ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΒΑΝΟΒΙΣ ΓΚΟΤΡΣΖΙΕΦ

Ο επιςκζπτθσ ςτο κοιμθτιριο τοφ Αβόν, ςτθν μικρι πόλθ Φοντενεμπλό, κάπου 60
χιλιόμετρα νότια από το Παρίςι, δεν κα δυςκολευτεί κακόλου να αναγνωρίςει τον
τάφο τοφ Γεωργίου Λβάνοβιτσ Γκουρτηίεφ. Από μακριά ζνασ μεγάλικοσ, μία όρκια
μακρόςτενθ πζτρα ςτο φψοσ ενόσ ςυνθκιςμζνου ανκρϊπου, ξεχωρίηει από όλα τα
άλλα μνθμεία τοφ μικροφ κοιμθτθρίου, ςθμαδεφοντασ τθν τελευταία κατοικία, μιασ
από τισ πιο αξιοςθμείωτεσ μορφζσ τοφ 20ου αιϊνα. τον παράξενο αυτόν τάφο δεν
υπάρχει πουκενά κανζνα όνομα γραμμζνο, και οφτε χρειάηεται ... Και όπωσ
φαίνεται, για τθν περίπτωςι του, τίποτε πιο κατάλλθλο δεν κα μποροφςε να είχε
επιλεγεί.

Ο Γεϊργιοσ Γκουρτηίεφ, ιταν από κάκε άποψθ, ζνασ αξιοςθμείωτοσ άνκρωποσ, που
όμωσ μζχρι ςιμερα παραμζνει ζνα μυςτιριο. Αν και με τθν παρουςία και το ζργο
του επθρζαςε, και ςυνεχίηει μζχρι ςιμερα, εξθνταπζντε ακριβϊσ χρόνια από το
κάνατό του, να επθρεάηει οριςμζνα από τα πιο φωτεινά μυαλά τισ παγκόςμιασ
διανόθςθσ, τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ, αλλά και πολλοφσ " ανϊνυμουσ "
κακθμερινοφσ ανκρϊπουσ, εντοφτοισ κανείσ, ακόμθ και οι πιο ςτενοί μακθτζσ του,
δεν μπορεί να ιςχυριςτεί με βεβαιότθτα πωσ " γνϊριςε " τον Γκουρτηίεφ.
Ποιοσ ιταν λοιπόν αυτόσ ο άνκρωποσ που εμφανίςτθκε ξαφνικά ςτθν Δφςθ, ςτισ
αρχζσ του 20ου αιϊνα, παρουςιάηοντασ ζνα νζο δρόμο για τθν "αρμονικι"
εςωτερικι ανάπτυξθ του ανκρϊπου ; Ποιόσ ιταν αυτόσ που με περιςςό κράςοσ
ζγραφε ςτθν ειςαγωγι τοφ πρϊτου του βιβλίου ότι ςκοπόσ του αρχικά ιταν " να
ξεριηϊςει από τθ ςκζψθ και το ςυν αίςκθμα του αναγνϊςτθ, αλφπθτα και χωρίσ τον
παραμικρό ςυμβιβαςμό, τισ δοξαςίεσ και τισ γνϊμεσ που είναι ριηωμζνεσ μζςα του
από τα βάκθ τϊν αιϊνων για όλα όςα υπάρχουν ςτον κόςμο " και ςτθν ςυνζχεια "
να ευνοιςει τθν εκκόλαψθ, ςτθν ςκζψθ και το ςυναίςκθμά του, μιασ αλθκινισ

αναπαράςταςθσ του κόςμου, όχι του κόςμου τϊν ψευδαιςκιςεων που αντιλαμβάνεται τϊρα, αλλά του κόςμου που υπάρχει ςτθν πραγματικότθτα " ;
Από που είχε ζρκει αυτόσ ο άνκρωποσ και ςτο όνομα τίνοσ, ποιάσ αρχισ, πιρε το
δικαί ωμα να διακόψει τον φπνο των ανκρϊπων και να προςπακιςει να τουσ
αφυπνίςει ; Από που είχε αυτι τθν μεγάλθ, υπερφυςικι δφναμθ, που παραδζχονται
όλοι όςοι τον γνϊριςαν, να ανάψει μια τζτοια φωτιά ςτον πλανιτθ, που καίει μζχρι
ςιμερα ; Ποιοσ ιταν ο ςκοπόσ του ;
Σι είναι αυτό που ζφερε μαηί του, ϊςτε θ διεκνισ βιβλιογραφία γφρω από τον ίδιο
και το ζργο του να ξεπερνάει ςιμερα τουσ 2000 τίτλουσ και ο αντίςτοιχοσ ιςτότοποσ
ςτο διαδφκτιο ςυνεχϊσ να διογκϊνεται ;
Σι ςθμαντικό βρικαν ςτθ διδαςκαλία του και ζγιναν μακθτζσ του, τον μελζτθςαν ι
αςχολικθκαν με όψεισ του ζργου του προςωπικότθτεσ όπωσ ο Πιτερ Μπρουκ, ο
Γιζρηι Γκροτόφςκι, ο Πιτερ Ουςπζνςκι, ο Άλφρεντ Οράη, ο Σηων Μπζνετ, ο Σόμασ ντε
Χάρτμαν, θ Κάκρθν Μάνςφθλντ, ο Μωρίσ Νικόλ, ο Άλντουσ Χάξλεχ, ο Σςαρλσ Σάρτ,
ο Όςκαρ Λςάηο , ο Κλαοφντιο Ναράνιο, ο Ρόμπερτ ντε Ροπ, ο Μντρισ αχ, ο Όςςο, ο
Π.Λ. Σράβερσ, ο Κόλιν Γουίλςον, ο Σηαίθκομπ Νιντλμαν, ο Ράλφ Μζτηνερ, ο Ρενζ
Ντυμάλ, ο Ηακ Λακαριζρ, ο Λουί Πάουελσ, ο Ραβί Ραβίντρα, ο Ρόμπιν κίννερ, ο
Φρανκ Λόιντ Ράιτ, ο Σηθν Σοφμερ, ο Σηων Γουάτςον;
τθν ειςαγωγι τοφ βιβλίου του THE HARMONIOUS CIRCLE (1 980 ), τθν πρϊτθ
απόπειρα να παρουςιαςτεί μια βιογραφία του Γκουρτηίεφ, ο ςυγγραφζασ Σηζθμσ
Γουζμπ αναφζρει χαρακτθριςτικά πωσ όταν εκμυςτθρεφτθκε τθν πρόκεςι του για
ζνα τζτοιο βιβλίο ςε ζναν πολφ γνωςτό ςυγγραφζα, που είχε γνωρίςει τον
Γκουρτηίεφ, εκείνοσ του είπε : " Αναλαμβάνεισ ζνα μεγάλο ζργο. Ερευνϊντασ για τον
Γκουρτηίεφ ιςτορικά, είναι ςαν να ψάχνεισ για τον Μωυςι, ωσ ιςτορικό πρόςωπο..."
Σθν ίδια πάνω-κάτω απορία διατφπωνε λίγα χρόνια νωρίτερα (1977) και ο
ςκθνοκζτθσ Ρενζ Ηυμπζρ (που γνϊριςε τον Γκουρτηίεφ ςτο Παρίςι τθν περίοδο τθσ
γερμανικισ κατοχισ και ζγινε μακθτισ του) με το βιβλίο του Qui etes-vous Monsieur
Gurdjieff ? ( Ποιόσ είςαι Κφριε Γκουρτηίεφ ; ).
Ο τίτλοσ του βιβλίου ιταν όντωσ θ ερϊτθςθ που κάποια ςτιγμι είχε απευκφνει ςτον
Γκου ρτηίεφ ο ςυγγραφζασ, για να ειςπράξει κατάματα τθν απάντθςθ : " Και ςυ,
ποιόσ είςαι εςφ ; " Και είναι ακριβϊσ θ ίδια απορία που κάνει τθν Π.Λ. Σράβερσ
(δθμιουργό του παςίγνωςτου Μαίρθ Πόπινσ και μακιτριασ του Γκουρτηίεφ) να
αναρωτθκεί: " Ποιόσ είςαι ςυ, Αρκοφρε, Λερζα Λωάννθ, Ναςρεντίν Χότηα, Άγιε
Γεϊργιε, Αλ Κίντρ, όλεσ εςείσ οι άχρονεσ μορφζσ που υφαίνεται το δρόμο ςασ
διαμζςου του χρόνου, τθσ παράδοςθσ και του μφκου;"
τθν πραγματικότθτα θ Σράβερσ, όπωσ και πολλοί άλλοι με παραπλιςια λόγια,
κατακζτει τον προςωπικό τθσ προβλθματιςμό, το προςωπικό τθσ ερϊτθμα για τον
Γκουρτηίεφ, που αςφαλϊσ δεν ζχει να κάνει με τθν ςυνθκιςμζνθ περιζργεια που
όλοι ζχουμε για κάποιον όταν δεν ξζρουμε από ποφ κρατάει θ ςκοφφια του. τθν
περίπτωςθ τοφ Γκουρτηίεφ, ο προβλθματιςμόσ αυτόσ υπάρχει όχι μόνο ςε εκείνουσ
που τον γνϊριςαν προςωπικά, αλλά και ςε όλουσ που ςυνδζκθκαν και εξακολουκοφν μζχρι ςιμερα να ςχετίηονται ςοβαρά με τθν Εργασία του, όπωσ επικράτθςε
διεκνϊσ να αποκαλείται θ διδαςκαλία του. Κι αυτό γιατί ο Γκουρτηίεφ είναι θ
Εργαςία του.
Ζτςι το ερϊτθμα, παραμζνει διαχρονικό, και ςτθν ουςία απευκφνεται, κατά ζνα
αμείλικτο τρόπο, ςε' αυτόν που ρωτάει : " και εγϊ, ποιόσ είμαι εγϊ;"
Και ο Γκουρτηίεφ φρόντιςε, όπωσ φαίνεται, τόςο με τθν φυςικι του παρουςία όςο

