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ОСВIТА – ЦЕНТРАЛЬНА ІДЕЯ ВЧЕННЯ КОНФУЦIЯ
Бондаровська Людмила Олександрівна, студентка 2 курсу
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Науковий керівник: С.С.Науменко
Народжений у 551 р. до н. е., Конфуцій заснував основну систему мислення в Китаї,
яка є однією з найбільш впливових традицій у світі, з глибоким розуміння людської
природи та поведінки людей. Конфуцій народився з безмежною жагою до навчання і все
своє життя присвятив освіті.
Метою навчання для Конфуція є вдосконалення власного «Я». Він надавав
великого значення самоврядуванню і, хоча навчання починається з самого себе, Конфуцій
не думав, що воно має обмежуватись власним задоволенням. Iз понад п’ятьдесяти
висловiв китайського Мислителя про навчання та самоосвiту ми розглянемо п’ять i
з’ясуємо яка їх роль у конфуціанствi.
Акцент конфуціанського учення ґрунтується на пошуку власної сили. Одним з його
висловів є «我非生而知之者，好古，敏以求之者也».«非生而知之者»або «людина, яка
народилася не зі знаннями», «好古» «старовина», «敏以求之者也» «людина, яка досягає
своєю наполегливістю». Іншими словами цей вислів можна перекласти так: «Я народився
не зі знаннями, я здобув їх завдяки любові до старовини та наполегливості». Ці слова були
відповіддю Конфуція на популярну в той час у суспільстві думку, що він народився
«природженим святим», хоча був вихідцем із обіднілої сім’ї: батько помер, коли
Конфуцію було три роки, а мати була змушена повернутися із сином до Цюйфу.
Матеріальне становище також бажало кращого, і тільки завдяки працьовитості та
скромності вони змогли забезпечити своє бідне існування[1].
«温故而知新，可以为师矣», де «温故而知新»
«повторювати старе, але вчити
нове», « 可 以 为 师 矣 »
«можна бути наставником». Іншими словами «той, хто,
повторюючи старе, дізнається нове, може бути наставником». Конфуцій вважав, що
отримання «新知» в основному ґрунтується на багаторазовому мисленні та досвіді.Окрім
хороших книг, нашим наставником може бути чужий досвід, але чим більше ви вчитесь,
тим більше ви повинні розуміти нові зміни, розробки та тенденції. Історія війн має
безмежну кількість прикладів, коли головнокомандуючі спиралися лише на копіювання
попереднього досвіду. Наприклад, чиновники династії Тан слідували застарілій системі і
використовували битви на колісницях, щоб контролювати ворога. Французьке
командування повністю використовувало досвід Першої світової війни і під натиском
фашистської Німеччини розвалилося. Прем’єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль
у своїй книзі «Друга світова війна» писав: «Роздуми над минулим можуть бути
керівництвом для майбутнього…» Саме таку думку висловив Конфуцій, але ще в
VIстолітті до н. е. [2].
Процес мислення грає велику роль у конфуціанстві, але «学而不思则罔，思而不学
则殆。» Отже, вислів «学而不思则罔，思而不学则殆» можна трактувати так: «Вчитися і
не мислити, значить нічому не навчитися, мислити і не вчитися, значить йти небезпечним
шляхом» або «Вчитися і не мислити
марно витрачати час, мислити і не вчитися
небезпечно». Наприклад, знання, отриманні в школі або університеті, майже забуваються,
якщо протягом тривалого часу не користуватися ними. Такі знання є лише зібраними в
слова символами і час, витрачений на навчання і запам’ятовування, був марним. Багато
людей мають великі пізнання в теорії, але без глибокого міркування вони досить незграбні
на практиці через брак мислення. Таким чином, виникають «纸上谈兵» (пусті балачки),і
тільки вивчення разом із аналізом допоможуть зрозуміти внутрішній зв’язок речей і
сформувати свої власні унікальні ідеї [1].
У житті все взаємопов’язане між собою, і навчання не є виключенням. Один дуже
відомий вислів Конфуція «三人行，必有我师焉，择其善者而从之，其不善者而改之»
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став девізом для честолюбних і нетерплячих вчених минулого. «三人行» «троє людей в
дорозі», «必有我师焉» «неодмінно бути моїм вчителем», «вибирати те, що є добрим, і
слідувати за ним», «其不善者而改之» «а погане змінити на краще». Цей вислів можна
перекласти так: «Троє людей подорожують разом, і один з них повинен бути вчителем для
мене. Я вибираю його «сильні» сторони і вчуся на них, а якщо виявлю його недоліки, то
попереджу і виправлю їх».
Конфуцій вважав, що будь-кому, хто має хоч трохи досвіду, є чому навчитися.
Насправді,сенс цього афоризму дуже простий: треба бути скромним і старанним в
навчанні, хоча це нелегко. Самовдоволення і марнославство завжди будуть перешкодами
на шляху самовдосконалення. І хоча можливість смиренно вчитися дуже важлива, ще
більш важливо вчитися на своїх і чужих помилках. Саме завдяки цим якостям Конфуцій
став великим Мислителем і Педагогом.
Однією із найскладніших частин у процесі навчання Конфуцій вважав завзятість.
Для тих, хто дійсно хоче вчитися, навчання нескінченно, і вони ніколи будуть
задоволеними. «学如不及，犹恐失之», де «学如不及»
це «вчитися так, ніби постійно
відчуваєш брак своїх знать», «犹恐失之» «страх втратити це». Іншими словами, цей
афоризм можна трактувати так: «Вчіться ніби ви не в змозі досягти знань і боїтесь їх
втратити». Фактично, навчання – це свого роду гра, що поєднує і інтерес до самого
процесу, і жагу до нових знань. «犹恐失之» відображає строгий підхід Конфуція до науки.
У попередньому реченні він висловив наполегливу необхідність у пошуку нових знань, а в
цьому – боязнь з приводу збереження старих. Звичайно, це страх не психологічний, а
страх упущень. Конфуцій хотів попередити нас про те, що, прагнучи до нових знань, ми
також повинні своєчасно повторювати вивчене, зберігати завзяття і уникати нудьги і
задоволення [3].
За все своє життя Конфуцій мав понад трьох тисяч учнів і навіть зараз, через дві з
половиною тисячі років, кількість його послідовників не менша. Конфуцій дотримувався
цілісного погляду на освіту, яка зосереджувалася на вирощуванні чесноти і характеру.
Конфуцій не тільки наполягав, що розвиток чесноти є невід'ємною частиною
самовдосконалення, але він також вважав, що це дуже важливо для гарного суспільства.
Освіта може бути не першочерговою складовою для доброго суспільства, адже і
серед селян, і серед інтелігенції може панувати повага один до одного, але без освіти не
існує розвитку.
Конфуцій завжди прагнув того, щоб людьми керували живі люди, а не «сухі»
закони. Головна же його думка – Правила, створені людьми для людей, повинні бути
сприйняті свідомо. Таким чином тільки правильна освіта може це забезпечити.
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