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Wstęp 

Colin Wilson, znany pisarz angielski,
1
 określił Gurdżijewa jako jednego z 

najwybitniejszych myślicieli XX w. Inni uważają go za prekursora ruchu New Age
2
, 

rozwijającego się w drugiej połowie XX w.; za preekologa, który pierwszy mówił o 

ochronie środowiska; za pacyfistę, który nienawidził przemocy; za inspiratora nowego 

spojrzenia na rozwój świadomości człowieka; za obywatela świata. 

Kim był Gurdżijew?* Jest to bardzo trudne do sprecyzowania. Popularne etykietki, takie jak 

filozof, guru, mesjasz czy myśliciel, nie w pełni opisują jego działalność. Być może 

określenie „reformator” najlepiej oddaje charakter jego pracy. W dużym uproszczeniu 

można powiedzieć, że celem jego działań było dążenie do zmiany natury ludzkiej. Nie 

chodziło mu o udoskonalenie charakteru człowieka, o uczynienie go bardziej kulturalnym 

czy tolerancyjnym, lecz o coś głębszego, bardziej istotnego – o całkowitą zmianę psychiki 

człowieka i jego poglądu na siebie i na świat; Gurdżijew nazywa to osiągnięciem 

„obiektywnego rozumu”. 

Myśliciel ten uważał, że tylko ten, kto osiągnie „obiektywny rozum” będzie prawdziwym 

człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Taką osobę cechowałyby zdolności 

głębokiego rozumienia wszystkiego na Ziemi, obiektywizm wobec innych ludzi, a jej 

zachowanie i przekonania nie zmieniałyby się pod wpływem zewnętrznych okoliczności i 

wydarzeń. Jest to obraz człowieka idealnego, o prawie boskich cechach. Oczywiście 

Gurdżijew nie spodziewał się, że człowiek będzie zdolny szybko osiągnąć taki poziom 

rozwoju, ale zmierzał do tego, aby ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że osiągnięcie tego 

celu leży w zakresie ich możliwości, i żeby powoli zaczęli podążać w tym właśnie 

kierunku. 

Wielu było i na pewno wielu jeszcze będzie przywódców, rewolucjonistów, wizjonerów, 

filozofów, reformatorów, królów, cesarzy itp., którzy usiłowali zmienić na lepsze  życie 

ludzi. Usiłowali to czynić przez zmianę warunków społecznych, bardzo często przy użyciu 

siły. Czasem im się to nawet udawało, ale zmiany te nigdy nie były stabilne i często po ich 

śmierci wszystko wracało do stanu poprzedniego. Główny powód ich niepowodzeń leży w 

tym, że wszyscy usiłowali zmieniać zewnętrzne zachowanie ludzi, używając zewnętrznych 

                                                 
*
 Historia życia i ruchu Gurdżijewa podana jest w rozdziale IX. 
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metod oddziaływania, takich jak: edukacja, psychologiczna manipulacja lub przymus i 

zastraszanie. Często znaczna część społeczeństwa w pełni popierała wprowadzane reformy, 

ale to nie miało wpływu na utrwalenie wynikających z nich zmian. Do dziś wielu uważa, że 

ludzi można zmienić przez właściwą edukację. Systemy totalitarne XX w. bardzo 

efektywnie edukowały ludzi i manipulowały nimi, aby ich kontrolować i aby posłusznie 

szli za przywódcami. Stosowane metody poprawiania życia człowieka nie zdały i nie mogą 

zdać egzaminu, ponieważ nie są powiązane ze zmianą świadomości człowieka i dlatego nie 

są w stanie zmienić jego natury. Podejmowane działania zmieniały tylko na krótki czas 

zewnętrzny sposób zachowania i formy relacji z innymi ludźmi. Nawet główne 

współczesne religie – chrześcijaństwo czy islam, mimo przeszło tysiącletniej pracy z 

wiernymi, nie zdołały w istotny sposób zmienić natury ludzkiej.  

Tym, co różni Gurdżijewa od pozostałych reformatorów wszystkich epok, jest fakt, że jego 

celem i dążeniem było dopomożenie ludziom w osiągnięciu  najwyższego stopnia wolności 

jaki człowiek może zdobyć: uwolnienia się od wierzeń, od przesądów, nacisków 

zewnętrznych i wewnętrznych, uwolnienia się od „samych siebie”. Gurdżijew wyraźnie 

mówił, że nie chce stworzyć nowej religii, nowej sekty ani nowej szkoły, dającej ludziom 

nowy zbiór prawd i wymagającej posłuszeństwa nowym guru czy mistrzom. Aby człowiek 

był naprawdę wolny, nie może być kierowany przez innych; musi kierować sam sobą. 

Według Gurdżijewa, prawdziwą wolność można osiągnąć tylko przez rozwijanie wyższego 

poziomu świadomości. Jej rozwój człowieka ma charakter indywidualny i zależy wyłącznie 

od woli i wysiłku człowieka. Ale aby ludzie chcieli pracować nad swoim rozwojem, muszą 

być nim zainteresowani, muszą dostrzegać konieczność takiej pracy i korzyści płynące z 

niej dla nich samych. Najistotniejszą z nich jest możliwość zmniejszenia ludzkich cierpień.  

Jeżeli spojrzymy na losy ludzkości w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat, musimy stwierdzić, 

że jest to niekończące się pasmo cierpień, najczęściej zgotowanych ludziom przez ludzi. Do 

najgorszych i najokrutniejszych bez wątpienia można zaliczyć masowe zabijanie ludzi 

nazywane wojnami, które są nieodłączną częścią naszej historii od najdawniejszych czasów 

aż po dzień dzisiejszy. Wojny zaborcze, imperialne, religijne, patriotyczne, etniczne, 

wyzwoleńcze, rewolucje różnego typu powodowały nie tylko śmierć, ale i okrutne 

cierpienia olbrzymich rzesz ludzkich. W samym tylko XX w. wojny pochłonęły przeszło 

100 milionów ofiar. Wiek ten przyniósł chyba najgorszy w historii świata rodzaj 

mordowania ludzi nazwany czystkami etnicznymi, w wyniku których także kobiety i 

niemowlęta ginęły na równi z mężczyznami. Przykładem może być brutalne 
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wymordowanie ludności Armenii przez Turków. Eksterminacja Żydów przez jeden z 

najbardziej cywilizowanych narodów Europy, to trudny do pojęcia przykład zbrodni 

popełnionych przez ludzi; dowodzi on, że nie ma narodu, który nie byłby zdolny do 

dokonywania masowych zbrodni. 

Mimo rozwoju ekonomicznego w krajach rozwiniętych nie zmniejszają się cierpienia ludzi. 

Narastają takie zjawiska jak alkoholizm, narkomania, rozbicie rodzin, wzrasta liczba 

rozwodów spowodowanych m.in. egoizmem i szukaniem ekscytujących doznań. 

Większość społeczeństwa koncentruje się na zdobywaniu dóbr materialnych, ale ich 

posiadanie nie może nikogo na długo zadowolić, dlatego ciągle wzrasta niezadowolenie z 

życia*. Wielu ludzi, a zwłaszcza młodzież, nie widzi celu w życiu i często wybiera drogę 

nihilizmu i destrukcji. Tak więc ze wzrostem dobrobytu skala cierpień osobistych raczej 

rośnie niż zmniejsza się, a mimo stałego rozwoju edukacji ludzie nadal nie potrafią 

rozwiązywać podstawowych osobistych i społecznych konfliktów.  

Gurdżijew dostrzegał i rozumiał wszystkie indywidualne i zbiorowe cierpienia ludzi, toteż 

nazywał Ziemię „długo i nadaremnie cierpiącą planetą”. Zdawał sobie sprawę, że 

większość ludzkich cierpień jest bezsensowna i często można by ich uniknąć, ale ludzie nie 

wiedzą jak zmienić tę beznadziejną sytuację. Uważał, że człowiek jest zdolny rozumieć 

prawa życia i umieć  kontrolować swoje życie; że ma potencjał aby stworzyć na Ziemi raj, 

ale był również przeświadczony o tym, że potencjał ten nie tylko nie jest wykorzystany, 

lecz często używany do stworzenia na Ziemi piekła. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego 

człowiek marnuje swoje możliwości? Jaki jest tego powód? Co można zrobić, aby to 

zmienić? Są to główne pytania, na które Gurdżijew szuka odpowiedzi. 

Według Gurdżijewa, człowiek stoi na szczycie piramidy rozwoju i posiada potencjał 

umysłowy znacznie wykraczający poza zdolności potrzebne do życia. Homo sapiens ma 

ogromne możliwości, z których nie zdaje sobie sprawy, ale bez właściwego zrozumienia 

swojego potencjału i pracy możliwości te nie mogą zostać wyzwolone. Współczesny 

człowiek rozwija swój intelekt, zdobywa wiedzę naukowo–techniczną, poprawia swoje 

                                                 
*
 Z. Freud uważał, że człowiek nie powinien szukać celu życia w przyjemnościach, ponieważ ich 

działanie jest krótkotrwałe. Człowiek wyraziście odczuwa jedynie zmiany stanów emocjonalnych i 

pobudliwości zmysłów, ale nie jest zdolny długo odczuwać tych samych doznań. Nie odnosi się to 

oczywiście do odczuć nieprzyjemnych, np. takich jak ból. 
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warunki materialne, czyli koncentruje się na rozwoju zewnętrznym. Jednak to, co 

najistotniejsze – decyzje, sposób zachowania, metody działania, stosunek do innych ludzi i 

do siebie samego – zależy od jego własnej świadomości, a ta pozostaje na bardzo niskim 

poziomie.  

Poziom świadomości człowieka jest odpowiedzialny nie tylko za wojny i inne cierpienia, 

ale i za całokształt życia. Całe życie człowieka z jego wierzeniami, przekonaniami, 

działaniami, z wszystkim, co zbudował, słowem, cała nasza cywilizacja zależy od poziomu 

tej świadomości. Krytykując naszą świadomość Gurdżijew równocześnie podważa 

fundamenty naszego istnienia, tj. struktury społeczne i polityczne, wierzenia i religie, a co 

najważniejsze – współczesne metody edukacji. W pewnym sensie jego nauki są bardziej 

rewolucyjne niż programy takich rewolucjonistów jak Trocki czy Lenin, gdyż zmierzają do 

dogłębnych zmian ludzkości. 

Gurdżijew często podkreślał, że sam nic nowego nie wymyślił, że jego nauki oparte są na 

ezoterycznej wiedzy istniejącej od tysięcy lat. Jest to wiedza niewidoczna dla przeciętnego 

człowieka, zupełnie niezrozumiała i ignorowana przez zachodnie systemy religijne i świat 

naukowy. Niektóre fragmenty nauk Gurdżijewa można znaleźć w różnych religiach i 

filozofiach. Na przykład wiele z niech jest zbieżnych z naukami ezoterycznej sekty 

muzułmańskiej sufi, hinduskich, tybetańskich czy buddyjskich świętych ksiąg i wielu 

wschodnich guru. Nie jest pewne, z jakich źródeł Gurdżijew czerpał swoje wiadomości. 

Prawdopodobnie z wielu tu wymienionych, ale pewne jest, że na najwyższym szczeblu 

stawiał ezoteryczne nauki chrześcijańskie. Twierdził, że nauki Chrystusa zawierają dużo 

wiedzy ezoterycznej, ale nie są rozumiane przez wiernych. Gurdżijew uważał, że 

chrześcijańskie przykazanie „kochaj bliźniego swego” jest najważniejszym, choć najmniej 

przestrzeganym przykazaniem chrześcijańskim. Kiedyś powiedział uczniom, że na świecie 

żył tylko jeden prawdziwy chrześcijanin; był nim Jezus Chrystus.  

Nauki Gurdżijewa były przekazywane w różnych formach. We wczesnym okresie jego 

działalności były to głównie wykłady, seminaria i ćwiczenia. Przetrwały one dzięki 

publikacjom jego uczniów, m.in. P.D. Uspieńskiego3 i wielu innych. Później były to prace 

w Instytucie Harmonijnego Rozwoju Człowieka, przez który przewinęły się setki 

absolwentów, a oni uczyli następnych w swoich grupach. Główny i kompletny zbiór myśli, 

nauk i analiz Gurdżijewa zawarty jest w jego dziele Wszystko i o Wszystkim. Pierwsza i 

najważniejsza część tego dzieła Opowieści Belzebuba4 poświęcona jest obiektywnej 

krytyce ludzi. Celem jej jest, jak mówi sam Gurdżijew, „bezlitosne i bezkompromisowe 
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wyeliminowanie z umysłu człowieka przekonań i poglądów, które na przestrzeni wieków 

zakorzeniły się w umysłach i uczuciach ludzi”.  

Książka ta przedstawia w formie opowiadań Belzebuba – który nie jest diabłem, ale istotą 

obdarzoną wyższą świadomością – krytyczną analizę ludzkości. Belzebub przekazuje 

swojemu wnuczkowi Hassinowi informacje na temat ludzi, ich historii, zachowania, 

obyczajów itd. Jest to celowo przedstawione spojrzenie kogoś z zewnątrz na naszą planetę. 

Kogoś, kto jest absolutnie racjonalny i emocjonalnie nie związany z wydarzeniami na 

Ziemi. Dzięki temu rozwój i analiza sytuacji człowieka przedstawiona jest neutralnie, ale 

jednocześnie porusza wszystkie tematy istotne dla człowieka. Gurdżijew otwiera nam oczy 

na wiele rzeczy, nad którymi do tej pory prawdopodobnie się nie zastanawialiśmy, chociaż 

są one kanonami naszego życia; są tak oczywiste, że nigdy nie przyszłoby nam do głowy, 

aby je kwestionować. Na przykład to, że ludzie żyją i zachowują się jak w hipnotycznym 

śnie, że są wyuczonymi automatami, należy bez wątpienia do najbardziej kontrowersyjnych 

stwierdzeń Gurdżijewa. W opowiadaniach Belzebuba zawarta jest głęboka wiedza i 

mądrość o Wszechświecie, Ziemi, o ludzkości, a przede wszystkim o psychice człowieka. 

Książka ta zawiera olbrzymie bogactwo informacji i całkowicie nowe spojrzenie na 

człowieka. Jest to spojrzenie racjonalne, logiczne, często ironiczne, ale zawsze pełne troski 

o losy ludzkości.  

Głównym tematem, na którym koncentruje się Gurdżijew jest analiza i krytyka psychiki, 

natury i postępowania człowieka. Zajmuje się każdą dziedziną ważną dla ludzi: edukacją, 

psychologią, filozofią, religią, miłością, nauką, wierzeniami, sztuką, sportem, moralnością, 

zwyczajami, wojnami itd. Każda dziedzina jest krytykowana dogłębnie i w racjonalny 

sposób. Gurdżijew obala mity naszej cywilizacji pochodzące od starożytnych Greków i 

Rzymian i te nowe mity, wytworzone przez myślicieli i naukowców w ostatnich czasach. 

Krytykuje kanony naszej kultury, sposób myślenia i moralność. Wykazuje, że nasze życie 

oparte jest na nieracjonalnych i całkowicie błędnych założeniach. 

W Opowieściach Belzebuba przedstawia również nową i całkiem inną od znanych wersję 

Genesis. Przedstawia Boga w zupełnie innej roli, niż przekazywana przez wszystkie religie. 

Podważa przyjęte tezy co do posiadania duszy, a także istnienia nieba i piekła, przedstawia 

nowy światopogląd oparty na naukowych podstawach. Gurdżijew zawsze twierdził, że „to 

co istnieje we Wszechświecie, jest materią, i wszystko jest materialne”. Wszystko, co się 

dzieje we Wszechświecie, musi podlegać prawom natury. Nie ma cudów, nie ma zjawisk 

nadprzyrodzonych. Ten światopogląd powinien przemawiać do umysłów ludzi 
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racjonalnych, którzy podchodzą z podejrzliwością do fantastycznych teorii i 

niewytłumaczalnych naukowo zjawisk. Ale jest również coś ponad nami, w intelektualnym, 

naukowym i duchowym sensie. Stworzyciel jest odpowiedzialny za powstanie i losy 

Wszechświata. Jest to Stwórca wszystko przebaczający i wszystko kochający, który 

troszczy się o dobro ludzi. Po raz pierwszy przedstawiony jest system, który godzi wiarę w 

Boga z pełnym naukowym podejściem do świata, który może być pomostem między 

ortodoksyjną teologią i materializmem naukowym. Jest to chyba największy i 

najważniejszy wkład Gurdżijewa, ofiarowany ludzkości tak głęboko podzielonej i 

zagubionej. 

Kosmologia Gurdżijewa daje odpowiedzi na pytania, na które współczesne religie, systemy 

filozoficzne i teorie naukowe nie są w stanie dać zadowalających wyjaśnień. Do takich 

pytań należą: Dlaczego jesteśmy na Ziemi? Jaki jest sens życia? Dlaczego niewinni dobrzy 

ludzie i dzieci poddawani są tylu cierpieniom? Czy Bóg ingeruje w ludzkie sprawy? Co się 

stanie z nami po śmierci? Pytania takie zadawane były od początku istnienia ludzkości i 

zawsze stanowiły przyczynę niekończących się argumentów, a nawet wojen. Odpowiedzi 

Gurdżijewa są całkowicie inne od utartych stwierdzeń i zaskakujące, ale możliwe do 

zaakceptowania, ponieważ są logiczne i przez to przekonujące.  

Gurdżijew nie usiłował popularyzować swoich nauk, dlatego Opowieści Belzebuba nie są 

łatwe do studiowania. Bardzo długie i przerywane wtrąceniami zdania, brak ciągłości 

wywodu, zmienność akcji, dołączanie długich uzupełniających opisów utrudniają ich 

studiowanie. Autor wprowadza własne słownictwo, zawierające około tysiąca nowych 

pojęć i zwrotów po to, aby Czytelnik nie sugerował się błędnym rozumieniem dobrze 

znanych sobie słów i aby zmusić go do wyjątkowej koncentracji.  

Struktura Opowieści Belzebuba jest bardzo skomplikowana i unikalna. Jest to książka o 

wielu warstwach. Pierwsza z nich – fantastyczna – zawiera opis przygód i podróży 

Belzebuba ze swoim wnuczkiem Hassinem na statku kosmicznym z Układu Słonecznego 

na jego rodzimą planetę. Druga warstwa – faktograficzna – zawiera historyczne i 

pseudohistoryczne informacje, anegdoty, legendy, dowcipy, żartobliwe powiedzenia 

dotyczące życia ludzi na Ziemi. Trzecia zajmuje się psychiką i indywidualnym 

zachowaniem człowieka, jego cechami, rozwojem i edukacją. Czwarta obejmuje życie 

społeczne, naukowe, religijne, warunkowane psychiką ludzi. Piąta dotyczy 

podświadomości człowieka i opisana jest w formie kosmicznych praw i mitów. Szósta 

opisuje Wszechświat i prawa nim rządzące, a siódma warstwa odnosi się do powstawania i 
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nieśmiertelności duszy oraz do Wszystko Kochającego Miłosiernego Wiecznego Naszego 

Ojca Stworzyciela. Wszystkie warstwy są nie tylko pomieszane, ale przenikają się 

nawzajem w taki sposób, że początkujący badacz może zupełnie nie zrozumieć, co 

Gurdżijew chce w danym punkcie przekazać.  

Nie tylko sposób pisania, ale ilość i rodzaj podanych informacji powodują, że trzeba bardzo 

ostrożnie do nich podchodzić. Wiele opisów ma charakter metaforyczny, niektóre 

informacje są zupełnie absurdalne, jeżeli przyjmować je dosłownie. Gurdżijew bardzo 

często naśmiewał się z łatwowierności, głupoty i naiwności ludzkiej. W Opowieściach 

Belzebuba pełno tego rodzaju pułapek. Autor nigdy nie zamierzał udostępnić swoich nauk 

wszystkim. Uważał, że prawda jest doceniana tylko wtedy, gdy w jej poznanie włoży się 

dużo wysiłku. Dlatego chciał, aby jego uczniowie sami znajdowali swoją drogę, swoją 

prawdę, bo wtedy na pewno tą drogą będą szli. 

Opowieści Belzebuba mają jeszcze inną właściwość. Każdy człowiek, który je czyta, 

interpretuje ich zawartość indywidualnie, wybiera z nich to, co mu odpowiada. Każdy, w 

zależności od poziomu własnej świadomości, odbiera tę książkę inaczej i doczytuje się 

innych wartości. W przedmowie do autor radzi Czytelnikowi, aby przeczytał ją co najmniej 

trzy razy, i to w różny sposób. Za każdym razem podczas czytania zaczynają objawiać się 

coraz to inne wartości. Wynika to z faktu, że w wyniku analizy treści zmienia się nasz 

poziom rozumienia. Można powiedzieć, że Opowieści Belzebuba podobnie jak Biblia, nie 

są przeznaczone do czytania powierzchownego.  

Aby ułatwić Czytelnikowi zapoznanie się z ideami Gurdżijewa, informacje zgrupowano 

tematycznie w rozdziałach. Powoduje to jednak pewne problemy, ponieważ dane z 

wcześniejszych rozdziałów często połączone są z informacjami podanymi w rozdziałach 

późniejszych i na odwrót. Omówienie nauk Gurdżijewa zaczyna się od analizy psychiki, 

zachowania i świadomości współczesnego człowieka przedstawionych w pierwszym i 

drugim rozdziale. Wpływ psychiki ludzkiej na kształtowanie form życia społecznego 

naszkicowano w rozdziale trzecim, który opisuje mechanizmy powstawania współczesnych 

systemów społecznych i politycznych oraz związanych z nimi problemów. Rozdział 

czwarty omawia wpływy starożytnych cywilizacji Greków i Rzymian i ich znaczenie dla 

kształtowania współczesnych nauk, filozofii i moralności. Podane są w nim dłuższe cytaty 

z Opowieści Belzebuba, aby przybliżyć Czytelnikowi styl pisania Gurdżijewa. Rozdział na 

temat religii nie rozważa problemów teologicznych, ale koncentruje się na pochodzeniu 

religii, powstawaniu głównych wierzeń i ich przekształcaniu się z upływem czasu. 
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Pochodzenie i przyczyny wojen, temat tak istotny dla Gurdżijewa, jest przedstawiony w 

rozdziale szóstym. Propozycje Gurdżijewa dotyczące drogi wyjścia z obecnej sytuacji 

omawia rozdział siódmy. Kosmologia (rozdział VIII) usiłuje wytłumaczyć radykalnie inne 

podejście Gurdżijewa do istnienia i roli Boga, do duszy i kwestii nieśmiertelności. Podaje 

również prawa, które – według tego myśliciela – rządzą Wszechświatem. Życiorys 

Gurdżijewa i historia jego ruchu, z krótkim opisem działalności najważniejszych uczniów, 

którzy rozpowszechniali jego nauki, naszkicowana jest w rozdziale dziewiątym.  

Przekazanie wszystkich informacji zawartych w Opowieściach Belzebuba nie jest zadaniem 

prostym, dlatego w niniejszej książce przedstawione zostały jedynie główne aspekty jego 

nauczania. Chociaż powstało ono prawie sto lat temu jest nadal aktualne, nawet bardziej 

dziś niż w czasach jego twórcy. Aby ułatwić zrozumienie przedstawianych twierdzeń 

dołączono komentarze i współczesne przykłady sytuacji, problemów i zachowań ludzi. 

Podane są również informacje ilustrujące efekty rozwoju nauk, procesów społecznych i 

politycznych na życie jednostek. Chociaż bardzo uproszczone, służą one przedstawieniu 

obecnej, krytycznej, sytuacji człowieka. Opisywane sytuacje i procesy są dobrze znane i 

wielokrotnie były przedmiotem krytyki, ale nadal nie najlepiej rozumiemy przyczyny ich 

powstania i w wielu przypadkach traktujemy je jak „zło nie do uniknięcia”.  

Wiele szkodliwych zjawisk opisanych w Opowieściach Belzebuba prawie 80 lat temu, było 

wówczas w zarodku, obecnie zaś mają one dominujący wpływ na nasze życie. Gurdżijew 

tłumaczy pochodzenie tych zjawisk i wskazuje na ich wspólne źródło, tj. świadomość 

człowieka.  

 Nauki Gurdżijewa są praktycznie nieznane, poza wąskim kręgiem jego zwolenników, 

mimo pewnego światowego uznania. Nawet ludzie powołujący się nań zazwyczaj 

korzystają ze źródeł z drugiej czy trzeciej ręki5. Spowodowane jest to utrudnieniami tekstu 

oryginalnego i lansowaną przez mistrza tezą, że jego nauki nie są dla wszystkich. Ponadto 

myśli te i idee wyprzedzały epokę, w której żył ich twórca, o co najmniej dwa pokolenia, i 

dopiero pod koniec XX w. niektóre ich fragmenty zaczynają być doceniane przez wąską 

grupę psychologów działających poza głównym nurtem akademickim. 

Nauki Gurdżijewa są jednak na tyle ważne, że nie powinny być zastrzeżone jedynie dla 

wtajemniczonych, otwierają one bowiem nowe horyzonty zrozumienia własnej psychiki, 

działalności, zachowania, naszego istnienia i sensu życia, naszego miejsca we 

Wszechświecie. Dlatego celem oddawanej do rąk Czytelników książki jest udostępnienie 
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głównych zarysów myśli Gurdżijewa, aby każdy sam mógł ocenić i zdecydować, czy i jak 

mogą mu one pomóc w życiu. 
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Rozdział I 

Jaki jest człowiek 

Jak już wspomniano, Gurdżijew widział i boleśnie odczuwał cierpienia ludzi i nazywał 

Ziemię „długo i nadaremnie cierpiącą planetą”. Było dlań oczywiste, że w większości 

przypadków ludzie sami powodują swoje cierpienia. Poza spowodowanymi siłami natury, 

takimi jak np. powodzie, trzęsienia ziemi, lub wynikającymi z ułomności naszych ciał, jak 

choroby i śmierć, pozostałe cierpienia wynikają z mentalności człowieka. Najdotkliwsze 

niosą wojny i wzajemne zabijanie się ludzi. Wojny, rewolucje i inne akty przemocy 

wynikają z mentalności czasem małej grupy ludzi, ale ich ofiarami w praktyce są zwykli 

ludzie, którzy mają bardzo mały wpływ na rozwój tych działań. Istnieje jednak taka grupa 

cierpień, w których wszyscy czynnie bierzemy udział; są to cierpienia wynikające ze 

stosunków międzyludzkich. 

Nasze relacje z rodzicami, dziećmi, małżonkami, przyjaciółmi, kolegami, nawet przelotne 

kontakty z szefami, lekarzami, urzędnikami itp. są niekończącym się źródłem stresów i 

cierpień. Ludzie często nawet nie zdają sobie sprawy z tego, co jest ich powodem. Freud, 

pisząc o różnych źródłach cierpień, stwierdził: „Nasz stosunek do społecznego źródła 

cierpień jest zupełnie inny [niż do innych źródeł – przyp. tłum.]. W ogóle nie przyznajemy 

się do nich ani nie możemy zrozumieć, dlaczego reguły stworzone przez nas nie chronią 

nas [przed cierpieniami – przyp. tłum.] i nie przynoszą nam korzyści. A jednak kiedy 

rozważymy, jak nieudane są nasze wysiłki w zapobieganiu tego rodzaju cierpieniom, to 

narasta w nas podejrzenie, że kryje się za tym natura nie do pokonania – tym razem nasza 

psychiczna konstytucja”1.  

Gurdżijew zdawał sobie z tego sprawę, że sytuację tę mogą zmienić tylko sami ludzie. 

Wiedział, że będzie to możliwe wtedy, gdy zrozumieją oni, gdzie leżą przyczyny zła, co 

powinno obudzić silną wewnętrzną potrzebę zmiany sytuacji, to znaczy zmiany siebie. 

Może to nastąpić tylko w wyniku zmiany natury człowieka w efekcie ciężkiej pracy nad 

sobą, która prowadzi do rozwoju. Dlatego głównym zamierzeniem Gurdżijewa było 

ukazanie ludziom ich prawdziwej natury i pomoc w jej zrozumieniu, a także wskazanie 

takich metod pracy nad sobą, aby osiągnąć cel, tj. doprowadzić do koniecznych zmian. 

Pierwszym krokiem na drodze rozwoju jest zatem zrozumienie prawdziwej natury 

człowieka – swojej prawdziwej natury. 
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Aby ułatwić to zadanie, Gurdżijew przedstawia własny model funkcjonowania ludzkiego 

umysłu. Jest on całkowicie różny od modeli uznanych przez obecną naukę, i – zdaniem 

autora – przedstawia funkcjonowanie i zachowanie człowieka bardziej przekonująco niż 

istniejące teorie. Model ten był na ówczesne czasy rewolucyjny i nawet teraz, prawie po 

dziewięćdziesięciu latach, wiele jego elementów jest jeszcze niezidentyfikowanych, 

chociaż nieliczni psychologowie i badacze wysuwali zbliżone teorie. Ostatnie publikacje 

dotyczące teorii pracy umysłu człowieka wskazują na konwergencję z niektórymi 

aspektami modelu Gurdżijewa*. 

Przedstawienie modelu Gurdżijewa zacznijmy od ukazania cech mających dominujący 

wpływ na życie człowieka, to znaczy od opisania wielu głęboko zakorzenionych iluzji. 

