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Предговор

„О
сновни понятия в китайската мисъл и култура“ е пореди-
ца, чийто замисъл може да се изрази по следния начин: да 

бъдат представени и изяснени същностните понятия, които ки-
тайският народ е сътворил, съставил, събрал и обобщил в съвкуп-
ната си философска мисъл, в своята духовна култура, мисловност 
и ценностни възгледи под формата на думи, изрази и крилати из-
речения. Тези основни понятия са плод на хилядолетния опит на 
китайския народ при изучаването на природата и обществото и 
размисъл над явленията в тях. В ключовите понятия, предложени 
в нашия сборник, е събрана историческата мъдрост на народа, те 
отразяват най-дълбоките и обширни търсения и проникновения 
на китайския дух. В тях се съдържа хуманистична мисловност и 
културно-ценностни на гласи, които вече са се превърнали в свое-
образен „житейски ген“ на китайската народност и дълбоко са 
се пропили в кръвта на поколения китайци, превръщайки се във 
всеобщи нрави и вяра на китайския народ. По такъв начин тези 
понятия са станали гръбнак на хилядолетната мисловна традиция, 
култура и духовност на Китай. От друга страна, събраните тук по-
нятия са за съвременните китайци ключ за разбиране на философ-
ската мисъл, хуманистична духовност, мисловни и ценностни на-
гласи на древните китайци, заедно с тяхното развитие и промени 
в други области, като литература, ист  ория и др. Едновременно с 
това този ключ може да послужи и на други народи в съвременния 
свят за разбирането на духовния свят на модерен Китай и китай-
ците в родината им и по света. 
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àimín 

Любов към народа

Да обичаш народа, да милееш и да се грижиш за обикновените 
хора на своя народ. Един държавник не само трябва да притежава 
това чувство – любовт а към народа трябва да е важен принцип на 
държавното управление. Древните китайци смятали, че чрез опре-
делени политики и начинания владетелят трябва да обезпечи на 
народа полза и спокойно, отрадно съществуване и да го пази от 
беди, нападения и гибел. Това е предпоставка и основа на почитта 
и преклонението на народа пред владетеля. Любовта към народа 
е не само важно понятие от областта на политическото управле-
ние, но обхваща и военното дело, превръщайки се във важен негов 
принцип, по силата на който собственият народ, но и народът на 
вражеската страна трябва да бъде защитен и обичан. В това виж-
даме продължение на други типично китайски принципи – „наро-
дът е корен на държавата“ ( , вж. „Основни понятия“ т. 1, с. 54) 
и управление чрез човеколюбие и справедливост ( ).

Цитати

[Джоуският] цар Уън-уан рече на [Дзян] Тай-гун: „Бих искал да 
чуя кое е главното при управлението на държавата и кое може да 
вдъхне почитание към владетеля и донесе мир на народа.“ Тай-гун 
отвърна: „Всичко това се заключава в любовта към народа.“ Тога-
ва Уън-уан попита: „А какво означава да обичаш народа?“ Тай-гун 
отговори: „Да му носиш полза, а не пречки, успех, а не развала, 
живот, а не гибел, да му даваш, а не да му отнемаш, да предизвик-
ваш у него рад ост, а не горчивина, щастие, а не възмущение.“
„Шестте тайни на държавничеството“
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Древните приемали човеколюбието като корен на обществото, а 
правдата като път за поддържането на порядък в него. [...] А „път 
на войната“ наричали това да не се воюва в усилно време [когато 
кипи земеделски труд], във време на мор – това се нарича любов 
към собствения народ; да не се напада по време на общонароден 
траур или когато враждебното царство страда от бедствие – това 
се нарича любов към чуждия народ; да не се вдига войска в летния 
зной или зимния мраз – това пък е любов и към своя, и към чуждия 
народ.
„Военното изкуство на Съма Жандзю“
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ài rén yĬ dé 

Обичай другите, но добродетелно

Любовта към другите трябва да почива върху определени нрав-
ствени закони, а не да бъде безпринципна, своеволна и пристраст-
на – да угажда на отделни човеци, да е търпима към пороците. 
Добродетел – това е морално правило, което посочва границите 
между добро и зло, здраво и порочно човешко поведение. Морал-
ните правила са вътрешно основание и опора на добрия общест-
вен порядък. Ако обичаш хората, но не добродетелно, ти рушиш 
общите устои на обществото и вредиш на личното добро и нрави 
и на отдаващите, и на получаващите човешката любов. Този древ-
нокитайски принцип е въплъщение на възвишена правда и исти-
на, на дух на уважение към обществената хармония и на стремежа 
към всеобща полза.

