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histOriA
Sama zasada, jaką przedstawia I Ching, prawdopodobnie wywodzi 
się od legendarnego władcy Fu Hsi (2852 p.n.e. – 2738 p.n.e.), 
który opisał tak zwane trygramy. Każdy trygram to układ trzech 
następujących po sobie linii stałych – ciągłych lub zmiennych – 
przerywanych. Rozbudowana wersja I Ching powstała w czasach 
dynastii Han około 200 p.n.e. Najwięcej, tzw. Dziesięć Skrzydeł, 
dodano około 200 p.n.e., za panowania władcy Han Wudi. 
Analiza filologiczna wskazuje jednak, że tekst powstał około XI 
w. p.n.e. Pierwotnie zapis I Ching był wyłącznie graficzny. Składał 
się z ośmiu trygramów, które tworzą 64 heksagramy. 

Komentarz do poszczególnych trygramów, oznaczający 
wymowę filozoficzną każdego z nich, został podobno opraco-
wany przez legendarnego cesarza Fu Hsi, a same heksagramy, 
czyli wzajemny układ każdego z ośmiu trygramów i komentarz 
do nich, opracował król Wen, a później jego syn, książę Czou. 
Jednak od ponad trzech tysięcy lat powstają i  rozwijają się 

liczne szkoły filozoficzne i komentatorskie, wnikające w istotę 
Księgi. Współczesne opracowania pojawiły się po roku 1950, 
przy czym znamienne jest, że tłumaczenia starożytnych tekstów 
chińskich mają swoją specyfikę, mianowicie każdy tłumacz 
tłumaczy każdy znak po swojemu. W XX wieku Księga prze-
mian wielokrotnie była tłumaczona na język polski, Trudno jest 
jednoznacznie rozstrzygnąć – piszą Jacek Kryg i Tadeusz Zysk 
w przedmowie do książki I Ching księga wróżb – które z tłuma-
czeń i opracowań Księgi Przemian, jakimi posługiwaliśmy się 
w naszej praktyce, wywarło na nas największy wpływ. Być może 
były to I Ching or The Book of Changes Richarda Wilhelma, 
I Ching The Chinese Book of Change Johna Blofelda czy też 
The Taoist I Ching Thomasa Cleary. Naszym zdaniem bowiem 
każdy w swej działalności praktycznej konstruuje własną wersję 
Księgi Przemian, własną Symbolikę, własny sposób interpre-
tacji. Być może tłumaczy to fakt, że dostępne wersje wyroczni dość 
znacznie różnią się między sobą.

duALiZM MYśLi chińskieJ
 I Ching od 2500 lat stanowił przewodnik duchowy dla wszyst-
kich tych, którzy pragnęli żyć zgodnie z ideą konfucjanizmu – 
systemu moralnego, społecznego, politycznego, ekonomicznego 
i filozoficznego, uznawanego również za religię, chociaż nie ma 
w nim panteonu bóstw czy duchowieństwa. Został on stworzony 
przez żyjącego w V wieku przed Chrystusem chińskiego mistrza 
Kung-fu-cy zwanego Konfucjuszem. Co do tego, w jakim zakresie 
był on autorem I Ching, a w jakim tylko przyczynił się do jego 
zredagowania i czy w ogóle opracowywał teksty I Ching, sino-
lodzy nie są zgodni. Niewątpliwie księga ta istniała już na długo 
przed nim. I Ching interesował się również inny myśliciel, Lao-tsy, 
żyjący w VI wieku przed Chrystusem, twórca Biblii taoizmu, jaką 
stanowi dzieło Tao te Ching. Według niej fundamentem świata jest 
tao, pojmowane jako bezosobowy ład w przyrodzie i społeczeń-
stwie. Oznacza ono najwyższą zasadę regulującą ład i harmonię 
wszelkich zjawisk zachodzących w świecie, pojmowanym jako 
duchowo-materialna jedność. Taoizm zakłada, że każdy przed-
miot czy zjawisko ma swoje przeciwieństwo. Są to dwie pier-
wotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć 
można w całym wszechświecie. Chińczycy nadali im nazwy Yin 
i Yang. Yang dosłownie tłumaczone jest jako „nasłonecz-
nione miejsce, południowe zbocze, wzgórza, północny 
brzeg rzeki, światło słoneczne”. Wyobrażane jest 
przez biel i słońce i oznacza siłę, aktywność, 
radość, ciepło i lato. Yang symbolizuje męski 
aspekt natury, ekstrawersję oraz liczby niepa-
rzyste; odpowiada jej dzień, niebo oraz dusza. 
Symbolizuje również ogień lub wiatr oraz 
osoby urodzone w latach parzystych.