Jedną z nich jest przeświadczenie, że jesteśmy niezmienni, mamy wolną wolę i pełną 

świadomość siebie. Praca umysłu człowieka przedstawiona jest jako wynik 

funkcjonowania wielu centrów odpowiedzialnych za wyspecjalizowane rodzaje 

działalności. Liczne problemy, z którymi boryka się człowiek, wynikają z niewłaściwej 

pracy jego centrów. Biorąc pod uwagę kryterium dominacji poszczególnych centrów, 

Gurdżijew wyróżnia wśród ludzi trzy typy. Do głównych i zupełnie unikatowych aspektów 

modelu przedstawionego przez Gurdżijewa należy identyfikacja czterech stanów 

świadomości człowieka, zwłaszcza że stan trzeci i czwarty nie są uznane przez główny nurt 

                                                 
*
 Halligan i Oakley polemizują z twierdzeniem, że wyższa umysłowa działalność ludzi wywodzi się 

z ich świadomości. Uważają, że myśli, idee, odczucia, a także umiejętność mówienia, pisania i inne 

czynności mózgu polegające na przekształcaniu informacji powstają na poziomie nieświadomym, a 

później przekształcają się w ciągłe świadome doświadczanie świata i siebie. Uważają, że w 

nieświadomej części mózgu istnieje ośrodek podejmujący decyzje, i nazywają go centralną 

wykonawczą strukturą (CWS). Ośrodek ten identyfikuje najważniejsze zadania wykonywane w 

danej chwili przez mózg, wybiera informacje, najlepiej opisujące stan mózgu podczas 

wykonywania tych zadań. CWS decyduje, które informacje będą dopuszczone do naszej 

świadomości. 

Halligan i Oakley do udowodnienia swojej tezy wykorzystują wyniki hipnozy. Stwierdzają, że u 

ludzi, którzy łatwo ulegają hipnozie, można wywołać odczucie ślepoty, głuchoty, paraliżu lub 

silnego bólu. Uważa się, że w przypadku hipnotycznej ślepoty, uważa się, że hipnotyzer może 

wpłynąć na CWS, aby przestała wybierać wizualne informacje i blokowała ich wejście do 

świadomości. (P. Halligan, D. Oakley, Greatest Myth of All, „New Scientist” , 18 November, 2000, 

s. 35) 
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zachodniej psychologii*. Większość ludzi znajduje się na drugim poziomie świadomości, 

dlatego zostaną pokrótce przeanalizowane główne cechy ich funkcjonowania na tym 

poziomie. Niestety opis modelu psychiki człowieka został tu przedstawiony w ogromnym 

skrócie i ma służyć przekazaniu Czytelnikowi zarysu najważniejszych elementów nauk 

Gurdżijewa. Może być też pomocny w zrozumieniu głównych problemów funkcjonowania 

człowieka.  

Trzy główne iluzje człowieka 

Większość ludzi uważa siebie za istotę logiczną i racjonalną i ma silne przekonanie, że 

sprawuje pełną kontrolę nad swoimi funkcjami psychicznymi. Przeświadczenie takie jest, 

według Gurdżijewa, główną przeszkodą w poznaniu swojej natury i dalszym rozwoju. 

Uważał on bowiem, że życie ludzi jest kształtowane przez wiele iluzji, które określają 

mniemanie człowieka o sobie i o innych. Poznanie i zrozumienie tych iluzji należy do 

pierwszych kroków na drodze zmiany człowieka. 

Główne iluzje współczesnego człowieka wynikają z olbrzymiego przeceniania stopnia 

rozwoju rodzaju ludzkiego. Objawiają się one jako: 

Iluzja jedności.  

Wyobrażamy sobie, że mamy jedną i niepodzielną wolę, jedno i niezmienne JA* 

Iluzja świadomości. 

Wyobrażamy sobie, że jesteśmy lub możemy być w pełni świadomi, kim jesteśmy i co 

robimy. 

Iluzja efektywności.  

Wyobrażamy sobie, że to, co my robimy, zależy od naszego wyboru i decyzji naszej woli. 

Iluzje człowieka istnieją tak długo jak istnieje ludzkość. J. G. Bennett* tak to ujmuje: „Z 

opisów przechowanych w sakralnych pismach walk i zmagań ludzkości  cztery, a 

nawetsześć tysięcy lat temu wynikają dwa ukryte fakty:  człowiek zawsze miał złudzenia 

                                                 
*
 Psychologia wschodnia identyfikuje wyższe stany świadomości 

*
JA reprezentuje niezależną jednostkę osobowości człowieka odpowiedzialnej za jego 

psychologiczne funkcje. 

*
 Bennett prowadził grupy Gurdżijewa i opublikował szereg książek na temat jego nauk. (Zobacz 

rozdział IX). 
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co do swojej prawdziwej sytuacji, i  formy tych urojeń zmieniały się z wiekami. Iluzje 

starożytnych wieków określamy jako prymitywną ciemnotę lub przesądy i dumni jesteśmy 

z ich zniszczenia, nie zauważając, że wynaleźliśmy nasze własne”2.  

Na Zachodzie iluzje całkowicie zdominowały ludzkość prawie aż do końca XIX wieku. W 

XX wieku zaczęły być podważane przez niektórych psychologów, ale mimo wszystko 

nadal kształtują nasze mniemanie o sobie. Traktujemy siebie i innych jako jednolite, 

świadome i efektywne istoty i spodziewamy się odpowiadających tym przekonaniom 

efektów swojej działalności. Jeżeli nie udały się nam niektóre przedsięwzięcia, to nie 

przypisujemy tego naszym iluzjom, ale własnemu pechowi i brakowi współpracy lub 

złośliwości innych, a w najlepszym razie naszemu brakowi uwagi i wysiłku. Tendencja 

szukania źródła niepowodzeń raczej w ludzkich słabościach niż przyznanie się do urojeń 

pokazuje, jak uniwersalna i silna jest władza iluzji nad człowiekiem. 

Iluzja jedności 

Zazwyczaj jeśli ktoś mówi „ja”, to ma na myśli całą swoją osobę i uważa za oczywiste, że 

pozostaje ona niezmienna, to znaczy nie zmienia się z upływem godzin czy nawet lat. 

Chociaż w jakiś sposób akceptujemy następujące z wiekiem zmiany, ma to jednak większy 

związek z nabieraniem doświadczenia i procesem starzenia się niż ze zmiennością 

procesów psychicznych. 

Uspieński tak to tłumaczy:  

„Iluzja jedności jest wytworzona w człowieku najpierw przez odczucie jednego fizycznego 

ciała, przez jego imię i nazwisko, które normalnie nie zmienia się, i przez wiele 

mechanicznych przyzwyczajeń, które są wpajane w niego przez edukację lub nabyte przez 

naśladowanie innych. Mając te same fizyczne odczucia, słysząc to samo imię i widząc te 

same przyzwyczajenia i skłonności, jakie mieliśmy zawsze, człowiek wierzy, że jest 

niezmienny”3. 

Może łatwiej będzie pojąć tę iluzję, jeżeli spojrzymy na typowe zachowanie człowieka w 

ciągu jednego dnia jego życia. Będzie to jeden dzień z życia mężczyzny w średnim wieku, 

wykształconego, inteligentnego, o szerokich zainteresowaniach, pracującego na 

odpowiedzialnym stanowisku w dużej firmie i dobrze zarabiającego. Ma on rodzinę – żonę 

i dwoje dorastających dzieci. 

Pewnego dnia obudził się rano, wstał i poczuł ból w klatce piersiowej, co bardzo go 

zaniepokoiło. To może być zawał serca – pomyślał – i to go całkowicie przygnębiło i 
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wprawiło w zły nastrój. Przy śniadaniu dowiedział się, że córka dostała się na studia, 

ogarnęła go radość i zdrowotne problemy przestały go nurtować. W czasie śniadania 

rozmowa zeszła na temat urlopu i nagle dowiedział się, że żona nie chce jechać nad jeziora 

– tak jak planowali – ale nad morze, gdzie jedzie jej przyjaciółka. Jest wściekły na żonę, bo 

to psuje jego plany, ale nie ma czasu na dyskusję, ponieważ śpieszy się do pracy. W pracy 

dowiaduje się, że to jego kolega, a nie on, dostał awans, o który tak zabiegał. Pojawiające 

się w pewnej chwili zawiść i zazdrość są nie do opanowania. Nasz bohater wyskakuje do 

kawiarni, gdzie spotyka kolegę ze znajomą. Ta znajoma wyraźnie jest nim zainteresowana, 

co wprawia go w doskonały humor. Po powrocie do pracy dowiaduje się od szefa, że jedzie 

służbowo do Ameryki, o co zabiegał przez ostatnie dwa lata. Jest zadowolony i 

zrelaksowany. Nawet przyjaźnie rozmawia z kolegą, konkurentem do awansu, i jest w 

świetnym nastroju. Po pracy idzie do lekarza na badania kontrolne i dowiaduje się, że ma 

wysokie ciśnienie i dużą nadwagę. Musi przestać palić, ograniczyć jedzenie i picie 

alkoholu, co wprawia go w przygnębiający nastrój. Po drodze do domu odwiedza samotnie 

mieszkającą matkę. Krytykuje ona jego zachowanie, jego żonę, dzieci i daje mu nauki, jak 

małemu chłopczykowi. Słucha cierpliwie, przytakując, ale jest bardzo zestresowany i 

napięty. Po powrocie do domu dowiaduje się, że żona pojedzie jednak nad jeziora, co 

poprawia mu samopoczucie i nastrój. Wieczorem przychodzi podpity nieletni syn, w 

związku z czym zaczyna mu prawić kazanie o szkodliwości alkoholu. Żona broni syna, co 

tylko pogarsza sytuacją i powoduje duże napięcie. Powraca ból w klatce piersiowej i 

poranne przerażenie. W tym momencie obiecuje sobie, że już więcej nie będzie 

denerwował się głupstwami. 

Widzimy, że w ciągu jednego dnia nastrój i sposób zachowania tego człowieka zmieniały 

się wiele razy. Czy jest w tym coś dziwnego? Można powiedzieć, że jest to zupełnie 

normalne. Wszyscy w mniejszym lub większym stopniu zachowujemy się podobnie. Ile 

razy nasz nastrój zmienia się w ciągu dnia – od zmartwienia do radości! Ile uczuć przewija 

się w ciągu kilku godzin, od miłości do nienawiści, od pokory do dumy. Ile razy 

zmieniamy całkowicie sposób zachowania w zależności od tego, z kim rozmawiamy – z 

szefem czy z podwładnym, z żoną, matką, ojcem, synem, kolegą, przyjacielem, kochanką, 

obcym itd. Gramy wiele ról jak najlepszy aktor. W jednym momencie jesteśmy szczodrzy, 

w drugim chytrzy, w jednym pełni troski, w drugim obojętni, w jednym poddańczy, w 

drugim dominujący, w jednym prawdomówni, w drugim kłamiący. Żaden aktor nie mógłby 

przeskakiwać z jednej roli do drugiej tak szybko i tak łatwo jak my i zarazem być tak 
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przekonujący. Różnica polega na tym, że aktor musi włożyć mnóstwo pracy, aby opanować 

daną rolę, a my przechodzimy od jednej do drugiej zupełnie nieświadomie, bez żadnego 

wysiłku, pracy czy koncentracji. Ktoś, kto nas nie zna, mógłby być zaskoczony, że 

zachowujemy się tak zmiennie i niekonsekwentnie, ale ktoś, kto zna nas dobrze – rodzice, 

mąż, żona czy dzieci – łatwo przewiduje nasze zachowanie i nie jest nim zdziwiony. Dla 

nich jest ono do przewidzenia, ale my nie czujemy, że postępujemy rutynowo. Dlaczego tak 

postępujemy i dlaczego nie widzimy swoich „aktorskich” ról?  

Gurdżijew tłumaczy to tym, że człowiek nie ma stałego JA. Każda myśl, każdy nastrój, 

każde pragnienie, każde doznanie jest wyrażone i odbierane przez inne JA. Człowiek nie 

ma pojedynczego JA, ale setki małych, oddzielnych JA, bardzo często sobie zupełnie 

nieznanych, nigdy nie spotykających się ze sobą lub odwrotnie – wrogich sobie, wzajemnie 

się wykluczających i nie zgadzających się ze sobą. Kiedy człowiek mówi albo myśli „ja”, 

za każdym razem jego JA jest inne, zależne od chwili, od nastroju. Czasem jest to myśl, 

pragnienie, kiedy indziej doznanie, następnie inna myśl, pragnienie i tak dalej bez końca. 

JA człowieka zmienia się bez przerwy zależnie od okoliczności, otoczenia, pogody, 

sytuacji itp. Człowiek nie kontroluje tych różnych JA, ponieważ nie zdaje sobie sprawy z 

ich istnienia. Uważa bowiem, że jest jednolity i niezmienny, że ma stałe JA, ma pełną 

świadomość i władzę nad sobą. 

Niektóre JA są bardziej dominujące niż inne, co zależy od wychowania, edukacji, rodziny, 

naśladowania innych, wpływów religii, grup społecznych i tradycji. Skutki funkcjonowania 

wielu JA są widoczne w braku stanowczości i konsekwentnego zachowania. Jedne JA 

mogą chcieć pracować, aby osiągnąć jakiś cel, podczas gdy inne buntują się i nie chcą mieć 

z tym nic wspólnego. Człowiek może podjąć decyzję, na przykład że nie będzie pił 

alkoholu. Problem tkwi jednak w tym, że JA, które podejmuje taką właśnie decyzję, nie 

stanowi o jej wykonaniu, odpowiedzialne za to jest bowiem drugie JA, a ono z taką decyzją 

nie może się zgodzić. Jedno JA może obiecać coś komuś ze zwykłej słabości czy próżności, 

a obiecujący człowiek ponosi konsekwencje tej obietnicy i musi za nią płacić. 

Nasze różne JA znajdują się na różnych poziomach. Niektóre JA są bardziej ograniczone w 

rozumieniu rzeczy, bardziej mierne, poślednie, biedne, zawistne i głupie. Inne JA są 

większe, bardziej rozważne, mądrzejsze. Jedne JA są chciwe, zachłanne, kłótliwe, 

zazdrosne i pożądliwe, inne zaś pokorne, szczodre, jeszcze inne próżne i negatywne. 

Człowiek o tylu różnych JA nie jest w stanie kierować swoim życiem. W praktyce życie 

kieruje człowiekiem, a on jedynie reaguje na różne wydarzenia, które przynosi dzień. 
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Reakcje jego są zupełnie automatyczne i poza kontrolą; zależą od JA, które w danym 

momencie sprawuje władzę. Człowiek, który może wydawać się ogromnie aktywny, jest w 

gruncie rzeczy pasywny, gdyż nie kontroluje i nie analizuje swoich reakcji. Człowiek, który 

nie rozumie swojego zachowania nie jest również w stanie zrozumieć zachowania innych 

ludzi i ich automatyzmu. Uniemożliwia mu to znalezienie racjonalnej metody 

rozwiązywania problemów i konfliktów międzyludzkich. 

Chociaż Gurdżijew nie wspomina o podświadomości człowieka w tym kontekście, łatwiej 

będzie zrozumieć pochodzenie różnorodności naszych JA i własną ignorancję wobec nich, 

jeżeli przyjmiemy, że wiele z nich pozostaje ukrytych w podświadomości. Podświadomość 

może kształtować i wpływać na nasze JA zupełnie bez udziału świadomości. Dlatego różne 

JA są zupełnie niewidoczne dla nas i uzewnętrzniają się jedynie w określonych sytuacjach. 

Są one szczególnie dominujące, choć nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. 

Zderzaki 

W człowieku istnieje wiele różnych JA, co powoduje wiele sprzecznych opinii, uczuć, 

sympatii i kierunków jego działań. Te JA są często sobie przeciwstawne, dążą do 

przeciwnych celów i prowadzą do niekonsekwentnego zachowania. Takie funkcjonowanie 

różnych JA spowodowałoby duże stresy, pozbawiło szacunku do siebie, poczucie pewności 

i właściwie uczyniłoby życie człowieka nie do zniesienia. Gdyby odczuwał on tkwiące w 

nim sprzeczności, niechybnie by zwariował. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, 

wytworzyły się w nim wewnętrzne bariery, które Gurdżijew nazywa „zderzakami”. W 

wagonach kolejowych zderzaki zmniejszają i łagodzą wstrząsy oraz czynią je 

niezauważalnymi, a człowieka chronią przed wstrząsami wynikającymi z działań różnych 

JA i przed konsekwencjami uświadomienia istniejących w nim sprzeczności. Zderzaki 

sprawiają, że życie człowieka jest znacznie łatwiejsze, a właściwie w ogóle możliwe. 

Wprowadzają one człowieka w stan błogi i spokojny. Dzięki nim jest przeświadczony, że 

jego postępowanie jest słuszne, i nie ma wyrzutów sumienia.  

Zderzaki działają jak blokady w naszym umyśle. Blokują realistyczne spojrzenie na nas 

samych, nie pozwalają na refleksje, krytykę i analizę własnej osoby. Ludzie, którzy są silni 

w życiu i którzy zostają przywódcami mają silne zderzaki. Są oni silni, ponieważ zderzaki 

chronią ich od zdania sobie sprawy ze szkód, jakie wyrządzają innym ludziom; nie 

powątpiewają w swoją wartość. Nigdy nie rozumieją własnego niewłaściwego zachowania 
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i postępowania, nigdy nie odczuwają potrzeby usprawiedliwienia swojego postępowania 

przed innymi.  

Blokujące funkcjonowanie zderzaków można zobaczyć obserwując stosunek ludzi do 

własnego zdrowia. Wszyscy mamy bardzo silnie rozwinięte JA, dbające o nasze zdrowie i 

o ochronę życia. Zwykła choroba często wprawia nas w stan obaw i powoduje, że robimy 

wszystko, aby dojść do zdrowia. Nawet na co dzień myślimy o tym, aby jeść zdrowo, brać 

witaminy, uprawiać ćwiczenia fizyczne czy korzystać ze świeżego powietrza. Ale ci 

dbający o zdrowie niszczą je bez zastanowienia przez nałogowe palenie tytoniu lub picie 

alkoholu. Chociaż medycznie udowodniono, że palenie jest bardzo szkodliwe, nie 

przeszkadza to dużej części społeczeństwa palić nałogowo, powodując tym ciężkie choroby 

i przedwczesną śmierć. Takie zachowanie wydaje się zupełnie nieracjonalne i całkowicie 

sprzeczne z naszą troską o zdrowie. Jest to możliwe, ponieważ JA odpowiedzialne za 

troskę o zdrowie nie komunikuje się z JA odpowiedzialnym za nasze palenie. Przyczyną 

tego są zderzaki, które blokują jakiekolwiek obawy wiążące się ze szkodliwością palenia. 

Inne blokujące działanie zderzaków możemy zaobserwować analizując swój stosunek do 

teorii Darwina (omawianej w rozdziale III). Teoria ta zakłada, że człowiek powstał w 

wyniku przypadkowego procesu mutacji genetycznych i naturalnej selekcji i odrzuca 

wszystkie duchowe wartości i potrzebę istnienia Boga, jest więc nie do pogodzenia z 

jakąkolwiek religią. Nie przeszkadza to wielu ludziom uznawać, a nawet propagować teorię 

Darwina, będąc jednocześnie praktykującymi wyznawcami religii i członkami Kościoła*. 

Wynika to z funkcjonowania zderzaków, które zapobiegają komunikacji JA 

odpowiedzialnego za nasz religijny światopogląd i JA odpowiedzialnego za intelektualne 

przekonania, ponieważ zdanie sobie sprawy z tak ogromnych sprzeczności w zachowaniu 

mogłoby wywołać ogromne stresy i zaburzenia psychiczne.  

Zderzaki mają również ogromny wpływ na kształtowanie moralności człowieka, która 

kieruje zachowaniem ludzi i składa się z różnych tabu, ograniczeń i zasad, czasem 

logicznie niewytłumaczalnych. Ale moralność jest względna. To co jest moralne w jednym 

kraju czy w grupie społecznej, jest niemoralne w innym kraju czy innej grupie społecznej. 

Jest to spowodowane tym, że moralność składa się ze zderzaków, które zależą od różnych 

                                                 
*
 Behe podaje, że w USA około 90 proc. naukowców jest wierzących i większość z nich popiera 

teorię Darwina. (M.J. Behe, Darwin’s Black Box, Touchstone, 1998) 
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warunków i historii życia społeczeństw, dlatego zostały ukształtowane odmiennie. Nie 

istnieje moralność wspólna dla wszystkich ludzi. W Europie mówi się, że istnieje 

moralność chrześcijańska, ale na skutek istnienia zderzaków nie ma ona nic wspólnego z 

naukami chrześcijańskimi. Chociaż przykazania religijne zakazują zabijania ludzi, to 

walczący żołnierze czy dowódcy wojskowi* na skutek istnienia zderzaków nie odczuwali 

na ogół wyrzutów sumienia zabijając miliony ludzi w czasie ostatnich dwóch wojen 

światowych, gdyż jest całkowicie moralnie usprawiedliwione zabijać przeciwnika, nawet 

kobiety i dzieci, dla wspólnego dobra. Ciekawe, że w niektórych krajach duża część 

społeczeństwa uważa, że korupcja nie jest niemoralna, chociaż przepisy prawne zabraniają 

korupcji, a organy sprawiedliwości walczą z nią, jednak jej istnienie jest akceptowane przez 

wiele ludzi. To właśnie zderzaki uniemożliwiają uświadomienie niszczącego dla 

społeczeństwa działania korupcji. 

Zderzaki nie są stworzone przez naturę, ale przez samego człowieka, bez udziału jego woli. 

Kształtują się stopniowo i powoli od wczesnego dzieciństwa. Zostają wytworzone przez 

rodzinę, szkołę i inne formy edukacji. Dzieci, które są otoczone przez ludzi ze zderzakami 

bardzo szybko uczą się, jak wytworzyć swoje własne zderzaki. Dzięki takiemu 

mechanizmowi powstawania zderzaków całe grupy komunalne, a nawet narody mają wiele 

identycznych zderzaków. Z jednej strony takie zderzaki pomagają utrzymać spójność tych 

grup, tworząc wspólną moralność, kulturę i sposoby zachowania, a z drugiej hamują postęp 

i blokują zmiany w społeczeństwie.  

Centra człowieka 

Istnienie wielu różnych JA Gurdżijew tłumaczy pracą centrów funkcjonowania człowieka. 

W człowieku istnieje kilka centrów i każde z nich jest odpowiedzialne za określoną 

działalność. Mogą działać zupełnie niezależnie od siebie lub komunikować się ze sobą. 

Centra można porównać do niezależnych komputerów, które są odpowiedzialne za 

działanie i kontrolę wszystkich funkcji człowieka. Funkcjonują one na różnych poziomach. 

Na najwyższym poziomie jest centrum intelektualne, na średnim – centrum emocjonalne, i 

                                                 
*
 Należy do nich m.in. angielski generał Harris odpowiedzialny za naloty „dywanowe” na Niemcy 

w czasie drugiej wojny światowej. W ich wyniku zginęły setki tysięcy kobiet i dzieci. Obecnie 

kwestionuje się celowość tych nalotów i ich wpływ na wyniki wojny.  
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na niższym centra ruchowe, instynktowne i seksualne. Centra te mają do spełnienia 

określone funkcje.  

Centrum intelektualne jest odpowiedzialne za twórcze i logiczne myślenie, odkrycia 

naukowe, wynalazki i myślenie analityczne. 

Centrum emocjonalne jest odpowiedzialne za twórczość artystyczną i odbieranie sztuki, 

emocje estetyczne, moralne i religijne, za odczucia i świadomość. 

Centrum ruchowe jest odpowiedzialne za kontrolę ruchów ciała, np. działalność sportową, 

taniec i pracę fizyczną. 

Centrum instynktowne odpowiada za kontrolę wewnętrznych narządów, za intuicję i 

instynktowne zachowanie.  

Centrum seksualne jest odpowiedzialne za seksualne zachowanie, atrakcję, pożądanie i 

zaspokojenie.  

Każde centrum ma swój rozum, pamięć i skojarzenia. Na przykład rozum instynktownego 

centrum jest zupełnie inny niż centrum intelektualnego. Rozum instynktownego centrum 

jest bardzo rozwinięty. Kieruje on pracą całego organizmu, tysiącami jego części, 

procesami biochemicznymi, zapewniając, że działają w pełnej harmonii. Na przykład w 

czasie choroby centrum instynktowne koordynuje walkę z chorobą wyzwalając w tym celu 

dostateczną ilość energii. Dlatego centrum to może na przykład przejąć energię z centrum 

ruchowego – i wtedy człowiek czuje się zmęczony – lub nawet z centrum emocjonalnego i 

wtedy człowiek czuje się spokojniejszy i przestaje przejmować się tym, czym przejmował 

się zazwyczaj. Wszystkie biologiczne kontrole ludzkiego organizmu są poza zasięgiem 

centrum intelektualnego, ponieważ nie byłoby ono w stanie myśleć o tysiącach różnych 

biochemicznych funkcji. Centrum intelektualne zazwyczaj koncentruje się tylko na jednej, 

maksymalnie dwóch sprawach naraz. 

Rozum centrum emocjonalnego różni się znacznie od rozumu centrum intelektualnego. Na 

przykład centrum intelektualne nie może zrozumieć wielu odcieni tego samego uczucia 

normalnie doznawanych przez człowieka. Osoba, która sama niczego nie odczuwa, mimo 

usilnej analizy nie potrafi zrozumieć odczuć drugiego. Dlatego tylko centrum emocjonalne 

może szybko odczuwać wewnętrzne stany i emocje innych ludzi, podczas gdy centrum 

intelektualne musiałoby długo obserwować i analizować zachowanie tych ludzi, aby je 

prawidłowo zidentyfikować.  

Centrum ruchowe ma jeszcze inny typ rozumu. Na przykład kieruje ono wieloma 

mięśniami w czasie chodzenia lub rzucania kamieniem. Centrum to również przeprowadza 
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różne obliczenia, ale są one inne niż analizy centrum intelektualnego. Centrum ruchowe nie 

używa słów ani liczb, ale może np. obliczyć bardzo precyzyjnie pozycję szabli szermierza 

lub ruchy ciała tancerza z szybkością znacznie przewyższającą szybkość obliczeń centrum 

intelektualnego. Pamięć centrum ruchowego jest zupełnie inna od pamięci centrum 

intelektualnego, i np. pozwala pianiście zapamiętać nawet dziesiątki tysięcy nut granych na 

koncercie.    

Centrum seksualne pełni bardzo ważną rolę w działalności człowieka i jest głównym 

motorem wielu naszych działań. Niestety, bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, 

ponieważ funkcje centrum seksualnego są instynktowne. Centrum seksualne nigdy nie 

pracuje samodzielnie, ponieważ uzależnione jest od pozostałych centrów. Brak 

zrozumienia wpływów i oddziaływania centrum seksualnego jest częstym źródłem 

poważnych psychicznych problemów człowieka. 

Poza podstawowymi pięcioma centrami istnieją dodatkowo: wyższe centrum intelektualne i 

wyższe centrum emocjonalne. Centra te są w pełni rozwinięte u każdego człowieka, ale nie 

zdajemy sobie sprawy z ich obecności, ponieważ nie są one połączone z innymi centrami. 

Wyższe centrum intelektualne używa symbolicznego języka, a wyższe centrum 

emocjonalne języka mitycznego, dlatego aby móc z nich korzystać, potrzebne są specjalne 

ćwiczenia. Centra te w praktyce mogą być używane tylko przez ludzi na wyższym 

poziomie świadomości* i dlatego nie są istotne dla przeciętnego człowieka.  

Każde z pięciu centrów jest podzielone na trzy części: wyższą – intelektualną, średnią – 

emocjonalna i niższą – mechaniczną. I tak np. emocjonalna część intelektualnego centrum 

będzie odpowiedzialna za poszukiwanie wiedzy, pragnienie poznania i zrozumienia 

wiedzy. Mechaniczna część tegoż centrum będzie zajęta między innymi rutynową 

rozmową, powtarzaniem cudzych myśli, cwaniactwem, krańcowym dzieleniem 

wszystkiego na czarne lub białe. Cechuje ją brak głębokości i różnicowania, brak 

subtelności i delikatności. Mechaniczna część emocjonalnego centrum odpowiedzialna jest 

za pożądanie i pragnienia, osobiste emocje, lubienie–nielubienie. Emocjonalna część 

ruchowego centrum odpowiedzialna jest za odczucia przyjemności związane z ruchem, 

sportami czy tańcami. Emocjonalna część instynktownego centrum jest między innymi 

                                                 
*
 Zobacz rozdział VIII 
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odpowiedzialna za miłość matki do dziecka, ślepą miłość, zazdrość i namiętność itp.4 

Przykłady działalności podstawowych centrów i ich trzech części pokazuje tabela 15. 