Цитати

Тъй рече Дзъндзъ: „...Благородният човек обича другите, но доб-
родетелно; нищожният човек обича другите, но с [угодническа] 
търпимост. Какво мога да желая аз? Да се сдобия с правдата и в нея 
да ме завари смъртният ми час – тогава душата ми ще е спокойна!“
„Книга на благочестието“

Благо родният човек обича другите, но добродетелно, без да угаж-
да никому и без да руши законите на благочестието.
Чу Жънхуо, „Повест за Суй и Тан“
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ānjū-lèyè  

Живея спокойно и с радост се трудя 

Спокоен, установен начин на живот и удовлетворение и радост от 
занятието, с което се прехранвам – това е смисълът на този опи-
сателен израз. Той означава също и отлично управление на държа-
вата и обществото, мирно състояние на Поднебесната, доволство 
на хората от живо та им и спокойно упражняване на техните спо-
собности в професията им, носещо им удовлетворение и щастие. 
Това е основен обществен идеал на обикновения човек, както и 
крайна цел на всяко политическо-социално управление. Като по-
литически идеал спокойният живот и отрадният труд се крепят 
върху разбирането, че народът е корен на държавата. В това поня-
тие е заложен стремежът към народно добрув ане.

Цитати

Върховно постижение на отличното управление... Това е когато 
всеки от народа се засища сладко, облича красиво, живее спокой-
но и с радост следва обичаите си.
Позоваване на Лаодзъ в „Исторически записки“ от Съма Циен

Ако всички в Поднебесната биха могли чрез мен да живеят и да се 
прехранват, от мен да получават благоденствие и чест, да живеят 
спокойно и да се радват на труда си, да отглеждат синове и внуци, 
ако цялата Поднебесна би се радвала на мир – тогава сърцата на 
всички биха ми принадлежали.
Джун Чантун, „За овладяването на безпорядъка“
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băixì  

Всички изпълнителски изкуства

Буквално бай си означава „сто (вида) забавления“ – общото на-
звание на изпълнителските изкуства в древен Китай. Те включват: 
бойни изкуства, илюзионизъм, дресировка на животни, песни, 
танци, хуморески, ходене по въже, гълтане на ножове, ходе не по 
огън и други увеселителни умения – съдържанието им е бога-
то, изпълненията разнообразни, изпълнението им свободно от 
правила, целта им – да се създаде добро настроение у зрителите, 
характерът им – простонароден и достъпен за всички. Започват 
да се разпространяват през епохата Хан, като се пригодяват към 
различните местни народностни култури , изпълнителските им 
форми непрестанно се спояват, обогатяват; „стоте забавления“ 
означават неограничен брой изпълнения пред публика. След Юж-
ните и Северните династии понятието „сто забавления“ придоби-
ва смисъл на „свободни изпълнителски изкуства“ ( , сан юе); 
техният разцвет е още по-голям през епохата Тан. След династия 
Сун сан юе вече означава съчинени от писатели и изпълнявани от 
артисти песни и танци, драматични постановки, при което „стоте 
забавления“ се приравняват на народно изпълнителско изкуство. 
Понякога управляващите са забранявали техните представления, 
тъй като последните са отвличали народа от основните му заня-
тия и дори са накърнявали добрите нрави. От друга страна обаче, 
„стоте забавления“ са породили високото изкуство на танците, 
песните и театъра, като са оставили в нематериално наследство 
китайското изпълнителско изкуство и са обогатили духовния и 
културен живот на китайците.
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Цитат

От Цин и Хан насам се нароили и изпълнителски изкуства с без-
четни разновидности. Нарекли ги „сто забавления“, а общо ги на-
зовават и „свободни изпълнителски изкуства“.
„История на династия Тан“
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biānsài shī 