ηοφςε, όςο και με τα βιβλία του που άφθςε παρακατακικθ, αλλά και με τθν
ςυνζχιςθ τισ Εργαςίασ του μετά το κάνατό του, που ανζλαβαν να φζρουν ςε πζρασ
οι ςτενοί μακθτζσ του, να κρατιςει ηωντανό το ερϊτθμα αυτό μζχρι ςιμερα. " Γιατί
ο Γκουρτηίεφ", όπωσ ςθμειϊνει ζνασ μακθτισ του, " δεν ιταν, και δεν μποροφςε να
είναι, ζνασ απλόσ ςυγγραφζασ.
Ο ςκοπόσ του ιταν διαφορετικόσ. Ο Γκουρτηίεφ ιταν Δάςκαλοσ. φμφωνα με τθν
παραδοςιακι αντίλθψθ, ο ςκοπόσ ενόσ Δαςκάλου δεν περιορίηεται ςτθν διδαςκαλία δογμάτων, αλλά προχποκζτει τθν ουςιαςτικι ενςάρκωςθ τθσ γνϊςθσ, χάρθ
ςτθν οποία μπορεί να αφυπνίςει άλλουσ ανκρϊπουσ και να τουσ βοθκιςει ςτθν
αναηιτθςι τουσ, απλϊσ με τθν παρουςία του. Βρίςκεται εκεί για να δθμιουργιςει
ςυνκικεσ για μια εμπειρία μζςω τθσ οποίασ θ γνϊςθ μπορεί να βιωκεί όςο πιο
ολοκλθρωτικά γίνεται ".
Και όπωσ φαίνεται, αυτό ιταν το κφριο μζλθμα τθσ ηωισ του.
Από τθ ςτιγμι που εμφανίςτθκε ςτθν Δφςθ, εργάςτθκε αςταμάτθτα για να
μεταδϊςει αυτιν τθν διαφορετικι ποιότθτα που ζφερνε μαηί του, ςυγκεντρϊνοντασ
γφρω του μια ομάδα ανκρϊπων που ικελαν και ιταν ζτοιμοι να μοιραςτοφν μαηί
του μια ηωι ολοκλθρωτικά προςανατολιςμζνθ προσ τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνείδθςθσ.
Με διάφορουσ τρόπουσ, ξεδίπλωςε τισ ιδζεσ του και εγκακίδρυςε ζνα νζο δρόμο,
μια νζα οπτικι όςον αφορά τθν εςωτερικι ανάπτυξθ του ανκρϊπου, ςφμφωνα με
τθν οποία θ ολοκλιρωςθ προχποκζτει όλεσ τισ απόψεισ τοφ ανκρϊπινου όντοσ.
Παράλλθλα θ ςυνάντθςθ μαηί του (όπωσ επίςθσ και με τισ ομάδεσ που ςυνεχίηουν
μζχρι ςιμερα τθν Εργαςία του) ιταν πάντα μια δοκιμαςία. υχνά δθμιουργοφςε
όλων τϊν ειδϊν τισ δυςκολίεσ ςε κάποιον που ικελε να τον γνωρίςει, αλλά το ίδιο
"ςκλθρά" μεταχειριηόταν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ και τουσ μακθτζσ του. Σαυτόχρονα
θ γενναιοδωρία και θ βακιά καλοςφνθ που εξζπεμπε οριςμζνεσ ςτιγμζσ, ςφμφωνα
με τισ μαρτυρίεσ πολλϊν που τον γνϊριςαν, είχαν μια ανεπανάλθπτθ ποιότθτα : "
Ιταν ικανόσ τθν μια ςτιγμι να ςε ρίξει ςτο θκουάνα, ζχοντάσ ςε 'απαλλάξει' πριν
από το ρολόι και το πορτοφόλι ςου, και αμζςωσ μετά να ςου δϊςει το χζρι και να
ςε τραβιξει ζξω. Και ςυ, κατά ζνα παράξενο τρόπο, να νιϊκεισ τθν ανάγκθ να τον
ευχαριςτιςεισ... Απζπνεε ζνα τζτοιο κφροσ και μία απίκανθ αίςκθςθ ιρεμθσ
δφναμθσ που ακόμα και τα ηϊα τθν αιςκάνονταν. Ενϊ βάδιηε ςτο δρόμο, ςυχνά
γάτεσ και ςκυλιά γφριηαν και τον ακολουκοφςαν..." ( Ρενζ Ηυμπζρ ).
Για πολλοφσ θ ςυνδιαλλαγι μαηί του ιταν μια αμείλικτθ εμπειρία που δεν
μποροφςαν να τθν υποφζρουν, ενϊ για άλλουσ θ παρουςία του και θ ςχζςθ μαηί
του ιταν ό,τι πιο ςθμαντικό τουσ είχε τφχει ςτθ ηωι τουσ. Ζτςι, οι διαφορετικζσ
αυτζσ εμπειρίεσ των ανκρϊπων που τον γνϊριςαν ζχουν δθμιουργιςει όλα αυτά τα
χρόνια μία τελείωσ αντιφατικι εικόνα για το πρόςωπο του Γκουρτηίεφ. υχνά θ
αντίφαςθ αυτι υπιρξε θ αιτία για τισ πιο φανταςτικζσ ιςτορίεσ. Ο ίδιοσ ο
Γκουρτηίεφ ζβριςκε τισ ιςτορίεσ αυτζσ διαςκεδαςτικζσ και μάλιςτα οριςμζνεσ φορζσ
ζφτανε ςτο ςθμείο να τισ προκαλεί μόνο και μόνο για να απαλλαγεί από τουσ
περίεργουσ που δεν ιταν ςε κζςθ να κατανοιςουν το νόθμα τθσ Εργαςίασ του.
Για οριςμζνουσ, λοιπόν, ιταν ζνασ τςαρλατάνοσ που εκμεταλλευόταν τισ ικανότθτζσ
του για το προςωπικό του όφελοσ, ενϊ για άλλουσ " θ πιο άμεςθ, θ πιο ςθμαντικι
και θ περιςςότερο ολοκλθρωτικά αντιπροςωπευτικι μορφι του καιροφ μασ " ( Π.
Μπροφκ .
Ο ίδιοσ, όςο ηοφςε, δεν ζκανε το παραμικρό για τθν υςτεροφθμία του ι για να δικαιϊςει τον εαυτό του και τθ δράςθ του ςτα μάτια των τρίτων, μάλλον το αντίκετο.

