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Tao Yuanming (365-427), chiński poeta, konfucjański urzędnik i  filozof, zdobył 
sławę jako myśliciel i  zarazem artysta, który poprzez swoją twórczość  zainicjował 
formowanie się pewnego istotnego dla kultury chińskiej modelu zamieszkiwania. 
Poematem zatytułowanym Mój powrót do domu (Guiqu laixi ci) rozpoczął pewne-
go rodzaju niesystemowy przewrót w kulturze kręgu konfucjańskiego. Stworzył ro-
mantyczną, alternatywną do konfucjańskiej wizję tego, jaki powinien być dom, do 
której później odwoływali się najwięksi twórcy tej kultury. Tao Yuanming był wyso-
kiej rangi urzędnikiem konfucjańskim i twórcą projektu porzucenia urzędu, by móc 
w pełni być sobą. Uważał, że aby pozostać w zgodzie z sobą samym, powinien odejść 
z polityki, czyli wyswobodzić się ze społeczno-administracyjnych obowiązków, jakie 
konfucjanizm wkładał na barki ludzi wykształconych. Życie na wsi, o którym Konfu-
cjusz mówił, że jest jak złodziej cnót1, uznał za formę bardziej odpowiednią dla siebie 
samego niż to, co oferowało mu miasto wraz z możliwościami, jakie stwarzało ono 
osobie realizującej siebie na konfucjańskiej drodze stawania się człowiekiem kultural-
nym, humanistą i zarazem starannie wykształconym intelektualistą.

Tao Yuanming nie był pierwszym myślicielem chińskim, który w spektakularny 
sposób odwrócił się od polityki i konfucjańskich ideałów. Zdawać by się mogło, że 
projektując swój dom na wsi i próbując zrealizować się w takim właśnie życiu, na-
śladował jedynie swego wielkiego poprzednika, nauczyciela z  czasów starożytnych 
początków cywilizacji chińskiej, czyli legendarnego Laozi, twórcę daoizmu. Tao Yu-
anming zrezygnował jednak z kariery politycznej i przynależności do elity władzy 
w inny sposób niż zrobił to w VI wieku p.n.e. Laozi. Ten ostatni bowiem, zdegusto-
wany życiem, jakie wiódł na książęcym dworze i pełną sukcesów karierą, zwieńczoną 

1 Por. Dialogi konfucjańskie, tłum. K. Czyżewska-Madajewicz, M. J. Künstler, Z. Tłumski, Wrocław 
1976, s. 172.
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uzyskaniem wysokiego stanowiska dyrektora książęcej biblioteki, poznawszy wady 
i zalety cywilizacji, porzucił dwór, urząd i odwrócił się od kultury, kierując się w stro-
nę samej natury. Jak głosi legenda, wstąpił na górską ścieżkę, zostawiając za sobą świat 
filozoficznych traktatów i konfucjańskiej elegancji.

Laozi nie widział przy tym natury jako dopełniającego przeciwieństwa kultury. 
W Księdze dao i  de, przez późniejszych myślicieli zaliczonej w poczet szacownych 
ksiąg klasycznych (jing 经), pisał, że ludzie przede wszystkim są częścią natury, a kul-
tura stanowi szkodliwy nadmiar – rzeczy, instytucji, pragnień i wiedzy – który prze-
szkadza wieść życie zgodne z porządkiem kosmicznym. Dlatego uczył, że każdy z lu-
dzi najpierw jest naturalny (ziran 自然) i zupełnie niepotrzebnie pod wpływem nauk 
Konfucjusza stara się być również twórcą kultury (wenren 文人), a w ten sposób sam 
stwarza sobie problemy, którym później – przy pomocy coraz bardziej rozbudowu-
jącej się przestrzeni cywilizacji  – próbuje zaradzić. Dlatego Laozi odszedł w  góry, 
do krainy wolnej od instytucji i wymogów życia we wspólnocie, by samotnie, bez 
sztucznych przeszkód realizować się w całości przyrody. 