Пригранична поезия

Направление в класическата китайска поезия, отразяващо пейза-
жа, военните подвизи и живота на граничните войски на китай-
ската империя. Стихотворенията описват необичайната красота 
на гледките оттатък границите (зад Великата китайска стена) или 
отразяват суровия живот и войни, мъките и тъгите на войниците, 
които живеят в приграничните застави. В  някои от тях се отделя 
вним ание на раздялата на войниците със семействата им, на тъга-
та им по родния край, на чувството за служение на Родината, на 
скръбта на младите им невести или пък на тъгата по пребивава-
щите далеч от тях семейство и род. В този род поезия често се от-
печатват и дълбоките чувства и мисли на поета за войната, както 
и напрежението между ценността на отделния човешки живот и 
духа на епохата. Приграничната поезия се развива главно в епоха-
та Тан, среща се и след нея, ала в несравнимо по-малък мащаб и не 
като литературно явление.

Цитат

Във великата Танска епоха мнозина съ здали великолепни образци 
на петословната поезия, черпейки най-вече от Жуан Дзи, Гуо Пу 
и Тао Юанмин. [...] Приграничната поезия е представена от твор-
бите на Бао Джао и У Юн. Танските поети извлекли най-доброто 
от времето на Шестте династии, пречистили го от недостатъци-
те – това може да послужи като образец как да черпим и да се учим 
от древността.
Уан Шиджън, „Записки в спокойния живот“
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biāojŬ-xìnghuì  

Яркост и непринуденост

Среща се и в обратен ред – . Бяодзю означава „ярък, изклю-
чителен“, а по-късно значението се разширява – „забележителен, 
превъзходен, неповторим, единс твен по рода си“. Хуей във втория 
компонент на израза означава „събиране, стичане ведно“; синху-
ей пък означава творческо състояние, при което вдъхновението 
идва от външни предмети, заедно с богатите душевни състояния 
и прозрения, породени от дòсега с тези предмети – творческа не-
принуденост. Тя е естествен подем и умствено увлечение, които се 
пораждат от вдъхновението при сътворяването на литературното 
произведение. „Яркост и непринуденост“ описват породените от 
въодушевление богати душевни прозрения и усещания, вложени в 
литературната творба, както и наситените и силни подем и увле-
чения, които поражда тя. Термин на китайската литературна кри-
тика, „яркост и непринуденост“ е също и творческо понятие, въз-
хваляващо естествеността и отхвърлящо превзетата натруфеност; 
понятието издига в добродетел на литературата блестящите даро-
вания и силните чувства на твореца и набляга върху свободата на 
въображението, основано на интуицията, заедно със свободата на 
творенето, водено от подема на вдъхновението.

Цитати

 

Яркостта и непринудеността у Сие Линюн, плътната структура и 
мисловна яснота у Йен Йенджи, които и двамата са постигнали, 
подражавайки на прежните велики поети, са ги превърнали в об-
разец за поетите след тях.
„История на Сун от Южните династии“
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 , 

Когато едно стихотворение е създадено с неповторимост и не-
принуденост, то естествено извиква у читателя единение между 
природен пейзаж и настроение.
Уан Фуджи, „Избрани стихотворения от епохата Мин с коментари“

Знайно е, че когато творците на словото са въодушевени, всичко, 
написано от тях непринудено, може да послужи като образец и ме-
рило после. [...] Целта на поета е в това да улови неочаквано поро-
деното [от външни предмети] настроение и да го въплъти в стих, 
който поражда чувства.
Йе Сие, „Изначалният смисъл на поезията“
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bó’ài  

Всеобхватна любов

Любов към  всички, милосърдие към всички човеци. Древните ки-
тайци вярвали, че „да даруваш на народа мирен живот – това е ми-
лосърдие“; любов пък е вся ка проява на човеколюбие (жън ), а 
човеколюбието е възможно при близки отношения с хората. Все-
обхватна любов е да обичаш народа си, да си жалостив към него – 
отначало това е политическо понятие, което означава да въведеш 
такъв строй, такива закони, такава политика, такива мерки, при 
които ползата за държавата е възможно най-голяма, вследствие на 
което и ползата за народа ще е по-голяма. Всеобхватната любов 
означава и по-голяма близост на владетеля с народа, дружелюбно 
отношение към хора та, взаимопомощ, които са влезли в кръвта на 
обществените нравствени отношения и в нравите и чувствата на 
отд елната личност.