Γιϋ αυτό και είναι εξαιρετικά δφςκολο για το ςφγχρονο δυτικό ερευνθτι να κατατάξει ςε κάποια κατθγορία μια μορφι όπωσ αυτι του Γκουρτηίεφ, που μοιάηει να μθ
χωράει ςε καμία φόρμουλα...
Αναζητώντας την Πραγματικότητα
ε ζνα από τα βιβλία του, ο . Νοτ ( C. S. Nott ), ςυγγραφζασ και μακθτισ τοφ
Γκουρτηίεφ, αναφζρει ζνα απόςπαςμα από ζνα αδθμοςίευτο κείμενο του
Γκουρτηίεφ : " Σο ςθμείο αναγνϊριςθσ ενόσ ολοκλθρωμζνου ανκρϊπου είναι πωσ
λειτουργεί ςτθν κακθμερινι ηωι κατά ζνα ιδιαίτερο τρόπο, ςε ςχζςθ με οτιδιποτε
ςυμβαίνει εξωτερικά : είναι ικανόσ και μπορεί ςε κάκε δραςτθριότθτα να αντιδρά
κατά ζνα τζλειο και άψογο τρόπο, που να ανταποκρίνεται ςτθν δεδομζνθ κατάςταςθ. Όμωσ τθν ίδια ςτιγμι, εςωτερικά δεν μπλζκεται οφτε ςυμφωνεί με αυτό που
γίνεται εξωτερικά. τα νιάτα μου, κι εγϊ ο ίδιοσ εργάςτθκα για να αποκτιςω αυτιν
τθν ευλογία και τελικά ζφταςα ςε ζνα τζτοιο ςθμείο που κανζνα εξωτερικό ςυμβάν
δεν μποροφςε να με αγγίξει εςωτερικά...
Ζφερα τον εαυτό μου ςε ζνα τζτοιο ςθμείο τελείωςθσ που οφτε καν μποροφςαν να
ονει ρευτοφν ακόμθ και οι μεγαλφτεροι ςοφοί τθσ αρχαίασ Βαβυλϊνασ". Ποιοσ ιταν
λοιπόν ο άνκρωποσ που εκςτόμιηε αυτά τα λόγια και ποφ είχε μακθτεφςει
φτάνοντασ ςε ζνα τζτοιο ςθμείο τελείωςθσ;
Σα μόνα ςτοιχεία που υπάρχουν για τα πρϊτα 38 ζωσ 40 χρόνια τισ ηωισ τοφ
Γκουρτηίεφ, προζρχονται από το αυτοβιογραφικό του βιβλίο υναντιςεισ με
Αξιοςθμείωτουσ Ανκρϊπουσ. φμφωνα λοιπόν με τα ςτοιχεία που δίνει ο ίδιοσ για
τον εαυτό του και όλεσ τισ πλθροφορίεσ που ζχουν διαςταυρωκεί, ο Γεϊργιοσ
Λβάνοβιτσ Γκουρτηίεφ γεννικθκε το 1866 ςτθν Αλεξανδροφπολθ τθσ Αρμενίασ. Ο
πατζρασ του ιταν Ζλλθνασ, γόνοσ παλιάσ οικογζνειασ από το Βυηάντιο, και θ μθτζρα
του Αρμζνιςςα. Σο πατρικό του όνομα ιταν Γεωργιάδθσ, που ςτα ρωςικά ζγινε
Γκουρτηίεφ. Ο πατζρασ του, Λωάννθσ Γεωργιάδθσ, ιταν ζνασ πολφ γνωςτόσ άςοκ (
βάρδοσ ), δθλαδι ζνασ από αυτοφσ τουσ αξιοςθμείωτουσ ανκρϊπουσ που με
τραγοφδια και αφθγιςεισ διθγοφνταν και μετζφεραν από γενιά ςε γενιά τουσ
κρφλουσ, τουσ μφκουσ και τισ παραδόςεισ τθσ ανκρωπότθτασ.
Ο Γκουρτηίεφ μεγάλωςε ςε ζνα τζτοιο περιβάλλον, ακοφγοντασ ιςτορίεσ του Ναςρεντίν Χότηα και απαγγελίεσ από τα μεγάλα ζπθ τθσ Ανατολισ, που άφθςε βακιά τα
ςθμάδια του για όλθ του ηωι. Από μικρι θλικία είχε τθν τφχθ να μακθτζψει κοντά
ςε ςπουδαίουσ δαςκάλουσ, τόςο ςτθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία όςο και ςτο ςχολείο τθσ
πόλθσ του και ζτςι να πάρει μια ςπάνια μόρφωςθ για τθν εποχι του. Ανιςυχο
πνεφμα, δεν υπιρχε τομζασ τθσ τότε επιςτιμθσ, όπωσ ο ίδιοσ γράφει, που να μθ τον
απαςχολιςει ςοβαρά, φτάνοντασ ςτο ςθμείο ςτα 17 του χρόνια, να ζχει μελετιςει
ςχεδόν τα πάντα. Ωςτόςο, τίποτε από αυτά δεν μποροφςε να δϊςει απαντιςεισ ςτα
μεγάλα ερωτιματα τθσ ηωισ που τον βαςάνιηαν.
Ζχοντασ πειςτεί ότι υπάρχει μια Γνϊςθ διαχρονικι, που υπερβαίνει τθ ςυνθκιςμζνθ
ακαδθμαϊκι πλθροφόρθςθ, και ότι αυτι θ Γνϊςθ κα πρζπει κάπου να παραμζνει
ηωντανι και καλά προφυλαγμζνθ, ςυςτινει με μερικοφσ φίλουσ του, που είχαν τα
ίδια ενδιαφζροντα, μια ομάδα ζρευνασ με το όνομα " Αναηθτθτζσ τθσ Αλικειασ ".
Για 20 περίπου χρόνια ταξιδεφει, άλλοτε μόνοσ και άλλοτε με τουσ ςυντρόφουσ του,
ςε πολλά μζρθ τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ, αναηθτϊντασ να βρει ςτοιχεία και το
νιμα που κα τον ςυνδζςει με αυτιν τθν Ανϊτερθ Γνϊςθ.
Σο κεφάλαιο αυτό τθσ ηωισ του παραμζνει το πιο μυςτθριϊδεσ, αν και τα γεγονότα