Yin tłumaczy się jako „zacienione miejsce, 
północne zbocze, południowy brzeg, zachmu-
rzenie, zaciemnienie”, a  uosabiają ją czerń 
i księżyc. Oznacza bierność, uległość, smutek, chłód 
i zimę, symbolizuje żeński aspekt natury, introwersję oraz liczby 
parzyste; odpowiada jej noc, woda lub ziemia i osoby urodzone 
w  latach nieparzystych. Wzajemne oddziaływanie na siebie 
sił Yin i Yang jest przyczyną powstawania i zmiany wszyst-
kich rzeczy. Z nich powstaje pięć podstawowych pierwiastków, 
którymi są zgodnie z myślą chińską: ogień, woda, ziemia, metal 
i drewno. Przeciwieństwa wyrażane przez obie te siły są nieroz-
łączne i  tworzą całość. Postrzegając przeciwstawne zjawiska 
zrodzone z tych sił, tworzymy miarę wszystkich rzeczy. W ten 
sposób je rozróżniamy, wartościujemy i opisujemy. Tworzą one 
nierozerwalną całość i stale przechodzą jedno w drugie – jak 
pory dnia i roku. To wzajemne przenikanie się przeciwieństw ma 
swój naturalny rytm, określający stan harmonii zjawiska. Anali-
zując starożytną myśl chińską, nie sposób nie dostrzec, iż umysł 
chiński postrzega świat odmiennie, niż zwykli to czynić Euro-
pejczycy. To, co dostrzega w momencie obserwacji, jest dla niego 
w sposób oczywisty dziełem przypadku. Jeśli więc będziemy 
chcieli się dowiedzieć, jaki będzie skutek naszego postępowania, 
czy decyzja, jaką podjęliśmy, czy nad którą się wahamy, jest bądź 
nie jest zgodna z tao, możemy ją poznać, jeśli uda nam się zoba-
czyć nasz problem w ramach całościowego obrazu chwili. Muszę 
jednak powiedzieć, że – wbrew naszej wierze w prawa natury – 
pojęcie przypadku traktujemy za mało rygorystycznie. Ileż to, dajmy 

na to, zjawisk psychicznych określamy jako „przypadkowe”, podczas 
gdy ktoś posiadający niejaką wiedzę wyraźnie widzi, że nie są one 
przypadkowe – zauważa również C.G. Jung, żyjący w XX wieku 
szwajcarski psychiatra i psycholog, twórca psychologii głębi, uczeń 
Z. Freuda, który przypatrywał się pracy nad opracowaniem i prze-
kładem I Ching znanego niemieckiego badacza, twórcy najpełniej 
opracowanego przekładu Księgi – Richarda Wilhelma. Było to dla 
mnie wielkim przeżyciem, że mogłem obserwować przy pracy samego 
Wilhelma i zobaczyć na własne oczy, w jaki sposób robi on praktyczny 
użytek z otrzymanych wyroczni. Każdy, kto zwraca się z pytaniem do 
wyroczni – kontynuuje w dalszej części przedmowy do przekładu 
Wilhelma – postępuje właśnie tak, jak gdyby rzeczywiście istniał 
jakiś paralelizm między tym, co wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne, 
między rzeczywistością psychiczną i rzeczywistością f izykalną, i jeśli 
przypisuje on rezultatowi tej procedury choćby najmniejsze znaczenie, 
oznacza to, że już dokonał rozstrzygnięcia na rzecz takiej możliwości.

tAJeMNicZY JęZYk LiNii
Podstawowa idea I Ching – piszą w swoim opracowaniu Kryg 
i Zysk – zawarta jest w znaczeniu słowa „zmiana”. Cały świat, 
w  tym w  szczególności człowiek, podlega ciągłym zmianom. To, 

czego pragniemy, i to, czego doświadczamy, za każdym razem 
jest inne. Mądrość działania polega na tym, iż potra-

fimy dostosować się do zachodzących w świecie zmian. 
By mądrze działać w takim świecie, musimy mieć 

świadomość, że pewne działania są lepsze, a pewne 
gorsze. Musimy mieć jednak świadomość, że to, co 
lepsze, może stać się za chwilę gorsze i na odwrót. 

