small] what can be neither verbalized nor men-
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tally visualized has nothing to do with smallness or lar-
gness.” 

Любовь Позднеева 
– Верно ли говорят все те в мире, кто рассуждает: 

„Мельчайшая сущность не обладает формой, вели-
чайшее нельзя охватить“? – спросил повелитель Реки. 
– Ведь [тот, кто], исходя из мельчайшего, взглянет на 
величайшее, – [его] не исчерпает, – ответил Северный 
Океан Жо, – [тот, кто], исходя из величайшего, взгля-
нет на мельчайшее, [его] не разглядит. Ведь мель-
чайшее семя – это ничтожнейшее в малом; величайшее 
– это огромное в большом. Бывают случаи, когда раз-
личить [их] легко, ибо мелкие и крупные ограничива-
ются формой. Не обладающие формой не поддаются 
разделению для счета: то, что нельзя охватить, не ис-
черпаешь в цифровой оценке. Крупнейшие из вещей 
можно выразить в словах; мельчайшие из вещей мож-
но постичь мыслью. То, что нельзя ни выразить в сло-
вах, ни постичь мыслью, не зависит от [величины] 
крупной или мелкой. 

Бора Беливанова 
– [Оня, който] хвърли поглед към най-огромното, 

като има за основа най-дребното – няма да [го] възпри-
еме докрай – отвърнал Северният Океан Жуо. – [А оня, 
който] хвърли поглед към най-дребното, като има за 
основа най-огромното, няма да [го] забележи. Нали 
най-дребното семе е огромно; а най-огромното – това е 
огромното в голямото. Има случаи, когато е лесно да 
се разграничат, защото дребните и едрите са ограниче-
ни от форма. Онези които не притежават форма, не се 
поддават на разделяне за преобразяване: не може да се 
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изчерпа с цифри онова, което е необятно. Най-едрите 
от нещата могат да се изразят с думи; най-дребните от 
нещата могат да се доловят с мисъл. Онова, което не 
може нито да се изрази с думи, нито да се долови с ми-
съл, не зависи от едро или дребно [като величина]. 

Владимир Малявин 
– Если на великое смотреть, исходя из малого, то 

оно покажется беспредельным. А если на малое смот-
реть, исходя из великого, то оно покажется неза-
метным. Ведь внутренняя сущность – это неразличи-
мо-мелкое, а внешний предел – это необозримо-
великое. Следовательно, различие между ними есть не 
более чем условность: все зависит от того, с какой сто-
роны посмотреть. И тонкое, и грубое присутствуют в 
каждой форме. Бесформенное же не поддается деле-
нию, а необъятное нельзя исчерпать счетом. То, о чем 
можно поведать словами, – это грубая сторона вещей. 
То, что может быть постигнуто мыслью, – это тонкая 
сторона вещей. А то, о чем нельзя поведать словами и 
что не может быть постигнуто мыслью, не относится 
ни к грубому, ни к тонкому. 

Стойчева–Герджиков 
– Ако от позицията на нищожно малкото гледаме 

голямото, погледът ни няма да го обхване. Ако от по-
зицията на голямото разгледаме нищожно малкото, за 
нас то няма да е ясно различимо. Нищожното е най-
малко от малкото, необятното е най-голямо от голямо-
то и по тази причина е лесно да бъдат разграничени. 
Но това е просто въпрос на обстоятелство. Преди да 
можем да говорим за грубото и изящното, трябва все 
пак да има някаква форма. Ако нещо е лишено от фор-
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ма, числата не могат да определят разположението му, 
а ако е необятно, числата не могат да изразят величи-
ната му. Можем да използваме думите, за да говорим 
за първичното у нещата, а умовете си, за да получим 
картинна представа за изящното у нещата. Но това, ко-
ето думите не могат да изразят и умовете не могат да 
си представят – не е свързано с грубостта и изящество-
то.  

[17]178 

庄子 
   是故大人之行：不出乎害人，不多仁恩； 不 利，不  

隶；  之争，不多辞 ；事焉不借人，不多食乎力，不  

 ；行殊乎俗，不多辟 ； 在从 ，不 佞 ；世之爵禄不足

以  ，戮耻不足以 辱；知是非之不可 分， 大之不可 

倪。 曰：‘道人不 ，至德不得，大人无己。’ 分之至也。”

河伯曰：“若物之外，若物之内， 至而倪  ？ 至而倪小

大？ 

Burton Watson 
Jo of the North Sea said, “He who understands the Way 

is certain to have command of basic principles. He who has 
command of basic principles is certain to know how to 
deal with circumstances. And, he who knows how to deal 
with circumstances will not allow things to do him harm. 
When a man has perfect virtue, fire cannot burn him, water 
cannot drown him, cold and heat cannot afflict him, birds 

                                                 
178 На с. 194 в настоящия превод. 



