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Д  авньокитайський 
Учитель людства



Прекрасне може змінити в людині 
подаровану їй природою лиху сутність, 
зробити вдачу доброю.

Сюнь-цзи, послідовник Конфуція, 
313–238 до н. е.

К онфуцій — давньокитайський мислитель 
і філософ. Його вчення мало глибокий вплив 
на життя Китаю та Східної Азії, ставши ос-

новою філософської системи, відомої як конфуці-
анство.

Народився Конфуцій у 551 році до н. е. в царстві 
Лу. Батько Конфуція був хоробрий воїн зі знатно-
го але збіднілого роду аристократів Кун. Маючи 
дев’ять доньок від першого шлюбу та сина-каліку 
від другого, у віці шістдесяти трьох років чоловік 
наважується на третій шлюб, у якому народжу-
ється хлопчик Кун Цю, згодом відомий під іме-
нем Кун-фу-цзи, тобто Учитель з роду Кун. Батько 
Конфуція помер, коли хлопчикові було три роки, 

і молода мати присвятила все життя вихованню 
сина.

Уже в ранньому дитинстві Конфуцій вирізняв-
ся з-поміж однолітків видатними здібностями 
й талантом провісника. Маленький Конфуцій був 
далекий від ігор, властивих його вікові; головною 
розвагою хлопчика стали бесіди з мудрецями та 
старцями. У сім років його віддали до школи, де 
обов’язковим було освоєння шести умінь: викону-
вати ритуали, слухати музику, стріляти з лука, 
кермувати колісницею, писати, рахувати.

Закінчуючи школу, Конфуцій єдиний із учнів 
склав іспити зі стовідсотковим результатом. У сім-
надцять років він уже обіймав посаду державного 
чиновника, зберігача комор, а у двадцять два став 
давати приватні уроки. Утворена ним приватна 
школа була відкрита для всіх, незалежно від ма-
теріального достатку чи походження.

У ті часи Китай роздирали міжусобні війни, 
і поступово Конфуцій дійшов думки, що його 
краї на потребує радикальних реформ. Він вва-
жав, що державою повинні керувати грамотні й 
відповідальні чиновники. Так Конфуцій взявся за 
їх підготовку. По всій країні почали відкриватися 
школи великого вчителя. Його популярність зрос-
тала, сам правитель радився з ним.

8 9



Він зробив так багато для своєї країни, що сусід-
ні держави вже почали побоюватися царства, яке 
блискуче розвивалося зусиллями однієї особисто-
сті. Але наклепи призвели до того, що правитель 
Лу перестав дослухатися до порад Конфуція.

Конфуцій був змушений покинути рідну держа-
ву. Він вирушив у подорож, ведучи бесіди з пра-
вителями й жебраками, князями й орачами, мо-
лодими і старими.

У 484 році до н. е. він повернувся в Лу, де про-
довжив викладацьку діяльність. У Конфуція було 
понад три тисячі учнів, проте найближчих і най-
більш відданих, чиї імена достовірно відомі, налі-
чується близько тридцяти.

Конфуцій не залишив власного писемного ви-
кладу свого вчення. «Лунь юй» («Бесіди і суджен-
ня») — основна писемна пам’ятка конфуціанства, 
записана в V столітті до н. е. учнями Конфуція 
в стилі коротких висловів-монологів, діалогів, 
дидактичних максим тощо.

Помер Конфуцій на сімдесят другому році жит-
тя (у 479 р. до н. е.).

Учителя поховали на березі річки Сишуй, яке 
він сам обрав незадовго до смерті.

Конфуціанство
У ІІ столітті до н. е. конфуціанство було визна-

но в Китаї офіційною ідеологією й почало відігра-
вати роль державної релігії. На думку Конфуція, 
сенс людського існування полягає в утвердженні 
в Піднебесній вищої і всезагальної форми соці-
ально-етичного порядку — Дао, тобто шляху. Го-
ловним виявленням Дао, за Конфуцієм, має бути 
гуманність, справедливість, мужність, синівська 
поштивість, власна гідність, вірність і милосердя.

Вчення Конфуція, назване «конфуціанством», 
було засновано на бажанні людини жити 
в гармонії і щасті. Філософ висунув головний 
етичний постулат: «Не роби людині того, чого 
не бажаєш собі». Твори Конфуція відкривають 
епоху, коли панували філософські школи, а роз-
терзаний міжусобними війнами Китай жадав 
слів мудрості.

Основною ідеєю конфуціанства стає створення 
держави з тотальним контролем, а найважливі-
шою догмою — освячення влади імператора.
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