Tabela 1 

Centra funkcjonowania człowieka 

 

Centrum 

Przykłady działalności 

część mechaniczna część emocjonalna część intelektualna 

Ruchowe automatyczne 

refleksy, ruchy, 

sport – jazda na 

rowerze; 

naśladowanie na 

niskim poziomie 

 

przyjemność 

związana z ruchem 

i grami sportowymi; 

naśladowanie na 

wyższym poziomie 

– aktorstwo, 

 

uczenie się nowych 

ruchów, np. w 

balecie; nauka 

jazdy; 

fizyczna praca 

twórcza – 

budowanie czegoś 

Instynktowne odczucia zmysłów – 

smak, zapach; 

nieprzyjemne 

sensacje – ból, 

zmęczenie, głód 

instynktowna miłość 

matki, zazdrość, 

szał wojenny, strach 

różne intuicje, 

przeczucia 

Seksualne odczucia seksualne seksualna atrakcja i 

zaspokojenie; 

seksualna frustracja 

wyobrażenia o 

seksie; 

percepcja seksu 

Emocjonalne emocje: lubienie –

nielubienie, 

pożądanie; 

mechaniczne 

wyrażanie emocji – 

gestykulacja 

emocje religijne; 

emocje estetyczne; 

emocje moralne: 

mogą prowadzić do 

rozwoju 

świadomości 

twórczość 

artystyczna 

 

Intelektualne uczenie się na 

pamięć, 

powtarzanie czyichś 

zdań i myśli; 

wścibstwo, 

cwaniactwo, 

kombinowanie; 

rejestracja wydarzeń 

pragnienie poznania 

wiedzy; 

szukanie 

zrozumienia, 

wyobraźnia 

wyższego rodzaju 

intelektualne 

i naukowe 

konstrukcje, 

twórcza myśl, 

odkrycia, nowe idee 

 

W ciągu bardzo krótkiego czasu zachowanie człowieka może znajdować się pod wpływem 

różnych części tego samego centrum. Części centrów pracują niezależnie od siebie i ich 

wpływ może się zmieniać bez kontroli człowieka. I tak w czasie rozmowy kontrola jej 

przebiegu może ciągle się zmieniać i przechodzić np. od mechanicznej do emocjonalnej i 

następnie do intelektualnej części naszego centrum intelektualnego bez zastanowienia i bez 

udziału świadomości. Rozmowa ta np. może zacząć się od formalnych grzeczności, przejść 
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do poszukiwania zrozumienia, a następnie zakończyć się analizą sytuacji i osiągnięciem 

jakiegoś kompromisu. 

Opisując centra człowieka, Gurdżijew koncentrował się na zasadach funkcjonowania 

umysłu i nie usiłował ich lokalizować. Ostatnie badania neuropsychologiczne wskazują, że 

można zidentyfikować położenie głównych centrów w mózgu. Według MacLeana, 

amerykańskiego neurologa, mózg człowieka składa się z trzech odrębnych mózgów, każdy 

z własną specyficzną inteligencją i pamięcią. Zidentyfikował on niektóre funkcje 

emocjonalne we wczesnym, prymitywnym, wywodzącym się od pierwotnych ssaków, 

drugim mózgu składającym się z układu limbicznego i przysadki mózgowej w 

śródmózgowiu, podczas gdy intelektualne funkcje człowieka są zlokalizowane w 

zewnętrznych warstwach kory mózgowej6. Badania wykazały, że wiele funkcji, 

zaliczonych przez Gurdżijewa do centrum instynktownego, takich jak strach, agresja, 

poczucie głodu, poczucie węchu i smaku, jest ulokowanych w drugim mózgu. 

Negatywne części centrów 

Każde centrum, z wyjątkiem seksualnego, ma części pozytywną i negatywną. W centrum 

intelektualnym pozytywna część jest odpowiedzialna za potwierdzanie, czyli za mówienie 

TAK. Negatywna część odpowiedzialna jest za negacje i mówienie NIE. Bez negatywnej 

części, centrum intelektualne nie byłoby w stanie myśleć, ponieważ myślenie wymaga 

porównywania. Aby przeprowadzać porównanie, musimy dokonać wyboru pomiędzy TAK 

i NIE, musimy wybrać pomiędzy akceptacją a odrzuceniem. Te dwie części centrum 

powinny współpracować jak para ostrzy w nożyczkach, ale u niektórych ludzi ich praca jest 

zakłócona. Negatywne myślenie nie jest połączone z myśleniem pozytywnym, co daje 

zdeformowany obraz rzeczywistości. W wyniku tego procesu powstaje niekontrolowane 

myślenie negatywne, które przejawia się w różnych formach i prowadzi do tego, że ludzie 

myślą negatywnie o sobie, o innych, o życiu, praktycznie o wszystkim. Negatywnie 

nastawiona osoba zawsze znajdzie błąd, zawsze rozdzieli włos na czworo i znajdzie dziurę 

w całym. Co gorsza, taki człowiek nic nie może na to poradzić, ponieważ złe 

funkcjonowanie jego centrum intelektualnego pozostaje poza jego kontrolą. Działanie 

wyłącznie pozytywnej części centrum intelektualnego jest rzadkie i charakteryzuje osoby 

„święte”, które nigdy nie widzą negatywnych stron życia i potencjalnych niebezpieczeństw. 

Łatwo wierzą one nieuczciwym ludziom i dlatego nie potrafią chronić siebie i bliskich 

przed oszustami. 
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Centrum instynktowne zawiaduje dwoma wyraźnymi stanami: przyjemności i bólu 

odpowiadającymi pozytywnej i negatywnej części. Całe instynktowne życie jest 

dominowane przez te dwa stany. Negatywna część pełni również rolę strażnika, ostrzegając 

nas przed niebezpieczeństwem, np. poparzenia się.  

Negatywna część centrum emocjonalnego jest źródłem negatywnych emocji.  

Nie jest to część wrodzona, jak w przypadku centrum intelektualnego, i nie ma z góry 

określonych funkcji do spełnienia. Część ta zazwyczaj została nabyta w dzieciństwie przez 

osobisty kontakt z dorosłymi. Jest ona kształtowana stopniowo, kiedy dziecko naśladuje 

zachowanie dorosłych.. Ich tony głosu, wyraz twarzy, zdania, które są wynikiem 

negatywnych emocji dorosłych*. Ich negatywne odczucia przekazywane są dziecku, które 

je absorbuje i zaczyna samo wytwarzać negatywne emocje, których przejawami są m.in. 

kapryszenie, żalenie się, 

zły humor itp. Ponieważ ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że są to odczucia szkodliwe, 

nie są stanie przerwać tego cyklu uczenia. Nie będzie przesadą powiedzieć, że rzadko kiedy 

centrum emocjonalne pracuje właściwie i w wielu przypadkach jest odpowiedzialne za 

nasze żałosne życie i za zatruwanie życia innym. 

Niewłaściwe funkcjonowanie centrów 

Prawidłowe funkcjonowanie człowieka zależy od używania centrów właściwych dla danej 

działalności. Jeżeli np. mamy osiągnąć jakiś cel, który wymaga analizy i zrozumienia 

sytuacji i wybrania właściwej metody działania, to powinniśmy odwołać się do centrum 

intelektualnego, ale jeżeli coś nam nie wychodzi i napotykamy trudności, bardzo często 

zaczynamy denerwować się i wtedy kierowanie obejmuje centrum emocjonalne. W takiej 

sytuacji nie mamy szansy osiągnięcia celu i musimy najpierw ochłonąć i uspokoić się przed 

podjęciem kolejnych kroków. Jeżeli jednak negatywna część naszego centrum 

emocjonalnego przejmie władzę, możemy nawet zaniechać osiągnięcia tego celu.  

Człowiek wykonujący automatyczną pracę w fabryce, np. regularne uderzanie młotkiem, 

może tak bardzo koncentrować się na jej wykonywaniu, że angażuje również centrum 

intelektualne. Jest to przykład niepotrzebnego użycia tego centrum, zupełnie wystarczające 

jest bowiem do takiej pracy centrum ruchowe. Używanie niepotrzebnych centrów 

                                                 
*
 Negatywne emocje opisane są w dalszej części tego rozdziału. 
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powoduje znaczne zwolnienie tempa pracy, niepotrzebne zużycie dodatkowej energii i 

szybkie zmęczenie.  

Aby wykonywać efektywnie niektóre skomplikowane czynności, jak jazda na rowerze czy 

prowadzenie samochodu, musimy włączać centrum ruchowe. Wiemy, że na początku 

nauki, kiedy wykonując te czynności korzystamy z centrum intelektualnego, nasze wyniki 

są bardzo marne i jesteśmy ogromnie zmęczeni niepotrzebnym wydatkowaniem energii, co 

gorsza, nie możemy wykonywać tych czynności z właściwą szybkością. Po zakończeniu 

nauki czynności te wykonujemy szybko i bez stresu, stosując wyłącznie centrum ruchowe. 

Ważne jest więc abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jakiego centrum używamy, gdy np. 

chcemy usprawnić swoje działanie.  

Często zdarza się, że kiedy podejmujemy jakąś osobistą decyzję, np. dotyczącą 

małżeństwa, opieramy ją tylko na decyzji swego emocjonalnego centrum, które mówi 

TAK, podczas gdy ignorujemy centrum intelektualne, które mówi NIE, lub na odwrót. 

Takie przeciwstawne przeświadczenia prędzej czy później doprowadzą do poważnego 

konfliktu małżeńskiego. Jeszcze gorsza jest sytuacja, gdy na decyzję o małżeństwie 

wpływa głównie centrum seksualne. Dlatego ważne decyzje nie powinny być 

podejmowane wyłącznie przez jedno centrum. Podjęcie właściwej decyzji wymaga 

podstawowego zrozumienia działania wszystkich naszych centrów i rozważenia sytuacji z 

punktu widzenia każdego centrum. 

Centrum seksualne jest bardzo ważne dla ogólnego działania i prawidłowego rozwoju 

człowieka. Centrum to nie ma części negatywnej i normalne doznania seksualne są 

przyjemne lub neutralne. Na skutek niewłaściwej pracy innych centrów, seksualne centrum 

może być pod wpływem negatywnej części centrum emocjonalnego lub instynktownego. 

W takim wypadku ludzie mogą doznawać nieprzyjemnych odczuć związanym z seksem, w 

wyniku czego będą go unikali. Takie odczucia czasem uznawane są błędnie za cnotę lub 

zaletę, podczas gdy w rzeczywistości są przejawem choroby. Połączenie centrum 

seksualnego z intelektualnym może zbytnio pobudzać wyobraźnię seksualną i prowadzić to 

tego, że w skrajnych przypadkach nasze potrzeby seksualne zaspokajane są wyłącznie 

przez wyobraźnię. Połączenie z centrum emocjonalnym może prowadzić do 

sentymentalizmu i zazdrości, a połączenie z centrum instynktownym – do okrucieństwa i 

masochizmu.  

Każde centrum ma przeznaczoną pewną ilość energii na swoje funkcjonowanie. Ale może 

zdarzyć się, że dominujące centrum intelektualne, ruchowe lub emocjonalne „rabuje” 
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energię z centrum seksualnego, uniemożliwiając właściwe funkcjonowanie człowieka w 

sferze życia seksualnego*. Energię seksualną, która jest użytkowana przez inne centra, 

można rozpoznać przez specyficzną, gwałtowną i intensywną działalność tych centrów. I 

tak centrum intelektualne nie tylko tworzy coś, ale np. walczy o coś, krytykuje i proponuje 

nowe kontrowersyjne teorie. Centrum emocjonalne nawraca na „prawdziwą” wiarę, głosi 

ascetyzm, straszy piekłem i mękami lub, z drugiej strony wywołuje, rewolucję, wzmaga 

terror, przemoc i rasizm. Centrum ruchowe, kiedy zajmuje się sportem, bije rekordy, 

zdobywa szczyty, wygrywa wyścigi, zwycięża konkurentów itp. I tak ludzie, którzy 

obsesyjnie pragną osiągnąć „szczyty sukcesu”, do realizacji swoich celów wykorzystują 

głównie energię seksualną. 

Niewłaściwe zastosowanie części centrów  

Każda część danego centrum ma określoną funkcję do spełnienia w zależności od 

okoliczności i wymagań sytuacji. Wiele naszych problemów wynika z tego, że często 

używamy niewłaściwej części naszego centrum7. Wybór części centrum może być 

kontrolowany przez nas, ale jest to związane z poziomem koncentracji. U przeciętnego 

człowieka możemy rozróżnić trzy poziomy koncentracji:  

– koncentrację zerową, która powoduje automatyczną pracę centrów,  

– koncentrację, która nie wymaga dużego wysiłku,  

– koncentrację zależną od woli człowieka, która wymaga wysiłku.  

Pierwszy poziom koncentracji związany jest z pracą mechanicznych części wszystkich 

centrów. Poziom drugi łączy się z emocjonalnymi, a poziom trzeci z intelektualnymi 

częściami centrów. Wyższy poziom koncentracji powoduje, że pracujemy z udziałem 

bardziej świadomej części swoich centrów.  

Jak wiemy, emocjonalna część centrum intelektualnego związana jest z pragnieniem 

zdobycia wiedzy, szukaniem odkryć i poznawaniem prawdy. W tej części koncentracja nie 

wymaga wysiłku, gdyż jest podtrzymywana przez zainteresowanie przedmiotem. To samo 

odnosi się do innych centrów, gdy np. ich część emocjonalna dostarcza przyjemnych 

wrażeń, emocji, doświadczenia.  

                                                 
*
 Freud stwierdza, że człowiek nie ma niewyczerpanej energii psychicznej do swojej dyspozycji i 

dlatego może wykonać swoje zadania społeczne tylko kosztem swojego libido – energii seksualnej. 

(S. Freud, Civilization and its Discontents, v.XXI, The Hogarth Press, London 1961, s.86) 
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Intelektualna część centrum intelektualnego, pracującego nad dowodami, tworzeniem, 

poszukiwaniami i wyjaśnieniami, nie może pracować bez silnej koncentracji. Jeżeli uczymy 

się np. prowadzenia samochodu, to centrum ruchowe musi pracować w części 

intelektualnej, a to wymaga całkowitej koncentracji. Praca w tej części musi więc być 

kontrolowana siłą naszej woli, ponieważ nie odczuwamy przyjemności i nie widzimy 

natychmiastowych korzyści ze swojej pracy.  

Mechaniczna część jest najbardziej automatyczną częścią każdego centrum i ludzie 

najczęściej postępują według nakazów tej właśnie części. Trzeba wyjaśnić, dlaczego tak się 

dzieje. Wynika to z faktu, że używanie tej części centrów nie wymaga żadnej koncentracji i 

uwagi i dlatego zaczyna ona funkcjonować automatycznie, bez naszej kontroli. Na przykład 

w czasie konwersacji włączenie mechanicznej części intelektualnego centrum powoduje, że 

człowiek przeprowadza ją „bezmyślnie”, bez intelektualnego wysiłku, używając 

zapamiętanych informacji, opinii prawie nieświadomie. Część mechaniczna nigdy nie 

powinna odpowiadać na pytania skierowane do całego centrum, np. wymagające 

intelektualnej oceny sytuacji. W przypadku niewłaściwego funkcjonowania mechaniczna 

część odpowiadająca na pytania, będzie sięgała do utartych powiedzeń i zdań, wyrażeń 

żargonowych i sloganów. Będzie mówiła stereotypowo, jak urzędnik odpowiadający 

dziesiątki razy na te same pytania lub jak polityk prowadzący kampanię wyborczą. W wielu 

przypadkach ludzie nie wiedzą, że tak odpowiadają, ponieważ nie koncentrują się, nie chcą 

lub nie potrafią myśleć lub po prostu są za leniwi; nie dostrzegają wagi samodzielnego 

myślenia i wolą opierać się na opiniach innych. 

Prawidłowo pracujące mechaniczne części centrów powinny być odpowiedzialne za 

kierowanie naszym codziennym życiem i jego rutynowymi czynnościami. Mają one ważną 

funkcję do spełnienia, ponieważ nie obciążają naszego umysłu niepotrzebną pracą. 

Używając tylko mechanicznych części centrów, człowiek może nawet stosunkowo dobrze 

funkcjonować w znanych i ustalonych warunkach. Nie jest on jednak zdolny do 

przystosowania się do jakichkolwiek zmian w swoim życiu, do nowych sytuacji, jak np. do 

nowej pracy czy ułożenia sobie życia po rozwodzie. Nie wykorzystuje swojej wiedzy i 

rozumu, po prostu zachowuje się jak robot. Tacy ludzie nie są zdolni do zrozumienia 

sytuacji nie należących do ich codziennego „światka”, nie są zainteresowani zrozumieniem 

problemów swoich i innych ludzi czy ogólnych problemów społecznych.  

Trzy typy człowieka  
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W zależności od względnej wagi funkcjonowania indywidualnych centrów człowieka 

Gurdżijew wyróżnia trzy podstawowe grupy ludzi: 8 

Człowiek typu pierwszego ma swój środek ciężkości w centrum ruchowym i 

instynktownym. Jego zachowanie i sposób bycia są określone głównie przez 

funkcjonowanie tych centrów. Na poziomie intelektualnym uczy się głównie na pamięć i 

przejmuje opinie i światopogląd od autorytetów. Mając dobrą pamięć, może osiągnąć dobre 

wyniki w nauce i może uchodzić za wykształconego. Artystycznie będzie zainteresowany 

sztuką realistyczną i sensualną. W religii będzie szukał obrządków i ceremonii. W życiu 

będzie podejmował decyzje instynktownie i szybko. Zachowanie jego może być 

pompatyczne i prawdopodobnie nie będzie miał poczucia humoru. Sukcesy zawodowe 

może odnosić w sporcie, biznesie lub wojsku.  

Człowiek typu drugiego jest kierowany głównie przez centrum emocjonalne. Intelektualnie 

będzie dzielił wiedzę na tę, w którą wierzy i na tę, w którą nie wierzy bez zagłębiania się w 

fakty. Ma silne przekonania religijne, rasowe i polityczne, które mogą prowadzić do braku 

tolerancji. Artystycznie lubi sztukę sentymentalną. W religii szuka wiary i miłości. W życiu 

kieruje się odczuciami i emocjami i na nich opiera swoje decyzje. Może odnosić sukcesy w 

dziedzinach artystycznych, polityce lub Kościele. 

Człowiek typu trzeciego pozostaje głównie pod wpływem centrum intelektualnego. Cechują 

go logiczne, analityczne myślenie i dosłowna interpretacja. Lubi prace abstrakcyjne i 

teoretyczne. W sztuce interesuje go odkrywcza i intelektualna strona oraz nowości. W 

religii zajmie się dowodami i argumentami. Decyzje podejmuje po długiej analizie kiedy 

ma wszystkie dane. Może odnosić sukcesy w nauce, technice, medycynie lub w dziedzinie 

prawa. 

Typy te przedstawiają bardzo uproszczony obraz człowieka. W praktyce u każdego 

człowieka działają trzy centra w różnych proporcjach. Również aktywność poszczególnych 

części centrów jest głęboko zróżnicowana. Dlatego rzeczywiste funkcjonowanie człowieka 

jest bardziej skomplikowane niż to wynika z przedstawionej typologii. W związku z tym 

zaklasyfikowanie człowieka nie jest prostym zadaniem i wymaga właściwej obserwacji i 

analizy jego zachowania. 

Warto też wspomnieć, że np. typologia Junga9 jest bardzo zbliżona do podziału na typy 

Gurdżijewa. Jung dzieli funkcje świadomości na cztery grupy ułożone w dwóch parach: 

myślenie –uczucia i intuicja – zmysły. Według niego człowiek należący do danego typu ma 

głównie rozwiniętą jedną funkcję, druga zaś z tej pary jest nierozwinięta i dlatego 
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podrzędna. Pozostałe dwie funkcje pełnią role pomocnicze. Jung nie wydziela funkcji 

ruchowych i seksualnych, które istnieją u każdego człowieka. Jego funkcje intuicyjne i 

zmysłowe odpowiadają różnym częściom centrów ruchowych i instynktowych w typologii 

Gurdżijewa, któregosystem modeluje fizyczne i psychiczne funkcjonowanie przeciętnego 

człowieka, podczas gdy Jung koncentruje się głównie na aspektach psychicznych.  

Stany świadomości człowieka 

Uważamy, że pomijając stany chorobowe i uzależnień, człowiek spędza życie w dwóch 

stanach: snu i świadomości. Kiedy budzimy się ze snu to przechodzimy w stan pełnej 

świadomości, którą zachowujemy aż do chwili zaśnięcia. Zachodnia psychologia, w 

przeciwieństwie do wschodniej, stwierdza, że człowiek w stanie obudzenia jest w pełni 

świadomy i że nie ma innych poziomów świadomości.  

Gurdżijew uważa, że istnieje więcej stanów świadomości, niż jest ogólnie przyjęte, i 

rozróżnia cztery stany świadomości człowieka: 

sen 

stan świadomości na jawie  

świadomość siebie 

obiektywna świadomość 

Sen 

We śnie spędzamy jedną trzecią, a nawet jeszcze większą część swojego życia. Gurdżijew 

uważał, że celem snu jest wytworzenie specjalnych substancji regenerujących umysł. Do 

wytworzenia tych koniecznych substancji nie jest potrzebny długi sen. Powodem dużego 

zapotrzebowania na sen jest to, że nasz sen jest bardzo niewydajny i ludzie spędzają 

większość czasu w stanie przejściowym między snem i obudzeniem. Są nim marzenia 

senne. Centra funkcjonowania nigdy nie śpią i ich działanie nigdy nie ustaje. W czasie 

marzeń sennych połączenia pomiędzy centrami nie są przerwane, ponieważ pojawianie się, 

odczuwanie i zapamiętywanie snów jest wynikiem interakcji pomiędzy centrami. W 

głębokim śnie połączenia te są przerwane i wtedy nie mamy żadnych snów czy innych 

doznań. Gurdżijew twierdził, że głównie w czasie głębokiego snu zachodzi właściwy 

proces odpoczynku naszych centrów i regeneracji umysłu*. 

                                                 
*
 Ostatnie badania wykazały, że faza, w której śnimy, objawiająca się szybkimi ruchami oczu (ang. 

Rapid Eye Movement, REM), jest również konieczna do właściwego odpoczynku człowieka. 
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Stan świadomości na jawie 

Stan świadomości na jawie uznany jest przez psychologię zachodnią jako jedyny i pełny 

stan świadomości człowieka. Psychologowie uważają, że tym stanie możemy swoją uwagę 

kierować w sposób dowolny – na zewnątrz lub do wewnątrz. W tym stanie mamy wolną 

wolę i możemy czynić co chcemy. Gurdżijew uważał, że to, co człowiek nazywa 

świadomością, nie jest w pełnym sensie świadomością, jaką człowiek może osiągnąć. W 

tym stanie człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że porusza się, odczuwa emocje czy myśli, 

ale świadomość tych funkcji jest bardzo mglista i zmienna. Większość z nich odbywa się 

automatycznie i człowiek często nie zdaje sobie sprawy i nie rozumie dlaczego tak, a nie 

inaczej, mówi i działa. 

Przekonanie ludzi, że cały czas są świadomi siebie, wynika z faktu, że w chwili kiedy 

pytamy siebie, czy jesteśmy świadomi, to oczywiście jesteśmy świadomi. Przeszło sto lat 

temu William James, sławny psycholog i największy filozof amerykański, porównywał 

usiłowanie obserwowania stanu własnej nieświadomości do usiłowania włączenia lampy 

(gazowej), aby zobaczyć, jak wygląda ciemność. Używając przykładu bardziej 

nowoczesnego, możemy porównać obserwowanie nieświadomości do obserwowania 

ciemności wewnątrz lodówki, kiedy ją otwieramy. Niezależnie jak szybko otwieramy 

drzwi, zawsze widzimy w niej światło. 

Dla spostrzegawczego obserwatora jest zupełnie oczywiste, że ludzie mogą myśleć, czuć, 

działać, nie będąc w pełni świadomi tego, co robią. Wiemy, że możemy wykonywać wiele 

prostych czynności, a nawet prowadzić samochód bez udziału świadomości. Rejestrujemy 

wydarzenia, analizujemy niebezpieczeństwa i działamy zupełnie automatycznie. Czasem 

przyłapujemy się na tym, że powiedzieliśmy czy zrobiliśmy coś bezwiednie. Nazywamy te 

stany roztargnieniem, zapomnieniem, zagubieniem się w myślach lub po prostu 

zmęczeniem, ale nigdy nie przyjdzie nam do głowy, że przez pewien czas byliśmy 

nieświadomi, gdyż na ogół pamiętamy wydarzenia z tego okresu. 

Koestler twierdził, że poziom świadomości człowieka zmniejsza się proporcjonalnie do 

przyzwyczajeń. Kiedy uczymy się czegoś nowego, wymaga to zwiększonej świadomości. 

Kiedy nabierzemy umiejętności, możemy wykonywać określone czynności zupełnie 

nieświadomie. Tak trudna czynność, jak np. sprowadzanie samolotu do lądowania wymaga 

ogromnej koncentracji pilota, ale nie wymaga jego świadomości, ponieważ wykonywane 

czynności są tak wyuczone, że stają się automatyczne, podobnie jak u pilota 

automatycznego. 



 32 

W większości sytuacji stan braku świadomości jest niezauważalny, gdyż nie powoduje 

groźnych konsekwencji, a czasem wręcz przeciwnie. W dobrze znanych okolicznościach 

funkcjonujemy w częściach mechanicznych swoich centrów bez dużych stresów i wysiłku 

psychicznego.  

Stan świadomości na jawie charakteryzuje to, że ludzie nie mogą „pamiętać siebie”, to 

znaczy rozumieć, dlaczego postępują tak, a nie inaczej, jakie były przyczyny ich stanu 

psychicznego. Ludzie nie są zdolni analizować siebie i ich życie mija automatycznie, bez 

chwili refleksji i spojrzenia w głąb siebie. Nawet ich życie religijne składa się z 

automatycznych obrzędów i rytuałów. Ludzie pozostający w tym stanie nie usiłują 

zrozumieć innych i nigdy nie zaprzątają ich trudne pytania i wątpliwości. Mają gotowe 

stereotypowe odpowiedzi w różnych sytuacjach. Nie chcą poznać siebie, ponieważ 

uważają, że wiedzą o sobie wystarczająco dużo. Jeżeli nawet zauważą u siebie coś 

dziwnego, to nie dopuszczą tego do swojej świadomości. Nie kontrolując swoich procesów 

myślowych, są podatni na różne sugestie i wpływy zewnętrzne. Tacy ludzie często bardzo 

cierpią i wpadają w depresje, ale w takich stanach szukają pomocy w środkach 

uspokajających, alkoholu lub narkotykach. 

Gurdżijew uważa, że większość ludzi żyje jakby zawieszona w płytkiej hipnozie, we 

„śnie”, i przechodzi przez życie w stanie minimalnej uwagi. Jeżeli świadomość człowieka 

jest uśpiona, to – jak powiada Gurdżijew – ów człowiek jest uśpiony. Na udowodnienie 

prawdziwości takiego stanu rzeczy używa on bardzo przekonywającego argumentu. „Jak to 

możliwe, żeby ludzie posiadający pełną świadomość mogli się nawzajem mordować w 

czasie ostatnich wojen dla osiągnięcia jakichś trywialnych i iluzyjnych celów”. Tylko 

ludzie „uśpieni” byliby w stanie to robić. 

Proces zapadania się w „sen” zachodzi już w dzieciństwie na skutek nauczania, 

wychowania i przykładu dawanego przez dorosłych. Bardzo często dzieci wykazują objawy 

obudzenia i widzą świat inaczej niż dorośli. Przejawia się to zazwyczaj w „dziecinnych 

pytaniach”, na które dorośli na ogół nie potrafią odpowiedzieć, ponieważ nie zastanawiali 

się nad tymi problemami, i wtedy zbywają dzieci mówiąc „nie zawracaj mi głowy”. Po 

pewnym czasie, w wyniku takich nauk, dzieci zaczynają traktować swoje pytania jako 

„głupie”, przestają pytać i same zapadają w „sen”, z którego nigdy się nie obudzą.  

Stan świadomości siebie 
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Pojęcie stanu świadomości siebie zostało po raz pierwszy wprowadzone na Zachodzie 

przez Gurdżijewa. Uspieński tak o tym pisze: „Człowiek nie wie ani nawet nie podejrzewa 

istnienia trzeciego stanu świadomości. I nie może go podejrzewać, ponieważ jeśliby się mu 

wytłumaczyło, czym jest trzeci stan świadomości, to znaczy na czym on polega, wówczas 

stwierdziłby, że jest to jego zwykły stan”10.  

Stan ten nie był jeszcze studiowany przez akademicki nurt psychologii, ponieważ zdarza 

się on ludziom bardzo rzadko i w wyjątkowych sytuacjach. Może pojawić się, gdy np. 

jesteśmy w dużym niebezpieczeństwie, w zupełnie nowych i trudnych warunkach, w czasie 

gwałtownych przeżyć lub bardzo silnych stresów. W takiej chwili zaczynamy zdawać sobie 

sprawę, że naprawdę istniejemy, że życie jest cenne, że rzeczy materialne nie mają 

znaczenia. Te przebłyski trwają krótko, ale wprowadzają nas w stan euforii i głębokiego 

zadowolenia. Na przykład ludzie, którzy przeżyli wojnę, walczyli i byli narażeni na 

ogromne niebezpieczeństwa, wciąż powracają do tych traumatycznych wydarzeń, 

ponieważ, o dziwo, te właśnie wydarzenia nadały sens całemu ich życiu, dały jakieś 

spełnienie się, po prostu po raz pierwszy poczuli się prawdziwymi ludźmi. 

Analizując psychikę człowieka, Jung wyróżnia centrum psychiczne, które można powiązać 

ze stanem świadomości siebie i które nazywa Jaźnią11. Jaźń u Junga jest symbolem 

psychicznej całości człowieka, zawiera bowiem wszystkie składowe jego psychiki – 

świadome i nieświadome. Jaźń kieruje naszą psychiką, ale jest zwykle poza naszą 

świadomością, a więc i kontrolą. Poznanie Jaźni przez człowieka daje mu wiedzę o 

zawartości jego własnej i zbiorowej nieświadomości i zasadniczo wpływa na zmianę jego 

zachowania i stosunku do innych ludzi. Kiedy Jaźń zostaje odkryta i zasymilowana przez 

świadome Ego, przejmuje ona dominującą rolę, podczas gdy Ego pozostaje centrum naszej 

świadomości na jawie. Nawiązując do Junga, możemy powiedzieć, że w stanie 

świadomości siebie pewne nieświadome składniki naszej psychiki zostały ujawnione, 

dzięki czemu stajemy się świadomi wielu swoich myśli i odczuć.  