Inaczej postąpił Tao Yuanming. Jak już wskazałam, na pierwszy rzut oka wydaje 
się, że on również starał się jedynie wkroczyć na tę górską ścieżkę, tak odmienną od 
konfucjańskiego ideału polityka, któremu lojalność wobec władcy i poczucie obo-
wiązku względem rodziny wyznaczały jedyną drogę do stawania się człowiekiem szla-
chetnym (junzi 君子). Jak Laozi, Tao zrezygnował z kariery, opuścił dwór i zamknął 
za sobą drzwi swej miejskiej posiadłości, zasobnej i odpowiednio do zajmowanego 
stanowiska eleganckiej. Jednak gdy się dobrze temu przyjrzymy, to odkryjemy, że nie 
wstąpił na górską ścieżkę; czy jego wieś – położona na dodatek w górach – rzeczywi-
ście jest tutaj jakimś znacząco innym kierunkiem podróży? 

Tao był silną osobowością, dlatego udało mu się przetrzeć – dla siebie samego i dla 
innych – nowy szlak w świecie zdominowanym przez kulturę konfucjańską. Tym, co 
odkrył i zrealizował, było doświadczenie prostego wiejskiego życia, które Konfucjusz 
krytykował, a Laozi wprawdzie w pewnym sensie pochwalał2, lecz sam był bardziej 
radykalny i go nie realizował, żyjąc jak włóczęga, który nigdzie nie ma domu, ale za 
to naprawdę potrafi być integralną, żywą częścią przyrody. Za sprawą decyzji, którą 
podjął Tao Yuanming, jego wiejska posiadłość leżąca w zagubionej w górach małej 

2 Laozi radził swoim czytelnikom: „Niech państwo będzie małe, a ludzi w nim niech będzie niewielu. 
Niech broń, nawet jeśli jest jej niewiele, nie będzie używana. Niech ludzie doceniają swój styl życia 
i nie wędrują daleko w poszukiwaniu innego. Jeżeli nawet są łodzie i wozy bojowe, niech nie będą 
używane. Jeśli nawet jest armia i broń, niech nie będą pokazywane publicznie. Niech ludzie znów 
zaczną pleść węzły [i używać ich zamiast pisma]. Niech ich pożywienie będzie smaczne, odzież pięk-
na, domy spokojne, a życie radosne. I choćby sąsiednie państwa były tak blisko, że słychać by było, 
jak w nich pieją koguty i psy szczekają, to niech ludzie w nich żyją do późnej starości i umierają, nie 
odwiedzając siebie wzajemnie” – Laozi, Księga dao i de z komentarzami Wang Bi, tłum. A. I. Wójcik, 
Kraków 2006, s. 146.
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osadzie wyznaczyła w w Chinach estetyczny ideał – wysoko cenionej – rustykalnej 
formy architektonicznej, ale także, wraz z tworzoną w niej poezją, stała się symbo-
lami artystycznego stylu życia, o  jakim po cichu marzyli późniejsi przedstawiciele 
elit rządzących w Kraju Środka, niejednokrotnie zdegustowani i  zmęczeni życiem 
politycznym. 

Wiejska posiadłość Tao Yuanminga została – przewrotnie – w następnych stule-
ciach jedną z ikon stylu konfucjańskiego, kolejnym ważnym punktem w hierarchii 
życia społeczno-politycznego cesarstwa chińskiego. Jak to zauważył Craig Clunas, 
ewolucja tego motywu i stylu mieszkania prowadziła później do doświadczenia coraz 
bardziej ulotnych stanów duszy. Kulminację stanowiła postawa – czy też stan umy-
słu – o nazwie „górskie studio” (shan fang 山房). Dlatego myśliciele i artyści czasów 
dynastii Ming (1368‒1644) zarówno zakładali swoje samotnie w ogrodach miejskich 
rezydencji, jak i ćwiczyli się w osiąganiu takich mentalnych stanów koncentracji3.