Цитати

Царете от старо време прозрели, че чрез възпитание народът 
може да бъде просветен с добро, затуй те започнали да наставля-
ват хората на любов. Вследствие хората вече не изоставяли роди-
телите си; царете учели народа на правда и добродетел и народът с 
въодушевление ги следвал на дело...
„Книга за синовната добродетел“
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Пътят на владетеля е в спокойното следване на природата, в не-
намесата без нужда; той е длъжен да обича всички и да се стреми 
към назначаване на способни и добродетелни люде за служители...
Лиу Сян, „Градина с истории“

Всеобхватната любов се нарича човеколюбие; ако постъпваш чо-
веколюбиво и с уважение – това е правда. Да следваш човеколю-
бието и правдата – това е Пътят; к огато не се нуждаеш от нищо 
външно, за да притежаваш вътрешна пълнота – това е добродетел.
Хан Ю, „Изначалния Път“
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bùzhàn’érshèng 

Победа без сражение

Да победиш противник, без да се сражаваш срещу него. Изразът 
води началото си от прочутия древнокитайски стратег Сун У, кой-
то твърди, че най-мъдрата военна стратегия е „да не воюваш, но 
да покориш армията на врага“. Да се постигне това има два начи-
на: 1) фамоу ( ) – да разрушиш плановете на неприятеля, да 
го доведеш до недоумение и невъзможност за действие; 2) фадзяо 
( ) – да съсипеш външните (дипломатическите) връзки на не-
приятеля, като го поставиш в изолация и безпомощност. Чрез тези 
две тактики да принудиш неприятелят да капитулира, а себе си да 
поставиш в стратегическо предимство, докато в крайна сметка не-
приятелят ти се признае за победен. Това е велика военна тактика, 
съчетаваща политически, военни и дипломатически действия, и 
е предлагана като отлична от множество видни пълководци в ис-
торията. Тя и до днес се използва широко в международните от-
ношения, корпоративните и търговските войни и в много други 
области. Същността ѝ е: изграждай себе си и сключвай съюзи.

Цитат

Този, който побеждава във всяко сражение, не е непременно най-
изкусният; който не воюва, а надвива чуждите армии – той е най-
изкусният пълководец. Прочее, най-изкусната стратегия е да раз-
рушиш пл анов ете на врага; втора след нея е да съсипеш външните 
му връзки, след това да го победиш на бойното поле, а на последно 
място – да превземеш градовете му. Последната тактика се пред-
приема в краен случай.
Сундзъ, „Изкуството на войната“
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bù zhàn zài wŎ  

Да не воювам зависи само от мен

Да не воюваш с противника, когато няма изглед за победа. Дали да 
встъпиш във война, или да се откажеш зависи от теб, а не от против-
ника. Това е бисер на военната мисъл на древните китайци. „Да не 
вою ваш“ не означава да отбягваш пасивно войната – смисълът на това 
е: когато положението е неизгодно за мен и изгодно за противника 
ми, аз съм длъжен да избегна пряк сблъсък с него, особено в случаите 
на решителна битка; не трябва на военното действие на противни-
ка прибързано да отговарям със съответно действие или пас ивно  да 
приемам предизвикателството, а чрез отбранителни действия да из-
тощавам силите на врага, като същевременно го подбуждам да дейст-
ва, да открие неволно пукнатини, в които после да се вмъкна, да мина 
в контранастъпление и да го разгромя. Мисълта набляга върху това 
твърдо да запазвам управляващо положение по време на война и да 
не влизам в сражения, чийто изход е неблагоприятен за мен.

Цитати

Прочее, изкусният пълководец насочва действията на противни-
ка, а не се оставя да бъде насочван от него.
Сундзъ, „Изкуството на войната“

Сун У рече: „Когато не желая да воювам, очертавам си територия 
и я браня, при което врагът не успява да влезе в сражение срещу 
мен и аз отклонявам посоката на действието му.“ Когато врагът е 
многоброен, не бих могъл да удържа победа чрез маневриране, за-
това казвам: да не воювам зависи само от мен.
„Въпроси и отговори на Ли Дзин, гун на царство Уей“
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cānyàn 

 Удостовер  яване чрез проверка

Придобиване на доказателства посредством наблюдения и срав-
нения – метод за проверка достоверността на знанията и точност-
та на мненията. Методът цан-йен се споменава многократно още 
преди епохата Цин (II в.пр.Хр.), разкрит е сравнително з  адълбо-
чено от Хан Фейдзъ. Според последния, за да се прецени досто-
верността на дадено знание или мнение, би трябвало да му се про-
веде сравнителна проверка от различни аспекти: небесен, земен, 
веществен, човешки и пр. – това именно се нарича „удостоверява-
не чрез проверка“. При нея се набляга на практическите свойства 
и функции на знанието или мнението. Единствено удостоверени-
те чрез сравнение и проверка знание или мнение, които могат да 
се развиват практически, са истински и точни. Да се утвърждава 
нещо сляпо, без да е минало удостоверяване чрез проверка – това 
е глупост и невежество.