 378 

and beasts cannot injure him. I do not say that he makes 
light of these things. I mean that he distinguishes between 
safety and danger, contents himself with fortune or misfor-
tune, and is cautious in his comings and goings. Therefore 
nothing can harm him. 

“Hence it is said: the Heavenly is on the inside, the 
human is on the outside. Virtue resides in the Heavenly. 
Understand the actions of Heaven and man, base yourself 
upon Heaven, take vour stand in virtue, and then, although 
you hasten or hold back, bend or stretch, you may return to 
the essential and speak of the ultimate.” 

James Legge 
Zo of the Northern Sea replied, “He who knows the 

Tao, is sure to be well acquainted with the principles (that 
appear in the procedures of things). Acquainted with 
(those) principles, he is sure to understand how to regulate 
his conduct in all varying circumstances. Having that un-
derstanding, he will not allow things to injure himself. Fire 
cannot burn him who is (so) perfect in virtue, nor water 
drown him; neither cold nor heat can affect him injuri-
ously; neither bird nor beast can hurt him. This does not 
mean that he is indifferent to these things; it means that he 
discriminates between where he may safely rest and where 
he will be in peril; that he is tranquil equally in calamity 
and happiness; that he is careful what he avoids and what 
he approaches; – so that nothing can injure him. Hence it is 
said, “What is heavenly is internal; what is human is exter-
nal.” The virtue (of man) is in what is Heavenly. If you 
know the operation of what is Heavenly and what is Hu-
man, you will have your root in what is Heavenly and your 
position in Virtue. You will bend or stretch (only) after the 
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(necessary) hesitation; you will have returned to the essen-
tial, and may be pronounced to have reached perfection. 

Lin Yutang  
“Those who understand Tao,” answered the Spirit of 

the Ocean “must necessarily apprehend the eternal princi-
ples and those who apprehend the eternal principles must 
understand their application. Those who understand their 
application do not suffer material things to injure them. 
“The man of perfect virtue cannot be burnt by fire, nor 
drowned by water, nor hurt by the cold of winter or the 
heat of summer, nor torn by bird or beast. Not that he 
makes light of these; but that he discriminates between 
safety and danger, is happy under prosperous and adverse 
circumstances alike, and cautious in his choice of action, 
so that none can harm him.  

“Therefore it has been said that Heaven (the natural) 
abides within man (the artificial) without. Virtue abides in 
the natural. Knowledge of the action of the natural and of 
the artificial has its basis in the natural its destination in 
virtue. Thus, whether moving forward or backwards 
whether yielding or asserting, there is always a reversion to 
the essential and to the ultimate.” 

Wang Rongpei 
The Sea God said, “Those who are well versed in Tao 

will be acquainted with the universal truth of things; those 
who are acquainted with the universal truth of things will 
adapt themselves to the situation; those who adapt them-
selves to the situation will not get themselves harmed by 
things. Those who are endowed with perfect virtue will not 
be burnt by fire, or drowned by water, or hurt by heat and 
cold, or injured by birds and beasts of prey. This does not 
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mean that they are immune to the injuries, but that they are 
aware of the fortune and misfortune. Not disturbed by 
whatever comes to them, they are prudent in making their 
decisions, thus avoiding injuries. Therefore, it is said, ‘The 
inborn human nature resides within and the enforced hu-
man behaviors reside without while perfect virtue lies in 
the inborn nature.’ Once you understand the inborn nature 
and the enforced behaviors, you will adapt yourself to the 
salutation and make the right decision. By so doing, you 
will be able to restore your inborn nature and be said to 
have reached perfection.” 

Любовь Позднеева 
– Познавший путь, – ответил Северный Океан Жо, 

– непременно постигнет [естественный] закон; пос-
тигший [естественный] закон непременно поймет, что 
такое власть; понявший, что такое власть, не станет 
вредить себе из-за вещей. [Человека] настоящих 
свойств огонь не обожжет, вода не утопит, ни холод, 
ни жар не причинят [ему] вреда, ни хищные птицы, ни 
дикие звери [его] не погубят. [Это] не значит, что они к 
нему (отнесутся] безразлично. [Это] значит, что [он] 
изучает опасное и безопасное, спокоен в счастье и в 
беде, осторожен, и приближаясь и удаляясь, и ничто 
[ему] не вредит. Поэтому и говорится: „Естественное – 
внутри, человеческое – вовне“. Свойства зависят от 
природы; поняв, что в поведении естественное, а что 
человеческое, [обретешь] корень в природном и твер-
дость в свойствах. [Чем] топтаться на месте, [то] вытя-
гиваясь, [то] сжимаясь, [лучше] вернуться к самому 
важному и поговорить о высшем. 
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Бора Беливанова 
– Оня, който е опознал пътя – отвърнал Северният 