Na marginesie naszych rozważań zwróćmy uwagę na to, jak bardzo obie formy – 
zarówno samotne wędrowanie górskimi ścieżkami Laozi, jak i  proste, wiejskie ży-
cie Tao Yuanminga – różnią się od pojęcia „konstruktywnej opozycji” uznawanego 
w świecie zachodnim (najogólniej rzecz biorąc: liberalno-demokratycznym) za sposób 
na wyrażenie niezgody na udział w danym sposobie prowadzenia spraw politycznych. 

Tao Yuanming, odchodząc z polityki, nie stworzył innego, opozycyjnego ośrodka 
politycznego4 – byłby to niedopuszczalny w konfucjanizmie wyraz buntu – lecz udał 
się na „wygnanie”, gdzie na wsi, w  swej własnej posiadłości zaprojektował ogród 
i poświęcał czas uprawie warzyw, sztuce i ćwiczeniu się w mądrości. Tworzył poezję 
w gabinecie z widokiem na wiejski krajobraz; siadywał pod sosnami, które rosły na 
skraju ogrodu i grał na lutni (stąd jego przydomek artystyczny: Mistrz Pięciu Sosen); 
przyjaźnił się z bardzo starym drzewem rosnącym niedaleko domu oraz prowadził 
ciężkie, proste życie wieśniaka związane z pracą na roli. Wszystko to czynił w imię 
swobody i przemożnego pragnienia życia w zgodzie z sobą samym. A być sobą to nie 
to samo, co być częścią natury. Laozi chciał, żeby nic mu nie przeszkadzało w byciu 
naturalnym i nie zmuszało do stawiania granic między swoim życiem i życiem przy-
rody. Natomiast Tao Yuanming pragnął właśnie być sobą. W Chinach nikt przed nim 
nie uczył tego z taką siłą przekonywania. W jednym z utworów pisał: 

3 Por. C. Clunas, Fruitful Sites: Garden Culture in Ming Dynasty China,  Durham 1996, s. 148.
4 W ustroju demokratycznym opozycja, będąc koniecznym dopełnieniem władzy, faktycznie ją do-

określa, stąd przekonanie, że od jakości opozycji zależy jakość rządzących. Mierna opozycja – bez 
wyrazu i „osobowości” – psuje charakter sił, które są aktualnie przy władzy.
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Pytasz: dlaczego tak? Dlatego, że zawsze instynktownie zwracałem się ku swobodzie. Nie toleruję 
dyscypliny i ograniczeń. Owszem, głód i zimno mogą być dotkliwe, ale dopiero działanie w niezgo-
dzie z sobą samym jest prawdziwie wyniszczające5. 

„Chcę żyć w zgodzie z sobą samym!” – to romantyczne zawołanie miało w przy-
szłości na trwałe wejść w obieg kultury konfucjańskiej. Nigdy nie zastąpiło naczel-
nych haseł konfucjanistów apelujących do poczucia obowiązku i nawołujących do 
wstydu za brak wysiłków lub ich niedostateczne natężenie w podejmowanych co-
dziennie działaniach na rzecz wspólnoty, rodziny i własnego doskonalenia się. Nie 
wchodząc na miejsce tych szczytnych ideałów, znacząco je jednak dopełniało.

Sobie współczesnym Tao Yuanming był znany głównie z antypolitycznej roli sa-
motnika (stąd używano wobec niego również przydomkiem Tao Qian, czyli Tao Sa-
motnik), zaszytego w rodzinnym majątku z dala od ośrodka władzy. Nie kojarzono 
go z poezją – zmieniło się to dopiero kilka wieków później6. Najpierw za czasów 
dynastii Tang (618‒907), oddanymi – choć nie bezkrytycznie – czytelnikami jego 
poezji stali się najwięksi, legendarni poeci, tacy jak Wang Wei (699‒759), Li Bai 
(701‒762), Du Fu (712‒770) czy Bai Juyi (772‒846). Później za panowania dynastii 
Song (960‒1126) cieszący się wielką sławą i uznaniem poeta Su Shi (1037‒1101) 
widział w nim już jednego z największych spośród dotychczas piszących mistrzów 
słowa. Tak rodziło się nieomal boskie uwielbienie dla Tao Samotnika, które z biegiem 
wieków tylko się pogłębiało. 