που παρουςιάηει ο ίδιοσ ςτο βιβλίο του υναντιςεισ με Αξιοςθμείωτουσ Ανκρϊπουσ
ςχετικά με αυτιν τθν περίοδο τθσ ηωισ του, αναφζρονται ςε μια ςειρά από ταξίδια
και επαφζσ του με ςχολζσ και μοναςτιρια από όλεσ ςχεδόν τισ μεγάλεσ παραδόςεισ
του κόςμου.
Σελικά, οι κόποι ετϊν ανταμείβονται, και ςε κάποια ταξίδι του ςτθν Κεντρικι Αςία
βρίςκει τα ίχνθ μιασ ςπουδαίασ ςχολισ εςωτερικισ γνϊςθσ, με το όνομα
Αδελφότθτα αρμοφνγκ, που φζρεται να ιδρφκθκε το 2500 π.Χ. ςτθ Βαβυλϊνα, και
ςτθν οποία γίνεται δεκτόσ και μακθτεφει εκεί για κάποια χρόνια. Βζβαια, το κατά
πόςον θ αδελφότθτα αυτι υπιρξε ςτ' αλικεια δεν ζχει μζχρι ςιμερα βρεκεί, οφτε
ζχουν υπάρξει κάποια άλλα ςτοιχεία, εκτόσ από αυτά που αναφζρει ο ίδιοσ, όςον
αφορά τα ταξίδια του, αλλά και τα πρόςωπα των ςυντρόφων του ςτισ πολφχρονεσ
αναηθτιςεισ του.
Ο Γκουρτηίεφ ζκανε τα πάντα για καλφψει τα ίχνθ του για τθν περίοδο αυτιν τθσ
ηωισ του, και μάλλον τα κατάφερε καλά. Ωςτόςο, αν διαβάςει καν είσ προςεκτικά
το βιβλίο του υναντιςεισ με Αξιοςθμείωτουσ Ανκρϊπουσ, μπορεί να δει ότι ςκοπόσ
του Γκουρτηίεφ πι κανόν να ιταν να τραβιξει τθν προςοχι του αναγνϊςτθ ςτο κζμα
τθσ αναηιτθςθσ αυτισ κάκε αυτισ και ότι αυτό που ικελε να φζρει ςτθ Δφςθ δεν
ιταν μόνο μία εικόνα τθσ " αρχαίασ πρωταρχικισ παράδοςθσ", αλλά θ γνϊςθ του
πϊσ ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ κα μποροφςε να ςυνκζςει τθν προςωπικι του
αναηιτθςθ μζςα ςτισ ςυνκικεσ τισ ηωισ του 20ου αιϊνα. Γιατί για τον Γκουρτηίεφ,
θ αναηιτθςθ, όταν ςυντεκεί ςωςτά, αναδφεται ωσ θ κφρια και πιο ουςιαςτικι
πνευματικι δφναμθ ςτθν ηωι ενόσ ανκρϊπου και γίνεται παράγοντασ τθσ
εςωτερικισ μεταμόρφωςθσ, παρά μία αναηιτθςθ για τθν εςωτερικι μεταμόρφωςθ.
Ο Σέταρτος Δρόμος
Σο 1913 ο Γκουρτηίεφ εμφανίηεται ςτθν Μόςχα φζρνοντασ μαηί του ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα εςωτερικισ γνϊςθσ και πρακτικισ, και δθμιουργεί τον πρϊτο κφκλο
μακθτϊν του, κυρίωσ από το χϊρο τθσ διανόθςθσ, και αρχίηει να παρουςιάηει και να
κάνει γνωςτζσ κάποιεσ όψεισ τθσ διδαςκαλίασ του. Από το ςθμείο αυτό και μετά θ
ηωι του, ςφμφωνα πλζον με καταγραφζσ τρίτων, μασ είναι περιςςότερο γνωςτι.
Σο 1914 ςυναντιζται με το φιλόςοφο και μακθματικό Πιτερ Ουςπζνςκι και το 1917
με τον πολφ γνωςτό ςυνκζτθ Σόμασ ντε Χάρτμαν. Ο Ουςπζνςκι ζμελλε να γίνει ο πιο
διάςθμοσ μακθτισ του Γκουρτηίεφ. Χάρθ ςτθν δράςθ του τα επόμενα χρόνια και ςτο
πολφ γνωςτό βιβλίο του "Αναηθτϊντασ τον Κόςμο τοφ Καυμαςτοφ" ( χωρίσ αμφιβολία θ καλφτερθ μζχρι ςιμερα καταγραφι τισ διδαςκαλίασ τοφ Γκουρτηίεφ που
ζχει κυκλοφοριςει ςε γραπτι μορφι ), ςτο οποίο περιγράφει τθν προςωπικι του
εμπειρία από τθ ςχζςθ του με τον Γκουρτηίεφ κατά τθν περίοδο 1914-1920, θ
Εργαςία ζγινε γνωςτι ςε ζνα μεγάλο αρικμό ανκρϊπων, ςε ςθμείο πολλοί,
λανκαςμζνα, να κεωροφν ότι πρόκειται για το ςφςτθμα Ουςπζνςκι - Γκουρτηίεφ.
Ο Σόμασ ντε Χάρτμαν ιταν επίςθσ ζνασ πολφ ςθμαντικόσ μακθτισ του Γκουρτηίεφ.
υνκζτοντασ κάτω από τθν κακοδιγθςθ του δαςκάλου του κατάφερε να δθμιουργιςει ζνα καταπλθκτικό ζργο που ζχει μείνει γνωςτό ωσ " Μουςικι Γκουρτηίεφ /
ντε Χάρτμαν ".
Ζνα μζροσ τισ μουςικισ αυτισ χρθςιμοποιείται ςτθν εκτζλεςθ τϊν Λερϊν Χορϊν και
των Κινιςεων, που ςυνιςτοφν ζνα πολφ ουςιαςτικό τμιμα τισ διδαςκαλίασ τοφ
Γκουρτηίεφ.

( κάντε κλικ επάνω ςτθν εικόνα )
Θ καταγραφι του Ουςπζνςκι και μια ςυλλογι κειμζνων από ομιλίεσ τοφ Γκουρτηίεφ
που ςυγκζντρωςαν κάποιοι άλλοι μακθτζσ, που εκδόκθκε το 1973 με τον τίτλο
Απόψεισ από τον Κόςμο του Πραγματικοφ ( Ο Γκουρτηίεφ μιλά ςτουσ μακθτζσ του),
δείχνουν ότι κατά τθν περίοδο εκείνθ, πριν τθν επανάςταςθ των Μπολςεβίκων και
τθν φυγι από τθν Ρωςία, ο Γκουρτηίεφ ξεδίπλωςε ςτουσ μακθτζσ του ζνα μεγάλο
μζροσ τθσ διδαςκαλίασ του, ςχετικά με τον άνκρωπο και τον κόςμο.
Κατά τον Γκουρτηίεφ, « ο άνκρωποσ είναι μία μθχανι, που αντιδρά ςτα ερεκίςματα
» και μόνο ςπάνια όντα, ςωςτά κακοδθγθμζνα, είναι ικανά «εργαηόμενα » ςτον
εαυτό τουσ να αποκτοφν μία κακαρι κζλθςθ και μία ακάνατθ ψυχι. Για να
κατακτιςουν αυτό το « ανϊτερο επίπεδο ςυνείδθςθσ », δεν χρειάηεται ζνασ
γκουροφ, ζνασ γιόγκι ι ζνασ παπάσ, ζλεγε ο Ουςπζνςκυ, « αλλά, είναι απαραίτθτοσ
ζνασ καλόσ κακθγθτισ».
«Είναι προφανζσ, ότι αν κεωροφμε δεδομζνο, ότι οι άλλοι άνκρωποι είναι μθχανζσ
κι ότι ο εαυτόσ μασ δεν είναι, τείνει να γεννθκεί μία επικίνδυνθ τάςθ. Αν οι άλλοι
είναι μθχανζσ, γιατί να μθν τουσ χρθςιμοποιιςουμε ςαν τζτοιεσ »;
Ο διχαςμόσ τθσ προςωπικότθτασ, λοιπόν, γίνεται ζνασ τελείωσ νόμιμοσ τφποσ εκπαίδευςθσ για μία πιο οξεία ςυνείδθςθ του εγϊ. Και ς’ αυτό το ςθμείο παρεμβαίνει
ζνα είδοσ πνευματικισ αντιςτροφισ, πολφ πιο επικίνδυνθσ από τον αμοραλιςμό.
Ο αλθκινόσ πνευματικόσ κίνδυνοσ ξεκινάει τθν ςτιγμι όπου το καλό ονομάηεται
κακό, και το κακό, καλό. Θ διαςτροφι, που δθμιουργείται ζτςι είναι ακεράπευτθ.
Κατά τον Γκουρτηίεφ, αυτι θ κατάςταςθ «υνείδθςθσ» αναηθτικθκε από τουσ φακίρθδεσ -φυςικι ςκλθραγϊγθςθ-, τουσ μοναχοφσ - ζλεγχοσ ςυναιςκιματοσ- και τουσ
γιόγκι - «διανοθτικι» εργαςία-,που ακολοφκθςαν ο κακζνασ μία από τισ τρεισ μεγάλεσ οδοφσ πνευματικότθτασ, αλλά μόνο θ «Σετάρτθ Οδόσ» επιτρζπει τθ ςφνκεςι
τουσ, και πολφ πιο γριγορα, διευκρινίηει, χάρθ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο « μικρό χάπι ».
Ο ίδιοσ ονόμαηε το ςφςτθμά του " Σζταρτο Δρόμο ", ςε αντιδιαςτολι με τουσ τρεισ
ιδθ υπάρχοντεσ γνωςτοφσ παραδοςιακοφσ δρόμουσ προσ τθν πνευματικι