Ostatnio psychologia transpersonalna zajęła się studiowaniem wyższych stanów 

świadomości. Christina i Stanislav Grofowie 12 podają, że u niektórych ludzi, na skutek 

wstrząsów psychicznych, stresów, poważnych chorób, a u kobiet niekiedy w wyniku 

emocjonalnych stresów w czasie porodu, zawartość podświadomości zaczyna przenikać do 

świadomości, pomagając w psychicznej stabilizacji i zmieniając całkowicie osobowość 

człowieka. Nazywają oni taki stan człowieka duchowym stanem wyjątkowym. Ludzie 

będący w tym stanie doświadczają niezwykłych i gwałtownych psychicznych doznań, które 
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w wielu przypadkach mają symptomy choroby psychicznej. Współczesna medycyna 

zachodnia, nie zdając sobie sprawy ze źródła tych procesów, traktuje takie stany jako 

psychozy powstające z nieznanych przyczyn i tłumi je za pomocą silnych środków 

uspokajających. Ludzie, którzy przeszli przez taki proces bez farmakologicznej interwencji, 

osiągają głębokie zrozumienie siebie i świata, nabierają też innego stosunku do 

doświadczanych wydarzeń. Opisują oni przeżycia, które można zakwalifikować jako 

mistyczne lub boskie. Przykłady takich stanów możemy znaleźć w Piśmie Świętym, np. 

fragmencie mówiącym o nawróceniu św. Pawła13, w pismach św. Teresy z Ávila, w 

dziełach takich poetów jak William Blake, Walt Whitman czy filozofów, jak np. Lao-Tsy. 

Prawdopodobnie misja Joanny d’Arc powstała również w wyniku osiągnięcia przez nią 

podobnego stanu świadomości14.  

W praktyce tylko nieliczne, specjalnie predysponowane jednostki mogą spontanicznie 

osiągać dostęp do swojej podświadomości. Prawdopodobnie należą do nich wybitni poeci, 

malarze i kompozytorzy, którzy przedstawiają zawartość swojej podświadomości w 

formach artystycznych. Dla większości ludzi droga ta nie jest jednak zamknięta. Gurdżijew 

uważa, że dzięki ciągłej pracy nad sobą możemy osiągać coraz częstsze momenty 

świadomości siebie, ale wymaga to olbrzymiej koncentracji i wysiłku. Osiągnięcie tego 

stanu jest pierwszym i najważniejszym stopniem w rozwoju człowieka.  

Obiektywna świadomość 

Czwarty poziom świadomości jest najwyższy, jaki człowiek może osiągnąć. Jest to poziom 

absolutnej świadomości porównywalny ze świadomością boską. Człowiek posiadający 

obiektywną świadomość ma jedno prawdziwe i niezmienne JA, które w pełni kontroluje 

jego życie. Posiada on wolną wolę i wie, co ma czynić. Stan ten pozwala mu na widzenie 

rzeczywistości taką, jaką naprawdę jest, a jego percepcja nigdy nie znajduje się pod 

wpływem jakichkolwiek subiektywnych czynników. 

Używając terminologii Junga, można powiedzieć, że stan obiektywnej świadomości zostaje 

osiągnięty, kiedy człowiek pozna swoją Jaźń i w pełni zasymiluje zawartość 

nieświadomości do sfery świadomości. 

W wielu religiach wskazuje się na możliwość dojścia do tego stanu świadomości, który 

nazywany jest oświeceniem. Prawdopodobnie istniały jednostki, które były w stanie 

osiągnąć oświecenie, ale dla przeciętnego człowieka jest to niemożliwe. Droga do 
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osiągnięcia obiektywnej świadomości prowadzi przez rozwój świadomości siebie, ale 

Gurdżijew nie podaje, w jaki sposób można do tego celu dojść. 

Systemy świadomości w filozofii wschodniej  

Cztery poziomy świadomości przedstawione przez Gurdżijewa prawdopodobnie wywodzą 

się z bogatych filozoficznych tradycji religii wschodnich. Przekonanie, że istnieje wiele 

poziomów świadomości jest bardzo ważnym składnikiem wschodnich systemów 

religijnych i metafizycznych, takich jak hinduska wendanta, buddyjska yogakara, zen czy 

tybetańska wajrajana. Systemy te wyróżniają na ogół pięć lub więcej poziomów 

świadomości, a za najwyższy uważają stan świadomość absolutnej. Są również stany 

odpowiadające świadomości siebie i medytacji, zbiorowej podświadomości, intelektualnym 

refleksjom i woli życia. Systemy te, znacznie lepiej niż zachodnie, tłumaczą 

skomplikowaną strukturę życia psychicznego i wyższych doznań człowieka. Słabość 

wschodniej psychologii tkwi w braku dokładnego zrozumienia zachowania człowieka w 

stanie świadomości na jawie i uwzględniania ważnej roli podświadomości.  

Systemy świadomości w tradycji zachodniej 

Tradycje zachodniej psychologii powstały dopiero w ostatnich dwóch stuleciach. Jednym z 

najwcześniejszych zwolenników teorii wielopoziomowej świadomości był William James, 

który twierdził, że „nasza normalna świadomość w stanie obudzenia jest tylko jedną 

specjalnego rodzaju świadomością, podczas gdy oddzielone od niej najcieńszym 

parawanem istnieją formy zupełnie innej świadomości. Możemy przejść przez życie, nie 

podejrzewając ich istnienia, ale wystarczy zastosować specjalny bodziec i pojawią się w 

pełni… Opis świata, który pomija inne formy świadomości, nie może być uważany za 

kompletny”15. 

Oficjalne naukowe spojrzenie na człowieka w XX wieku było zdominowane przez 

psychologię behawiorystyczną i psychiatrię kliniczną. Oba te kierunki zupełnie ignorowały 

wyższe poziomy świadomości i uważały inne jej stany, poza normalnym stanem czuwania, 

za patologiczne. W latach sześćdziesiątych pojawił się nowy kierunek w psychologii 

nazwany psychologią transpersonalną16. Głównymi pionierami tego kierunku byli Abraham 

Maslow, Ken Wilber i Stanislav Grof. Maslow tak sformułował ówcześnie istniejący stan 

wiedzy: „To, co uważamy w psychologii za normalne, jest w rzeczywistości 

psychopatologią przeciętności i jest tak niedramatyczne i rozpowszechnione, że nawet tego 

nie zauważamy”.  
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Psychologia transpersonalna wyodrębniła i zajęła się innymi stanami świadomości, a 

zwłaszcza związanymi ze stanami specjalnymi i doświadczeniami religijnymi i 

duchowymi. Psychologia transpersonalna nawiązała do psychologii Junga, a szczególnie do 

podświadomości zbiorowej, do koncepcji wstrząsu narodzin Ranka 17 i do psychologii 

wschodniej. Wilber zaproponował tezę, że świadomość człowieka jest w formie spektrum – 

czyli wielowarstwowej struktury z wieloma pośrednimi pasmami18. System swój oparł w 

dużej mierze na tradycjach wschodnich, ale nawiązał również do modelu świadomości 

Gurdżijewa. 

Widoczne jest, że w psychologii zachodniej wzrasta zainteresowanie wyższymi stanami 

świadomości poza stanem świadomości na jawie. Wynika to z konieczności wytłumaczenia 

zaobserwowanych zjawisk i stanów psychicznych, które nie mogą być wytłumaczone przez 

model tradycyjny. 

Cechy człowieka na drugim poziomie świadomości 

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym cechom człowieka w stanie jego świadomości na jawie. 

Są one przyczyną psychicznych cierpień i nie pozwalają człowiekowi na uświadomienie 

sobie swojej sytuacji, przez co blokują możliwości usunięcia przyczyn tych cierpień. Cechy 

te również utrzymują człowieka w iluzji dotyczących własnych możliwości i powodują, że 

nie widzi on potrzeby dążenia do wyższego poziomu świadomości. Do cech utrudniających 

nam życie należą między innymi: podatność na utożsamianie i uwzględnianie oraz 

niekontrolowane tworzenie emocji negatywnych. Do cech blokujących rozwój człowieka 

trzeba zaliczyć również iluzję świadomości i efektywności.  

Utożsamianie 

Utożsamianie się jest u każdego człowieka najczęściej spotykanym stanem, ale 

najtrudniejszym do zdefiniowania. Spróbujmy wytłumaczyć to na przykładzie. Człowiek 

może znajdować się w stanie depresji, bać się czegoś lub czuć się dotkniętym, urażonym 

lub zagniewanym, jednym słowem, ulegać jakimś nieprzyjemnym doznaniom. Kiedy 

odczucie jego JA i odczucie jego stanu są tożsame, to znaczy jego JA bezpośrednio odbiera 

te uczucia, wtedy zachodzi wewnętrzne utożsamienie. Człowiek w tej sytuacji utożsamia 

się ze sobą i jego JA kieruje jego nastrojem.  

Utożsamianie się polega na całkowitym oddaniu się swoim myślom, pragnieniom, 

problemom czy sytuacji bez zdawania sobie z tego sprawy. Jest to tak silne, że nie dociera 

do naszej świadomości, jak głęboko jesteśmy w tym pogrążeni. Kiedy utożsamiamy się z 
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jedną myślą czy emocją, inne myśli i emocje dla nas nie istnieją. W takim stanie 

utożsamianie przejmuje władzę nad życiem i całkowicie kontroluje nasze postępowanie, 

można zatem powiedzieć, że zastępuje naszą świadomość. 

W stanie utożsamienia nie jesteśmy zdolni spojrzeć krytycznie na daną sytuację, 

przeanalizować ją i zobaczyć „drugą stronę medalu”. Jest to rodzaj obsesji, od której 

bardzo trudno jest się uwolnić. Co gorsza, utożsamianie prowadzi do „racjonalnego” 

tłumaczenia własnego postępowania, przez co jesteśmy całkowicie przekonani o jego 

słuszności. Utożsamianie jest nadzwyczaj silnym stanem i trzyma nas jak w żelaznych 

kleszczach. Cała uwaga człowieka kieruje się wtedy na zewnątrz, na to, co właśnie 

spowodowało utożsamianie, i nie jest on zdolny obserwować swojego wnętrza – to znaczy 

swojego zachowania i analizować swoich myśli. Utożsamianie się z jakimś problemem 

powoduje, że nie jesteśmy w stanie zdać sobie sprawy z tego jak nasze zachowanie odbija 

się na innych, a przede wszystkim na najbliższych, na rodzinie.  

Może łatwiej jest zrozumieć stan nieutożsamiania się. Zachowujemy się wówczas jak 

neutralny świadek, który obserwuje np. awanturę, jaką robi mu współmałżonek, ale 

emocjonalnie nie jest do niej wciągnięty, to znaczy słucha oskarżeń i zarzutów i spokojnie 

na nie odpowiada. Jeżeli możemy wyobrazić sobie taką sytuację, to zdamy sobie sprawę, 

jak bardzo trudno jest nie utożsamiać się. 

Aby zrozumieć zasięg i głębię działania utożsamiania się, rozważmy kilka typowych 

przykładów. Bardzo często spotykane jest utożsamianie się matki z przekonaniem, że 

przyszły czy obecny współmałżonek jej córki czy syna jest niedobry i zupełnie 

nieodpowiedni. Jest to szeroko znany w każdej kulturze „problem teściowej”, który jest 

często przedmiotem dowcipów. Ale jest to problem bardzo poważny, ponieważ to 

utożsamianie matki bardzo często skłóca, a nawet niszczy małżeństwo lub, w najlepszym 

przypadku, komplikuje życie jej dzieci. Jednocześnie matka jest święcie przekonana, że 

bardzo kocha i ingeruje w sprawy swoich dzieci wyłącznie dla ich dobra.  

Utożsamianie się np. z brakiem pieniędzy może doprowadzić do nadmiernej pracy, np. na 

kilku etatach, zapominaniu o urlopie, rodzinie i o własnym zdrowiu. Bardzo częstym 

„racjonalnym” wytłumaczeniem takiego postępowania jest stwierdzenie: „robię to dla 

rodziny, dla dzieci”, ale nie dochodzi do świadomości, że właśnie rodzina najbardziej na 

tym cierpi. Człowiek w podobnej sytuacji finansowej, ale nie utożsamiający się z nią, 

poszuka innych rozwiązań, np. pomyśli, jak zmniejszyć wydatki, wyrzeknie się niektórych 
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rzeczy i tak będzie kontrolował godziny pracy, aby mieć czas dla rodziny, znajomych, na 

odpoczynek i na swoje zainteresowania. 

Ludzie, którzy włożyli dużo pracy i wysiłku, aby coś osiągnąć i przegrali, mogą się 

również utożsamiać z tą sytuacją. Czują oni wewnętrzny smutek, monotonię i frustrację. 

Uważają, że życie jest niesprawiedliwe, że powinno im wieść się lepiej i że inni są 

szczęśliwsi od nich. Z drugiej strony są zadowoleni, że nie potrzebują więcej walczyć, 

ryzykować, i mogą żyć spokojnie w ciepłym poczuciu bierności i podziwiających ich 

gronie przyjaciół. 

Człowiek może również utożsamiać się ze sobą. To znaczy może być przeświadczony o 

swojej ważności, mądrości, zdolnościach, zasługach czy popularności. Ma on silne 

poczucie własnej wartości i jest zawsze zadowolony z siebie. Uważa, że zawsze ma rację i 

że inni powinni spełniać jego życzenia. Jest ogromnie wrażliwy na wszelką krytykę i 

wymaga ciągłej adoracji. Takie utożsamianie się ze sobą bardzo często jest „zawodową 

chorobą” sławnych aktorów i gwiazd filmowych. 

Trzeba zrozumieć, że każde utożsamienie się jest szkodliwe. Nawet jeżeli jest to 

utożsamienie ze swoją pracą, zainteresowaniami lub hobby, co uważa się za cechę 

pozytywną, nazywając ją entuzjazmem, pasją, zapałem itp. Ale w rzeczywistości ten zapał 

zniewala, a negatywne jego skutki odczuwa najbliższa rodzina, która zostaje zapomniana i 

odsunięta na drugi plan. Człowiek utożsamiony ze sobą nie będzie interesował się innymi 

zagadnieniami, innymi ludźmi, a co gorsza, nie potrafi psychicznie odpoczywać. Jest on 

bogaczem z Nowego Testamentu, o którym Chrystus mówi, że „łatwiej jest wielbłądowi 

przejść przez ucho igielnie, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego…”19 Jest to 

często cytowana i najmniej zrozumiana przypowieść z Biblii. Nawet apostołowie nie 

rozumieli, co kryje się w tej przypowieści. Człowiek utożsamiony ze sobą jest jak ślepiec – 

nie widzi bliźniego swego, nie może więc być prawdziwym chrześcijaninem. 

Najtrudniej jest pojąć, że człowiek poprawnie zachowujący się w życiu, wypełniający 

swoje obowiązki, pomagający innym, a nawet walczący z narażeniem życia może być 

przysłowiowym „bogaczem” z przypowieści Chrystusa, ponieważ utożsamia się ze sobą i 

działa zgodnie z własnym o sobie wyobrażeniem, a nie z poczucia miłości bliźniego. 

Uwzględnianie 

Utożsamianie się z tym, co myślimy o innych ludziach, i z tym, co inni ludzie myślą i 

czego spodziewają się po nas, nazywa się uwzględnianiem. Gurdżijew rozróżnia dwa 
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rodzaje uwzględniania – wewnętrzne i zewnętrzne. Uwzględnianie wewnętrzne to myślenie 

o tym, co inni myślą o nas, jak nas traktują i jaki mają do nas stosunek. U podłoża 

uwzględniania wewnętrznego leży przekonanie, że racja jest po naszej stronie, a inni jej nie 

mają, że ludzie powinni mieć lepszy do nas stosunek i traktować nas lepiej. Gdy na 

przykład kelner nie przyszedł, kiedy go wołaliśmy, lub nie dostaliśmy awansu w pracy, 

wówczas myślimy, że jesteśmy niedoceniani, dręczy nas to, możemy nawet nabrać 

podejrzliwości i wrogiego stosunku do ludzi. Ogarnia nas poczucie niesprawiedliwości i 

oburzenia na innych. Ludzie, kiedy są obrażeni na innych, często mówią „Ty nie wiesz, 

kim ja jestem”, to znaczy uważają, że ktoś może nie wiedzieć, jacy ważni i wartościowi 

jesteśmy. 

Czasem ludzie tak przejmują się tym, co mówią o nich lub naśmiewają się inni, że jest to 

powodem ich wiecznej udręki. Z uwzględnianiem łączy się robienie obrachunków. 

Zaczynamy odczuwać, że ludzie są nam coś winni, że zasługujemy na lepsze traktowanie, 

nagrody, uznanie i wszystko to zapisujemy w swojej psychicznej książce rachunkowej. 

Pamiętamy wszystko, co daliśmy innym, co otrzymaliśmy i jakie ponieśliśmy straty. Tacy 

ludzie żalą się nad sobą i potrafią wiele mówić o swoich cierpieniach, o 

niesprawiedliwościach, jakich doznali. Niektórzy dopiero po kilku kieliszkach opowiadają, 

jak źle byli traktowani, jak nigdy nie mieli szansy w życiu, jak ich nikt nie rozumie, jakie 

ciężkie mieli dzieciństwo, jak złego dostali małżonka i jak każdy jest winny ich 

niepowodzeń, z wyjątkiem ich samych. Takie odczucia zabierają całą energię i radość życia 

i czynią człowieka niepełnosprawnym.  

Niektórzy stawiają się ponad innymi ze względu na życiowe cierpienia i choroby, których 

doświadczyli. Uważają, że przydaje im to wartości i stawia wyżej od innych. Czują się 

głęboko obrażeni, jeżeli inni, zamiast ich podziwiać za ciężkie życie, zaczynają mówić o 

swoich cierpieniach.  

Uwzględnianie zewnętrzne jest przeciwieństwem uwzględniania wewnętrznego i polega na 

przystosowaniu się do ludzi, do ich sposobu rozumowania, do ich wymagań. Polega na 

dawaniu pomocy i wsparcia innym, okazywaniu dobrego serca bez oczekiwania na 

wdzięczność czy jakiekolwiek korzyści dla siebie. Zewnętrzne uwzględnianie wymaga 

znajomości ludzi, rozumienia ich gustów, nawyków i uprzedzeń, a jednocześnie wiąże się 

ono z olbrzymią władzą nad sobą i olbrzymią samokontrolą. Zewnętrzne uwzględnianie jest 

praktyką wczuwania się w inne osoby i praktyką taktu; jest prawdziwym całkowitym 

uwzględnianiem innej osoby. Wymaga wysiłku, odpowiedzialności i stałości uwagi, ale w 
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zamian zmniejsza napięcia międzyludzkie, przynosi polepszenie stosunków między ludźmi, 

a zatem ułatwia życie nam i innym20. 

Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że uwzględnianie zewnętrzne może zmienić się w 

wewnętrzne, gdybyśmy zaczęli oczekiwać wdzięczności, a nie dostali jej, np. opiekujemy 

się kimś w chorobie, a nasze poświęcenie nie zostanie docenione przez tę osobę po jej 

wyzdrowieniu. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że samo zewnętrzne uwzględnianie jest 

nagrodą i osoba dająca pomoc nie powinna spodziewać się niczego w zamian, tak jak np. w 

przypadku rodziców opiekujących się swoimi dziećmi.  

Negatywne emocje 

Zwykle zdajemy sobie sprawę ze swoich silnych negatywnych emocji. Jeżeli kogoś 

nienawidzimy, bo ktoś nam zrobił krzywdę, lub z kimś się kłócimy, to nie mamy 

wątpliwości co do własnych uczuć. Jeżeli silnie odczuwamy emocje, to bardzo trudno jest 

nam pozbyć się ich. Towarzyszą nam one, kiedy idziemy spać i kiedy wstajemy. Człowiek, 

którego nienawidzimy, staje się diabłem, który ciągle nas prześladuje. Znaczy to, że 

dostaliśmy się pod jego władzę. Niekontrolowane negatywne emocje stają się siłą niszczącą 

nasze życie i często przysparzają nam znacznie więcej szkody niż pierwotna krzywda 

wyrządzona przez znienawidzonego sprawcę. 

Jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że również nasze przeciętne codzienne życie 

wypełnione jest wieloma negatywnymi emocjami. Gdybyśmy analizowali bardzo uważnie 

swoje myśli, komentarze, opinie, rozmowy z najbliższymi, to zawsze znaleźlibyśmy w nich 

jakieś negatywne składniki, głęboko ukryte lub zakamuflowane przez życzliwość, troskę o 

czyjeś dobro, poczucie sprawiedliwości itp. Jeżeli myślimy automatycznie, np. o kochanym 

współmałżonku, to nie w kategoriach „jaki to wspaniały człowiek”, ale często negatywnie 

„na pewno się spóźni”, „przyniesie bezużyteczny prezent”, a o najbliższej przyjaciółce „ale 

się umalowała”, „tyle plotkuje” itp. Można powiedzieć, że są to drobiazgi, ale ponieważ są 

one związane z naszymi negatywnymi emocjami, to wytwarzają w nas automatyczne 

negatywne odczucia, które zawsze są szkodliwe. Negatywne emocje stają się częścią naszej 

kultury, naszego życia społecznego. Zastanówmy się, ile razy mówimy: „jaki rząd jest 

niezaradny”, „jacy sąsiedzi hałaśliwi”, „jaka młodzież rozpuszczona”, „jaka korupcja 

wszędzie”, „jak wszystko drożeje”. To tylko mały przykład naszych codziennych rozmów. 

Nie jest istotne, że pewne stwierdzenia mogą być prawdziwe, ale ważne jest, że właśnie te 

wybieramy selektywnie spośród wielu, również pozytywnych faktów. Szereg przyczyn 



 41 

negatywnych emocji jest zupełnie nieistotnych – ktoś nam się nie ukłonił, nie odpowiedział 

na pytanie, zapomniał o imieninach itp., a w nas wrze i jesteśmy pod napięciem. Zwykła 

rozmowa mogłaby wiele wyjaśnić i usunąć wiele przyczyn gniewu lub stresów, ale nie 

podejmujemy jej, bo nie pozwalają nam na to negatywne emocje. 

Każda sytuacja, jaką napotykamy w życiu, ma negatywne aspekty i każdy człowiek, z 

którym mamy do czynienia, ma negatywne cechy, dlatego nie potrzebujemy daleko szukać 

przyczyn negatywnych odczuć. Jesteśmy przekonani, że naszym negatywnym emocjom 

winni są inni ludzie lub niesprzyjające okoliczności. Jednak naprawdę negatywne emocje 

nie mogą być skutkiem przyczyn zewnętrznych. Negatywne emocje tkwią w nas, a inni 

ludzie lub okoliczności mogą je jedynie wyzwalać. Emocje te mają dwa składniki: 

utożsamianie się i negatywną wyobraźnię. Utożsamianie się pełni bardzo ważną rolę w 

powstawaniu negatywnych emocji, ponieważ zaćmiewa nasz umysł, nie pozwala na 

właściwy osąd sytuacji ani wzięcie pod uwagę innych jej aspektów. 

Negatywne emocje przejawiają się w różnych formach i mają różne natężenie. Ludzi 

cechuje ogromny repertuar negatywnych odczuć. Do silnych negatywnych emocji należą: 

gniew, zawiść, rozpacz, nienawiść i strach. Do łagodniejszej grupy należą: lenistwo, 

próżność, żal nad sobą, depresja, urazy, znudzenie, irytacja i różne rodzaje 

sentymentalnych odczuć, nie wyłączając tego, co potocznie nazywa się humanitaryzmem i 

charytatywnością. Są też formy negatywnych intelektualnych uprzedzeń, jak: cynizm, 

niepotrzebne argumentowanie, pesymizm i podejrzliwość. Jest grupa negatywnych emocji, 

które powszechnie nie są uważane za negatywne, np. szowinistyczny patriotyzm – dzielący 

ludzi na „my, lepsi”, i „oni, gorsi”, głęboka religijność – dzieląca ludzi na „my, wierni”, oni 

„niewierni”, które mogą doprowadzić do krwawych i brutalnych konfliktów. Lista ta 

mogłaby być niezmiernie długa. Nawet pozytywne stany emocjonalne ludzi są bardzo 

niestabilne i bardzo szybko mogą zmienić się w odczucia negatywne w wyniku napływu 

negatywnych emocji z zewnątrz. Można więc powiedzieć, że negatywne emocje dominują 

nad zachowaniami ludzi. Według Uspieńskiego, światem rządzi nie seks czy siła, ale 

negatywne emocje. Są one odpowiedzialne za większość zła na Ziemi. 

Wiele negatywnych emocji jest bardzo trudno zidentyfikować, ponieważ dają nam skrycie 

nawet pewne zadowolenie. Na przykład, gdy mówimy dziecku „nie dotykaj tego, bo się 

pobrudzisz”, czy „nie biegaj, bo się przeziębisz”, to uważamy się za bardzo dobrych i 

dbających rodziców. Jeżeli wytykamy komuś, że robi coś źle, to uważamy, że dbamy o 

niego i robimy to dla jego dobra. Co gorsza, niektórzy ludzie lubią być negatywni, 
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ponieważ znajdują satysfakcję w ranieniu innych i dlatego lgną do swoich negatywnych 

emocji bardziej niż do czegokolwiek innego. Ludzie są również bardzo dumni z niektórych 

swoich negatywnych emocji. Postrzegają siebie na przykład jako twardych, nieugiętych, 

skrupulatnych, moralnych, choć w rzeczywistości ich negatywne emocje prowadzą do 

gnębienia i podporządkowania sobie innych.  

Uspieński zaobserwował, że często w obliczu wielkiego kryzysu lub niebezpieczeństwa 

ludzie nie są negatywni21. W takich sytuacjach starają się pomagać sobie i znajdują 

pozytywne rozwiązania. Tylko błahe okoliczności wywołują negatywne emocje. Przyczyną 

tych stanów jest dominacja mechanicznej części naszych centrów, dlatego że nasze 

negatywne odczucia przychodzą automatycznie. Gdybyśmy urodzili się z negatywnymi 

emocjami, to nigdy nie moglibyśmy się ich pozbyć. Ponieważ na szczęście są one nabyte i 

całkowicie bezużyteczne do naszego funkcjonowania, więc mamy szanse na ograniczenie 

ich oddziaływania. Według Uspieńskiego ludzie w ogóle nie mają prawdziwych 

pozytywnych emocji, wszystkie one mogą być bowiem zmienione w emocje negatywne22.  

Szczególną właściwością negatywnych emocji jest to, że tkwią w nas jeszcze długo po 

usunięciu przyczyny ich powstania i tworzą nowe negatywne emocje. Jest to bardzo 

widoczne w wewnętrznym uwzględnianiu, które powoduje, że ludzie przez lata kultywują 

w swoim wnętrzu pretensje i żale do innych. 

„Kłamanie” 

Gurdżijew twierdził, że nieuniknioną cechą naszej świadomości na jawie jest kłamanie. Nie 

chodzi tu o świadome kłamstwa towarzyskie, dla wygody, dla ochrony siebie, dla 

otrzymania jakiejś korzyści lub dla nieranienia innych. Mówimy tu o kłamstwach 

odnoszących się do nas samych, do własnego zachowania i swoich stanów psychicznych. 

Ludzie stosunkowo rzadko umyślnie kłamią, kiedy mówią o sobie, a często zdarza się, że 

kłamiąc myślą, że mówią prawdę. Najbardziej szkodliwe jest kłamanie nieświadome, a 

zwłaszcza oszukiwanie siebie. Gurdżijew nazywał kłamaniem mówienie o sprawach, 

których nie znamy i o których nic nie wiemy.  

Fromm, wybitny myśliciel XX wieku, tak pisze o kłamaniu: „Freud wykazał, że w kwestii 

prawdy wszyscy w mniejszym lub większym stopniu oszukujemy samych siebie. Nawet 

jeśli dochowujemy szczerości wobec tego, co naprawdę świadomie myślimy, 

najprawdopodobniej dalej kłamiemy, ponieważ nasza świadomość jest «fałszywa»"23. W 

jednym z przykładów ilustrujących oszukiwanie siebie Fromm opisuje przywódcę 
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uprawiającego politykę, która może prowadzić do wojny. Jego prawdziwe motywacje mogą 

obejmować żądzę własnej sławy i chwały, jednak on sam przed sobą będzie uważał, że jego 

działania w całości wyznaczane są patriotyzmem i poczuciem odpowiedzialności za własny 

kraj. 

Nieświadome kłamanie jest wynikiem różnych procesów. Wiele kłamstw wytwarzają 

zderzaki, które automatycznie kontrolują działania, myśli i mowę człowieka, chroniąc 

przed ujawnianiem sprzeczności między przeciwstawnymi działaniami naszych różnych 

JA. Kłamstwo jest również wynikiem błędnej oceny własnych możliwości, swojej 

prawdziwej sytuacji i swoich uczuć. Na przykład w czasie ślubu składamy przysięgę 

miłości i wierności na całe życie, ale jest to obietnica nie do spełnienia, gdyż wymagałoby 

to stałości i niezmienności naszego JA, a to jest praktycznie niemożliwe. Inny rodzaj 

kłamstwa to przypisywanie sobie właściwości, których nie mamy, np. mocy i wolnej woli, 

możliwości zmiany siebie, gdy tego chcemy. Uważamy też, że posiadamy prawdziwą 

wiedzę o sobie. 

Kłamstwa powstają też w wyniku utożsamiania się i uwzględniania. Są one potrzebne, bo 

pomagają wytłumaczyć i usprawiedliwić nasze utożsamione działania. Jeżeli utożsamiamy 

się z jakimś stanem, np. pracą, to będziemy przekonywali siebie i innych jak nasza praca 

jest ważna dla firmy, nauki, ludzkości etc., jacy jesteśmy niezastąpieni, że bez nas firma 

upadłaby itp. W naszym przekonaniu to nie są kłamstwa, ale oczywista prawda. W takich 

sytuacjach kłamstwa są najbardziej przekonujące i bardzo trudne do uświadomienia ich 

sobie.  