Podziwiano przede wszystkim autentyzm jego poezji: nie była ona powierzchow-
na, sentymentalna, jak wielka część twórczości naśladujących go później poetów, 
lecz prawdziwa (zhen 真)7. Nie miała dowodzić kunsztu artystycznego, natomiast 
nieoczywisty artyzm, z jakim była napisana – styl zwyczajny i niewyszukany, prosty 
(pingdan 平淡) – służył w niej do poruszania ludzkich serc i wzbudzania w duszach 
czytelników głębokich uczuć, otwierających umysły odbiorców na Tajemnicę. Tao 

5 Cyt. za: Chinese Aesthetics. The Ordering of Literature, the Arts, and the Universe in the Six Dynasties, 
ed. Zong-qi Cai, Honolulu 2004, str. 170; wszystkie przekłady w  niniejszym tekście, jeżeli nie 
zaznaczono inaczej, pochodzą od autorki. 

6 Szerzej o  swoistym kreowaniu sobie autora przez kolejne pokolenia czytelników jego spuścizny 
można przeczytać w niezwykle inspirującym studium tego zjawiska kulturowego, jakim jest książka 
Xiao-fei Tian Tao Yuanming and Manuscript Culture: The Record of a Dusty Table, Seatle 2005.

7 Znak zhen jest stosowany wtedy, gdy chce się mocno podkreślić, że coś nim opatrzone jest realne, 
rzeczywiście takie oto, lub faktycznie jest tym, za co jest uznawane. Dotyczy to również określenia 
wiarygodności danego zbioru tekstów literackich. Ta tradycja została zapoczątkowana w VIII wieku 
przez cesarza Xuanzonga, który posłużył się tym znakiem w znamienny dla klasycznej literatury 
filozoficznej sposób, a mianowicie oznaczył jedną z wielu istniejących wersji danego traktatu wraz 
z komentarzami jako właśnie zhen czyli prawdziwą; stąd na przykład tekst Zhuangzi został wtedy 
ujednolicony i  zredagowany pod nowym tytułem, znanym nam do dziś jako  Prawdziwa Księga 
Południowego Kwiatu (Nanhua Zhenjing). Użycie tego znaku w tytule wskazywać miało, że zbiór 
stanowi prawdziwy przekaz nauk Mistrza Zhuang.
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Qian chciał być i  był prawdziwy. Jego wiejskie życie nie miało charakteru buko-
licznego. Prymitywne warunki i brak wygód, jakie wiązały się z  życiem z dala od 
cywilizacji, ciężka praca na roli, niedostatek i ubóstwo – wszystko to w jego wyda-
niu było rzeczywiste, szczere, prawdziwe. Tym różnił się i od sobie współczesnych – 
przynależał przecież do elity, był urzędnikiem średniego szczebla, ale nie miał serca 
do wspinania się po drabinie kariery politycznej – i od późniejszych niezliczonych 
wielbicieli jego twórczości, którzy w  swych posiadłościach położonych w wielkich 
ośrodkach miejskich budowali ogrody stanowiące wyidealizowane kopie wsi, w któ-
rej zamieszkał Tao. W jego przypadku nie chodziło jedynie o przyjmowanie pewnej 
sentymentalnej pozy – było to samo życie, które wybrał i wiódł. 