I Ching to księga przepowiedni zawierająca 
wróżby oparte na 64 abstrakcyjnych figurach, 

złożonych z sześciu linii każda. Linie są dwoja-
kiego rodzaju – podzielone, odpowiadające Yin, 

i niepodzielone, odpowiadające Yang. Owe sześcio-
liniowe figury są ponoć oparte na różnych sposobach 

pękania podgrzewanej skorupy żółwia, a przepowiednie opie-
rano na przypadkowym ułożeniu 50 łodyg krwawnika. Punktem 
wyjścia stały się dla Chińczyków graficzne symbole Yin i Yang, 
linia prosta i linia przerywana. W rzeczywistości wiedza umowna 
jest właśnie systemem abstrakcji – pisze Alan W. Watts, brytyjski 
filozof i pisarz, autor wydanej w 1965 r. książki The Way of Zen. 
Składa się ze znaków i symboli, które redukują rzeczy i zdarzenia 
do najogólniejszych konturów, tak jak chiński znak „jen” reprezentuje 
słowo „człowiek”, bo jest maksymalnym uproszczeniem i uogólnieniem 
postaci ludzkiej. Abstrakcja jest więc niemal warunkiem komunikacji, 
bo umożliwia nam przedstawienie doświadczeń prostymi i szyb-
kimi chwytami umysłu. Abstrakcja i znaki konwencjonalne redukują 
doświadczenie do jednostek tak prostych, że można je pojmować po 
jednej naraz. Podobnie krzywą mierzy się, sprowadzając ją do malut-
kich odcinków prostej lub traktując ją jako kwadraciki, które przecina, 
kiedy się ją wykreśli na papierze. 

Księga I Ching składa się z 64 rozdziałów, w każdym znaj-
duje się heksagram, symboliczny, abstrakcyjny znak, uproszczony 
zapisem sytuacji rozgrywającej się we wszechświecie. Jest to figura 
złożona z sześciu linii poziomych. Każda linia może być ciągła 
albo przerwana. Linie stanowią elementy binarne, czyli bity, 
ponieważ przyjmują tylko dwie wartości. Układ takich sześciu 
linii daje 64 różnych symboli, ponieważ po podniesieniu dwójki 

KSIęGA PrzEMIAN
I ching, Księga Przemian, jest jednym z najstarszych chińskich tekstów klasycznych, przedstawiających rdzennie 
chińską kosmologię i filozofię. czy stanowi ona jednak tylko zbiór uporządkowanych cytatów wywodzących 
się ze starożytnej myśli chińskiej, które ze względu na swój uniwersalny charakter można dopasować do wielu 
życiowych sytuacji, czy jest też czymś więcej?

iwona bartczak
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do potęgi 6 otrzymujemy 64. Każdy z tych 64 heksagramów 
symbolizuje pewien proces, a więc przemianę. Każdy heksagram 
składa się z dwóch części, dolnej i górnej, a każda z nich zawiera 
w sobie inny układ trzech linii, przerywanych i ciągłych, symbo-
lizujących odpowiednio Yin i Yang. W kodzie tym widziano więc 
uniwersalny, zamknięty i pełny wzorzec przemian w przyrodzie, 
alchemii, metafizyce, a nawet w polityce. 

I Ching opiera się na regułach równie rygorystycznych jak progra-
mowanie komputerów – pisze Wojciech Jóźwiak w przedmowie do 
książki Numerologia I Ching Alfreda Huanga. Każdy z 64 heksa-
gramów Księgi jest układem sześciu linii, z których każda może być 
narysowana jako ciągła lub przerywana. Współczesny f izyk powie-
działby, że taka linia występuje w  jednym z  dwóch możliwych 
stanów, podobnie jak w jednym z dwóch możliwych stanów wystę-
puje elektron albo bramka logiczna w procesorze. Linii tych jest sześć 
i heksagram, który tworzą, służy jako model czegokolwiek, jakiego-
kolwiek systemu, w którym wyróżnić można sześć składowych części, 
faz rozwoju lub poziomów. Dawnym chińskim wróżbitom udało się 
stworzyć przejrzysty model rzeczywistości, który w dodatku jest dyna-
miczny i przedstawia świat w nieustannym ruchu. 