ολοκλιρωςθ, του φακίρθ, του μοναχοφ και του γιόγκι. φμφωνα με το διαχωριςμό
αυτό, ο δρόμοσ του φακίρθ είναι ο δρόμοσ τθσ πάλθσ με το υλικό ςϊμα.
Ο άνκρωποσ που εργάηεται με αυτόν τον τρόπο προςπακεί να αναπτφξει τθ κζλθςι
του υποχρεϊνοντασ το ςϊμα του ςε φοβερζσ ταλαιπωρίεσ, όμωσ οι άλλεσ δυο
λειτουργίεσ του, το ςυναίςκθμα και θ ςκζψθ, παραμζνουν υποανάπτυκτεσ.
Ο δεφτεροσ δρόμοσ του μοναχοφ, είναι ο δρόμοσ τθσ πίςτθσ, του κρθςκευτικοφ
ςυναιςκιματοσ και τθσ κυςίασ. Ο μοναχόσ επικεντρϊνει τθν εργαςία του ςτο
ςυναίςκθμα. Προςπακεί, παλεφοντασ ςκλθρά και για χρόνια με τον εαυτό του, να
υποτάξει όλα του τα ςυναιςκιματα ςε ζνα, ςτθν πίςτθ, και ζτςι να αναπτφξει μζςα
του τθν πολυπόκθτθ ενότθτα. Όμωσ και ςτθν περίπτωςθ αυτι, οι δυο άλλεσ
λειτουργίεσ, το ςϊμα και θ ςκζψθ, δεν αναπτφςςονται.
Ο τρίτοσ δρόμοσ είναι του γιόγκι. Είναι ο δρόμοσ τισ γνϊςθσ, του νου.
Ο άνκρωποσ που βαδίηει αυτό το δρόμο αναπτφςςει το νου του ςτοχεφοντασ ςτθν
πνευματικι τελείωςθ, όμωσ το ςϊμα και τα ςυναιςκιματά του δεν αναπτφςςονται.
Μπορεί να φτάςει ςτο ςθμείο να ξζρει τα πάντα, όμωσ δεν μπορεί να κάνει τίποτε.
Για να αρχίςει να πράττει κα πρζπει να κυριαρχιςει πάνω ςτο ςϊμα και ςτα
ςυναιςκιματά του, και αυ τό απαιτεί μια επιπλζον μακροχρόνια εργαςία που είναι
αμφίβολο αν κα προλάβει να φζρει ςε πζρασ. Σο ίδιο κατ' αντιςτοιχία ιςχφει και
ςτουσ δυο προθγοφμενουσ δρόμουσ. Πζρα από τισ δυςκολίεσ αυτζσ και οι τρεισ
αυτοί δρόμοι απαιτοφν για να τουσ ακολουκιςει κανείσ, να αποςυρκεί από τθν ηωι
και να απαρνθκεί τα εγκόςμια. Σαυτόχρονα όμωσ, "οι δρόμοι είναι οι μόνεσ μζκοδοι που υπάρχουν για τθν ανάπτυξθ τϊν κρυμμζνων δυνατοτιτων του ανκρϊπου,
και αυτό με τθ ςειρά του δείχνει πόςο δφςκολθ και ςπάνια είναι αυτι θ ανάπτυξθ ".
Μπροςτά ςτθν κατάςταςθ αυτι ο Γκουρτηίεφ επιςθμαίνει ότι θ κζςθ του ανκρϊπου
που ηει ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία και που αναηθτάει τθν Γνϊςθ, δεν κζλει όμωσ να
απαρνθκεί τα εγκόςμια και βζβαια δεν μπορεί να περιμζνει τίποτε από τισ διάφορεσ " αποκρυφιςτικζσ και μυςτικιςτικζσ ςχολζσ " του ςυρμοφ, κα ιταν πραγματικά απελπιςτικι αν δεν υπιρχε θ δυνατότθτα ενόσ Σζταρτου Δρόμου.
Ο Σζταρτοσ Δρόμοσ ι "ο δρόμοσ του πονθροφ ανκρϊπου", λζει ο Γκουρτηίεφ, δεν
απαιτεί να αποςυρκεί ο άνκρωποσ από τθ ςυνθκιςμζνθ του ηωι. Αρχίηει πολφ πιο
πζρα από τον δρόμο του γιόγκι και αυτό ςθμαίνει ότι ο άνκρωποσ πρζπει να είναι
προετοιμαςμζνοσ ςοβαρά και πολφπλευρα μζςα από τθν ίδια τθ ηωι. Σο πρόβλθμα
είναι ότι ςε αντιδιαςτολι με τουσ τρεισ παραδοςιακοφσ δρόμουσ, ο Σζταρτοσ Δρόμοσ δεν ζχει κακοριςμζνθ μορφι και πρϊτα απ' όλα κα πρζπει να τον ανακαλφψει
κανείσ. υνδυάηει τθν εργαςία ταυτόχρονα και ςτο ςϊμα και ςτο ςυναίςκθμα και
ςτο νου, ςυν κάτι ακόμα. Αυτό το κάτι είναι κάποιο μυςτικό που γνωρίηει ο "πονθρόσ άνκρωποσ" και με τθν βοικειά του ξεπερνάει το φακίρθ, το μοναχό και το
γιόγκι.
τόχοσ του ανκρϊπου που βαδίηει τον Σζταρτο Δρόμο είναι θ ανάπτυξθ τισ ςυνείδθςθσ. Με τον όρο ςυνείδθςθ ο Γκουρτηίεφ εννοοφςε κάτι τελείωσ διαφορετικό από
τθ διανοθτικι λειτουργία και επίγνωςθ. φμφωνα με τον ίδιο, θ ικανότθτα για
ςυνείδθςθ απαιτεί μία αρμονικι ςυγχϊνευςθ και λειτουργία των ξεχωριςτϊν
ενεργειϊν τισ ςκζψθσ, του ςυναιςκιματοσ και του ςϊματοσ. Από τθν άποψθ αυτι ο
άνκρωποσ, όπωσ είναι, είναι ζνα ανολοκλιρωτο ον, που αςυνείδθτα άγεται και
φζρεται από τισ αυτοματοποιθμζνεσ αντιδρά ςεισ του, που εγείρονται ανάλογα
κάκε φορά με τα υπάρχοντα εξωτερικά ερεκίςματα και καταςτάςεισ.