Цитат

Истината и лъжата се установяват при съпоставяне на имената със 
същностите; твърденията се подлагат на удостоверяване чрез про-
верка.
„Книга на философа Хан Фей“
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cānglĬn shí ér zhī lĬjié  

Ако напълниш хамбарите, народът ще 
познае и законите на благочестието

Едва когато хамбарите са пълни с храна, народът би успял да вник-
не във възвишеното нравствено учение. Изразът е от „Книга на 
философа Гуан“, където се казва: „Когато хамбарите са пълни, на-
родът знае законите на благочестието; когато дрехите и храната 
са достатъчно, народът знае кое е славно, а кое – позорно.“ Когато 
хамбарите (с хранителните запаси) са пълни, а народът е сит и об-
лечен, той няма грижи за веществените си потребности – това оз-
начава, че цивилизацията е достигнала напредък в материалното 
си развитие. „Закони на благочестието“, „слава и позор“ сочат към 
определени нравствени правила и мерила за добродетели, които 
обхващат цивилизования порядък и духовната култура. Изразът 
подчертава взаимозависимостта между материалното благосъ-
стояние и порядъка и духовността на една цивилизация. Първото 
е основа и важно условие за съществуването на последните две, 
които се явяват продукт на материалното благосъстояние, кога-
то то напредне до определена степен в развитието си. Ако това 
благосъстояние не може да бъде осигурено за народа, тогава дори 
една добре замислена система трудно би поддържала порядък в 
обществото, а впоследствие и нравите на хората трудно биха се 
издигнали. Затова съграждането на материалната цивилизация 
трябва да се превърне в основен приоритет на държавното управ-
ление за всички времена. Това е едно изключително прагматично 
понятие от областта на изкуството на управлението.
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Цитати

Затова е казано: „Когато хамбарите са пълни, народът знае зако-
ните на благочестието; когато дрехите и храната са достатъчно, 
народът знае кое е слав но, а кое – позорно.“ Правилата на благо-
честието се явяват от наличието и се съсипват от недостатъка. 
Затова, когато благородниците са заможни, за тях е удобно да се 
придържат о добродетелите; когато простолюдието е заможно, то 
се пригажда според силите си [към правилата на благочестието]. 
Рибата вирее в дълбоките води, зверовете се стичат към огромни-
те планини, а хората се придържат о човеколюбие и правда в дни 
на благоденствие.
Съма Циен, „Исторически записки“

Учителят Гуан рече: „Когато хамбарите са пълни, народът знае 
законите на благочестието.“ Да се управлява добре народ, който 
ходи гладен и бос, е чудо невиждано от древността до днес. [...] 
Затова великото повеление на Небето е да се умножават запасите 
в държавата – ако зърното е изобилно и хазната пълна до излишък, 
кое дело не би успяло тогава? Тогава нападенията [на царството] 
ще са успешни, отбраната му – непробиваема, войните му – непо-
бедими. Тогава кой противник, близък и далечен, не би се покорил 
на волята на подобно царство?
Дзя И, „За държавните запаси“ – в „Книга на династия Хан“
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Chángchéng 