океан Жуо, – непременно ще овладее [естествения] за-
кон; оня, кото е овладял [естествения] закон, непре-
менно ще разбере какво е власт; оня, който е разбрал 
какво е власт, няма да почне да си вреди заради неща-
та. Ако [човекът] е с истински качества, огънят няма да 
го опари водата няма да го удави, няма да [му] причи-
нят вреда нито студът, нито горещината, няма да [го] 
погубят нито хищните птици, нито дивите зверове. 
[Това] значи, че [той] проучва опасното и безопасното, 
спокоен е при щастие и при нещастие, предпазлив е и 
когато се приближава, и когато се отдалечава, и нещо 
не [му] вреди. Затова именно казват: „Естественото е 
вътре, човешкото е отвън”. Качествата зависят от при-
родата; когато разбереш кое в поведението е естестве-
но, а кое е човешко, [ще придобиеш] корен в при-
родното и твърдост в качествата. [Вместо да] тъпчеш 
на едно място и [ту] да се разтягаш, [ту] да се свиваш, 
[по-добре е] да се върнеш към най-важното и да пого-
вориш за висшето. 

Владимир Малявин 
Познавший Путь непременно постиг порядок при-

роды, постигший же порядок природы непременно 
осознает равновесие вещей. А тот, кто осознает равно-
весие вещей, ничем не навредит себе. Человек совер-
шенных качеств в огне не сгорит и в воде не утонет; 
ему холод и жара не страшны, его звери и птицы не 
погубят. Это не значит, что ему все нипочем. Я говорю 
о том, что он умеет отличать опасное от безопасного, 
покоен в счастье и несчастье, осмотрителен в сближе-
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нии и отдалении, и поэтому ничто в мире не может ему 
навредить. Сказано ведь: „Небесное – внутри, челове-
ческое – вовне“. А жизненная сила пребывает в Небес-
ном. Тот, кто знает деяния Неба и Человека, тот укоре-
нится в Небесном и сам себя обретет. Вперед и назад, 
растягиваясь и сжимаясь, Он вернется к основе и опо-
вестит о великом. 

Стойчева–Герджиков 
– Този, който разбира Дао, сигурно ще владее ос-

новните принципи. Този, който е овладял основните 
принципи, ще знае как да реагира на обстоятелствата. 
А този, който знае как да се ориентира в обстоятелст-
вата, не би позволил на нещата да му навредят. Когато 
човек притежава превъзходно качество, огънят не го 
изгаря, водата не го удавя, недосегаем е за студа и го-
рещината, птиците и зверовете не могат да го наранят. 
Не казвам, че той осветлява тези неща. Имам предвид, 
че той разграничава сигурността от опасността, приема 
щастието и несполуката и е особено предпазлив в сво-
ите идвания и отивания. Затова той е недосегаем за 
каквото и да е.  

Прочее, казано е: Небесното е вътрешното, човеш-
кото е външното. Качеството е е присъщо на Небесно-
то. Разбери действията на Небето и на човека, повери 
себе си на Небето, отстоявай добродетелта, а след това, 
и да избързваш или изоставаш, да се отклоняваш или 
разпростираш, ти можеш да се върнеш към съществе-
ното и да говориш за основното. 
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Най-важни понятия в Джуандзъ 
道 (Дао, дао) Път, ’метод’ 

德 (дъ) качество, добродетел 

  (ин) 

  (ян) 

天 (тиен) небе, природа 
     (ци) дъх (жизнена енергия) 
有 (йоу) съществува, има 

无 (у) не съществува, няма 

是 (шъ) „това е”  

非 (фъй) „това не е” 

生 (син) природа, живот, живо, раждам (се) 

死 () Смърт, мъртво, умирам 

万物 () десетте хиляди неща 

焉 ( ) (вей), действие 
(действие, което насилва природата) 
无  (у-уей, у-вей) не-действие 

圣 (джън-жен) истински човек  

形 () форма 

名 () име 
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知 () знание 

心 (син) ум, съзнание, (сърце) 

福 () щастие 

分 (фън)откъслеци  

神 (шън) дух  

身(шън) ‘себе си’ 

自(дзъ) спонтанно– ’от само себе си’ 
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