Praca negatywnej części naszego centrum emocjonalnego jest również źródłem olbrzymiej 

liczby kłamstw. Często negatywne emocje powstają w wyniku „przekłamania” sytuacji. 

Nabieramy przekonania, że ktoś jest niedobry, niesprawiedliwy, złośliwy, itp. – na ogół jest 

to wynikiem naszych wewnętrznych kłamstw. Wszystkie negatywne emocje powodują 

kłamstwa i zniekształcają rzeczywistość. Jeżeli człowiek ma nastawienie negatywne, to z 

reguły zawsze „kłamie”. Według Gurdżijewa, w życiu zwykłego człowieka prawda i 

kłamstwo nie mają żadnej moralnej wartości, ponieważ człowiek nie potrafi odróżnić 

prawdy od kłamstwa. 

Gadatliwość  

Gurdżijew twierdził, że charakterystyczną cechą naszej świadomości na jawie jest potrzeba 

ciągłego i niepotrzebnego mówienia. Całe życie spędzamy na mówieniu albo 



 44 

wewnętrznym, albo zewnętrznym24. Rozejrzawszy się, zauważymy, że ludzie znajdują się 

pod przymusem gadania. Bez przerwy wymieniają uwagi, spostrzeżenia na trywialne i 

nikogo nieinteresujące tematy i wydarzenia. Często nie mając nic nowego do powiedzenia, 

powtarzają w kółko to samo. Głównie więc ludzie mówią o swoich chorobach, 

zmartwieniach, dzieciach, urlopach, hobby itp. Bardzo trudno jest zachować milczenie, 

zwłaszcza gdy tematy są interesujące i chciałoby się o nich rozmawiać z każdym. 

Mówienie jest najbardziej mechaniczną potrzebą, dlatego milczenie jest najtrudniejszą ze 

wszystkich form wstrzemięźliwości, i z tego powodu w wielu klasztorach obowiązuje 

nakaz ciszy. Ciągłe „mielenie językiem” powoduje, że ludzie nie mają czasu na refleksje, 

rozważania, a co najważniejsze, na słuchanie i zrozumienie innych. Bardzo trudno jest im 

pogodzić się z myślą, że niepotrzebnie „gadają”. Dotyczy to zwłaszcza osób, które uważają 

się za poważne, rozsądne lub wręcz za milczków*. 

Potrzeba pouczania innych 

Gurdżijew często wspominał, że jedną z głównych psychicznych potrzeb człowieka jest 

potrzeba uczenia innych rozumu i kierowania ich na właściwą drogę. Cecha ta jest 

rozwinięta u każdego – młodego czy starego, u kobiet i u mężczyzn. Wywodzi się to z 

faktu, że nikt od najmłodszych lat nie jest zdolny widzieć własnych nienormalności i wad, 

ale za to widzi je bardzo dobrze u innych. I tak Belzebub mówi do swojego wnuka: „W 

obecnych czasach jest zwyczajem u twoich ulubieńców pouczać się nawzajem o rzeczach, 

o których nie mają najmniejszego pojęcia, nawet o tym, co im się nie śniło i śmieszne jest 

to, że jeżeli «inni» nie słuchają ich lub nie udają, że słuchają, to oni nie tylko będą 

obrażeni, ale prawdziwie wewnętrznie oburzeni. Z drugiej strony, jeżeli «inni» nauczą się 

rozumu od nich, lub przynajmniej będą udawali, że są bardzo chętni to zrobić, oni nie tylko 

będą ich miłowali i szanowali, ale sami będą wypełnieni zadowoleniem i satysfakcją. Tylko 

w tych okolicznościach twoi ulubieńcy mogą mówić o innych bez nienawiści i krytyki”25.  

                                                 
*
 Silna potrzeba mówienia często wynika z innej potrzeby, tj. potrzeby poczucia bezpieczeństwa. 

Mamy wrodzone pierwotne przekonanie, że człowiek, z którym rozmawiamy, nie będzie w stanie 

nas zranić lub zabić. Celem rozmów towarzyskich jest więc nie zawsze przekazywanie informacji, 

ale manifestowanie swojego stosunku do rozmówcy, zainteresowania osobą, swego szacunku lub 

lekceważenia. Wiemy, że np. nie ma gorszej obrazy od tej, której doznajemy, gdy ktoś nas 

zignoruje i rozmyślnie nie odpowie na nasze pytanie.  
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Miłość 

Do najcenniejszych uczuć na pewno należy miłość. W ostatnim stuleciu słowo miłość 

weszło do codziennego języka i szafujemy nim bez ograniczeń. Jest to słowo, które 

sprzedaje książki, filmy, programy telewizyjne i czasopisma. Oczywiście mówimy, że 

kochamy współmałżonków, partnerów, rodzinę, przyjaciół, kraj, Boga itp. Co rozumiemy 

pod tym pojęciem, nie bardzo jest jasne. Gurdżijew uważa, że słowa tego nie rozumiemy, 

ponieważ nie jesteśmy zdolni do prawdziwej miłości. Twierdzi on, że jest to bezpośrednio 

związane z naszą niezdolnością do uwzględniania zewnętrznego innych, z naszą 

niezdolnością do pełnej uwagi poświęcanej innym, a także zmienności swoich JA. Chociaż 

wszyscy potrzebujemy miłości, nie jesteśmy zdolni jej dawać w takim stanie naszej 

świadomości, w jakim się znajdujemy.  

Na pytanie, dlaczego tak mało mówi o miłości, Gurdżijew odpowiedział: „Ze zwykłą 

miłością idzie w parze nienawiść. Ja kocham to, ja nienawidzę tego. Dzisiaj kocham ciebie, 

w następnym tygodniu, w następnej godzinie czy minucie nienawidzę ciebie. (…) 

Kochamy, ponieważ coś w nas samych łączy się z emanacją czyjegoś instynktownego, 

emocjonalnego lub intelektualnego centrum albo wynika z wrażenia wywieranego przez 

czyjąś zewnętrzną powłokę, albo z uczuć. Ja kocham ciebie, ponieważ ty kochasz mnie, 

albo dlatego, że ty mnie nie kochasz; przez sugestię innych; z poczucia wyższości lub 

litości; z wielu innych powodów subiektywnych i egoistycznych, ponieważ łatwo ulegamy 

różnym wpływom. Coś nas przyciąga lub odrzuca. (…) Jest miłość seksualna, potocznie 

nazywana «miłością» między mężczyzną i kobietą, a kiedy pożądanie znika, to mężczyzna 

i kobieta nawzajem przestają się kochać”26.  

Gurdżijew bardzo mało mówił na temat prawdziwej miłości,* ponieważ uważał, że jest ona 

nieosiągalna dla zwyczajnych ludzi. Nie pomniejszał jej znaczenia. Wręcz przeciwnie, 

uważał, że miłość należy do najważniejszych uczuć i stosunki międzyludzkie powinny być 

oparte na prawdziwej miłości. Kiedyś powiedział: „Wszystko, co żyje, potrzebuje 

miłości… Zacznij od kochania roślin i zwierząt, wtedy może nauczysz się kochać ludzi”. 

Iluzja świadomości i efektywności  

                                                 
*
 Miłość jest również omawiana w rozdziale III. 
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Kwestia wolnej woli i odbioru prawdziwej rzeczywistości zaprzątała umysły ludzi od 

czasów starożytnej Grecji. Już Platon kwestionował nasze zdolności widzenia prawdziwej 

rzeczywistości i uważał, że człowiek w naturalnym stanie zachowuje się tak, jakby siedział 

w jaskini tyłem do wejścia. Na zewnątrz jaskini jest Światło Wiecznej Rzeczywistości, ale 

człowiek siedzący tyłem do światła widzi tylko cienie rzeczywistości, nigdy ją samą. 

Człowiek jest tak zafascynowany tymi cieniami, że zbudował rozległy system nauk i 

filozofii oparty na tych złudnych cieniach. Cienie reprezentują u Platona formowane przez 

nas subiektywne obrazy rzeczywistości, podczas gdy światło reprezentuje obiektywną 

rzeczywistość. 

W zachodniej filozofii pierwszym myślicielem, który podważał istnienie wolnej woli, był 

Spinoza (XVII wiek). Uważał on, że człowiek żyje w iluzji wolności, ponieważ jego 

działania kształtowane są przez czynniki dla niego nieświadome. Jako pierwszy 

wprowadził pojęcie nieświadomości do analizy człowieka. Również Freud nie miał złudzeń 

na temat wolnej woli człowieka. Przedstawiając idee Freuda, Fromm stwierdził: „człowiek, 

tak dumny ze swej wolności myślenia i wyboru, jest w rzeczywistości marionetką 

poruszaną przez przymocowane do niej z tyłu i z góry sznurki, którymi powodują z kolei 

siły nieznane jego świadomości”27.  

Gurdżijew idzie znacznie dalej w kwestionowaniu posiadania wolnej woli przez człowieka. 

Mówi, że ludzkość żyje w stanie hipnotycznego snu, i nazywa człowieka robotem. Uważa, 

że człowiek ma głęboko utrwalone iluzje co do oceny własnych możliwości. Największą 

jest przekonanie, że człowiek jest zdolny robić to, co rzeczywiście chce robić, że ma wolną 

wolę. Brak wolnej woli tłumaczy on istnieniem w człowieku wielu JA, każdego z własną 

wolną wolą. Według niego, tylko człowiek na wyższym poziomie świadomości, który 

wypracował sobie tylko jedno prawdziwe i kontrolujące JA, może mieć wolną wolę. 

Aby obrazowo przedstawić stan ludzkości, Gurdżijew opowiadał wschodnią bajkę o 

czarowniku, który miał wiele owiec. Czarownik ów był bardzo skąpy i nie chciał płacić za 

wynajęcie pasterzy ani za zbudowanie ogrodzenia, owce więc uciekały, ponieważ 

wiedziały, że czarownik trzyma je na rzeź dla ich mięsa i skóry. W końcu czarownik 

znalazł rozwiązanie. Zahipnotyzował owce i zasugerował im, że są nieśmiertelne, że o nie 

bardzo dba i że jeżeli nawet cokolwiek im się stanie, to nierychło i w związku z tym nie 

mają się o co martwić. Hipnotyzował je tak długo, aż w końcu zasugerował im, że nie są 

owcami, ale lwami, orłami, a nawet superludźmi. Po zahipnotyzowaniu jego kłopoty 

całkowicie znikły i owce nigdy już nie uciekały, ale spokojnie czekały na zarżnięcie28.  
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Opowiadanie to jest dobrą ilustracją obecnej sytuacji człowieka. Jest to przypowieść o sile 

wyobraźni, która nas hipnotyzuje. Z powodu tej imaginacji, która trzyma nas jak we śnie, 

nabieramy niezwykłych przekonań na swój temat. Uważamy, że możemy czynić co 

chcemy, że mamy prawdziwie wolną wolę, że decydujemy o swoim życiu. Nie jesteśmy w 

stanie dostrzec, że działamy automatycznie jak roboty, że wszystko przydarza się nam bez 

naszego udziału, nawet własne życie. Imaginacja tworzy w nas wewnętrzne wyobrażenia i 

chociaż życie pokazuje, że jest inaczej, my ciągle uważamy, że jesteśmy lwami, orłami… 

Nie możemy zobaczyć, że to wyobraźnia utrzymuje nas w stanie zakłamania wobec siebie, 

udawania i autohipnozy29. 

To wskutek działania imaginacji ludzie są przekonani, że są dobrzy, dbający, uczciwi itd., i 

te wyobrażenia są tak silne, że zastępują prawdziwą ocenę siebie. Ludzie wytwarzają na 

swój użytek własne wizerunki: dobrego męża czy żony, ojca czy matki, dobrego 

pracownika, człowieka dobroczynnego lub twardego biznesmena. Za tymi wyobrażeniami 

często kryje się zupełnie inna osoba, której – mimo że to my sami – wcale nie znamy. 

Wytworzony wizerunek przeszkadza widzieć siebie. Jest on praktycznie niezniszczalny i 

tylko wielkie kryzysy jak np. wojna czy ciężka choroba, mogą wyzwolić ludzi od tego 

wyimaginowanego obrazu. 

Ciekawe, w jaki sposób powstają nasze wyimaginowane „autoportrety”. Tworzą się one w 

okresie naszego rozwoju, kiedy to bardzo łatwo ulegamy wpływom tego, co usłyszeliśmy i 

zaobserwowaliśmy. Często utożsamiamy się z bohaterami znanych nowel czy powieści lub 

chcemy być zupełnie od nich inni. W ten sposób literatura może mieć wpływ na całą 

generację i kształtować jej zachowanie. Tworzenie wyimaginowanych obrazów siebie 

przez naśladowanie istniało zawsze, ale wpływ współczesnego filmu i telewizji jest 

ogromny i masowy, niemal hipnotyczny, powodując, że trudno znaleźć prawdziwych, nie 

wzorujących się na kimś ludzi*. Po pewnym czasie zapominamy o pochodzeniu 

oryginalnego wzoru, a naśladując go, stajemy się wierną jego kopią. Przyczyną tak łatwego 

akceptowania nowych wzorów jest brak w nas trwałego „środka ciężkości”, czyli 

realistycznego swojego obrazu i krytycznego na siebie spojrzenia.  

Niekiedy niektórzy ludzie pod koniec życia zaczynają dostrzegać, że nie są tacy, jak sobie 

wyobrażali, i że życie nie jest takie, jak im się wydawało. Niestety, wtedy już nie da się 

                                                 
*
 Obserwacja zachowania policjantów ze specjalnych oddziałów walczących z kryminalistami w 

Anglii wykazała, że zachowują się tak jak bohaterowie amerykańskich kryminałów telewizyjnych 
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zmienić przeszłości ani odwrócić decyzji. Często zdarza się, że tacy ludzie stają się 

negatywni, sfrustrowani i bardzo nieprzyjemni dla otoczenia. 

Ciekawe, że w religii chrześcijańskiej znajdujemy bardziej realistyczną ocenę ludzkich 

możliwości. Na przykład św. Paweł w liście do Rzymian daje opis podwójnej natury 

ludzkiej: „Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to czynię, co chcę, ale 

czego nienawidzę, to czynię. (…) Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, 

którego nie chcę, to czynię. (…) A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale 

grzech, który mieszka we mnie”30.  

Podobną ocenę człowieka można znaleźć w teologii św. Augustyna. Według niego, 

człowiek nie jest zdolny do czynienia dobrego, nawet gdyby usilnie tego chciał. Człowiek 

nie ma wolnej woli do czynienia dobra i dlatego zbawienie człowieka zależy wyłącznie od 

„łaski Boga”, która jest darem Stworzyciela. Bóg daje ją niektórym ludziom niezależnie od 

ich zasług. Niezależnie od tego, co ludzie robią, bez łaski Bożej nie osiągną zbawienia. 

Według Kołakowskiego, doktryna łaski św. Augustyna została półoficjalnie uznana za 

herezję i usunięta z nauk Kościoła katolickiego, gdyż nie godziła się z jego interesami31. W 

kontekście nauk Gurdżijewa można traktować „łaskę Bożą” jako dar obiektywnej 

świadomości, który całkowicie zmieni naszą naturę.  

Esencja i osobowość 

Gurdżijew charakteryzuje psychikę człowieka, wprowadzając dwa odrębne składniki: 

esencję i osobowość. Esencja jest wrodzoną, a osobowość nabytą częścią charakteru 

człowieka, to znaczy tą, która kształtuje się w okresie jego rozwoju. U małego dziecka 

osobowość nie została jeszcze wykształcona i dlatego jego zachowaniem kieruje esencja. 

Pragnienia, gusty, upodobania wyrażają jego esencję. Osobowość kształtuje się w 

rezultacie skomplikowanego procesu wychowania, edukacji i naśladowania innych. To, co 

jest zachowane w pamięci, w podświadomości, wszystkie nauczone słowa, nowe wrażenia, 

naśladowane uczucia mają wpływ na osobowość. Można powiedzieć, że esencja 

reprezentuje prawdziwą naturę człowieka, a osobowość jest jej zewnętrzną powłoką. 

Esencja przejawia się w moralnej postawie i podejściu do życia, poczuciu sprawiedliwości, 

wartości życia ludzkiego, odpowiedzialności za swoją działalność, poszukiwaniu celu 

istnienia ludzi na Ziemi itp. Człowiek wykształcony, żyjący z dala od natury, w sztucznych 

warunkach cywilizacji rozwija swoją osobowość głównie kosztem esencji. W miarę jak 

osobowość wzrasta i rozwija się, esencja przestaje się rozwijać, a więc pozostaje na jakimś 
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pierwotnym poziomie, np. pięcioletniego dziecka, wskutek czego z reguły jest bardzo 

prymitywna, dzika i dziecinna; ujawnia się coraz rzadziej i słabiej. Dorosłego prezentuje 

zatem osobowość nabyta przez lata obcowania z ludźmi. U ludzi utalentowanych esencja 

objawia się czasem w twórczości artystycznej, głównie w poezji, muzyce i malarstwie, 

gdyż sztuki te najmniej ulegają wpływom osobowości. 

Rozwój esencji jest procesem bardzo skomplikowanym, gdyż związany jest z jednej strony 

z poziomem świadomości, a z drugiej z niezależnym charakterem człowieka. I tak ludzie, 

którzy nie ulegają wpływom otoczenia, mają większą szansę na rozwój swojej esencji. Jest 

to widoczne u tych, którzy żyją blisko natury, np. na farmie, czy zmagających się z 

żywiołem, np. żeglarzy czy pełnomorskich rybaków. Tacy ludzie na ogół są 

niewykształceni i mało mają tego, co nazywamy „kulturą”. Ich esencja przejawia się 

głównie w instynktownym zachowaniu i niekontrolowanych emocjach. Nie znaczy to 

jednak, że prości ludzie, żyjący blisko natury, są lepsi. Jeżeli poziom ich świadomości jest 

niski, to jest wręcz przeciwnie. Nierozwinięta i niewyrafinowana osobowość nie jest 

gwarancją lepszego charakteru. Prymitywni ludzie również mogą być pełni żądz, zawiści, 

zabobonów, przesądów i okrucieństwa. 

Z upływem lat osobowość człowieka rozwija się, jest coraz bardziej aktywna, w wyniku 

czego dominuje nad esencją, która staje się bierna. Rozwój esencji potrzebuje czasu na 

refleksje, na rozmyślania, na obserwacje, zrozumienie świata i innych ludzi. Dominująca 

osobowość nie przewiduje na to czasu, ponieważ inne, codzienne czynności są dla niej 

ważniejsze. Osobowość jest więc jak skorupa, która otacza i izoluje esencję. 

Czasem może dochodzić do konfliktu między esencją i osobowością. Osobowość może 

mieć zainteresowania i gusty całkowicie różne od zainteresowań esencji. Osobowość może 

lubić to, czego esencja nie toleruje, i może nawet dojść do walki między nimi. Esencja wie, 

czego chce, ale nie może tego wyrazić, ponieważ nie ma środków komunikacji z 

osobowością. Osobowość ma inne cele i pragnienia, działa swoimi metodami, a jako 

dominująca na ogół zwycięża. Ale po zwycięstwie obie części składające się na psychikę 

człowieka muszą koegzystować, choć często nienawidzą się nawzajem, np. kiedy 

osobowość dąży do sławy lub władzy, uciekając do takich środków jak oszustwa czy 

morderstwa, które są nie do zaakceptowania przez esencję, to po osiągnięciu celu przez 

osobowość esencja może doprowadzić do zaburzeń psychicznych. 

Czasem dominacja osobowości może zaniknąć w czasie dużych kryzysów i osobistych 

nieszczęść. Na przykład w czasie wojny ludzie doświadczając ogromnych cierpień i 
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ulegając dużym stresom, zapominają o swoich małostkowych cechach. Ich osobowość 

schodzi na drugi plan, esencja zaś uwidacznia się i wtedy często pomagają sobie nawzajem. 

Również w czasie ciężkiej choroby wpływ osobowości maleje i esencja np. wybacza 

przewinienia doznane od innych. Powrót do zdrowia powoduje powrót do dominacji 

osobowości i znów wszystko toczy się po staremu.  

Istnieje bardzo ścisłe powiązanie między rozwojem indywidualnej osobowości i rozwojem 

cywilizacji. Każda cywilizacja jest wynikiem działania osobowości wielu ludzi. Można 

powiedzieć, że nasza cywilizacja, całe nowoczesne życie, nauka, filozofia i sztuka zostały 

stworzone przez sumę osobowości grupy ludzi . Z drugiej jednak strony, przez edukację i 

bezpośrednie oddziaływanie, cywilizacja kształtuje osobowość tych, którzy w niej 

wzrastają i przez to zapewnia sobie ciągłość i trwałość istnienia.  

Również esencja ma wpływ na rozwój cywilizacji, ale jest on ukryty. W ciągu ostatnich 

dwustu lat rozwój esencji u wpływowej grupy ludzi spowodował zmiany w naszym 

stosunku do niewolnictwa, praw kobiet, homoseksualizmu, rasizmu i opieki społecznej. 

Esencja odpowiedzialna jest za ruchy pacyfistyczne i walkę o ochronę środowiska. 

Pobudza ona do prac charytatywnych i pomocy dla niepełnosprawnych. Jest ściśle 

związana ze wzrostem świadomości człowieka, a szczególnie świadomości zbiorowej. 

Wpływ esencji można również zilustrować rozwojem takiej cywilizacji, w której brak było 

esencji. Na przykład system komunistyczny doceniał tylko osobowość ludzi, a esencja 

ludzi nie była w cenie. Był to system, który nie tylko nie uznawał przejawów esencji, ale je 

zwalczał. Okazało się, że system społeczny nie oparty na esencji degeneruje się i nie może 

być stabilny, gdyż ludzie nie mogą normalnie funkcjonować bez wartości wywodzących się 

z esencji.  

Byt*  

Gurdżijew wprowadza nowe pojęcie, określające stan człowieka i innych istot, i nazywa je 

bytem32. Termin ten określa całokształt egzystencji materii żywej i martwej na Ziemi. W 

związku z tym byt może znajdować się na różnych poziomach i należeć do różnych 

kategorii. Trzeba zauważyć, że jest ogromna różnica między istnieniem i bytem. Kamień 

istnieje, roślina istnieje i człowiek istnieje, ale byty kamienia, rośliny i człowieka znajdują 

się na różnych poziomach. Byt człowieka określa jego procesy umysłowe, kulturę, 

                                                 
*
 Wyraz ,,byt" w tym kontekście nie odnosi się do popularnie rozumianych wartości 

ekonomicznych, ale obejmuje wszystkie cechy determinujące istnienie. 
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odczucia, kodeks moralny i postępowanie. Byt człowieka różni się całkowicie od bytów 

roślin czy zwierząt. Człowiek rodzi się jako rozwijające się stworzenie, podczas gdy byt 

zwierząt jest zdeterminowany przez ich geny i otoczenie. Rozwój człowieka następuje 

stopniowo i trwa długo. Wtedy to nabiera on wielu cech i wiadomości, które kształtują jego 

byt. Każdy rozumie, że wiedza jednego człowieka może być zupełnie różna od wiedzy 

drugiego człowieka, ale trudniej jest pojąć, że byt jednego człowieka może być inny od 

bytu drugiego człowieka. 

Gurdżijew podaje, że byt człowieka wytyczony jest przez wiele jego sprzecznych JA, przez 

poziom świadomości i pracę jego centrów. Byt jest tym, czym człowiek jest w 

rzeczywistości, i dlatego jest również zależny od jego esencji. Rozwój bytu jest ściśle 

związany z rozwojem esencji i dlatego jest tak trudno zmienić swój byt. Z punktu widzenia 

bytu ludzie nie są tacy sami. Na przykład byt człowieka typu pierwszego jest zupełnie inny 

od bytu drugiego typu czy człowieka typu trzeciego. Ludziom trudno zaakceptować fakt, że 

byty dwojga ludzi mogą bardziej się różnić od siebie niż byt rośliny od bytu zwierzęcia. 

Wydarzenia takie jak wojny i rewolucje pokazują, iż byt człowieka bywa niższy od bytu 

zwierzęcia.  

Jak byt człowieka wpływa na jego życie? Można powiedzieć, że poziom bytu człowieka 

warunkuje poziom jego życia. Podobne byty ludzi przyciągają podobny rodzaj ich sytuacji 

życiowych, np. wyboru podobnych przyjaciół i małżonków czy podobnych problemów 

osobistych. Dlatego, aby zmienić swoje życie, musimy zmienić swój byt. Zmiana naszych 

zewnętrznych warunków i otoczenia, jak na przykład przeniesienie się w inne okolice lub 

wygranie dużych pieniędzy na loterii, nie zmieni naszego życia, ponieważ nie ulegnie 

zmianie nasz byt, który determinuje egzystencję. Być może łatwiej jest to zrozumieć na 

przykładzie zwierząt. Byt konia przyciąga pewien rodzaj egzystencji, a byt psa – inny 

rodzaj egzystencji; różnica tych egzystencji jest spowodowana różnicami bytu konia i psa. 

Jest oczywiste, że przez zmianę otoczenia rodzaj egzystencji psa czy konia nie ulegnie 

zmianie. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że ścieżka ich życia jest ograniczona i wytyczona 

przez ich byt; wydaje im się, że mogą ją zmienić i że są zupełnie wolni. Sądzą, że mogą 

być, kim zechcą, i tylko inni ludzie czy „niesprawiedliwy los” jest odpowiedzialny za ich 

sytuację i niepowodzenia. 

Działanie ludzi jest głównie określone przez poziom ich bytu. Człowiek zazwyczaj 

podejmuje działania zmierzające do uzyskania pozytywnych efektów, oczywiście według 

własnych wyobrażeń o tym, co dobre. Na ogół, pomijając stany psychopatyczne i 
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zaburzenia psychiczne, nie podejmuje świadomie działań, aby szkodzić ludziom, którzy mu 

nic nie zawinili*. Ale człowiek działa zgodnie z poziomem swojego bytu, który określa, co 

jest dobre, a co złe. Złodziej kradnie, ponieważ uważa, że dobrze jest kraść, musi bowiem 

utrzymać rodzinę; rewolucjonista zabija ludzi, ponieważ wierzy, że poprawi w ten sposób 

życie innych, a więc zabija dla dobra ludzkości; inkwizytor palił na stosie, bo wierzył, że 

robi to dla zbawienia zbłąkanych oraz ochrony innych przed herezją. Można więc 

powiedzieć, że wszyscy są motywowani tym, aby czynić dobro, ale pojęcie dobra jest 

względne i zależy od poziomu bytu człowieka. 

Wiedza, rozumienie i byt 

W obecnych czasach ludzie utożsamiają posiadanie wiedzy z rozumieniem i nie potrafią 

uchwycić różnicy między tymi pojęciami. Są pełni podziwu dla ludzi, którzy mają dużą 

wiedzę, i nigdy nie kwestionują ich rozumienia, ponieważ uważają, że wiedza umożliwia 

rozumienie. Gurdżijew twierdził, że rozumienie jest jednym z najtrudniejszych procesów. 

„Rozumienie uzyskuje się z wszystkich informacji zebranych intencjonalnie i z osobistych 

doświadczeń;** sama wiedza jest tylko automatycznym przypominaniem sobie słów 

ułożonych w określonej kolejności”33. 

Różnica między wiedzą a rozumieniem była znana w ezoterycznych naukach islamu. Attar, 

dwunastowieczny sufijski* poeta, w filozoficznej książce Konferencja ptaków tak napisał o 

rozumieniu: 

„Za doliną, o której wam mówiłem jest następna dolina – Dolina Rozumienia, która nie ma 

początku ani końca. Nie ma drogi lepszej od tej drogi.(…) Rozumienie dla każdego 

podróżnika jest trwałe, ale wiedza jest tylko chwilowa. Dusza, jak i ciało jest w stanie 

rozwoju lub schyłku; i droga duchowa otwiera się przed nim tak daleko, jak dalece 

podróżnik przemógł swoje błędy i słabości, swój sen i swój bezwład, i każdy osiągnie swój 

cel w zależności od jego wysiłku.(…) Są różne sposoby przekroczenia tej doliny, i każdy 

                                                 
*
 Stwierdzenie to odnosi się do poważnych wykroczeń przeciw ludziom. W życiu codziennym 

spotykamy się z ogromną ilością różnego rodzaju nieprzyjemności i niezawinionych ataków. Często 

wynikają one z niskiej kultury lub negatywnych emocji osób agresywnych. 

**
 Według autora, rozumienie zależy również od cech wrodzonych i od tego, co zawiera 

podświadomość. 

*
 Sufizm jest mistycznym kierunkiem w islamie.  
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ptak przelatuje inaczej. Do zrozumienia dochodzimy różnie – niektórzy znaleźli Mihrab**, 

inni idola. Kiedy Słońce Rozumienia rozjaśni tę drogę, każdy otrzyma światło według jego 

zasług i znajdzie stopień należny jemu w rozumieniu prawdy.(…) Ale aby przekroczyć tę 

dolinę, konieczne jest posiadać głębokie i niezmienne pragnienie stania się takimi, jakimi 

powinniśmy być”34.  

Gurdżijew uważał, że sama wiedza nie daje gwarancji rozumienia, to zaś nie rośnie wraz ze 

zwiększaniem się samej tylko wiedzy. Jest ona funkcją centrum intelektualnego, podczas 

gdy rozumienie jest wynikiem wspólnej pracy co najmniej dwóch centrów, np. 

intelektualnego i emocjonalnego. Pojmowanie intelektualne nie daje gwarancji 

poprawności rozumienia. Człowiek musi odczuwać to, co wie, i dlatego dopiero włączenie 

do działania innych centrów pozwala na osiągnięcie pełnego zrozumienia. Walsh, jeden z 

wybitnych członków ruchu transpersonalnego, tak pisał: „Zachodnia filozofia zazwyczaj 

przyjmuje, że sam intelektualny trening i analiza prowadzą królewską drogą do rozumienia. 