Παρόλα αυτά, όπωσ ο Γκουρτηίεφ υποςτθρίηει και μζςα από μια μεγάλθ ποικιλία
μεκόδων και αςκιςεων ζδειξε ςτουσ μακθτζσ του, θ κατάςταςθ αυτι είναι δυνατόν
να αλλάξει. Με ςοβαρι και ζντονθ εργαςία ςτον εαυτό του ο άνκρωποσ ζχει τθν
δυνατότθτα να μεταμορφωκεί εςωτερικά και να γίνει ζνα ολοκλθρωμζνο ον, να
αποκτιςει εςωτερικι ενότθτα, κζλθςθ, ατομικότθτα, αντικειμενικι γνϊςθ, και τθν
ικανότθτα να πράττει με τθν αλθκινι ςθμαςία του όρου.
Όλα και τα Πάντα
Σο 1917 θ Σςαρικι Ρωςία ςυγκλονίηεται από τισ ταραχζσ που ξεςποφν από τθν
επανάςταςθ τϊν Μπολςεβίκων. φντομα επικρατεί χάοσ και ο εμφφλιοσ πόλεμοσ
φουντϊνει βυκίηοντασ τθν χϊρα ςτθν βία και ςτθν αβεβαιότθτα. Μπροςτά ςτθν
κατάςταςθ αυτι, που ζκετε ςε κίνδυνο τθν αποςτολι του, ο Γκουρτηίεφ αποφαςίηει
να εγκαταλείψει τθν χϊρα. Με μια ομάδα μακθτϊν του, φςτερα από ζνα περιπετειϊδεσ ταξίδι, που αφθγοφνται καταπλθκτικά θ Όλγα και ο Σόμασ ντε Χάρτμαν ςτο
βιβλίο τουσ " Θ Ηωι μασ με τον Κφριο Γκουρτηίεφ, περνάει τον Καφκαςο και
καταλιγει προςωρινά ςτθν Σιφλίδα. Εκεί γνωρίηεται με τον Αλεξάντερ άλτςμαν,
γνωςτό κεατρικό ςκθνογράφο, και τθν ςφηυγό του Ηαν, δαςκάλα κλαςικοφ χοροφ με
τθν μζκοδο Νταλκρόη, που γίνονται μακθτζσ του και ςτθν ςυνζχεια κα παίξουν ζνα
ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθν εδραίωςθ και διάδοςθ τισ Εργαςίασ.
Όμωσ θ επανάςταςθ φτάνει ςτθν Σιφλίδα και ο Γκουρτηίεφ με τθν μικρι ομάδα των
μακθτϊν του και τουσ άλτςμαν, αναγκάηεται να εγκαταλείψει οριςτικά τθν Ρωςία.
Υςτερα από κάποιεσ αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ να εδραιϊςει τθν Εργαςία του
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςτο Βερολίνο και ςτο Λονδίνο, ζρχεται τελικά ςτθν Γαλλία,
όπου το 1922 ιδρφει ςτο Φοντενεμπλό, ςτο Πριερζ ( ζνα οίκθμα με ζνα μεγάλο
κιπο που κάποτε ιταν μοναςτιρι ), το Λνςτιτοφτο για τθν Αρμονικι Ανάπτυξθ του
Ανκρϊπου.
Σο Πριερζ λειτοφργθςε ζωσ το 1933 και ςτο διάςτθμα αυτό πολλοί άνκρωποι,
ανάμεςά τουσ γνωςτζσ προςωπικότθτεσ τθσ εποχισ, κυρίωσ από τθν Ευρϊπθ και
τθν Αμερικι ιρκαν για να μείνουν εκεί και να ςυμμετάςχουν ςτισ κακθμερινζσ
δραςτθριότθτεσ που λάμβαναν χϊρα κάτω από τθν κακοδιγθςθ του Γκουρτηίεφ.
Για τθν ηωι ςτο Πριερζ ζχουν γραφτεί και ειπωκεί πολλά.
Αναμφίβολα ιταν ζνα πείραμα τοφ Γκουρτηίεφ, κατά τθν διάρκεια του οποίου
ανζπτυξε ακόμθ περιςςότερο πολλζσ από τισ μεκόδουσ και τισ πρακτικζσ του.
το Πριερζ ο Γκουρτηίεφ δθμιοφργθςε τισ ςυνκικεσ για μία κοινοβιακι ηωι των
ανκρϊπων που ςυμμετείχαν μζνοντασ για ζνα διάςτθμα μόνιμα εκεί, με ςκοπό τθν
αναηιτθςθ τισ αλικειασ. Θ διαδικαςία αυτι αφοροφςε τθν εμπλοκι όλων τϊν
όψεων τισ ανκρϊπινθσ φφςεωσ, απαιτϊντασ ςκλθρι ςωματικι εργαςία ςτουσ
κιπουσ, ςτουσ ςτάβλουσ και ςτα οικιματα, ζντονεσ ςυναιςκθματικζσ διαντιδράςεισ,
και τθν μελζτθ ενόσ μεγάλου φάςματοσ ιδεϊν για τθν ανκρωπότθτα και το ςφμπαν.
Σο να βάλει κανείσ ςε λζξεισ τι ζνιωκε ζνασ μακθτισ όταν πιγαινε να μείνει ςτο
Πριερζ, είναι δφςκολο. φμφωνα με μαρτυρίεσ οριςμζνων που ςυμμετείχαν, υπιρχε
νόθμα ςτο κακετί, ιδιαίτερα ςτισ προςωπικζσ αντιδράςεισ ςε αςυνικιςτεσ καταςτάςεισ. Οι ςυνκικεσ ιταν ζτςι διαμορφωμζνεσ ϊςτε ο κάκε μακθτισ να ζνιωκε
ζντονα τθν τριβι που δθμιουργοφνταν εξαιτίασ τθσ μθχανικισ ςυμπεριφοράσ του.
Για παράδειγμα ςτον Μωρίσ Νικόλ, γνωςτό ψυχίατρο και ςυνεργάτθ του Γιοφγκ,
είχε απαγορευτεί να διαβάηει, ςτον Α. Οράη, εκδότθ του πιο ζγκυρου λογοτεχνικοφ
περιοδικοφ ςτθν Αγγλία, του είχε δοκεί να ςκάψει ζνα μεγάλο λάκκο, όντασ ζνα