Pierwszym, który zwrócił uwagę na to, że prosty i  niewyszukany język poezji 
Tao Qiana stanowi wyraz autentyczności jego osobowości, był właśnie Su Shi. Jego 
zdaniem utwór zatytułowany Mój powrót do domu wyznaczył nowy styl w kulturze 
konfucjańskiej. Tao Qian pisał w nim:

Z powrotem do domu!
Zwracam swe kroki ku domowi. Moje pola i ogrody zarośnięte chwastami: dlaczego miałbym nie 
wrócić? Moja dusza żyła jak niewolnik: dlaczegóż miałbym pozostawać w niewoli? […]
Lekko, lekko pospiesza moja łódź, lekka bryza marszczy moje szaty. Pytam o drogę, w miarę po-
dróży. Niecierpliwię się, że dzień wstaje tak powoli. Z daleka już tęsknię za mym starym domem 
i radośnie spieszę naprzód. Służący wybiegają, by mnie powitać, dzieci gromadzą się przy bramie. 
Wszystko całkiem zarosło – ale wciąż rośnie moja sosna i chryzantemy. Biorę najmłodsze za rękę 
i wchodzę. Przynoszą mi pełne flaszki wina, a ja napełniam kielich po brzeg. Patrzę na moje ulu-
bione gałęzie, opieram się o okno, ciesząc się nową wolnością. Patrzę na słodkie dziecko siedzące 
na moich kolanach.
A teraz cieszę się swoim ogrodem. Prowadzi do niego brama, lecz rzadko jest otwarta. Opieram 
się na mej lasce, gdy spaceruję lub przysiadam, by odpocząć. Unoszę głowę i napawam się uroczą 
scenerią. Chmury niechętnie unoszą się z dolin między wzgórzami; zmęczony ptak ponownie szuka 
swego gniazda. Cienie znikają, lecz ja wciąż siedzę przy mojej samotnej sośnie. Znów w domu! 
Żadni przyjaciele nie zakłócą tu mojego spokoju. Te czasy mi nie służą, czegóż bym chciał od in-
nych ludzi? Spędzę swoje życie, ciesząc się prostymi przyjemnościami życia rodzinnego, spoczywając 
z lutnią i książką w dłoni. Zarządcy powiedzą mi, gdy wiosną czas będzie właściwy, by pracować na 
zaoranych polach. Wyruszę wtedy łodzią lub wozem, przez głęboki wąwóz, między drzewami wy-
puszczającymi świeże pąki, nad strumyczkiem wzbierającym u swego źródła. Szczęśliwy jest nawrót 
życia we właściwej porze: lecz ja szczęśliwy jestem, że moja podróż już za mną. Jakże krótki czas jest 
nam tu dany! Dlaczegóż też nie poszukać spokoju, nie martwić się, czy mamy jechać, czy pozostać? 
Co każe nam dręczyć dusze niepokojącymi myślami? Nie chcę bogactwa; nie pożądam władzy; nie 
mam nadziei na niebo. Niech mi więc wolno będzie spędzać jasne godziny, jak przemijają, przecha-
dzając się wśród kwiatów mego ogrodu; lub wstąpić na wzgórze i śpiewać me pieśni; lub układać 
wiersze nad sączącym się strumykiem. Tak spędzę dany mi czas, ciesząc się z tego, co dał mi Los, 
duch mój wolny od trosk8.

8 Cyt. za: W. S. Morton, Ch. M. Lewis Chiny. Historia i kultura, tłum. B. S. Zemanek, Kraków 2007, s. 86.
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Decyzja Tao Qiana o zrezygnowaniu z urzędu i uwolnieniu się tym samym od ko-
nieczności robienia kariery, o „powrocie do domu na wsi”, choć ulotna, trwale zmie-
niła ostatnie dwadzieścia dwa lata życia poety i znalazła swoje wciąż nieprzemijające 
miejsce w kulturze Kraju Środka, przekształcając się w popularny motyw malarski 
i poetycki. Powrót do domu i obraz mieszkania na wsi, który wykreował w swej poezji, 
wizja domu położonego w małej wiosce wysoko w górach południowych Chin, stały 
się ikonami przywołującymi w sercach kolejnych pokoleń konfucjańskich uczonych 
i urzędników tęsknotę za prostym życiem blisko natury, w małej wiejskiej społecz-
ności. Wspomniany już poeta Su Shi tak mocno wierzył w to, że w poezji Tao Qiana 
jest wzór dla jego własnej drogi dojrzewania do bycia w pełni sobą, iż sam również 
w momencie politycznej zapaści cesarstwa zdecydował się na odejście z polityki wła-
śnie na wieś – a trzeba dodać, że kariera urzędnicza zaprowadziła go dużo dalej niż 
Mistrza Pięciu Wierzb. Su Shi również w pewnym momencie swego życia wybrał 
surową prostotę (pingdan 平淡) odosobnienia w wiejskiej posiadłości. Jak zauważa 
Kang-i-Sun Chang: „Gdy Su Shi przebywał na wygnaniu w Huangzhou, utrzymywał 
się z pracy na roli i coraz bardziej umacniał się w przekonaniu, że rzeczywiście jest 
drugim Tao Qianem”9.