Jednak transpersonalni filozofowie (…) myślą inaczej. Podkreślają oni, że podczas gdy 

intelektualny trening jest konieczny, to nie jest on wystarczający do osiągnięcia głębokiego 

zrozumienia”.35 

W prostych czynnościach praktycznych ludzie bardzo dobrze widzą różnicę między wiedzą 

i umiejętnościami, ponieważ zdają sobie sprawę, że wiedzieć nie znaczy potrafić coś 

zrobić. Na przykład wiemy, jak wbić gwóźdź w ścianę, ale często nie potrafimy tego zrobić 

i gwóźdź wchodzi krzywo.  

Rozumienie osiągane przez człowieka jest ograniczone i można je doprowadzić jedynie do 

określonego poziomu. Gurdżijew tłumaczy, że rozumienie jest wypadkową poziomów 

wiedzy i bytu człowieka, to znaczy jeżeli albo byt, albo wiedza są małe, to rozumienie jest 

również ograniczone. Poziom rozumienia nie rośnie automatycznie wraz ze wzrostem 

wiedzy. Może zmienić się tylko wówczas, gdy wraz z wiedzą rośnie też poziom bytu, 

dlatego poziom bytu warunkuje nasze rozumienie. Aby więcej rozumieć, musimy 

doskonalić swój byt – choć wiedza praktyczna, naukowa, wyższa matematyka czy fizyka 

teoretyczna są dla nas dostępne bez konieczności zmiany poziomu bytu. Jednak jeśli 

chcemy pojąć wiedzę dotyczącą własnej psychiki, wiedzę ezoteryczną, wiedzę dotyczącą 

istnienia człowieka, możliwości, jakie przed nim stoją, a także możliwości rozwoju, a więc 

wiedzę o nas samych – musimy udoskonalić swój byt. 

                                                 
**

 Mihrab jest to nisza w meczecie w kierunku Mekki. 
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Wpływ bytu na rozumienie możemy czasem zaobserwować, kiedy na tę samą kwestię 

patrzymy po pewnym czasie i rozumiemy ją w zupełnie inny sposób, mimo że nasza 

wiedza nie uległa zmianie. Na przykład uważaliśmy, że wydawanie państwowych funduszy 

na leczenie narkomanów jest zbędne, ale po upływie pewnego czasu sami zaczynamy 

domagać się tej pomocy. Zmiana naszego nastawienia w tym wypadku wynika ze zmiany 

bytu. 

Poziom naszego bytu wpływa na rozumienie, ponieważ zależy między innymi od naszych 

różnych i zmiennych JA. Każde JA ma sobie tylko właściwą część wiedzy i rozumie ją w 

określony sposób. Rozumienie człowieka jest więc sumą rozumień wszystkich JA. Gdy 

nasze JA nie współpracują między sobą lub odbierają sprawy krańcowo różnie, powstaje 

konflikt i w wyniku tego rozumienie człowieka jest ograniczone. 

Problemy rozumienia wynikają również z naszej ograniczonej wiedzy. Rozumienie polega 

na kojarzeniu, łączeniu różnych elementów wiedzy w całość. Ze względu na ograniczone 

możliwości człowieka oraz rozległość wiedzy nikt nie zna całości, dlatego też nie może 

osiągnąć pełnego rozumienia. Sytuację tę dobrze przekazuje przypowieść o trzech ślepcach 

opisujących słonia. Jeden dotyka trąby i mówi, że słoń to wąż, drugi dotyka nogi i mówi, że 

słoń to drzewo, trzeci dotyka ogona i mówi, że słoń to linka.  

Do osiągnięcia maksymalnego rozumienia bardzo ważna jest równowaga między wiedzą i 

bytem. W granicach danego poziomu bytu użyteczność wiedzy nie może ulec zmianie, a 

możliwa jest tylko akumulacja informacji tej samej natury. Gdy istnieje rozziew między 

wiedzą i bytem, rozumienie jest bardzo trudne do osiągnięcia. Jeżeli rośnie jedynie wiedza, 

to staje się ona teoretyczna, obstrukcyjna lub wręcz szkodliwa. Zamiast służyć i pomagać 

ludziom w ich walce z trudnościami, zaczyna komplikować życie i przysparzać kłopotów i 

nieszczęść.  

Jednostronny rozwój sprawia, że człowiek, który wie bardzo dużo, ale nie rozumie tego, co 

wie, jest pozbawiony zdolności zastosowania swojej wiedzy na użytek innych ludzi. Na 

przykład naukowiec, którego byt jest bardzo ograniczony, mimo dużej wiedzy i możliwości 

poświęci życie badaniu jakichś nieistotnych zjawisk, choć mógłby zająć się odkryciami 

ważnymi dla ludzkości Z drugiej strony, wysoki poziom bytu bez wiedzy kreuje 

ograniczonego świętego, który chce dużo zrobić dla innych, ale nie wie, co ma czynić. W 

historii ludzkości znane są upadki całych narodów i cywilizacji w wyniku zakłóconej 

równowagi pomiędzy wiedzą i bytem. Tak było np. w przypadku komunizmu w Związku 
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Radzieckim, gdzie wiedza górowała nad bytem, lub w Tybecie*, gdzie byt górował nad 

wiedzą. 

Rozumienie jest bardzo skomplikowanym procesem i zależy od osobistego doświadczenia, 

indywidualnej pracy człowieka; stanowi ono wyłącznie nasz dorobek. Gurdżijew tak mówi 

na temat przekazywania rozumienia: „…gdyby w tym momencie przyszedł do mnie mój 

ukochany brat i usilnie mnie błagał, żebym przekazał mu choćby jedną dziesiątą mojego 

rozumienia, to nawet gdybym pragnął tego całym swoim byciem, i tak nie mógłbym mu 

przekazać jednej tysięcznej mojego rozumienia, ponieważ nie ma on ani tej wiedzy, którą 

całkiem przypadkowo zdobyłem, ani tego doświadczenia, którego nabyłem w trakcie 

swojego życia”36.  

Niemożność przekazania rozumienia jest często dla ludzi niepojęta. Jednak z własnego 

doświadczenia wiemy, że często nadaremno staraliśmy się przekonać innych ludzi, 

używając logicznych argumentów. Praktycznie niemożliwe jest bowiem, aby ktoś zmienił 

przekonania polityczne, religijne, etyczne czy ekonomiczne w wyniku czyichś 

argumentów, czyli faktycznie nie ma możliwości przekazania rozumienia innym. Ta 

niemożność przekazania rozumienia powoduje głęboki podział społeczeństwa na 

ugrupowania i partie polityczne. Powoduje brak współpracy oraz antagonizmy między 

ludźmi i uniemożliwia znalezienie wspólnego języka, ogólnie mówiąc – hamuje rozwój 

jednostek i społeczeństw. 

W kulturze zachodniej ludzie przykładają dużą wagę do poziomu wiedzy człowieka, ale nie 

widzą konieczności osiągnięcia rozumienia i, co gorsza, wcale to ich to nie niepokoi. 

Człowiek, który ma dużo informacji, który używa wielu nowych „mądrych” słów, uważany 

jest za tego, który rozumie. Gurdżijew twierdził, że „jeżeli ludzie czegoś nie rozumieją, to 

przeważnie usiłują znaleźć dla tego nazwę. Kiedy znajdą nazwę, to uważają, że to 

rozumieją”.37 Tworzenie nowych nazw trwa bez przerwy, i to prawie w każdej dziedzinie. 

Na przykład wiele ich można znaleźć obecnie w astronomii, jak „czarne dziury”, „wielki 

wybuch”, „czarna materia” czy „antygrawitacja”, które opisują teoretyczne fenomeny, ale 

nie wiemy, co się pod nimi kryje. 

                                                 
*
 Pomijając sytuację polityczną w tym rejonie. 
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Rozdział II  

Dlaczego człowiek jest taki? 

Nie trzeba nikogo przekonywać, że obraz przedstawiony przez Gurdżijewa jest prawdziwy, 

ponieważ wszyscy dostrzegamy opisane cechy i zachowanie człowieka, wszyscy dobrze 

znamy jego problemy i cierpienia, z którymi musi się zmagać. Jeżeli nawet niektóre 

opisane mechanizmy psychiczne nie przekonują nas, to nie ma wątpliwości, że ogólny 

obraz oddaje rzeczywiste problemy egzystencjalne. Gurdżijew uważa, że sama krytyka, 

która również była przeprowadzana przez wielu myślicieli i filozofów, jest 

niewystarczająca, aby coś się zmieniło, i nie doprowadzi do poprawy losu człowieka. 

Jedynie pełne zrozumienie przyczyn swej kondycji psychofizycznej może pomóc w 

procesie rozwoju. Dlatego Gurdżijew stara się odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego 

człowiek jest taki jaki jest? Wielu ludzi zadawało sobie pytanie, dlaczego na Ziemi jest tyle 

zła, ale wychodząc z założenia, że człowiek ma pełną świadomość, wolną wolę i może 

właściwie kierować swoim życiem, za ten stan winili niski poziom edukacji, niską stopę 

życiową i systemy ekonomiczno–polityczne, czyli upatrywali jego przyczyn na zewnątrz. 

W wyniku takiego rozumowania również rozwiązania problemów szukali na zewnątrz – u 

innych ludzi oraz w zmianie układów społecznych i politycznych, co miało prowadzić do 

poprawy życia. 

Gurdżijew uważa, że przyczyn cierpień i problemów ludzkich należy szukać w samych 

ludziach. Wskazuje dwie główne przyczyny determinujące funkcjonowanie człowieka. 

Jedna jest wrodzona, niezależna od ludzi i symbolizuje ją organ Kundabufer, druga zależy 

wyłącznie od ludzi i można ją określić bardzo ogólnym słowem „edukacja”*. 

Kundabufer 

Gurdżijew daje całkiem nieoczekiwaną i zaskakującą odpowiedź na pytanie „Dlaczego 

człowiek jest taki?” Nasza psychika i zachowanie są skutkiem działania „sił wyższych”, na 

które nie mieliśmy żadnego wpływu. Jak większość myśli zawartych w Opowieściach 

Belzebuba, odpowiedź podana jest w formie symbolicznej legendy1, przekazującej główne 

punkty nauk Gurdżijewa , bez wgłębiania się w niepotrzebne realistyczne detale.  

                                                 
*
 Edukacja ma tu szersze znaczenie i obejmuje wszystkie wpływy na dziecko w czasie jego 

rozwoju, jak np. wychowanie i nauczanie w domu, w szkole itp. 
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Dawno, dawno temu, wskutek błędnych obliczeń istot sakralnych „na Górze”, 

odpowiedzialnych za zarządzanie i utrzymanie właściwej pracy Wszechświata, olbrzymia 

kometa nazywająca się Kondur gwałtownie uderzyła w jeszcze niezamieszkaną Ziemię i 

oderwała dwie części – Księżyc i Anulios. Ta nieprzewidziana katastrofa spowodowała, że 

Stworzyciel wysłał archanioła Sakaki, aby zbadał sytuację i wprowadził konieczne zmiany.  

Sakaki doszedł do wniosku, że sytuacja Księżyca i Anuliosa może zostać ustabilizowana i 

planety te będą ewoluować normalnie jedynie wtedy, gdy otrzymają sakralne wibracje o 

nazwie askokin. Ponieważ askokin wyzwala się jedynie w czasie śmierci żywych 

organizmów, Sakaki przeniósł te organizmy na Ziemię z innych części Kosmosu. 

Organizmy owe zaczęły rozwijać się, rozmnażać i umierać. W czasie śmierci ich materialna 

część zostawała na Ziemi, a ich askokin był przesyłany na Księżyc. 

Znacznie później na Ziemi pojawił się człowiek, który nie tylko mógł dostarczać znaczne 

ilości sakralnych wibracji askokin, ale miał też możliwość rozwinięcia obiektywnego 

rozumu*, umożliwiającemu mu pojmowanie prawdziwej rzeczywistości. Sakaki obawiał 

się, że  ludzie za wcześnie zaczną osiągać obiektywne rozumienie i zaczną pojmować, 

dlaczego znaleźli się na Ziemi. Zrozumieją, że są niewolnikami losu i służą do wypełnienia 

kosmicznych celów.  Jeżeli ludzie w pełni uświadomią sobie rolę, jaka została im 

wyznaczona, zrozumieją, dlaczego ich życie jest tak beznadziejne i pełne cierpień, a także 

to, że walka z siłami wyższymi jest bezcelowa, mogą zatem popełnić zbiorowe 

samobójstwo. Gdyby tak się stało, to ilość sakralnych wibracji askokin dostarczana 

Księżycowi gwałtownie zmniejszyłaby się, zakłócając równowagę systemu planetarnego. 

Aby temu zapobiec, Sakaki zdecydował się zaszczepić ludziom organ Kundabufer*. Został 

on umieszczony u podstawy kręgosłupa i spowodował duże zmiany w psychice człowieka. 

Ludzie zaczęli odbierać rzeczywistość „do góry nogami” i znajdować zadowolenie w 

różnych fizycznych i psychicznych podnietach. Rozwój ludzkiego obiektywnego rozumu 

został natychmiast zahamowany. Ludzie zaczęli zachowywać się jak pod wpływem opium, 

żyli jak w hipnotycznym transie. Tak jak Sakaki zaplanował, człowiek służył teraz 

Księżycowi bez jakichkolwiek zakłóceń. Kiedy kryzys kosmiczny został zażegnany, 

Kundabufer stał się niepotrzebny i został natychmiast usunięty2. 

                                                 
*
 Pojęcie obiektywnego rozum wytłumaczone jest w rozdziale II. 

*
Kundabufer nie ma żadnego związku z podobnie brzmiącym pojęciem „kundalini” w systemie jogi 
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Legendy tej oczywiście nie można brać dosłownie, ale rzuca ona dużo światła na 

zrozumienie pochodzenia naszych problemów. Wynika z niej, że opisane rozumowanie i 

zachowanie ludzi wynika nie tylko z ich winy, ale związane jest z ich biologiczną 

konstytucją, z ich wrodzoną psychiką i zdolnościami umysłowymi. Pokazuje ona, że w 

jakiś sposób za taką sytuację i los człowieka na Ziemi odpowiedzialne są siły wyższe. 

Dlatego można powiedzieć, że pierwotne pochodzenie dominujących problemów zależy od 

naszych wrodzonych cech, otrzymanych w wyniku ewolucji*.  

Legenda ta na innym poziomie interpretacji dotyczy rozwoju świadomości człowieka. 

Księżyc reprezentuje w niej świadomość, Anulios, niewidoczny dla ludzi, podświadomość 

człowieka, a katastrofa kosmiczna – utratę wyższej świadomości. Świadomość i 

podświadomość potrzebują „pożywienia”, czyli pewnych bodźców do ich właściwego 

funkcjonowania i rozwoju, i te bodźce muszą być dostarczane przez ludzi. W pewnym 

okresie rozwoju dostarczanie bodźców zostało zablokowane przez wydarzenia, które były 

poza kontrolą człowieka, aż jego świadomość i podświadomość „ustabilizowały” się. 

Wydarzenia te spowodowały, że człowiek stracił wiedzę, jakie bodźce są potrzebne do jego 

rozwoju i w ten sposób zaprzepaścił możliwość doskonalenia się. 

Na legendę tę można spojrzeć również od strony religii. Opisuje ona historię upadku 

człowieka i jest odpowiednikiem powstania grzechu pierworodnego i wygnania z Raju. 

Kundabufer, jak grzech pierworodny, jest symbolem naszego upadku. W teologii 

chrześcijańskiej grzech pierworodny jest przyczyną wszelkiego zła na Ziemi i skazuje ludzi 

na potępienie. Według Gurdżijewa, Kundabufer ma również dramatyczne skutki. Pozbawił 

on ludzi świadomości i obiektywnego rozumu. Jest to równoznaczne z wygnaniem z Raju, 

ponieważ brak wyższej świadomości i obiektywnego rozumu jest przyczyną naszych 

„grzechów”, złych uczynków i całego zła na Ziemi. Kundabufer spowodował również 

utratę naszych szans na nieśmiertelność**.  

Konsekwencje Kundabufera 

Gurdżijew stwierdza, że usunięcie Kundabufera nie zlikwidowało skutków jego 

oddziaływania. Kundabufer przez wiele generacji kształtował sposób zachowania 

człowieka i na stałe zakorzenił się w jego naturze, stając się dominującą częścią ludzkiej 

kultury i edukacji.  

                                                 
*
 Według Gurdżijewa, proces ewolucji człowieka nie opiera się na teorii Darwina 

**
 Zobacz rozdział IX . 
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Do najbardziej szkodliwych cech, jakie wytworzyły się w ludzkiej mentalności w 

konsekwencji działania Kundabufera, należy zaliczyć łatwowierność i ogromną podatność 

człowieka na sugestie. Ludzie zaczęli przyjmować fantazje za rzeczywistość i wierzyć 

prawie we wszystko, co mówią inni, zwłaszcza jeżeli są to wypowiedzi naukowych bądź 

religijnych autorytetów*. Uleganie sugestiom najbardziej widoczne jest we wpływie 

telewizji, prasy i radia na formowanie opinii publicznej. Ludzką łatwowierność 

odzwierciedla też olbrzymia efektywność reklam komercyjnych. Sprzedaż kosmetyków, 

środków odchudzających, różnych środków medycznych itp. po zamieszczeniu licznych 

reklam szybko rośnie, mimo że nie ma dowodów ich skuteczności. Udowodniono, że 

reklama istotnie zwiększa liczbę nabywców. Ludzie kupują modne ubrania, książki, 

kompakty czy idą na film, bo ktoś im to zasugerował. Jest to tak powszechne, że często nie 

zdajemy sobie z tego sprawy. Wierzymy oczywiście  wielu innym ludziom. Wierzymy 

lekarzom, że lekarstwa nas wyleczą, politykom, że poprawią nasze życie, i duchowieństwu, 

że pójdziemy do nieba. Od dzieciństwa ciągle poddawani jesteśmy różnym sugestiom. 

Mogą pochodzić one od rodziców, przyjaciół, znajomych lub ludzi, którzy są uważani za 

autorytety. Gdybyśmy obiektywnie przeanalizowali swoje decyzje, to uznalibyśmy, że były 

oparte na różnego rodzaju informacjach, których nigdy nie sprawdziliśmy. Oczywiście w 

praktyce nie możemy wszystkiego sami sprawdzić, ale powinniśmy być bardzo ostrożni, 

komu wierzymy, np. tylko sprawdzonym i godnym zaufania niezależnym instytucjom czy 

osobom, które nie ciągną finansowych korzyści z przekazywania informacji.  

Najgorsza forma podatności na sugestie objawia się w tak zwanej psychologii tłumu. 

Zwykle łatwo go podburzyć i użyć do swoich celów, na przykład zlinczowania 

podejrzanych o przestępstwo czy wymordowania mniejszości etnicznych. Najlepszym 

przykładem ludzkiej podatności na sugestie były wydarzenia w Trzeciej Rzeszy, gdzie 

inteligentne i cywilizowane społeczeństwo uwierzyło w to, co mówił Hitler. 

Kundabufer spowodował, że główne cele życia człowieka zostały wytyczone przez egoizm, 

próżność, dumę, zawiść itp. I tak dla większości ludzi głównym celem życia jest dążenie do 

posiadania dóbr materialnych. Często bardzo ciężko pracujemy, a nawet wykorzystujemy 

innych, aby tylko je zdobyć. Posiadanie domu, samochodu czy wyjazd na urlop często 

przesłania nam znacznie ważniejsze sprawy, takie jak rodzina, przyjaciele czy życie 

                                                 
*
 Zobacz rozdziały V i VII. 
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duchowe. Próżność skłania nas do starań o wysokie stanowiska, nagrody państwowe, 

pozycję towarzyską lub uznanie znajomych i przyjaciół. Ile rzeczy kupujemy po to, aby 

dorównać innym – w Ameryce jest to tak powszechne, że powstało znane powiedzenie 

„dorównaj Jonesonom”, tzn. nie bądź gorszy od sąsiadów.  

Pogoń za efemerycznym szczęściem i przyjemnościami stała się głównym celem 

człowieka. Współczesne pojęcie „szczęścia” sprowadza się do posiadania pieniędzy i dóbr 

materialnych, korzystania z licznych rozrywek, zagranicznych urlopów i do seksu. 

Rozrywki rozpowszechniane przez telewizję, film, książki i czasopisma oraz gry 

komputerowe i sport stały się nowoczesnym opium ludzkości. Już od wczesnego 

dzieciństwa następuje uzależnienie ludzi od nich. Oczywiście seks zawsze był atrakcyjny, 

ale teraz stał się najdostępniejszą rozrywką, szczególnie od czasu wynalezienia pigułek 

antykoncepcyjnych. Stał się więc głównym elementem naszego szczęścia, stosunkowo 

łatwo dostępnym.  

Gurdżijew zawsze podkreślał, że najgorszą konsekwencją Kundabufera stało się masowe 

wzajemne zabijanie się ludzi*. Cała pisana i niepisana historia ludzkości to dzieje wojen i 

wzajemnego niszczenia. Do wybuchu wojen przyczynia się wiele opisanych już cech, ale 

podatność na sugestie należy chyba do najważniejszych. Współczesne społeczeństwo 

należy przygotować do wojny, uzyskać jego poparcie, wzbudzić w nim strach i uczucie 

patriotyzmu. Trzeba wpoić przekonanie, że wojna jest konieczna, sprawiedliwa, a przede 

wszystkim „potrzebna” do utrzymania pokoju*. Ludzie przekonani o słuszności wojny 

pójdą na nią jak w hipnotycznym śnie. 

Niektóre cechy psychiczne spowodowane wprowadzeniem Kundabufera są jednak bardzo 

ważne i konieczne do normalnego funkcjonowania człowieka. Wszyscy zdajemy sobie 

sprawę z tego, że każdy z nas może umrzeć w każdej chwili. Nasuwa się pytanie, czy 

człowiek może sobie wyobrazić własną śmierć. Gurdżijew uważa, że możemy to uczynić 

odnośnie do drugiej osoby, ale nigdy siebie.3 Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że 

kiedyś umrzemy, ale emocjonalnie odczuwamy to jako wydarzenie nierealne, prawie nas 

nie dotyczące. Bardzo ciekawie pisze o tym Proust: 

                                                 
*
 Zobacz rozdział VI. 

*
 Za przykład może służyć przygotowywanie społeczeństwa amerykańskiego przez prezydenta  

 G.W. Busha w latach 2002–03 roku do wojny z Irakiem. 
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„Powiadamy wszyscy, że godzina śmierci jest niepewna, ale kiedy to mówimy, 

wyobrażamy sobie tę godzinę jak gdyby w mglistej i odległej przestrzeni; nie myślimy, aby 

miała jakikolwiek związek z zaczętym już dniem i aby mogła znaczyć, że śmierć – lub 

pierwsze jej częściowe objęcie nas w posiadanie, po którym już nas nie wypuści– mogłaby 

nastąpić tegoż samego popołudnia”4.  

Rozważmy, jaki byłby stan człowieka, który mógłby wyobrazić sobie własną śmierć. Otóż 

znajdowałby się on w stanie permanentnego napięcia i strachu i nie byłby zdolny do 

normalnego funkcjonowania. Cała jego uwaga skupiałaby się na nadchodzącej śmierci. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nawet zwyczajne codzienne problemy, takie jak brak 

pieniędzy, brak miłości, choroby, brak uznania przez ludzi czy kłopoty małżeńskie, 

wywołują olbrzymie stresy i powodują cierpienia, a nawet mogą doprowadzić do 

samobójstwa, to zastanawiające jest, dlaczego myśl o zniknięciu z tego świata na 

wieczność, fakt, że nigdy już nie będziemy widzieć swoich ukochanych, przyjaciół nie 

wywołuje większych stresów. To, że ludzie nie potrafią wyobrazić sobie własnej śmierci, 

jest jedną z przyczyn tego, że tak wielu ludzi prowadzi (lub prowadziłoby, gdyby nie było 

kar) samochody pod wpływem alkoholu i powoduje wypadki często śmiertelne, chociaż 

każdy zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym jest 

bardzo niebezpieczne.  

Podobną sytuację można zaobserwować w czasie wojny, kiedy żołnierze walczący na 

froncie i widzący, jak inni giną dookoła nich, nie są sparaliżowani strachem, ale wypełniają 

swoje zadania*. Takich ludzi uważamy za bohaterów, ponieważ myślimy, że pokonali swój 

strach, ale prawdopodobnie istnieje psychiczny mechanizm blokujący lęk, chroniący przed 

zdaniem sobie sprawy, że za chwilę i my możemy umrzeć. 

Wiemy, że nawet ludzie chorzy na raka czy inne nieuleczalne choroby, którzy wiedzą, że 

wkrótce umrą, nie pozostają pod wpływem ustawicznego terroru lęku, chociaż wszystko, 

co było ważne dla nich do tej pory, traci sens i wartość. Jakie znaczenie mają pieniądze, 

                                                 
*
 Opinia, że żołnierze wypełniają zadania ze strachu przed sądem wojskowym, nie jest 

potwierdzona przez analizę ich zachowania w czasie walki. Również fakt, że w wielu krajach po 

pierwszej wojnie światowej zniesiono karę śmierci za dezercję, nie wpłynął na poziom dezercji w 

czasie drugiej wojny światowej. Obecnie wiele armii na Zachodzie składa się wyłącznie z 

ochotników, którzy w pewnym sensie są przygotowani na utratę życia.  
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sława czy inne przyjemności, gdy wiemy, że umrzemy? Takie sytuacje powodują, że ludzie 

całkowicie zmieniają swój stosunek do życia i jeżeli wyzdrowieją, często stają się innymi 

osobami. Podobnie byłoby, gdybyśmy wiedzieli na pewno, że umrzemy za pięć czy nawet 

dziesięć lat. Wynika z tego, że przeciętny człowiek nie może być świadomy własnej 

śmierci, gdyż przestałby normalnie funkcjonować. Można więc powiedzieć, że w wyniku 

oddziaływania na psychikę ludzką mitycznego organu Kundabufer ludzie nie odczuwają 

paraliżującego przerażenia i strachu przed śmiercią lub – podchodząc bardziej realnie – 

trzeba uznać, że brak permanentnej świadomości śmierci jest darem Natury.  

Dzięki postępowi medycyny dociera do nas coraz więcej informacji zebranych od ludzi, 

którzy byli w stanie klinicznej śmierci (near death experience) i zostali przywróceni do 

życia. Wielu z nich miało bardzo podobne odczucia, które można uznać za przyjemne i 

uspokajające, a nie przerażające. Odczucia te nie były związane z żadnymi uczuciami 

religijnymi i były odczuwane zarówno przez wierzących, jak i niewierzących. Ci, którzy 

byli przy umierających, stwierdzają, że ludzie umierają na ogół spokojnie i bez strachu, i 

nie jest to związane z wiarą w życie pozagrobowe. Można by uznać, że Natura również 

pomaga ludziom umierać w spokoju i godności.  

Można próbować znaleźć bardziej naukowe wytłumaczenie tych zjawisk. Na przykład dr 

Lilly, znany psycholog amerykański, postuluje5 istnienie w biokomputerze człowieka 

programów, które są całkowicie poza jego kontrolą. Na podstawie doświadczeń z LSD 

zidentyfikował on program powodujący samozniszczenie człowieka. Program ten może 

zostać wyzwolony w wyniku olbrzymich wstrząsów lub niekontrolowanego działania LSD. 

Można więc przypuścić, że istnieją również inne programy w ludzkich biokomputerach, 

które uaktywniają się w czasie niebezpiecznych sytuacji lub w chwili umierania.  

Edukacja 

Na zachowanie i działalność człowieka wpływ mają nie tylko jego cechy wrodzone. 

Gurdżijew stwierdza, że ludzie sami są odpowiedzialni za kontynuację cech pierwotnie 

wytworzonych przez Kundabufer. Dzieci nie rodzą się z utrwalonymi konsekwencjami 

Kundabufera, w przeciwieństwie do teologicznego rozumienia grzechu pierworodnego. To 

dorośli, skażeni takimi konsekwencjami, przekazują je dzieciom w bardzo szeroko pojętym 

procesie edukacji, to znaczy obejmującym wszelkie oddziaływania, nauki i kształtowanie 

psychiki dziecka od chwili jego urodzenia.  



 63 

Gurdżijew tak opisuje proces edukacji dzieci: „Człowiek przychodzi na świat jak ten czysty 

arkusz papieru, na którym wszystko wokół rywalizuje, aby coś na nim nabazgrać i 

wypełnić edukacją, moralnością, wiadomościami, które nazywamy wiedzą, i różnego 

rodzaju ideami, które nazywamy obowiązkiem, honorem, świadomością i tak dalej. Każdy 

piszący na tym arkuszu uważa się za niezmiennego i nieomylnego. Ten arkusz papieru 

wypełnia się coraz bardziej i zaśmiecany jest tymi efemerycznymi informacjami. Im 

bardziej arkusz człowieka jest napchany i wypełniony wiadomościami, tym bardziej 

człowiek jest uznawany przez innych za mądrego i wartościowego. Widząc, że ludzie 

zachwyceni są tymi śmieciami i że traktują je za ogromnie wartościowe, on sam patrzy na 

ten brudny arkusz z dużą satysfakcją 6. 