Великата китайска стена

Пълното   ѝ название буквално е „стената, дълга десет хиляди ли“ 
( ). Представлява яка о тбранителна стена с наблюдателни 
кули, застави с отбранителни крепости, кули за сигнален огън и 
други съоръжения с разнообразни функции. През III в.пр.Хр. след 
обединението на цял Китай под скиптъра на империята Цин, за да 
се запази държавата от нападенията на хуните от север, се пред-
приема съединяване, укрепяване и удължаване на отбранителните 
стени на царствата Йен, Джао и Цин, на запад от Линтао (днес 
окръг Мин в провинция Гансу) до Ляодун (днешната провинция 
Ляонин) – Великата стена лъкатуши с дължина над 10 000 ли  (5000 
километра). В следващите епохи – двете династии Хан, Северните 
династии, династия Суй и т.н. – Великата стена е била достроява-
на по границите на империята с номадските народи на север. По-
следната епоха, през която се извършват значителни строежи на 
стената, е династията Мин: от периода Хун У ( , 1368–1  398) 
до периода Уан Ли ( , 1572–1620) стената е ремонтирана и 
строена 18 пъти. Великата китайска стена, която днес посетите-
лите виждат, е  именно тази от династия Мин – на запад тя започва 
от заставата Дзяюгуан ( , пров. Гансу), а на изток достига до 
заставата Шанхайгуан ( , пров. Хъбей), като общата ѝ дъл-
жина е 8851,8 километра. Великата китайска стена е най-значи-
телното постижение на военно-отбранителното инженерство на 
древен Китай. „Велика китайска стена“, или само „китайска стена“, 
е израз, който се използва за човек, нагърбил се с важна държавна 
задача. Тя е и културен символ на единението на китайския народ, 
на крепката народна воля и нейната несломимост от беди и не-
сгоди.
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Цитати

 

Тогава [първият цински император] изпратил [генерал] Мън 
Тиен с мисията да построи стена на север, която да пази грани-
цата; така сюнну били отблъснати на седемстотин ли и варварите 
вече не смеели да пасат конете си на юг...
Дзя И, „За грешките на династия Цин“

Тун Гуй загина – падна Великата китайска стена! Цветът на дър-
жавата погина, къде ще се денем отсега?
Чън Чън, „Продължение на Крайречно царство“
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Духовна отрада

Чувство на свобода и приятна лекота при съзерцание на красотата, 
породено от сливането на човешкия дух с природата. В частност 
означава любуване на пейзажна живопис, пейзажна поез ия, при 
което духът постига естетическо сливане с природата и изобразе-
ните предмети. В своя предговор към „Как да рисуваме пейзаж-
на живопис“ Дзун Бин посочва, че при любуването на пейзажи 
можем да постигнем мъдростта и умственото наслаждение, което 
древните мъдреци са вложили в изобразените природни картини; 
може да се навлезе в свят на абсолютна пустота, където са отхвър-
лени всяка вещ и суетна мисъл и където човек намира всепроник-
ваща – и в тялото, и в духа му – духовна радост и висша свобода. 
В това понятие авторът влага не само естетическата функция на 
пейзажната живопис и лирика и естествената природна красота, 
но отразява и стремежа на традиционните литература и изкуство 
към единение между човека и Небето и към вътрешна хармония 
на духа.

Цитат

Съвършеномъдрите и високи по ум люде са просияли в прастари 
времена, пропили са с безброй стремления своите мисли и дух – 
какво бих могъл да добавя аз към тях? Остава ми единствено с от-
рада духом да ги съзерцавам.
Дзун Бин, „Предговор към „Как да рисуваме пейзажна живопис“



32 

chéngrén 

Съвършен човек

Според идеала на древните китайци – такъв е човекът със здрави 
нрави и добродетели, от една страна, и достигнал всестранни уме-
ния, от друга. Съвършенството не е плод на зрялост, достигната с 
натрупан живот, а здрава нравственост и всестранни умения, при-
добити по пътя на учението и самоусъвършенстването. Съвърше-
ният човек трябва да притежава мъдрост, смелост, въздържание 
от желания и страсти, както и умения, чрез които по подобаващ 
начин да се справя с различните житейски дела, а думите и делата 
му от начало докрай да са в съгласие с Пътя и правдата.

Цитати

Дзъ Лу попита какво означава да си съвършен човек. Учителят 
рече:
 – Ако някой притежава мъдростта на Дзан Уджун, безстрастие-
то на [Мън] Гунчуо, храбростта на Биен Джуандзъ, изкусните 
умения на Жан Циу и е образован в благочестивите правила и му-
зика, той може да се нарече съвършен човек.
 И рече отново:
 – Как постъпва днес съвършеният човек? Когато види облаги, 
мѝсли за правдата, при опасност е способен да отдаде живота си, 
а при дълъг живот в неволя не забравя обещаното, когато е живял 
без неволя.
„Беседи и изречения“
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