άτομο που δεν είχε καμία ςχζςθ με χειρονακτικι εργαςία. ε ζναν άλλο μακθτι που
δεν μποροφςε να αντζξει τθν ιδζα του αίματοσ, του είχε ανατεκεί το κακικον να
ςφάηει τα πουλερικά για τθν κουηίνα.
Ο κακζνασ ερχόταν αντιμζτωποσ με τισ προςωπικζσ του αντιφάςεισ, τα κζλω και δεν
κζλω του, και τζτοιεσ απλζσ δουλειζσ ι κακικοντα προμικευαν τον κάκε μακθτι με
το απαραίτθτα υλικό για τθν " εργαςία ςτον εαυτό του ".
Ο Γκουρτηίεφ παρουςίαηε τισ ιδζεσ του ςτουσ μακθτζσ του πάντοτε κατά ζνα τρόπο
που απαιτοφςε από τθν πλευρά τουσ μια προςπάκεια ϊςτε να ςπάςει το κζλυφοσ
τθσ ςυνθκιςμζνθσ ςυναιςκθματικισ και διανοθτικισ ςτάςθσ μζςα ςτο οποίο ηει
κανείσ, μθ ζχον τασ ζτςι επαφι με τθν αδφναμθ φωνι τθσ ςυνείδθςθσ που υπάρχει
μζςα του. Οι τρόποι που χρθςιμοποιοφςε για να προκαλεί το ςπάςιμο αυτισ τθσ
κροφςτασ πολλζσ φορζσ δθμιουργοφςαν ςοκ ςε όποιον είχε τθν τφχθ να τουσ εμπειριωκεί, και ςυχνά υπιρξαν οι αιτίεσ για αρνθτικά ςχόλια, από εκείνουσ που ζβλεπαν
μόνο το εξωτερικό νόθμα, όςον αφορά τθ ςυμπεριφορά του Γκουρτηίεφ ςε οριςμζνουσ μακθτζσ. Όπωσ ζλεγε χαρακτθριςτικά ο ίδιοσ " εδϊ εμείσ δθμιουργοφμε τισ
ςυνκικεσ για τθν εκκόλαψθ τϊν αυγϊν.
Αυξάνουμε τθν κερμοκραςία. Σο 'κοτόπουλο' από μζςα πρζπει να ςπάςει το
κζλυφοσ και τότε κα μπορζςει να του δοκεί βοικεια και προςωπικι διδαςκαλία ".
τισ αρχζσ του 1924 ο Γκουρτηίεφ πραγματοποίθςε το πρϊτο του ταξίδι ςτισ Θ.Π.Α.
με μία μεγάλθ ομάδα μακθτϊν του και παρουςίαςε ςτθν Νζα Τόρκθ και ςε άλλεσ
μεγάλεσ πόλεισ τουσ Λεροφσ Χοροφσ. κοπόσ του ιταν να δείξει οριςμζνεσ από τισ
όψεισ μιασ λθςμονθμζνθσ αρχαίασ Γνϊςθσ, που πλζον μποροφςε να γίνει προςιτι
ςε όςουσ ζνιωκαν τθν ανάγκθ για κάτι τζτοιο, ςτθν πορεία τθσ προςωπικισ τουσ
πνευματικισ αναηιτθςθσ. Πολλοί ανταποκρίκθκαν ςτο κάλεςμά του και ζτςι
ςταδιακά ςχθματίςτθκαν ομάδεσ Εργαςίασ ςτθν Ν. Τόρκθ και ςε άλλεσ πόλεισ. Ο
Γκουρτηίεφ επιςκζφτθκε τισ Θ.Π.Α. άλλεσ τρεισ φορζσ, το 1929, το 1933 και το 1948,
δίνοντασ διαλζξεισ και εμψυχϊνοντασ τθν Εργαςία ςτισ ομάδεσ, που αρχικά κακοδθγοφνταν από τον Οράη και ςτθν ςυνζχεια από άλλουσ παλαιότερουσ μακθτζσ.
Σο 1933 λόγω οικονομικϊν προβλθμάτων κλείνει οριςτικά το Πριερζ και ο
Γκουρτηίεφ μετακομίηει πλζον μόνιμα ςε ζνα διαμζριςμα ςτο Παρίςι. Εκεί, τα
επόμενα χρόνια, ακόμθ και κατά τθ διάρκεια τθσ γερμανικισ κατοχισ, οι μακθτζσ
του μαηεφονται κακθμερινά ςτο διαμζριςμά του και δζχονται τθν διδαςκαλία του.
Σο ίδιο διάςτθμα ο Γκουρτηίεφ ολοκλθρϊνει το κφριο ζργο τισ ςυγγραφικισ του
δουλειάσ, με τον τίτλο ΟΛΑ ΚΑΛ ΣΑ ΠΑΝΣΑ - Λςτορίεσ του Βεεληεβοφλ ςτον Εγγονό
του, διαςϊηοντασ ζτςι ςε γραπτι μορφι και κατά ζνα ιδιαίτερο τρόπο όλεσ τισ ιδζεσ
του, που ςυνιςτοφν " μια αντικειμενικά αμερόλθπτθ κριτικι τισ ηωισ τοφ ανκρϊπου
", όπωσ γράφει ο ίδιοσ ςτθν ειςαγωγι του ογκϊδουσ ( 1300 ςελίδεσ περίπου )
αυτοφ ζργου του.
Μζχρι τισ τελευταίεσ μζρεσ τθσ ηωισ του εξακολουκεί να βλζπει τουσ μακθτζσ του
και να δίνει οδθγίεσ για τθν εργαςία τουσ. Σον Οκτϊβριο τοφ 1949 θ ιδθ βαριά
κατάςταςθ τισ υγείασ του επιδεινϊνεται ακόμθ περιςςότερο και ςτισ 26 Οκτωβρίου
μεταφζρεται ςτο αμερικανικό νοςοκομείο τοφ Νεϊγφ. Δίνει τισ τελευταίεσ του
οδθγίεσ ςτθν πιο ςτενι του μακιτρια Ζαν ντε άλτσμαν, θ οποία ςτθν ςυνζχεια κα
ςθκϊςει το βάροσ μαηί με τουσ πιο ςτενοφσ μακθτζσ του για τθν ςυνζχιςθ τισ
Εργαςίασ, και αφινει τθν τελευταία του πνοι το πρωί, ςτισ 29 Οκτωβρίου 1949.

JEANNE DE SALZMAN

Η Εργασία του Γκουρτζίεφ ζει.
Σο να προςπακιςει κανείσ να παρουςιάςει και να αποτιμιςει τθν ηωι, το ζργο και
κυρίωσ τθν διδαςκαλία του Γκουρτηίεφ μζςα ςε λίγεσ ςελίδεσ, αναμφίβολα αγγίηει
τα όρια του ανζφικτου. Σο βζβαιο είναι πωσ το ςφςτθμα εςωτερικισ ανάπτυξθσ τοφ
ανκρϊπου, που ο ίδιοσ εγκακίδρυςε ςτθν Δφςθ πριν 80 περίπου χρόνια, εξακολουκεί να παραμζνει ηωντανό.
Σο βάροσ τισ ευκφνθσ για τθν ςυνζχιςθ τισ Εργαςίασ παγκόςμια μετά από τον
κάνατο του Γκουρτηίεφ ανζλαβαν οι πιο ςτενοί μακθτζσ του, με επικεφαλισ τθν Ηαν
ντε άλτςμαν, θ οποία πζκανε το 1990 ςε θλικία 101 ετϊν. Με τθν κακοδιγθςι τθσ
οργανϊκθκαν και λειτοφργθςαν ομάδεσ ςε πολλά μζρθ του κόςμου, εκδόκθκαν τα
βιβλία τοφ Γκουρτηίεφ και καταγράφθκαν και διαςϊκθκαν θ μουςικι τϊν
Γκουρτηίεφ / ντε Χάρτμαν, οι Κινιςεισ και οι Λεροί Χοροί.
Θ Εργαςία ςιμερα ςυνεχίηεται μζςα από ομάδεσ ςε ολόκλθρο ςχεδόν το δυτικό
κόςμο, όπωσ επίςθσ και ςτθν Ελλάδα. Αν και ςτουσ ανκρϊπουσ των ομάδων υπάρχει γενικά θ πεποίκθςθ ότι θ Εργαςία δεν πρζπει να διαφθμίηεται ι να προβάλλεται ζντονα προσ τα ζξω, εντοφτοισ κατά περιόδουσ γίνονται κάποια ανοίγματα ςτο
κοινό υπό μορφι διαλζξεων ι άλλων εκδθλϊςεων.
Μία από τισ πιο ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, με ςτόχο το
ζργο και οι ιδζεσ του Γκουρτηίεφ να γίνουν γνωςτζσ ςτο ευρφ κοινό, αναμφίβολα
ιταν θ δθμιουργία τθσ κινθματογραφικισ ταινίασ " υναντιςεισ με Αξιοςθμείωτουσ
Ανκρϊπουσ " ( 1979 ). Βαςιςμζνθ ςτο ομϊνυμο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Γκουρτηίεφ, θ ταινία ζγινε κάτω από τθν κακοδιγθςθ τισ Ηαν ντε άλτςμαν, ςε ςκθνοκεςία
Πιτερ Μπροφκ, και περιζχει τισ μόνεσ διακζςιμεσ εικόνεσ δθμόςια από τουσ Λεροφσ
Χοροφσ του Γκουρτηίεφ. Μζχρι ςιμερα ςυνεχίηει να προβάλλεται κατά περιόδουσ ςε
διάφορα μζρθ του κόςμου, ςυχνά και ςτθν Ελλάδα, και μάλιςτα το 1984 τιμικθκε
με το βραβείο Ωνάςθ για τθν καλλιτεχνικι τθσ αξία και τθν ςυμβολι τθσ ςτθν
διάςωςθ τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
Εκτόσ όμωσ από τθν Εργαςία που γίνεται ςτισ ομάδεσ, πολλζσ από τισ ιδζεσ του
Γκουρτηίεφ ζχουν διαδοκεί και χρθςιμοποιοφνται ςε πολλοφσ τομείσ, όπωσ ςτθν
μουςικι, ςτο χορό, ςτθν φιλοςοφία, ςτθν ψυχολογία, ςτθν λογοτεχνία, αλλά και ςε
πολλζσ δράςεισ αυτογνωςιακισ και πνευματικισ κατεφκυνςθσ. Ενδεικτικά, αξίηει να

