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Konfucianizmus
• Niektorí ho považujú za náboženstvo, iní za filozofický smer (od ostatných 

náboženstiev sa líši tým, že nie je organizované)
• je to zároveň svetový názor, spoločenská etika, politická ideológia a náboženská 

tradícia, ktorú nasledovali obyvatelia Číny viac ako dve tisícročia, po snahe 
komunizmu vymazať históriu bolo jeho pôsobenie výrazne obmedzene, v 
súčasnosti ale zažíva obrodenie

• bolo pôvodne chápané ako životná cesta -> TAO
• spočiatku bolo vedené Konfuciusom v 6. a 5. storočí pred naším letopočtom, 

neskôr už aj jeho žiakmi a nasledovníkmi

• Okrem Číny sa do ďalších zemí východnej a juhovýchodnej Ázie rozšírilo pod 
vplyvom čínskej vzdelaneckej kultúry 

• V súčasnosti je rozšírené predovšetkým v Číne, Taiwane, Kórei a vo Vietname, v 
menšom počte sa nájdu vyznávači aj v Singapure, Barme a Thajsku

• v 12. storočí začalo prenikať aj do Japonska ale už v podobe neokonfucianizmu



Konfucius
“Nerob druhým to, čo nechceš aby robili tebe“
• Žil na prelome 6. a 5. storočia pr. n. l.
• Narodil sa v provincii Šan-tung, na severovýchode Číny
• V mladosti slúžil ako vládny úradník, tejto funkcie sa však dobrovoľne 

vzdal a začal sa venovať filozofii 
• Za najdôležitejšie cností považoval “žen“ (láskavý a ohľaduplný vzťah 

k druhým) a “li“ (správne chovanie a jednanie človeka)
• Základom jeho učenia bola predstava, že ľudia majú žiť v harmónií, 

docieliť toho chcel vypracovaním systému medziľudských vzťahov a 
princípov dobrej vlády

• Základné medziľudské vzťahy medzi :
o Otcom a synom
o manželmi
o Súrodencami
o Priateľmi
o Podriadeného a nadriadeného
o Panovníka a poddaného

Konfucius – „zakladateľ“ konfucianizmu
(malba z roku 1770)



• Ideálna vláda podľa Konfuciusa: 
o Panovník má vládnuť tak, 

aby sa ľuďom jeho zeme 
dobre darilo a ľud má 
panovníka ctiť 

o Ľud ma právo na zvrhnutie 
a dosadenie lepšieho 
panovníka v prípade, že sa 
panovník spreneverí 
svojmu poslaniu 

o Spoločnosť funguje 
harmonicky ak každý z 
ľudu pozná svoje miesto a 
úlohu 

o Základ v spoločnosti je 
rodina

Konfucius, socha v Šanghaji



Hovory

• Po jeho smrti, žiaci zhrnuli 
všetky jeho výpovede do 
knihy Hovory
• Kniha sa skladá z 20 

kapitol, ktoré sú rozdelené 
na 49 častí
• Niektoré z jeho základných 

myšlienok nájdete v 
nasledujúcich slide-och 
prezentácie
• Celé ich môžete nájsť tu

Ukážka Konfuciusovych Hovorov

https://stonechimes.com/wp-content/uploads/2018/04/Stone-Chimes-VER-3.31.2018.pdf


1. obrady sú dôležité
Často sa v Hovoroch objavujú zvláštne 
konverzácie medzi Konfuciom a jeho 
žiakmi ako napríklad: jeden zo žiakov
si želal zrušenie obety oviec. Na to mu 
Konfucius povedal: „Ty máš rád ovce a 
ja obrady.“ Na prvý pohľad, môže 
znieť tento rozhovor bizarne. 
Konfucius sa v ňom ale snažil 
upriamiť pozornosť na dôležitosť 
obradov. V modernej dobe, totiž ľudia 
často zabúdajú na obrady. Hodnotu 
obradov, teda vyzdvihoval nad 
hodnotu ovce – Li (ritual propriety). Pamätné obrady venované Konfuciusovi – ČÍNA, 2007



2. K rodičom by sme mali zaobchádzať s úctou

Ilustrácie zo série - Úcta k starobe, syn kľačiaci pred 
rodičmi



3. k čestným ľuďom, by sme sa
správať slušne



4. kultivované vedomosti môžu byť dôležitejšie ako kreativita



Mencius
(Meng-c’)