Chociaż Tao Qian raczej nie miał wielu rzeczywistych naśladowców, to jednak 
w swej poezji i własną biografią stworzył formę idealną. Ubrał w nią pewne marzenie, 
które odtąd jak mało które wzbogacało i konfucjanizm, i kulturę chińską w ogóle. 
Jako urzędnik średniego szczebla administracji cesarskiej znał granice. Możemy się 
domyślać, jak bardzo zdobycie tej wiedzy warunkowało względne bezpieczeństwo jego 
działalności społeczno-politycznej i w związku z tym – jak bardzo musiała być ona re-
alistyczna. Ostatecznie wiedza o granicach, których jest pełno w cywilizowanych świe-
cie tworzonym przez twórców kultury społeczno-politycznej, okazała się użyteczna 
w uczeniu siebie (a później i czytelników swojej poezji) tego, jak je przekraczać. Wielu 
spośród wielkich przedstawicieli czasów późniejszych sięgało po jego poezję właśnie 
wtedy, gdy im samym przychodziło przekraczać jakieś granice – losu, historycznych 
okoliczności, przyjętych form zachowania. Jak wskazuje Kang-i-Sun Chang: 

To w odkrywaniu owej osobowości, która odsłania się poprzez jego twórczość, jego czytelnicy tak 
łatwo znajdują to, z czym sami się identyfikują. Zatem nie może być dla nas zaskoczeniem, że wielu 
czytelników zwracało się ku poezji Tao, poszukując w niej pomocy w ciężkich czasach przemocy 
i terroru, szukając w niej satysfakcjonującego wytłumaczenia, a nawet remedium dla tego, co było 
przyczyną ich własnych cierpień, i znajdując je10.

9 Kang-i-Sun Chang Tao Qian and the Indeterminacy of Interpretation [w:] Chinese Aesthetics…, s. 178.
10 Por. ibidem, s. 170.
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Gdy tracili wszystko, co wcześniej udało im się zdobyć, lub gdy musieli rozstawać 
się z tymi, których kochali, gdy wybuchały wojny lub władzę przejmowali destruk-
cyjni, niedojrzali ludzie i trzeba było uciekać, aby ratować życie, odchodzić z własne-
go świata lub opuszczać terytorium państwa, do bagażu podróżnego – obok innych 
niezbędnych do przeżycia rzeczy – wkładali również poezje Tao Yuanminga. Pomaga-
ły im one w nauczeniu się i tego, jak przekraczać te granice, które były najtrudniejsze 
do przekroczenia: te, które były w nich samych. 

Jak zauważa Kang-i-Sun Chang, ten obraz w dużej mierze był wyczytywany nie 
tylko z poezji, ale i z wyznaczonej przez oficjalne biografie sławy, jaką cieszył się Tao 
Qian. W samej poezji bowiem wielu wnikliwych jej interpretatorów odnajdowało 
mniej powierzchowny, sentymentalny i jednowymiarowy obraz poety. Tao Yuanming 
potrafił pisać nie tylko prosto, ale i z autoironicznym zacięciem o sobie i swoim praw-
dziwym życiu w „idyllicznych” warunkach zagubionej wśród gór wioski. Jednak le-
genda opisana w oficjalnych biografiach przeniknęła do kultury popularnej i mocno 
się w niej osadziła. Sława Tao Qiana jako tego, który odszedł i pozostając na uboczu 
spraw wielkiego świata, znalazł spokój ducha i radość mądrości, wciąż rosła. 