αναφζρουμε το εννεάγραμμα ( που πλζον διδάςκεται ωσ μζκοδοσ ανκρϊπινθσ
τυπολογίασ ςε αμερικανικά πανεπιςτιμια ), τθν διάκριςθ ςε ουςία και προςωπικότθτα, τθν πρακτικι τθσ ενκφμθςθσ και παρατιρθςθσ τοφ εαυτοφ, τθν ιδζα του
κφριου ανκρϊπινου χαρακτθριςτικοφ και των αντικρουςτιρων, τθν εικόνα του
ανκρϊπου που αποτελείται από πολλά εγϊ, τθν ζννοια τισ ςυνείδθςθσ ωσ μία
ποιότθτα που μπορεί να αναπτυχκεί, και βζβαια τισ κοςμολογικζσ και ψυχολογικζσ
του ιδζεσ που μελετϊνται από οριςμζνουσ γνωςτοφσ επιςτιμονεσ, όπωσ ο Μπαςαράμπ Νικολζςκου ( Nicolescu ), του Εκνικοφ Κζντρου Επιςτθμονικϊν Ερευνϊν τθσ
Γαλλίασ, ο Ραβί Ραβίντρα ( Ravindra ), κακθγθτισ φυςικισ ςτο πανεπιςτι μιο του
Χάλιφαξ, ο Σραρλσ Σάρτ (Tart), κακθγθτισ ψυχολογίασ του πανεπιςτθμίου τθσ
Καλιφόρνιασ και ο Σηζθκομπ Νιντλμαν ( Needleman ), κακθγθτισ φιλοςοφίασ ςτο
πανεπιςτιμιο του αν Φραντςίςκο.
ΕΝΝΕΑΓΡΑΜΜΑ

Πζρα όμωσ από όλα αυτά, το βζβαιο είναι πωσ ο Γκουρτηίεφ κα παραμείνει για τον
δυτικό πολιτιςμό ζνασ δάςκαλοσ, όχι μόνον ζνασ " δάςκαλοσ τοφ χοροφ " όπωσ
ςυςτινεται ςτθν ειςαγωγι ενόσ από τα βιβλία του, αλλά ζνασ πνευματικόσ
δάςκαλοσ, που με τθν δράςθ του ζδωςε μορφι ςε μερικζσ από τισ πιο βαςικζσ
κατευκφνςεισ και ςε οριςμζνα από τα πιο ουςιαςτικά ςτοιχεία που ςυναντϊνται
ςιμερα ςτθν ςφγχρονθ πνευματικι αναηιτθςθ.
Αν προςπακιςει κανείσ να τον μετριςει με τον πιο μθχανιςτικό τρόπο, κα δει ζναν
άνκρωπο που ςτθν διάρκεια τισ ηωισ του ζγραψε τζςςερα βιβλία, ζνα μπαλζτο,
300 ςυνκζςεισ για πιάνο και άφθςε παρακατακικθ κάπου 100 Λεροφσ Χοροφσ και "
Κινιςεισ ".
ε κάκε περίπτωςθ όμωσ, το ςίγουρο είναι ότι με τθν παρουςία του ςθμάδεψε κατά
ζνα ανεπανάλθπτο τρόπο τισ ψυχζσ αυτϊν που είχαν τθν τφχθ να τον ςυναντιςουν
και ακόμθ πολλοφσ που μζςω των άμεςων μακθτϊν του ιρκαν ςε επαφι με τισ
ιδζεσ του και ςυνεχίηουν μζχρι ςιμερα να μεταφζρουν ςτουσ νεϊτερουσ κάτι από
τθν δφναμθ του ανκρϊπου αυτοφ και τθσ διδαςκαλίασ του. ( Εσωτερισμός ► ).
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Γ. Λ. Γκουρτηίεφ, υναντιςεισ με Αξιοςθμείωτουσ Ανκρϊπουσ
Γ. Λ. Γκουρτηίεφ, Θ ηωι είναι πραγματικι μόνον όταν " Είμαι "

υλλογι κειμζνων : Ο Γκουρτηίεφ μιλά ςτουσ μακθτζσ του
Σόμασ ντε Χάρτμαν : Θ ηωι μασ με τον Κφριο Γκουρτηίεφ
Πιτερ Ουςπζνςκυ : Αναηθτϊντασ τον Κόςμο τοφ Καυμαςτοφ
Μπζνετ Σηων, Γκουρτηίεφ : Ζνα Πολφ Μεγάλο Αίνιγμα,
Μπζνετ Σηων & Νικόλ Μορίσ : Εργαςία ςτον Εαυτό,
Σο Μδρυμα Γκουρτηίεφ τισ Ελλάδοσ ιδρφκθκε το 1976 από το Δθμιτρθ Περετηι που
είναι πρόεδρόσ του και κακοδθγθτισ τϊν δραςτθριοτιτων του.
ε αυτζσ περιλαμβάνονται οι Λεροί Χοροί, οι Κινιςεισ, θ Μουςικι, οι Διαλογιςτικζσ
τεχνικζσ και γενικά θ Εργαςία με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τισ ςυνείδθςθσ. εβόμενο τθν
κλθρονομιά τοφ μεγάλου Ζλλθνα φιλόςοφου, το Μδρυμα ζχει μεταφράςει και επιμελθκεί τθν ζκδοςθ όλων των βιβλίων του ςτα Ελλθνικά, όπωσ και των κυριότερων
βιβλίων που ζγραψε ο Ουςπζνςκι και οι άλλοι ςυγγραφείσ που ακολοφκθςαν τθν
ςκζψθ του. Σα τελευταία χρόνια ζχει γίνει ιδιαίτερθ προςπάκεια για τθν μελζτθ τοφ
“ Ολα και τα Πάντα ”, για τθν ανάλυςθ των κείμενων τοφ Γκουρτηίεφ και τθν
αρχειοκζτθςθ τϊν ερμθνειϊν που ζχουν δόςει για αυτά οι ςχολιαςτζσ τουσ ςτθν
διεκνι βιβλιογραφία. Οργανιςμοί φιλικοί και ςυνεργαηόμενοι είναι το “Κζντρο για
τθν Αρμονικι Ανάπτυξθ του Ανκρϊπου”, το “Κζατρο ΡΟΔΑ”, το “Κζντρο 3Α”, και θ
“Λδιωτικι Οδόσ” με ζδρα τθν Κεςςαλονίκθ. Ομάδεσ εργαςίασ υπάρχουν ςτθν
Ακινα, τθν Κεςςαλονίκθ, τθν Καλαμάτα, τθν Πάτρα, τθν Κριτθ και τον Βόλο
( ..: Περί το 1990 με δικι μου πρωτοβουλία, και με ςυμμετοχι δυο ι τριϊν
παλαιϊν μθ ενεργϊν ςιμερα τεκτόνων, ωσ και άλλων ατόμων και των δυο φφλλων,
κάλεςα τον τότε εκπρόςωπο τοφ ιδρφματοσ Γκουρτηίεφ ςτθν Ακινα αρχιτζκτονα κο
Δθμιτριο Περετηι για να μασ μεταδϊςει τθν Εργαςία.
Οι πρϊτεσ ςυναντιςεισ γινόταν ςτο ξενοδοχείο Μακεδονία Pallas και κατόπιν ςτο
τεχνικό μου γραφείο ςτθν οδό Μάρκου Μπότςαρθ 7 με τθν βοικεια κάποιασ αρχαιολόγου μυθμζνθσ ςτουσ κφκλουσ.
Ζτςι ζκτοτε άρχιςαν να λειτουργοφν κφκλοι ςτθν Κεςςαλονίκθ μζχρι τϊν θμερϊν
μασ )
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