Gurdżijew w Opowieściach Belzebuba powraca wielokrotnie do wychowania i 

kształtowania psychiki dzieci i proces ten poddaje gruntownej krytyce, uważając, że jest on 

powodem obecnego stanu ludzkości. Według niego, za kontynuację konsekwencji wpływu 

Kundabufera odpowiedzialni są głównie rodzice. Belzebub mówi o nich tak: „Uczenie i 

wpływanie na swoje dzieci, jak mają być nieszczere w stosunku do wszystkich, jak mają 

być podstępne i kłamliwe we wszystkim, zostało tak głęboko zakorzenione w istotach na 

Ziemi w obecnych czasach, że nawet uważają to za swój obowiązek względem dzieci i 

opisują takie zachowanie, używając sławnego słowa edukacja. (…) Oni [rodzice] 

wychowują swoje dzieci, aby nigdy nie były zdolne i nigdy nie śmiały zachowywać się tak, 

jak im obecna w nich świadomość instynktownie nakazuje, ale aby zachowywały się tak, 

jak napisane jest w podręcznikach bon tonu”7.  

Ludzie posłuszni nakazom bon tonu, które obecnie nazywamy nakazami społecznymi czy 

przyjętymi ogólnie regułami, dzielą zachowanie na przyzwoite i nieprzyzwoite. W 

zachodniej moralności do nieprzyzwoitych zachowań należy na przykład mówienie 

dzieciom na temat zachowania seksualnego. Tak więc dzieci nie uczą się zachowań 

seksualnych od rodziców, lecz poza domem – od rówieśników czy z pornograficznych 

wydawnictw i filmów. W wyniku takiej edukacji jako dorośli często nie potrafią 

rozwiązywać swoich seksualnych problemów. W wielu rodzinach obserwuje się represyjne 

podejście do seksualności młodych ludzi, co może prowadzić do zboczeń seksualnych, a 

nawet morderstw. Freud również uważał, że przygotowanie młodego pokolenia do życia 

jest niewystarczające, i pisał: 

 „To, że edukacja młodych ludzi w obecnych czasach ukrywa przed nimi rolę, jaką 

seksualność będzie odgrywała w ich życiu nie jest jedynym zarzutem, jaki jesteśmy 
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zmuszeni zrobić. Drugim jej grzechem [edukacji – przyp. tłum.] jest to, że nie 

przygotowuje młodych do agresywnych ataków innych ludzi, których będą celem. 

Wysyłając młodych w życie z takim fałszywym psychologicznym nastawieniem, edukacja 

zachowuje się tak nieodpowiedzialnie, jak ktoś, kto wyposażyłby ludzi na podbiegunową 

ekspedycję w letnie ubranie i mapę włoskich jezior”8  

Fakt, że edukacja jest kluczem do zmian społeczeństwa, jest znany już od starożytnych 

czasów. Platon pisał, że jego republika mogłaby powstać, gdyby mógł ją tworzyć z nowo 

narodzonymi dziećmi. Ponieważ dzieci muszą być wychowane przez dorosłych, więc będą 

przez nich popsute9. Również reżimy totalitarne (komunistyczne czy nazistowskie) dobrze 

znały to prawo i dlatego wkładały dużo wysiłku w wychowanie dzieci według swoich 

zasad.  

Powstaje pytanie, dlaczego tak trudno jest zmienić system edukacji dzieci w 

demokratycznym społeczeństwie. Orage* tak to przedstawia: 

 „Zachowanie wielu ludzi jest poniżej poziomu odpowiadającemu ich inteligencji. Pozbyli 

się przesądów religijnych, naukowych i politycznych, ale kontynuują nieracjonalne 

podejście do swoich dzieci. Widzą głupotę systemu edukacji, ale wychowują dzieci ciągle 

w ten sam sposób” 10. 

W demokratycznych społeczeństwach mechanizm wprowadzania zmian i podejmowania 

decyzji jest bardzo trudny i skomplikowany, ponieważ decyzje są podejmowane 

większością głosów lub muszą być zaakceptowane przez większość społeczeństwa. W 

takiej sytuacji jest praktycznie niemożliwym wprowadzić znaczne zmiany ponieważ 

większość ludzi woli unikać ryzyka i przez to nic nie zmieniać. Nawet jeżeli potrzeba 

zmian jest dobrze rozumiana przez grupę ludzi, to oni nie są w stanie przekazać swojego 

rozumienia większości ludzi.  

Orage tak pisze o naszej współczesnej edukacji: 

 „Uczymy dzieci, że bogaty jest szczęśliwszy od biednego, że ludzie dzielą się na lepszych 

i gorszych w zależności od ich pozycji w życiu, edukacji, zdolności czy charyzmy. Uczymy 

ich, że człowiek musi coś osiągnąć, aby był szczęśliwy, że pochwały innych są konieczne, 

a krytyka niszcząca, że książki, filmy, obrazy, muzyka są pobudzające [rozwój – przyp. 

tłum.], że rozrywki bez pracy są pożądane, że można nic nie robić, że sława, władza, 

                                                 
*
 Orage był wybitnym publicystą angielskim i uczniem Gurdżijewa – zobacz rozdział IX. 
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sukces mają prawdziwą wartość. Zależymy od kar i nagród, które są konieczną częścią 

wychowania dzieci, ale nigdy nie doroślejemy. Rzadko uzyskujemy zrozumienie uzyskane 

dzięki swojemu doświadczeniu. Aby coś zrozumieć, zawsze patrzymy na zewnątrz i 

dlatego nie osiągamy go [zrozumienia – przyp. tłum.]”11. 

Współczesna edukacja jest narzędziem socjotechniki sterowanym przez społeczeństwo. To 

ono decyduje, które odziedziczone cechy, zdolności i potencjał będą rozwinięte. Dlatego od 

wczesnego dzieciństwa tylko mała część naszego potencjału jest rozwijana i tylko ta, która 

będzie użyteczna dla społeczeństwa. Zachodnie społeczeństwa rozwijają głównie zdolności 

naukowe i artystyczne, gdyż są one uznane za najbardziej potrzebne. Nie rozwijają 

natomiast cech intuicyjnych, duchowych, a w wielu wypadkach uważają je nawet za 

zaburzenia psychiczne. Dla zachodniej kultury istnieje tylko to, co można zważyć i 

zmierzyć. W wyniku takiego podejścia na Zachodzie panuje pustynia duchowa obejmująca 

nawet wiele religii, które głównie pełnią funkcje społeczne. Orage tak pisał o wynikach 

współczesnej edukacji: 

 „My prawie nie mamy potrzeby, aby myśleć. Jest to wynikiem edukacji, wpływu prasy, 

radia, książek [i telewizji – dopisek tłum.] Wszystko jest przygotowane dla nas; 

powiedziano nam, co i jak robić; powiedziano o wszystkim, co się dzieje na Ziemi; i to jest 

powiedziane przez tych, którym brakuje pełnego rozumienia, których wiedza jest 

częściowa i których wnioski dlatego są fałszywe. Prawdziwa nauka zastąpiona jest 

mechanicznym zapamiętywaniem, dlatego zdolnym chłopcem czy dziewczyną nazywamy 

tych, którzy mają fotograficzną pamięć; tacy zdają egzaminy z nagrodami i górują w 

testach inteligencji” 12. 

Współczesne społeczeństwo jest zainteresowane rozwijaniem się ludzi jedynie do 

przeciętnego poziomu13. Dzieciom poniżej tego poziomu pomaga się, ale dzieci górujące 

nad nim są hamowane przez system edukacji. Wystarczy tylko spojrzeć, jak trudne jest 

dzieciństwo nieprzeciętnych dzieci. Zachodnie społeczeństwa pomagają rozwijać tylko dwa 

rodzaje wybitnych uzdolnień u dzieci: sportowe i artystyczno–rozrywkowe, ponieważ 

potrzebują ich dla własnej rozrywki, mimo że intensywne sportowe ćwiczenia mogą być 

bardzo szkodliwe dla właściwego rozwoju dzieci. 

W obecnych czasach edukacja kończy się wtedy, kiedy w starożytności zaczynała się, to 

znaczy w wieku 18–21 lat. Jest to najbardziej idealistyczny okres w życiu młodych ludzi, w 

którym czekają na coś, co wskaże im sens życia. W tym wieku młodzi ludzie naładowani są 

elektrycznością, ale nie ma nikogo, kto powiedziałby im, co mają zrobić z tą energią. 
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Głównym celem, który zachodnie społeczeństwa ofiarują młodzieży, jest zdobywanie 

przyjemności, pieniędzy, pozycji społecznej i władzy. W wyniku tego zdarza się, że nawet 

najbardziej idealistyczne jednostki stają się cynikami, wykolejonymi, narkomanami lub 

znajdują ujście dla tkwiącej w nich energii w rozwydrzonym życiu seksualnym14.  

Viktor Frankl, profesor neurologii i psychiatrii na uniwersytecie w Wiedniu*, pisał już 

dwadzieścia pięć lat temu o rosnącej „egzystencjalnej próżni” wśród młodzieży i tak ją 

tłumaczy:  

„W odróżnieniu od zwierząt, człowiek nie kieruje się już instynktami i popędami. W 

porównaniu z człowiekiem w dawnych czasach nie kieruje się tradycjami i wartościami. 

Obecnie, nie wiedząc, czego nie wolno mu robić, ani nie wiedząc co powinien robić, często 

nie wie nawet, co chce robić. W wyniku tego robi to, co inni ludzie robią, co nazywa się 

konformizmem”15.  

Według Frankla, egzystencjalna próżnia jest rodzajem socjogenicznej nerwicy objawiającej 

się frustracją i brakiem celu w życiu. Podaje on, że aż 60 procent badanych studentów w 

USA na nią cierpi. Uważa, że w Ameryce egzystencyjna próżnia jest bardziej powszechna 

niż w Europie, ponieważ amerykańscy studenci są bardziej indoktrynowani 

redukcjonistycznymi** teoriami.  

Prawie wszyscy uważamy, że mamy dobry system edukacji dzieci. Musimy tak twierdzić, 

bo inaczej staralibyśmy się coś zmieniać*. Jeżeli jednak spojrzymy na naszą edukację, to 

system ten, rozwinięty w czasach rewolucji przemysłowej na Zachodzie, jest oparty na 

prawie średniowiecznych metodach, to znaczy na wkuwaniu na pamięć olbrzymiej ilości 

                                                 
*
 Viktor Frankl był twórcą trzeciej wiedeńskiej szkoły psychoterapii (po Freudzie i Adlerze). 

**
 Redukcjonizm traktuje człowieka jako skomplikowaną biologiczną maszynę i wywodzi się z 

teorii Darwina i behawioryzmu, który dominował amerykańską psychologię przez większość XX 

wieku. Niektórzy protagoniści redukcjonizmu definiują człowieka jako biochemiczną maszynę 

napędzaną procesem spalania i utleniania, który napędza komputer z układem magazynowania 

informacji. Inni traktują człowieka jako „adaptacyjny kontrolujący system”. Wartości ludzkie są 

definiowane jako „uformowane reakcje” i „mechanizmy obronne”. Redukcjoniści opisując 

człowieka koncentrują się na instynktownych siłach i negują wartości duchowe, idealizm i altruizm. 

*
 W ostatnich stu latach jedynie Rudolf Steiner i Maria Montessori zaproponowali radykalnie nowe 

systemy nauczania, które są obecnie stosowane w niewielu prywatnych szkołach w Europie i 

Ameryce Północnej. 
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często mało użytecznych informacji. Mogą to być np. wiadomości o starożytnym Rzymie 

lub rolnictwie w Brazylii czy wzory i nazwy substancji chemicznych. Podobno ma to być 

pomocne – przygotować do życia, w ostatecznym zaś efekcie przynieść zadowolenie i 

szczęście. Oczywiście pewien poziom wiedzy jest konieczny, ale do pełnego życia 

potrzebujemy znacznie więcej. W pracy ważna jest wiedza, ale ważniejsza jest zdolność 

ciągłego uczenia się i ciekawość poznawania rzeczy nowych. Jednak nasze zadowolenie z 

pracy i kariera będą zależały w dużej mierze od umiejętności współżycia z ludźmi, 

rozwiązywania problemów i konfliktów międzyludzkich, od współpracy i motywacji. Czy 

ktoś wspomina o tym w szkole lub na wyższej uczelni?  

Głównym źródłem poczucia szczęścia lub nieszczęścia jest jednak nasze życie osobiste. Jak 

żyć z rodzicami, jak żyć z dziećmi, jak wybrać właściwego współmałżonka, jak 

rozwiązywać konflikty rodzinne i unikać ich powstawania – to tylko część spraw 

zasadniczych, niezbędnych do osiągnięcia zadowolenia z życia i do uniknięcia 

destrukcyjnych stresów i chorób. Naszą najważniejszą funkcją społeczną jest właściwe 

wychowanie dzieci i poświęcenie im jak największej uwagi, zwłaszcza we wczesnym 

okresie ich życia, kiedy to, jak wiemy, kształtuje się osobowość. Czy ktoś nauczył się w 

szkole, jak to właściwie robić? To nie są trywialne problemy, lecz najważniejsze w naszym 

życiu obowiązki. Czy można uznać, że obecny system edukacji rzeczywiście zaspokaja te 

najważniejsze potrzeby? 

Gurdżijew widzi wiele tych absurdalnych sytuacji i uważa, że niewłaściwa edukacja dzieci 

jest najistotniejszą przyczyną zła i cierpienia na Ziemi. Głównym powodem kontynuowania 

obecnego stanu rzeczy jest fakt, że dzieci uczą się przez naśladowanie zachowania 

rodziców i w ten sposób nabierają tych samych cech. Tak więc żeby właściwie edukować 

dzieci, najpierw rodzice muszą być odpowiednio wyedukowani. Gurdżijew pokazuje, jak 

przerwać to istniejące od starożytności błędne koło i zacząć poprawiać sytuację. Może to 

nastąpić jedynie przez indywidualną pracę nad sobą i rozwój świadomości. 

Edukacja i rozwój świadomości 

Gurdżijew uważa, że nawet współcześnie ludzie rodzą się z cechami umożliwiającymi 

ukształtowanie przez nich obiektywnego rozumu, ale cechy te nie są prawidłowo 

rozwijane. 

 „Jeżeli chodzi o właściwości dane przez Naturę, potrzebne do rozwoju prawdziwej 

świadomości, która powinna kształtować się od wieku dojrzewania, zostały one w nich 
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odizolowane i pozostały na prymitywnym poziomie. Właściwości te zaczęły się rozwijać 

niezależnie od świadomości i utworzyły to co nazywamy podświadomością. (…) Chociaż 

ludzie zdają sobie sprawę z istnienia i działania podświadomości, nie spełnia ona żadnej 

roli w ich życiu ani w kształtowaniu obiektywnego rozumu. Często impulsy 

podświadomości klasyfikowane są jako «zwierzęcy instynkt» i ignorowane”16. 

Na skutek edukacji możliwość rozwinięcia obiektywnego rozumu u młodego człowieka w 

okresie jego rozwoju stopniowo zanika. Bardzo rzadko ludzie dochodzący do wieku 

dojrzałego osiągnęli rozum, jaki potencjalnie mogliby rozwijać. właściwy prawdziwym 

ludziom. Zdarza się to tylko wtedy, gdy dziecko zaraz po urodzeniu zostanie odizolowane 

od wpływu innych ludzi. Wówczas wszystko, co dziecko otrzymało od natury, może się 

rozwijać i rosnąć wraz z nim. Czasem zdarza się, że młody człowiek znajdzie przewodnika, 

który również przez przypadek rozwinął prawdziwą świadomość. I taki nauczyciel 

rozwinie w nim cechy, które umożliwią mu spojrzenie na świat bez identyfikowania się z 

jego problemami i zapobiegną zniewoleniu jego umysłu przez ludzkie namiętności. 

Znaczenie prawdziwego nauczyciela Gurdżijew przekazuje w twierdzeniu: „Nasz Wspólny 

Ojciec jest tylko Stworzycielem człowieka. Ale prawdziwym stworzycielem jego esencji w 

okresie przygotowawczym jest jego Nauczyciel”17. 

Przypowieść o powozie, stangrecie i koniu 

Stan obecnej sytuacji człowieka, ukształtowany w wyniku przyjętych i zakorzenionych 

nawyków wychowawczych i metod edukacji, bardzo dobrze został zilustrowany w 

przypowieści podanej przez Gurdżijewa w jednym z jego wykładów18. Otóż całą 

osobowość człowieka można porównać do powozu ciągnionego przez konia i powożonego 

przez stangreta. Powóz reprezentuje fizyczne ciało, kierowane przez ruchowe i 

instynktowne centra, koń – funkcje odczuwania i zmysłów, stangret – świadomość lub 

myślenie, a osoba siedząca w powozie i wydająca rozkazy stangretowi reprezentuje jego 

istniejące w danej chwili JA. 

Myśli i świadomość przeciętnego człowieka odpowiadają esencji i działalności typowego 

wynajętego woźnicy. Jak wszyscy wynajęci woźnice, jest on właściwie dorożkarzem, 

niezupełnie niepiśmiennym, gdyż skończył jakąś tam szkołę. Chociaż sam pochodzi ze wsi, 

z pogardą patrzy na ludzi z niej się wywodzących, ponieważ otarł się o wyedukowaną i 

bogatą klasę. Uważa siebie za kompetentnego w sprawach religii, polityki, socjologii i lubi 

dyskutować z równymi lub pouczać głupszych. Pochlebia swoim przełożonym i zachowuje 
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się wobec nich służalczo. Lubi dobre jedzenie i towarzystwo kucharek i służących. Lubi 

popić i spędzać czas na marzeniach i leniuchowaniu. Pracuje tylko wtedy, kiedy musi, to 

znaczy „pod batem” lub dla napiwku. Nauczył się cwaniactwa, tego, jak dostawać napiwki 

pochlebiając i kłamiąc. Próbuje wyglądać imponująco, ma brodę i wypycha ramiona, aby 

wydawać się ważniejszym, niż jest. Przy najmniejszej okazji idzie do baru, gdzie przy 

kieliszku lubi spędzać czas na marzeniach. 

Koń w tej przypowieści, reprezentujący odczucia i emocje człowieka, na skutek zaniedbań 

w wieku młodzieńczym z powodu ciągłej samotności jest zamknięty w sobie i jego 

wewnętrzne życie jest ukryte, a zewnętrzne – bierne. Nigdy nie dostał właściwego 

wychowania, żył ciągle pod strachem bicia i kary, doznawał poniżeń. Nie zaznawszy 

przyjaźni i miłości, odda się każdemu za chwilę pieszczoty. W wyniku takiego wychowania 

pozbawiony jest zainteresowań, koncentruje się na jedzeniu, piciu i przeciwnej płci, i w 

tym kierunku podąża. Wskutek braku edukacji we właściwym czasie nie ma aspiracji do 

odpowiedzialnej egzystencji. Jest obojętny na swoje obowiązki i pracuje, ponieważ boi się 

bicia.  

Jeżeli chodzi o powóz, który reprezentuje ciało, sytuacja jest nawet gorsza. Powóz ten 

zrobiony jest z różnych, często bardzo skomplikowanych materiałów. Był przewidziany do 

przewożenia różnego rodzaju ładunków, a nie tylko pasażerów. Był zaprojektowany do 

jazdy po małych drogach i bezdrożach, gdzie narażony był na wstrząsy. Wstrząsy na 

wybojach powodują, że smarownie osi rozchodzi się równomiernie we właściwe miejsca. 

Teraz podróżuje po drogach gładkich i wyasfaltowanych. Nie trzęsie nim po bezdrożach, 

więc smarowanie nie rozchodzi się, a metalowe części rdzewieją, bez smaru nagrzewają się 

– zużywają i niszczeją. Nasz woźnica nie ma pojęcia, jak go smarować, i jeżeli to robi to 

bez pojęcia i wiedzy, ślepo naśladując czyjekolwiek instrukcje. Jadąc po bocznych drogach 

wóz zaczyna tracić śruby i inne części i w końcu potrzebuje reperacji. Chociaż może być 

pięknie pomalowany i ozdobiony, to wewnątrz jest słaby i nie nadaje się do normalnego 

funkcjonowania19. 

Interpretacja stanu powozu zależy od miejsca i czasów, w których żyjemy. Dziś ludzie 

przywiązują ogromną wagę do tego, co zewnętrzne, na przykład do wyglądu, Wydają moc 

pieniędzy na ubrania, kosmetyki, operacje plastyczne i środki odchudzające. Mimo takich 

starań bardzo dużo ludzi ma nadwagę na skutek objadania się, braku ćwiczeń i 

niewłaściwego trybu życia, poza tym często niszczy sobie zdrowie paląc papierosy i 



 70 

nadużywając alkoholu. Można więc powiedzieć, że ciało współczesnego człowieka, jak ten 

powóz, jest w bardzo złej kondycji. 

Osoba jadąca pojazdem jest coraz to innym pasażerem, reprezentującym ciągle zmieniające 

się JA. Taki pasażer, który nie czuje się właścicielem pojazdu, oczywiście nie będzie 

zajmował się jego stanem ani dbał o konia i stangreta, gdyż nie widzi takiej potrzeby. 

Tylko stały właściciel może zadbać o cały pojazd – konia, stangreta i powóz, ale taki 

właściciel reprezentuje człowieka z jednym prawdziwym i niezmiennym JA, człowieka, 

który osiągnął poziom prawdziwej świadomości i obiektywnego rozumu. 

Chociaż te trzy części powozu pracują razem i są połączone ze sobą – koń z wozem za 

pomocą dyszla, woźnica z koniem lejcami, a woźnica siedzi na powozie, to wyraźnie 

widać, że nie ma między nimi komunikacji. Może się zdarzyć, że koń pozna język stangreta 

i nauczy się reagować na pewne jego polecenia, ale niestety stangret nie będzie miał 

pojęcia o tym, ani nie będzie tego podejrzewał. Nie będą więc mogli zrozumieć się 

nawzajem, choćby odrobinę. Jedyna komunikacja, jaka między nimi istnieje, ogranicza się 

do przekazania trzech idei za pomocą lejców: w prawo, w lewo i stop. 

Ponieważ współcześni ludzie nie posiadają wiedzy i umiejętności właściwego 

przygotowania rosnących pokoleń do odpowiedzialnego życia przez zadbanie o wszystkie 

trzy części składających się na ich osobowość, pojazd wygląda więc dziwnie – powóz, 

pięknie wykończony i odmalowany, ciągnięty jest przez cherlawego konia, a powozi nim 

nieogolony, brudny i półśpiący stangret w surducie i w cylindrze ze śmietnika.  

Współczesny człowiek przedstawia taki właśnie śmieszny obraz, ponieważ trzy części jego 

osobowości były edukowane bezmyślnie i niezależnie od siebie. Nigdy nie były uczone, 

aby wzajemnie się wspierać i rozumieć swoje potrzeby, choćby w małym stopniu. W 

związku z tym nie ma współdziałania między trzema elementami ludzkiej osobowości. 

Przytoczona przypowieść pokazuje ogromne braki współczesnej edukacji. Główny jej 

nacisk edukacji kładziony jest na zapamiętanie olbrzymiej ilości informacji, na rozwoju 

umysłu, lecz nie na rozwoju całego człowieka ani na przygotowaniu do wszystkich 

aspektów życia, a nie jedynie do pracy zawodowej. Obserwując to wszystko można 

stwierdzić, że obecny system edukacji jest kontynuowany bez zmian od XIX wieku. 

Zmieniła się głównie zawartość przekazywanych informacji, szczególnie w dziedzinie nauk 

ścisłych. Jak dotychczas, ludzie odpowiedzialni za edukację na Zachodzie nie widzą 

potrzeby całościowego, wszechstronnego kształcenia dzieci i młodzieży, polegającego na 
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rozwijaniu wszystkich elementów ludzkiej osobowości* i zdaje się, że nieprędko projekt 

taki powstanie. Ciągle dominuje przeświadczenie: Co było dobre dla mnie, jest dobre dla 

moich dzieci. 

Elementy kształtujące człowieka 20 

W Opowieściach Belzebuba Gurdżijew podaje listę czynników mających wpływ na życie 

człowieka21. Niektóre zostały już niezależnie potwierdzone przez ostatnie badania 

naukowe, ale wiele z nich w dalszym ciągu pozostaje jeszcze nie „odkrytych” przez 

ludzkość. Gurdżijew wymienia następujące czynniki: 

Dziedziczenie. Dziedziczymy nie tylko po rodzicach, ale również po dziadkach, a także po 

wielu pokoleniach zarówno „po mieczu”, jak i „po kądzieli”. Dziedziczone cechy zależą też 

od grupy etnicznej człowieka, a wiele cech jest wspólnych dla całej ludzkości. Z punktu 

widzenia genetyki człowiek ma wiele wspólnego nie tylko ze światem zwierzęcym, ale 

również i roślinnym, okazuje się bowiem, że połowa genów ludzkich jest taka sama jak u 

bananowców. 

Warunki i środowisko w momencie poczęcia dziecka i rozwoju płodu. Tu należą fizyczne i 

psychiczne zdrowie rodziców i historia ich życia, także położenie geograficzne, klimat, stan 

powietrza, wody i ziemi, to znaczy ich zanieczyszczenie środkami chemicznymi lub 

radioaktywnymi, i wielkość sił magnetycznych. Olbrzymie znaczenie ma również zatrucie 

organizmów rodziców przez alkohol, papierosy i narkotyki, ale także przeżywane przez 

nich stresy*. 

Efekty promieniowania Słońca i planet w czasie poczęcia i rozwoju płodu. Ostatnie badania 

naukowe wskazują, że w czasie zaburzeń magnetycznych na Słońcu powstają olbrzymie 

ilości cząsteczek o wysokiej energii, które docierają do Ziemi. Można przypuścić, że 

                                                 
*
 Obecnie istniejąca na Zachodzie szkoła Waldorfa, którą otwarto w 1919 roku, jest jednym z 

niewielu przykładów zastosowania nowych metod edukacji. Szkoła ta oparta jest na programie 

przygotowanym przez Rudolfa Steinera, który do edukacji wprowadził sztuki piękne, aby wraz z 

intelektem rozwijać uczucia dziecka. 

 

*
 S. Grof w książce Realm of the unconscious opisuje, że w czasie sesji LSD pacjenci, odtwarzając 

okres kiedy byli w łonie matki, identyfikowali odczuwane przez nią stresy i zatrucia jej organizmu 

alkoholem i papierosami.  
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promieniowanie Słońca może mieć wpływ na charakter ludzi, ponieważ może spowodować 

genetyczne mutacje DNA w komórkach w czasie poczęcia i rozwoju płodu. Intensywność 

promieniowania docierającego do Ziemi związana jest z obrotem Słońca i ruchem Ziemi 

dookoła Słońca, i dlatego zmienia się co kilka miesięcy. Istnieje więc 

prawdopodobieństwo, że rodzice ludzi urodzonych pod różnymi znakami zodiaku 

otrzymali różne dawki promieniowania pochodzącego ze Słońca. 

Poziomy bytu** rodziców i ich oddziaływanie od urodzenia do dojścia dziecka do okresu 

dojrzałości. Prawdziwie szczere i uczciwe zachowanie rodziców ma ogromny wpływ na 

dzieci i ich charakter. Udowodniono już, że rodzice mają niezaprzeczalny wpływ na 

kształtowanie się charakteru dzieci. Ich wpływ, a szczególnie matki, jest najważniejszy, 

ponieważ cechy dziecka kształtują się w okresie pierwszych kilku lat rozwoju dziecka. 

Również w późniejszym okresie wpływ rodziców na dzieci jest ogromny, ponieważ, z 

wyjątkiem okresów dojrzewania, dzieci starają się naśladować rodziców. 

Jakość i poziom bytu otaczających je istot. Ogromny wpływ na rozwój dziecka ma również 

poziom bytu ludzi z otoczenia. Wszyscy wiemy, jak ważni są dla dziecka dobra babcia czy 

dziadek, jak duży jest wpływ starszego rodzeństwa i kolegów. W okresie szkolnym wpływ 

właściwych lub niewłaściwych nauczycieli może zdecydować o zainteresowaniach, 

rozwoju intelektualnym i przyszłości dziecka. Współcześnie na jego rozwój olbrzymi 

wpływ wywierają również film i telewizja.  

Myśli, uczucia i atmosfera otaczająca dzieci w okresie ich rozwoju. Niestety, niewiele 

wiadomo, jaki to ma wpływ na dzieci, zauważono jednak, że jeżeli rodzice są do siebie 

wrogo nastawieni, rzutuje to na dzieci, które wyczują to zachowanie. Badania wykazały, że 

chłopcy, którzy byli w konflikcie z prawem, przeważnie pochodzili z rodzin rozbitych, gdy 

matka nie troszczyła się o dzieci, lub z domów, w których istniał konflikt między 

rodzicami. Wśród chłopców pochodzących z domów bezkonfliktowych, a nawet z rodzin 

rozbitych, ale z opiekuńczą matką22 prawdopodobieństwo przestępczości jest małe. 

Wewnętrzne zdolności i wysiłek, aby zrozumieć rzeczy dookoła nich. Dzieci mają do 

pewnego stopnia wrodzoną ciekawość świata, poznawania rzeczy i odkrywania. Jeśli 

będzie ona rozwijana, to będzie również kształtowała ich życie. Na nieszczęście rodzice 

                                                 
**

 Definicja “bytu” podana jest w rozdziale II  
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często uważają, że powinni tę ciekawość zaspokajać, zamiast pozwolić dziecku własnym 

wysiłkiem znaleźć odpowiedzi. Takie postępowanie zabija chęć do pracy, samodzielnego 

odkrywania „świata” i przyzwyczaja do akceptowania opinii innych ludzi. Gurdżijew 

mówi, że ciekawość poznania jest tak wartościowa, że jej zaspokojenie powinno być 

opóźnione. Nauczyciele i rodzice powinni wzniecać ciekawość, a nie ją zaspokajać.  