JAk dZiAłA i chiNG?
Najprościej jest losować heksagramy przy pomocy  monet. 
Ustalamy najpierw bardzo precyzyjnie swój problem i formułu-
jemy szczegółowo związane z nim pytanie. Zakładamy, że orzełek 
jest symbolem Yang, zaś reszka symbolem Yin. Bierzemy trzy 
monety i rzucamy. Najłatwiej przyjąć dla uproszczenia orła za 
wartość 3, a reszkę za 2 i wyniki zsumować. Otrzymane wartości 
zapisujemy w kolejności od dołu, oznaczając parzyste wartości 
symbolami Yin (linie przerywane, stałe lub zmienne), a niepa-
rzyste Yang (linie ciągłe, stałe lub zmienne). Linie zmienne to 
takie, których ciężar i nasycenie predysponuje je ku przemianie 
w wartość odwrotną. Specjaliści wolą starożytny sposób loso-
wania przy użyciu patyków z krwawnika. Polega to na dzieleniu 
wiązki patyków na dwie kupki i jest trochę bardziej kompliko-
wane. Każdy z otrzymanych w ten sposób zbiorów linii (heksa-
gramów) opisany jest w Księdze.

Po tym krótkim wyjaśnieniu metody nasunąć się może spora 
wątpliwość, czy bierzemy udział w jakimś magicznym zabobonie, 
który wydaje nam się jakoś dziwnie znajomy? W końcu rzucanie 

monetą znane jest również w naszej kulturze, gdy losujemy w ten 
sposób kolejność albo żartobliwie zdajemy się na „ślepy los”. 
Czyżby cała starożytna księga okazywała się jedynie jakąś infan-
tylną zabawą? Podczas tamtego pierwszego pobytu Wilhelma u mnie 
w Zurychu – pisze C.G. Jung – poprosiłem go, by wypracował heksa-
gram dotyczący naszego towarzystwa psychologicznego. Sam znałem 
sytuację – on nic o niej nie wiedział. Diagnoza, która z tego wynikła, 
była zaskakująco trafna, równie trafna była też prognoza, opisu-
jąca zdarzenie, które dopiero później miało miejsce, a którego ja nie 
przewidziałem. Kiedy mamy do czynienia z nieco bardziej skompli-
kowanymi sytuacjami praktycznego życia, rozwiązujemy je, kierując 
się opiniami, uczuciami, afektami, intuicjami, przekonaniami i tym 
podobnymi, których uzasadnienia, czy możliwości zastosowania 
nie sposób „naukowo” udowodnić, a jednak wszyscy, których dotyczy 
dana sytuacja, mogą być z osiągniętego rozwiązania zadowoleni. 
Występujące w praktyce sytuacje psychologiczne bywają tak bardzo 
skomplikowane, że ich wyczerpujące „naukowe” zbadanie jest po 
prostu niemożliwe.

Zdaniem wspomnianego już Wattsa zachodzi pewna analogia 
pomiędzy naszym widzeniem centralnym a myśleniem świa-
domym – liniowym oraz między drugim rodzajem widzenia, 
nazywanym widzeniem peryferycznym, a procesem, który umoż-
liwia nam regulowanie całej niewiarygodnej złożoności bez 
udziału myślenia. Tak właśnie działa I Ching – poprzez przy-
padkowy, losowy obraz sytuacji zapisany w języku określonym 
przez Wattsa jako „abstrakcyjny” pokazuje nam całokształt odpo-
wiedzi na zadane sobie pytanie ze wszystkimi jego szczegółami 
i niuansami. Jest to pomimo swojego pozornego uproszczenia 
zapis „przestrzenny”, dlatego pozornie niejasny i trudny do szyb-
kiej interpretacji. Jego wyjaśnienie może stać się czytelne dopiero 
później, dlatego zapis należy sobie zostawić wraz z pytaniem 
i odczytać po jakimś czasie raz jeszcze.

