
 

 

Konfucjusz, Kongzi, Kong Qiu, ur. 551, zm. 479, filozof chiń., twórca 

konfucjanizmu. Urodził się w państwie Lu, w rodzinie wywodzącej się z 

bocznej linii książęcego rodu państwa Song. Wcześnie osierocony przez 

ojca, początkowo sprawował drobne urzędy, studiował u różnych 

nauczycieli i wkrótce zaczął nauczać, skupiając wokół siebie uczniów. 

Według legendy udał się do domeny król., gdzie spotkał się z Laozi; 

przez pewien czas pełnił różne funkcje na dworze ks. Lu, po czym przez 

kilkanaście lat podróżował po różnych księstwach, bezskutecznie 

szukając władcy, który umożliwiłby mu zrealizowanie jego koncepcji. 

Zmarł kilka lat po powrocie do ojczyzny. Tradycja przypisuje 

Konfucjuszowi edycję bądź autorstwo zespołu ksiąg zaliczanych do tzw. 

kanonu konfucjańskiego: Shijing [‘księga pieśni’], Shujing [‘księga 

dokumentów’], Yijing [‘księga przemian’], Liji [‘zapiski o obyczajach’] oraz roczników księstwa 

Lu, zw. Chunqiu [‘wiosny i jesienie’], które miały być ilustracją doktryny K. o „prawidłowych 

nazwach” — zhengming (głoszącej konieczność całkowitej odpowiedniości między nazwą ming 

a stanem faktycznym, czyli np. ojciec powinien zachowywać się jak ojciec, syn jak syn, a władca 

jak władca). Źródłem wiedzy o poglądach K. są gł. tzw. Dialogi konfucjańskie (Lunyu), spisane 

ok. 100 lat po jego śmierci. K. interesował się przede wszystkim sprawami etyki i polityki, 

propagował ideał junzi (człowieka szlachetnego), charakteryzującego się cnotami nabożności 

synowskiej (xiao), lojalności (zhong), wiarygodności (xin), altruizmu (shu) i dążącego do 

osiągnięcia cnoty najwyższej — humanitarności (ren). K. zajmował powściągliwe stanowisko 

wobec religii, unikał wypowiedzi o niebie, duchach i zjawiskach nadprzyrodzonych, 

jednocześnie jednak zalecał szacunek dla duchów (choć uważał, że należy trzymać się od nich z 

daleka), a do kultu przodków przywiązywał wielką wagę. Prawidłowe wypełnianie obowiązków 

wobec zmarłych wchodziło w skład „rytuału” li, któremu K. oraz późniejsi myśliciele 

konfucjańscy przypisywali znaczenie szczególne. Początkowo terminem li określano 

prawdopodobnie reguły liturgiczne obowiązujące w kontaktach z duchami i bóstwami. Zdaniem 

H.A. Fingarette’a, K. rozszerzył znaczenie terminu li, obejmując nim także zasady postępowania 

wobec żywych. W tym rozumieniu postępowanie zgodne z li to jedyna właściwa droga życia, 

umożliwiająca osiągnięcia najwyższej cnoty ren i zaprowadzenie ładu na świecie. Jednocześnie 

K. zalecał raczej oszczędność w ceremoniale, kładąc nacisk na moralny aspekt li. W Lunyu 

wielokrotnie pojawia się termin tian [‘niebiosa’], oznaczający siłę najwyższą, źródło porządku i 

dobra. K. uważał, że misja przywrócenia ładu na świecie została mu powierzona przez Niebiosa, 

w chwili niebezpieczeństwa stwierdził, że jeśli Niebiosa pragną, aby swej misji dopełnił, nikt nie 

może mu naprawdę zagrozić; w innym miejscu, po stracie ukochanego ucznia, skarżył się, że 

Niebiosa go opuściły. K. w ograniczonym zakresie wierzył w przeznaczenie (ming — dosłownie 

‘rozkaz’, ‘dekret Niebios’) obejmujące dziedziny, na które człowiek nie ma wpływu, np. 

przeznaczoną mu długość życia. Ponieważ te wyroki Niebios są niezmienne, człowiek powinien 

skoncentrować się na tym, co jest zależne od niego, przede wszystkim na własnym rozwoju 

moralnym i działaniu na rzecz powszechnego dobra. K. uznawał także znaczenie tianming 

[‘dekret, mandat Niebios’], jednego z najważniejszych terminów myśli polit. epoki Zhou, 

oznaczającego usankcjonowanie przez Niebiosa władzy sprawowanej przez dynastię. Mandat 

Niebios wyczerpywał się wtedy, gdy kolejni władcy tracili nadany im potencjał de (cnoty, mocy) 

przejawiającej się w prawidłowym postępowaniu i realizacji „drogi królewskiej” (wang dao). 
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