• Žil na prelome 4. a 3. storočia 
pred naším letopočtom
• Druhým najvýznamnejším 

filozofom konfucianizmu
• Na rozdiel od Konfuciusa, 

kládol duševnú prácu a vedenie 
nad fyzickú prácu 



Xunzi
(Sun-c’)

• Žil na prelome 3. a 2. storočia pred 
Kristom

• Tvrdil, že všetci ľudia sa rodia so 
sklonom k zlému chovaniu, preto ich 
treba usmerniť zákonmi

• V prípade, že ich nebudú dodržiavať, 
budú potrestaní

• Z jeho učenia vznikla škola, ktorá 
pomohla prvému vládcovi dynastie 
Qin, zjednotiť Čínu



Symboly 
konfucionizmu

• 1. muž, ktorý založil náboženstvo
• 2. voda ako zdroj života
• 3. reprezentuje dôležitosť 

vzdelania a vedomia
• 4. všeobecný význam je ten, že 

kruh predstavuje celok, zatiaľ čo 
polovice a bodky znázorňujú 
protiklady, interakcie alebo 
rovnováhu.

4. Yin Yang

1. Konfucius

2. voda

3. učeň



•Konfucianizmus po dynastiách Tchang (618-907) a Sung (960–
1279) bol obohatený o nové skúsenosti, bol teda nahradený 
neokonfucianizmom
• 5 klasických kníh sa stalo osnovou pre východoasijské civilizácie 

(tieto knihy boli počas celého obdobia považované za 
nespochybniteľné pravdy vychádzajúce zo slávnej minulosti): 
• Kniha piesní – zbierka 300 básní
• Kniha obradov – návody, ako sa chovať pri najrôznejších 

príležitostiach
• Kniha dokumentov – histografie od najrôznejších císarov od dôb 

Konfuciusa
• Letopisy jari a jesene – letopis Konfuciusovho rodného štátu Lu
• Kniha premen – systém veštieb



Snaha o 
presadenie 
kresťanstva

• Európa sa zoznámila s konfucianizmom 
prostredníctvom jezuitov, ktorých 
fascinovala čínska filozofia, ku ktorej boli 
veľmi tolerantní, vďaka tomu sa im 
podarilo aklimatizovať do prostredia a šíriť 
kresťanstvo 

• Problém ale nastal, keď sa do toho opreli 
františkáni a dominikáni, ktorí obvinili 
jezuitov z deformovania kresťanstva a 
začali propagovať kresťanstvo v Číne ako 
jedinú pravú vieru 

• Čo sa čínskemu obyvateľstvu samozrejme 
nepáčilo a boli kvôli tomu vykázaní

Jezuiti v Číne, 17. storočie

Athanasius Kircher 1667, 
znázorňuje jezuitských 
zakladateľov Francisa
Xaviera a Ignatuiasa



• V 18. storočí niektoré názory konfucianizmu
zasiahli európskych mysliteľov – predovšetkým 
nemeckého filozófa Leibnitza
• Na konci 19. storočia konfucianizmus získal zlú 

povesť, v súvislosti s neschopnosťou adekvátnej 
reakcie na konfrontáciu so západnou civilizáciou, 
Mao Ce-tung dokonca vyhlásil, že Konfuciusa
nenávidí od svojich 8 rokov
• Komunizmus do veľkej miery odstránil niektoré z 

atribútov náboženstva ale keďže je tak hlboko 
zakorené v každom z nich už po tisícročia, je 
prakticky nemožné ho odstrániť
• V 2. polovici 60. storočia vyvrcholila Maeova snaha 

odstrániť všetky prvky náboženstva – Veľkou 
proletárskou kultúrnou revolúciou 

A poster from 1974 by Zhang Yan: 
Criticize Lin, Criticize Confucius 1974



Počas tejto revolúcie bolo zničených mnoho pamiatok a 
dokonca ľudských životov

Pred Maovou smrťou vznikla dokonca ideologická 
kampaň - „kritika Konfuciusa a Lin Biaa“, ktorá

priamo súvisela s mocenským bojom

Criticize Lin, Criticize Confucius, 1974

Criticize Confucius, 1974
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