Działo się tak na pewno również za sprawą innego utworu, który wyszedł spod 
jego pędzelka. Mam tu na myśli krótką powiastkę – prawdopodobnie o bardziej fi-
lozoficznym charakterze niż to powszechnie odczytywano  – zatytułowaną Źródło 
Brzoskwiniowego Kwiatu. Tao Qian opisuje w niej przygodę, jaka spotkała pewnego 
rybaka, który pewnego popołudnia zabłądził, gdy wracał z połowu do domu. Szuka-
jąc drogi do wioski, płynął w górę rzeki i w pewnym momencie znalazł się w dziwnej 
okolicy, w  leśnym ustroniu, na polanie całej zasłanej brzoskwiniowymi kwiatami. 
Brodząc w nich, znalazł źródło, a obok niego wejście do jaskini – tak ciasne, że musiał 
się do niej wczołgiwać. Gdy pokonał wąski odcinek, okazało się, że droga, którą się 
przeciskał, gwałtownie się rozszerzała i nagle znalazł się w niezmierzonej, jasnej prze-
strzeni ogromnej płaskiej doliny, rozciągającej się aż do podnóża górskich szczytów 
widocznych w oddali. Płynęły tam strumienie z krystalicznie czystą wodą. Kwitły 
sady, na polach dojrzewały zboża, w ogrodach warzywa. Pośród tego krajobrazu stały 
piękne domy, a ci, którzy w nich mieszkali, sprawiali wrażenie niezwykle szczęśli-
wych. Przybyli i przyglądali się rybakowi, równie jak on zdumieni. Wypytywali go, 
skąd się u nich wziął, a on odpowiadał i sam też zadawał pytania. Okazało się, że 
ludzie z ukrytej doliny nie znali żadnej z wielkich chińskich dynastii i żadnych wład-
ców. Znaleźli się w  tym niezwykle pięknym i przyjaznym miejscu, które łagodnie 
sprzyjało życiu, w czasach jeszcze przed Konfucjuszem, gdy uciekając przed pożogą 
wojenną, odkryli to przejście, którym również rybak do nich dotarł. I  tu zostali, 
a owo miejsce – naturalnie – odgrodziło ich od reszty świata. 
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Gdy rybak doszedł do siebie, przyrzekłszy dochować tajemnicy, powrócił do swej 
wsi. Opowiedział jednak ludziom o ukrytej dolinie, tajemnym świecie łagodnej szczę-
śliwości. On sam, a później bardzo wielu innych próbowało wędrować wzdłuż rzeki, 
na której zgubił się kiedyś rybak i szukało drogi do tej krainy, ale nikomu nie udało 
się odnaleźć górskiego źródła Brzoskwiniowego Kwiatu. Ta powiastka przypomina 
mi bardzo opowieści z traktatu przypisywanego Zhuangzi (ok. 399‒295 p.n.e.), fi-
lozofowi szkoły daoistycznej. Jednak niezależnie od tego, czy historię o Brzoskwinio-
wym Kwiecie uznać za filozoficzną, czy nie, Tao Qian opowiadał w niej wykształ-
conym, kulturalnym odbiorcom, że za granicą znanego im świata wielkomiejskiej 
cywilizacji, która w swych pełnych wyszukanej elegancji przestrzeniach dobrego sma-
ku i poprawnego, ceremonialnego zachowania daje każdemu możliwość szlifowania 
charakteru, istnieje utopia spokojnego, mało ambitnego wiejskiego życia. Dlatego 
architektura domów należących do następnych pokoleń elit rządzących w państwach 
konfucjańskiego kręgu kulturowego dzięki Tao Yuanmingowi zyskiwała bukoliczne, 
romantyczne formy, które za sprawą osobowości tego twórcy i charakteru jego dzieła 
stały się trwałą częścią konfucjanizmu. 
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