Heksagramy Księgi Przemian są modelem zarówno istnienia 
rzeczy w świecie, jak i modelem działania naszego umysłu – pisze 
Wojciech Jóźwiak. Opis taki mógłby śmiało być zaliczony do nauki, 
do naukowego obrazu świata. Księga Przemian odchodzi jednak od 
nauki w tym momencie, kiedy wiedzę o czymś zewnętrznym każe 
nam uzyskiwać poprzez skupienie, przez medytację i... o zgrozo racjo-
nalistów! przez rzucanie monetą, albo – co jest sposobem bardziej 
zaawansowanym – przez przeliczanie reszt z wiązek patyków dzie-
lonych na ślepo pomiędzy dwie dłonie. I choć nie ma przyczynowego 
związku między liczbą patyków w garści a przyszłym powodzeniem 
wojennej wyprawy (w dawnych czasach) lub handlowego przedsię-
wzięcia (dzisiaj), to jednak doświadczenie każdego, kto poważnie 
korzystał z tych pozornie losowych, na chybił trafił wyciąganych rad 
Księgi Przemian, uczy, iż zdumiewająco często rady te są trafne, 
a także pokazują coś, co racjonalny umysł gotów był w swej prostoli-
nijności pominąć, mianowicie całościowy obraz stanu rzeczy. 

Zachowując poczucie odpowiedzialności wobec nauki, nie mam 
zwyczaju twierdzenia czegoś, czego nie mogę udowodnić lub przynaj-
mniej przedstawić jako możliwe do racjonalnego przyjęcia – tłumaczy 
C.G. Jung. Moje położenie nie było wcale przyjemne, gdyż obiecałem 
napisać wstęp do zbioru archaicznych „zaklęć magicznych”, by przy-
czynić się do ich – lepszego lub gorszego – przyjęcia przez współczesną, 
krytyczną publiczność. Podjąłem się tego zadania, bo osobiście sądzę, 
że myśl starożytnych Chin kryje w sobie więcej, niż można dostrzec 
na pierwszy rzut oka.  
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NOWOści  ksiąŻkOWe
sZtukA pOdeJMOWANiA decYZJi.  
dLAcZeGO MądrZY LudZie dOkONuJą 
ZłYch WYbOróW

GArY kLeiN

czy istnieje coś takiego jak szósty zmysł? 
Jak to się dzieje, że ludzie w najbardziej 
krytycznych sytuacjach są w stanie po-
dejmować właściwe decyzje? Korzystają 
z mocy intuicji? A może kierują się racjo-
nalną analizą sytuacji albo własnym życio-
wym doświadczeniem?
Gary Klein przez wiele lat prowadził badania dotyczące pro-
cesu podejmowania decyzji. obserwował ludzi zmuszonych 
dokonywać błyskawicznych wyborów w momentach skrajnej 
niepewności i zagrożenia. Szczególną uwagę poświęcił straża-
kom, lotnikom, żołnierzom i lekarzom. Starał się zrozumieć, 
jak ludzie radzą sobie ze wszystkimi problemami i trudnościa-
mi typowymi dla ich środowisk, w szczególności z niedobo-
rem informacji, brakiem czasu, nieprecyzyjnie zdefiniowanymi 
celami czy zmiennością warunków.
Ta książka to kolekcja fascynujących opowieści o ludziach dzia-
łających pod wpływem silnego stresu, presji czasu, świadomo-
ści gry o wysoką stawkę oraz ogromnej odpowiedzialności. 
Autor analizuje w niej nasz ukryty potencjał i możliwości, które 
w nas drzemią. heLiON

MądrOść tłuMu. 
WięksZOść MA rAcJę W ekONOMii, 
biZNesie i pOLitYce

JAMes surOWiecki

Tłum zwykle kojarzy nam się z rozjuszo-
ną tłuszczą, atakującą Bastylię albo Pałac 
Zimowy, rzadziej zaś z grupą, która może 
zaoferować wyważone i miarodajne opi-
nie. Większość z nas – odgrywając role 
wyborców, inwestorów, konsumentów, 
menedżerów – wierzy, że bardzo nie-
wielka i elitarna grupa ma monopol na wiedzę. Jednak zamiast 
z uporem maniaka poszukiwać kolejnych wszechwiedzących 
ekspertów, powinniśmy raczej skierować pytanie do tłumu. 
Istnieje spore prawdopodobieństwo, że będzie on znał wła-
ściwą odpowiedź. 
Nawet jeśli większość przedstawicieli jakiejś grupy nie ma 
szczególnie rozległej wiedzy i nie potrafi myśleć bardzo racjo-
nalnie, jako całość grupa ta może wciąż dokonywać mądrych 
wyborów. 
Błyskotliwy erudyta James Surowiecki pokazuje nam, jak w 
sposób bardziej lub mniej świadomy dokonujemy przeróż-
nych wyborów w naszym życiu, jak zarządzamy naszymi fi-
nansami i firmami, wybieramy przywódców oraz w jaki spo-
sób postrzegamy świat. heLiON