Długość życia ludzkiego 

Gurdżijew uważa, że długość życia danego człowieka jest z góry ustalona i porównuje ją 

do mechanizmu zegarka. Podobnie jak chodzenie zegarka zależy od długości jego sprężyny 

i jej nakręcenia, tak długość życia człowieka zależy od jego wewnętrznej sprężyny, to jest 

od jego wewnętrznej energii. Jest to specjalny rodzaj energii istniejący w mózgu człowieka. 

Człowiek żyje dopóty, dopóki jego wewnętrzna energia nie wyczerpie się. Ilość 

początkowej energii i stopień jej zużycia zależą od wspomnianych siedmiu czynników. Tak 

więc długość ludzkiego życia nie zależy od tego, co człowiek robi, aby je przedłużyć, ani 

od stosowanych przez niego zabiegów ochronnych. W chwili wyczerpania się wewnętrznej 

energii – musi umrzeć.  

Mechanizm zużywania się energii człowieka jest bardziej skomplikowany, ponieważ każde 

jego centrum ma niezależną sprężynę. Nie są one jednakowe i nie rozkręcają się z 

jednakową szybkością. W zależności od wrodzonych cech, zewnętrznych czynników i 

sposobu życia człowieka, gdy energia jednej sprężyny wyczerpie się, to przestaje 

funkcjonować jedynie odpowiadające jej centrum. Gurdżijew mówi, że wówczas śmierć 

człowieka następuje w „jednej trzeciej”, to znaczy, że człowiek umiera stopniowo cząstka 

po cząstce23. Na przykład jeżeli na skutek intensywnego życia sportowego* umiera centrum 

ruchowe, to choć ciało jest sparaliżowane, jednak nadal pozostają sprawne proces myślenia 

i sfera odczuwania. Jeżeli najwcześniej umiera centrum emocjonalne, to żyjący fizycznie 

pozbawiony jest jakichkolwiek uczuć. Zdarza się to często u osób drugiego typu, które żyją 

głównie uczuciami i emocjami.  

Życie każdego centrum można przedłużyć, zmniejszając szybkość zużywania przez niego 

energii. Do tego celu można by użyć odpowiednich regulatorów, podobnie jak w zegarku, 

w którym takie regulatory nie pozwalają, aby sprężyna rozwinęła się za szybko, i 

kontrolują szybkość chodzeniem zegarka. Jednak poznanie pracy tych regulatorów i 

                                                 
*
 
*
 Wpływ sportu na długość życia jest omawiany w rozdziale IV. 
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zastosowanie ich we właściwy sposób pozostaje poza możliwościami przeciętnego 

człowieka. 
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 Rozdział III 

Terror sytuacji  

Jaki jest wpływ przedstawionych cech psychicznych i natury człowieka na jego życie 

osobiste i społeczne? Jeżeli spojrzymy na ogólną sytuację człowieka, to stwierdzimy, że 

funkcjonuje bardzo dobrze jako organizm biologiczny. Posiadł dominującą pozycję na 

Ziemi, ponieważ osiągnął olbrzymi poziom wiedzy naukowej i technicznej. Uważa się, że 

poziom człowieka nie może być niski, skoro usunął wiele problemów, które gnębiły 

ludzkość od początku jej istnienia, m.in. pandemie wielu chorób i klęski głodu*. Ciągły 

rozwój nauki – odkrycie energii nuklearnej, zorganizowanie światowej komunikacji czy 

nawet podbój przestrzeni kosmicznej – otwiera przed człowiekiem nowe możliwości. 

Wydaje się, że sprawuje on pełną kontrolę nad sobą i swoim otoczeniem. Ludzie wierzą w 

ciągły postęp i widzą go. Zasadniczo akceptują całokształt życia, i chociaż z wielu rzeczy 

mogą być niezadowoleni, to jednak nie widzą potrzeby radykalnych zmian. 

Gurdżijew dowodzi, że sytuacja człowieka jest znacznie gorsza, niż się to ludziom wydaje. 

Uważa, że sedno sprawy leży nie w sferze materialnej, ale w rozwoju psychicznym 

człowieka. Gurdżijew mówi, że człowiek nie rodzi się z gotową duszą, jak to jest ogólnie 

przyjęte, ale tworzy ją, świadomie pracując nad sobą**. Dusza pojawia się, gdy osiągnie on 

wymagany poziom świadomości i obiektywnego rozumu. Zdanie sobie sprawy z 

konieczności kształtowania duszy jest pierwszym stopniem do osiągnięcia nieśmiertelności. 

Jeżeli człowiek nie doskonali się, nie ma szansy na nieśmiertelność. Gurdżijew 

podsumowuje jego los bardzo lakonicznym powiedzeniem: „Jeżeli żyłeś jak pies, to 

umrzesz jak pies”. Znaczy to, że taki człowiek, który nie podjął świadomej pracy nad sobą, 

wypełnia jedynie cel Natury***, czyli biologiczne podtrzymanie życia na Ziemi. Po jego 

śmierci nic po nim nie pozostanie. Gurdżijew nazywa taki stan rzeczy „terrorem sytuacji” 

człowieka. 

                                                 
*
 Obecnie zdarzające się klęski głodu wynikają na ogół nie z braku żywności na świecie, ale z 

nieudolności organizacji odpowiedzialnych za magazynowanie, dostarczanie i jej rozdział oraz z 

obojętności światowej opinii publicznej na sytuację ludzi Trzeciego Świata. 

**
 Temat powstawania duszy przedstawiony jest w rozdziałach VI i VIII. 

***
 Zobacz rozdział VIII – Kosmologia. 
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Ale nie tylko utrata nieśmiertelności składa się na „terror sytuacji”. Gurdżijew mówi, że 

życie człowieka to niekończące się pasmo cierpień. Najgorsze cierpienia ludzie sprawiają 

sami sobie, m.in. zabijając, znęcając się i torturując swoich bliźnich w czasie wojen i 

rewolucji. Inne cierpienia wiążą się z życiem osobistym, czego przykładem są rozwody, 

przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinach, alkoholizm, narkomania itp. Wiele cierpień 

wynika również z naszych psychicznych stanów, jak np. negatywnych emocji czy 

wewnętrznego uwzględniania. Ludzie cierpią, ale cierpienia ich nie mają sensu ani niczemu 

nie służą. Na dobrą sprawę można by ich uniknąć, ale ludzie nie wiedzą, jak im zapobiec. 

Jest to drugi element składający się na „terror sytuacji”. 

Gurdżijew nie ma najmniejszych wątpliwości, że ten stan rzeczy wynika z konsekwencji 

działania organu Kundabufer. Symbolizuje on całokształt natury, psychiki, charakteru i 

cech człowieka. Można powiedzieć, że to Kundabufer powoduje, iż człowiek nie dostrzega 

realności; widzi rzeczy „do góry nogami”. Jest on, z jednej strony ogromnie podatny na 

sugestie i łatwowierny, a z drugiej zarozumiały, pełen pychy, egoizmu i miłości siebie. 

Często jest bezlitosny, okrutny dla innych ludzi i dla zwierząt, chciwy i zawistny. Organ 

ten powoduje, że myśli on tylko o swoich ambicjach i przyjemnościach, nie czuje się 

odpowiedzialny za to, co czyni, ani za życie innych ludzi. I to jest następny element 

„terroru sytuacji”.  

Czy jest z tej sytuacji jakieś wyjście? Wydaje się, że człowiek do tej pory nie znalazł 

rozwiązania. Wiemy to dobrze wszyscy, gdyż ilość cierpień, stresów, wojen ciągle nie 

maleje, a raczej rośnie. Gurdżijew widzi jednak rozwiązanie i przedstawia je w formie 

legendy o Asziacie Szymaszu. Ukazuje ona dwie strony ludzkiej natury: to, jacy naprawdę 

jesteśmy, i to, jacy powinniśmy lub moglibyśmy być. Asziata Szymasz symbolizuje to, co 

jest najlepsze i najświętsze w ludziach, i może służyć nam za model.  

Historia Asziaty Szymasza 

Asziata Szymasz został przysłany na Ziemię przez naszego Stworzyciela, aby pomóc 

ludziom usunąć konsekwencje działania organu Kundabufer. Gurdżijew podaje
1
, że Asziata 

Szymasz przyszedł na świat w biednej rodzinie sumeryjskiej, w wiosce niedaleko Babilonu, 

który w tym czasie nie był jeszcze sławnym miastem. Kiedy wyrósł na odpowiedzialnego 

człowieka, zaczął pracować nad osiągnięciem celu życia i aby znaleźć właściwy sposób 

wypełnienia swojego zadania, medytował przez 120 dni na górze Weziniama. Po 

medytacjach nie wrócił do Babilonu, ale przeniósł się do miasta Dżulfapal w centrum Azji. 
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Tu założył nowe bractwo, które nazwał Hisztwori – co znaczyło „Tylko ten będzie 

nazwany i stanie się synem Bożym, kto rozwinie w sobie świadomość”. Do bractwa przyjął 

zakonników z innych klasztorów, którzy już pracowali nad sobą. Gurdżijew chce tu 

przekazać, że ludzi, którzy będą nieść i rozpowszechniać tego typu nauki, można tylko 

znaleźć w „klasztorach”, czyli będą to ludzie o innej mentalności, odseparowani od 

społeczności, mający wrodzoną potrzebę poznania siebie i szukający prawdy o 

Wszechświecie. 

Przy pomocy wtajemniczonych braci Asziata Szymasz zaczął rozpowszechniać swoje 

nauki, a z kolei wtajemniczeni bracia nauczali innych zakonników, a później i zwykłych 

mieszkańców miasta Dżulfapal. Po roku pracy wokół Asziaty Szymasza skupiło się już 35 

braci, którzy mieli przydomek „Posiadający Wszystko Właściwe”. Aby uzyskać taki tytuł, 

poza pełnym zrozumieniem i osiągnięciem obiektywnej świadomości, członek bractwa 

musiał udowodnić, że jest zdolny przekonać do nauk Asziaty Szymasza sto osób i pomóc 

im osiągnąć taki stan świadomości, a także wpoić im taką misyjną gorliwość, aby potrafili 

przekonać następne sto osób. Ci, którzy tego dokonali, zostawali kapłanami. 

Asziata Szymasz wysyłał swoich kapłanów do innych miast i krajów z poleceniem 

organizowania podobnych bractw i rozpowszechniania jego nauk. Po trzech latach nie tylko 

mieszkańcy Dżulfapal i pobliskich miast, ale i innych krajów na kontynencie azjatyckim 

zaczęli poznawać, jak stosować impulsy prawdziwej świadomości w codziennym życiu, i 

wielu z nich również chciało zostać kapłanami. W wyniku działania bractwa Asziaty 

Szymasza większość ludzi w Azji pracowała nad doskonaleniem siebie lub zdawała sobie 

sprawę z możliwości tej pracy. 

Rozważania na temat „Wiary”, „Nadziei” i „Miłości” 

W czasie medytacji na górze Weziniama Asziata Szymasz najpierw rozważał możliwość 

wykorzystania  sakralnych impulsów „Wiary”, „Nadziei” i „Miłości” do wypełnienia 

swojego zadania, impulsy te przeznaczone były bowiem przez naszego Stworzyciela do 

rozwoju i doskonalenia ludzkości. Od dawna uległy one jednak zmieszaniu z 

właściwościami organu Kundabufer i w wyniku tego procesu wytworzyły się u ludzi 

zniekształcone impulsy wiary, nadziei i miłości, mające mało wspólnego z pierwotnymi 

impulsami sakralnymi.  

Na przykład wiara u ludzi opiera się często na bardzo subiektywnych i nie sprawdzonych 

danych, które otrzymali z wątpliwych źródeł, co w połączeniu z konsekwencjami działania 



 78 

organu Kundabufer, takimi jak: naiwność, łatwowierność i widzenie rzeczy „do góry 

nogami” powoduje, że ludzie mają predyspozycje do wierzenia w różne bzdury, zwłaszcza 

jeżeli pochodzą od tzw. „autorytetów”.  

Podobnie jest z miłością. Zwyczajni ludzie nie są w stanie nawet jej opisać, ponieważ przez 

długi czas nikt nie miał odczucia prawdziwego impulsu „Miłości”. Jeżeli ktokolwiek 

„kocha” kogoś, to dlatego, że ten ktoś zachęca, pochlebia mu, wygląda atrakcyjnie, jest 

„seksy” lub może zapewnić duże korzyści materialne, pozycję społeczną zaspokajającą 

wymagania wygórowanej ambicji. Ludzie „kochają” wiele rzeczy, ale głównie kochają 

siebie i wszystko, co im daje zadowolenie i przyjemności. 

Gurdżijew nie wyjaśnia, jak objawia się impuls „Miłości”, ale prawdopodobnie o takim 

impulsie pisze św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian: „I choćbym miał dar 

prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię 

wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym 

rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, 

nic mi to nie pomoże”
 
.
2
 

Gurdżijew uważa, że los sakralnego impulsu „Nadziei” jest nawet gorszy od poprzednich 

dwóch uczuć. Nadzieja objawia się oczekiwaniem na coś, co zdarzy się bez naszego 

wysiłku, naszej woli, naszej pracy. To, co ludzie nazywają nadzieją nie ma nic wspólnego z 

sakralnym impulsem „Nadziei”, ale z chorobą nazwaną „jutro”. Przez tę chorobę ludzie 

zawsze odkładają na później wszystko, co powinno być zrobione natychmiast, ale są 

przekonani, że później zrobią to lepiej. Uważa on, że choroba ta spowodowała najwięcej 

szkód, zwłaszcza u tych ludzi, którzy mają szanse zrozumieć, że nie są wolni od wad, które 

powinni usunąć. I choć wiedzą oni, że aby pozbyć się swoich wad, muszą pracować nad 

sobą, jednak zwykle nie osiągają nic, ponieważ odkładają to na jutro. Choroba ta nie tylko 

uniemożliwia rozwój człowieka, ale przeszkadza spełniać nawet obowiązki wynikające z 

codziennego życia.  

Można powiedzieć więc, że w wyniku działania Kundabufera „Miłość” zmieniła się w 

egoizm, „Nadzieja” w zwlekanie, a „Wiara” w łatwowierność. 

Gurdżijew nie pisze nic więcej na temat prawdziwych impulsów „Wiary”, „Nadziei” i 

„Miłości”, ale podaje, że na tablicach przechowywanych w tajnym Bractwie Olbogmek 

gdzieś w Azji (nazwa Olbogmek znaczy „nie ma różnych religii, jest tylko jeden Bóg”) 

spisane są wartości tych impulsów: 
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Wiara [oparta na]* świadomości jest wolnością. 

Wiara [wywodząca się z] uczucia jest słabością. 

Wiara [pochodząca z] ciała jest głupotą. 

Miłość [oparta na] świadomości wywołuje w odpowiedzi to samo. 

Miłość [wywodząca się z] uczucia wywołuje przeciwne. 

Miłość [pochodząca z] ciała zależy od typu i polaryzacji. 

Nadzieja [oparta na] świadomości jest siłą. 

Nadzieja [wywodząca się z] uczucia jest niewolnictwem. 

Nadzieja [pochodząca z] ciała jest chorobą
3
. 

 

Interpretacje tych stwierdzeń zostawiam Czytelnikowi, ponieważ każdy znajdzie w nich 

inne wartości w zależności od posiadanego rozumienia. 

Nauki Asziaty Szymasza 

Asziata Szymasz w wyniku medytacji doszedł do wniosku, że pierwotne sakralne impulsy: 

„Wiara”, „Nadzieja” i „Miłość”, tak zdegenerowały się na skutek działania organu 

Kundabufer, że trudno byłoby wykorzystać je do rozwoju człowieka. Zauważył jednak, że 

u ludzi pozostało jeszcze wiele z autentycznej obiektywnej świadomości, która przetrwała 

w podświadomości, ale która nie bierze udziału w normalnym funkcjonowaniu człowieka, 

ponieważ nie wiemy, jak komunikować się z nią. Doszedł więc do wniosku, że będzie 

pracować nad tym, aby pozostała w podświadomości resztka obiektywnej świadomości 

zaczęła brać udział w normalnej działalności ludzi
4
. 

Asziata Szymasz tłumaczył swoim wtajemniczonym uczniom, że to, co pozwala na rozwój 

obiektywnej świadomości, powstaje u ludzi w wyniku bezpośredniego oddziaływania 

Kochającego Wszystkich i Długo Cierpiącego Wiecznego Stworzyciela. Dlatego też źródło 

prawdziwej świadomości u ludzi jest czasem nazywane „Przedstawicielem Stworzyciela”. 

Gurdżijew uważał, że impuls obiektywnej świadomości przejawia się u niektórych ludzi w 

formie wyrzutów sumienia, które powstają w wyniku silnego moralnego wstrząsu. Dzięki 

temu pozostałości obiektywnej świadomości istniejące w podświadomości człowieka 

zostają wyzwolone i powodują, że świadomość ta zaczyna funkcjonować w codziennym 

życiu ludzi
5
. Na nieszczęście ludzie nauczyli się tłumić wyrzuty sumienia, tworząc nowe 

filozofie i wierzenia lub oddając się we władanie alkoholowi i narkotykom. 

                                                 
*
 Wyrazy w nawiasach dodane są do oryginalnego tekstu aby ułatwić zrozumienie tych stwierdzeń 
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Asziata Szymasz uczył, że do zbawienia człowieka prowadzi droga świadomej pracy i 

intencjonalnego cierpienia*. Do świadomej pracy należą uczynki spełniane dla dobra 

innych ludzi, a intencjonalnym cierpieniem jest to, które świadomie akceptujemy w celu 

osiągnięcia własnego doskonalenia. Impuls wyższej świadomości powstaje w nas w 

wyniku cierpienia wynikającego z ciągłej walki między procesami funkcjonowania ciała i 

procesami powstawania i rozwoju naszej duszy. Aby mogła zaistnieć obiektywna 

świadomość, musimy walczyć z tym, co można nazwać „pożądaniami” ciała. Asziata 

Szymasz uczył, że kto pomaga, aby „niepożądania” zwyciężyły nad „pożądaniami”, 

zachowuje się zgodnie z wymaganiami naszego Stworzyciela
6
.  

Trzeba zaznaczyć, że intencjonalne cierpienie w ujęciu Gurdżijewa to nie umartwianie 

ciała, zadawanie sobie fizycznego bólu, tak jak to było przyjęte w okresie wczesnego 

chrześcijaństwa. Jest to raczej forma psychicznego cierpienia, czasem związana z 

wysiłkiem fizycznym. Do intencjonalnego cierpienia można zaliczyć np. znoszenie 

czyjegoś nieodpowiedniego zachowania, pomaganie innym kosztem własnych niewygód, 

poświęcanie się dla innych bez otrzymywania jakiejkolwiek nagrody czy nawet 

wdzięczności i wszelkie dobre uczynki, które robimy bez oczekiwania na jakąkolwiek 

nagrodę czy bez odczucia wewnętrznej satysfakcji. „Pożądanie” ciała nie ma nic wspólnego 

z normalnym seksem, który zaliczany jest przez Gurdżijewa do najważniejszych i 

koniecznych funkcji człowieka. „Pożądanie” ciała odnosi się do pożądań wynikających z 

własnej pychy, próżności i chciwości, co wyraża się zdobywaniem bogactw, osiąganiem 

władzy lub sławy, upiększaniem się – strojeniem, chwaleniem czy koncentrowaniem się na 

zaspokajaniu przyjemności ciała przez nadmierne objadanie się, picie alkoholu czy 

rozpustę.  

Gurdżijew uważa, że obiektywna świadomość może powstać wskutek świadomego 

wyrzekania się rzeczy wymaganych przez nasze ciało i psychikę, chociaż niekoniecznych 

do normalnego funkcjonowania, a związane z tym cierpienie będzie jednym z głównych 

czynników prowadzących do powstania naszej duszy. 

Wyniki prac Asziaty Szymasza 

Gurdżijew podaje, że wyniki prac Asziaty Szymasza były zdumiewające. Kiedy większość 

ludzi w Azji rozpoczęła pracę nad sobą lub zdała sobie sprawę z możliwości doskonalenia 

                                                 
*
 Intencjonalne cierpienie omawiane jest w rozdziale VIII. 
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się, bardzo szybko stały się widoczne we wszystkich strefach – włączając układy społeczne 

i polityczne – wyniki podjętych działań. W ciągu dziesięciu lat znikły dwa główne czynniki 

przeszkadzające tworzeniu normalnych warunków ludzkiej egzystencji. Po pierwsze, 

zniknął podział na niezliczone grupy wspólnotowe z różnymi formami organizacji i 

zarządzania, nazwane organizacjami państwowymi. Po drugie, znikły podziały na kasty i 

klasy, które istniały w tych krajach od wieków. Zniknięcie podziału na państwa i grupy 

wspólnotowe spowodowało kolejne zmiany w psychice ludzi. Przestały istnieć grupy, z 

którymi ludzie silnie się identyfikowali, a także podział na „my” i „oni”, znikł strach przed 

tymi członkami grup, którzy mieli pozycję dominującą. Znikła nieufność między grupami, 

klasami i kastami, a to z kolei prowadziło do zaniku żądzy wzajemnego zabijania. Potrzeba 

wzajemnego niszczenia się, głęboko zakorzeniona w psychice ludzi w tej części świata, 

przestała istnieć. 

Ludzie zmienili sposób swojego zachowania w stosunku do innych. Okazywali sobie 

nawzajem szacunek wynikający z zasług i prezentowanych wartości osobistych, 

osiągniętych w wyniku osobistej świadomej pracy i intencjonalnego cierpienia. Zmiany w 

świadomości ludzkiej spowodowały, że niewolnicy zostali uwolnieni, ludzie u władzy 

zrzekli się niezasłużonych praw i przywilejów, gdy świadomość mówiła im, że władzę na 

swoich stanowiska dzierżyli nie dla wspólnego dobra, ale dla korzyści i zaspokojenia 

próżności i miłości własnej. 

Wielu z ludzi, którzy świadomie pracowali nad sobą według tych przykazań, osiągnęło 

widoczne dla innych wyniki. Byli oni szanowani, uznawani przez innych, zwracano się doń 

o porady, dzięki czemu osiągali najwyższe pozycje w społeczeństwie. Ludzie pełniący 

funkcje szefów, zarządzających itp. zajmowali te pozycje według wieku, doświadczenia i 

poziomu esencji, a nie w wyniku dziedziczenia czy wyborów tak jak np. obecnie. Ludzie 

zostawali przywódcami zgodnie z obiektywnymi zasługami, które osobiście zebrali i które 

były odczuwane przez wszystkich jako prawdziwe. Najbardziej zasłużony i wyróżniający 

się człowiek zostawał przywódcą, a jego wskazówki i rady – sakralnym prawem dla 

wszystkich.  

Pisząc o zaniku form państwowych, Gurdżijew nie popiera jednak anarchii i bezprawia. 

Chodzi mu o usunięcie widocznych podziałów społeczeństwa na grupy, które łączą 

wspólne interesy i które bronią się lub podporządkowują sobie inne grupy. Uważa, że 

usunięcie podziałów między ludźmi wyeliminuje również źródła konfliktów i przyczyny 

wielu wojen i rewolucji. Oczywiście musiałyby powstać inne formy organizacji 
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społeczeństwa i zarządzania. Ale przywódcy nowych grup społecznych posiadając wyższą 

świadomość, nie popieraliby wojen w celu uzyskania korzyści osobistych. 

Innym niespodziewanym dobrodziejstwem wynikającym z osiągnięcia wyższego poziomu 

świadomości było zmniejszenie się śmiertelności. Wynikało to ze zmiany psychiki ludzi, 

zrozumienia siebie i innych, co zapoczątkowało tolerancję, akceptację zachowań innych, 

zmniejszając napięcia i konflikty zarówno osobiste, jak i ogólne. Nie tylko ilość konfliktów 

zmniejszyła się, ale metody ich rozwiązywania stały się całkowicie inne.  

Znaczenie nauk Asziaty Szymasza 

W legendzie o Asziacie Szymaszu Gurdżijew pokazuje, że istnieje możliwość poprawy 

sytuacji ludzi. Mówi on, że tylko zmiana świadomości jednostek może doprowadzić do 

gruntownych zmian w całym społeczeństwie. Nie mogą być one jednak wprowadzone 

metodą rewolucji czy jakiejkolwiek przemocy. Jest to proces znacznie wolniejszy i 

znacznie trudniejszy, niż to się wydawało wielu reformatorom i rewolucjonistom. Jest to w 

jakimś sensie wniosek pesymistyczny, gdyż działania podejmowane przez ludzi, którzy 

rozumieją konieczność poprawy, a nie posiadają rozwiniętej świadomości, nie przyniosą 

owoców. Widzimy to na przykładzie wyników rewolucji francuskiej czy komunistycznej w 

Rosji, gdzie pierwotne zamierzenia poprawy egzystencji ludzi skończyły się całkowitym 

fiaskiem i doprowadziły do rządzenia za pomocą terroru. Nawet najbardziej „oświecona” 

grupa ludzi ma bowiem bardzo znikomy wpływ na rozwój świadomości i rozumienia* 

innych ludzi. Rozwój świadomości jest procesem bardzo osobistym i nie może być 

przyśpieszony przez czynniki zewnętrzne. Sytuacja nie jest jednak zupełnie beznadziejna, 

gdyż ludzie o wyższym poziomie świadomości mający duży wpływ na wychowanie swoich 

dzieci, mogą ułatwić ten proces kolejnym pokoleniom. 

Gurdżijew maluje obraz społeczeństwa idealnego, tzn. utopijnego, w którym ludzie 

osiągnęli wyższy poziom świadomości. Jest to jednak zadanie nieosiągalne dla ludzi na 

obecnym poziomie świadomości. Jakie jest to idealne społeczeństwo? Znikły w nim stare 

systemy zarządzania i podział na państwa, grupy etniczne, kasty, klasy społeczne. Powstało 

coś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Planety. Przestało istnieć poczucie narodowego 

szowinizmu,  nienawiści klasowych, etnicznych, religijnych i objawy rasizmu, to jest 

główne przyczyny, które powodowały i powodują wojny, rewolucje i walki, kończące się 

                                                 
*
 Zobacz odpowiednie fragmenty tekstu o wiedzy, rozumieniu i bycie w rozdziale I. 
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często masowym ludobójstwem. Było to możliwe, ponieważ znikły chciwość, egoizm, 

zawiść, chęć władzy i panowania nad innymi; ludzie koncentrowali się na zdobywaniu 

bogactw wewnętrznych, a nie zewnętrznych.  

Najważniejszą charakterystyką nowego społeczeństwa było dojście w nim do władzy ludzi 

o wyższym poziomie świadomości i esencji, uznanych przez innych za godnych 

sprawowania władzy. Tacy przywódcy pomagają ludziom osiągnąć wyższy poziom 

świadomości, zawsze stawiając dobro publiczne przed własnymi interesami i podejmując 

bezstronne decyzje.  

Rozwój zbiorowej świadomości 

Jeżeli przeanalizujemy podstawy idealnego społeczeństwa, to dojdziemy do wniosku, że 

nie ma ono szansy powstania w obecnych warunkach. Wprowadzenie wszystkich 

koniecznych zmian jest praktycznie niemożliwe jeszcze przez bardzo długi czas. Można 

nawet wątpić, czy kiedykolwiek będzie to możliwe. Czy w związku z tym nic nie 

powinnyśmy robić? Jeżeli spojrzymy na rozwój ekonomiczny i społeczny wielu krajów, to 

zobaczymy olbrzymie różnice. Można to tłumaczyć wydarzeniami historycznymi, 

niewolniczą pracą, wyższą technologią, lepszymi sąsiadami itp. Ale np. kraje, które 

zapewniają swoim obywatelom wysoki poziom opieki społecznej, łączą pewne 

podobieństwa. Ich mieszkańcy mają wyższy poziom świadomości zbiorowej, objawia się 

ona w poczuciu odpowiedzialności za istnienie i dobrobyt innych ludzi. W przypadku 

najniższego poziomu zbiorowej świadomości ludzie troszczą się tylko o siebie i najbliższą 

rodzinę, na najwyższym zaś – o losy wszystkich ludzi na Ziemi.  

Jednym z wyników niskiej świadomości zbiorowej jest istnienie korupcji. Skorumpowani 

ludzie chcą uzyskać korzyści nie dzięki własnym zaletom, wiedzy, kwalifikacjom czy za 

sprawą sprawiedliwego podziału, ale uciekając się do przekupstwa. Korupcja zubaża całe 

społeczeństwo, gdyż preferuje przekupnych, a nie najlepszych. Ludzie przekupni zawsze 

będą podejmować decyzje korzystne tylko dla nich samych. Jeszcze gorsze są 

długoterminowe skutki korupcji. Niszczy ona zasady moralne społeczeństwa, zniechęca do 

ciężkiej pracy, niszczy uczciwość i powoduje, że skorumpowany kraj upada, zamiast 

rozwijać się ekonomicznie i społecznie.  

Ze wskazań Asziaty Szymasza można wyciągnąć wniosek, że tylko rozwój wyższej 

indywidualnej świadomości prowadzi do rozwoju wyższej świadomości zbiorowej. Bez 

rozwinięcia wyższej indywidualnej świadomości postęp w tej dziedzinie jest bardzo trudny, 
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a może nawet niemożliwy. Na przykład w Europie przywódcy o wyższym poziomie 

świadomości zbiorowej, aby zapobiec następnym wojnom, utworzyli Wspólnotę 

Europejską. Ale w Europie indywidualna świadomość ludzi jest bardzo niska, i dlatego w 

wielu państwach tego regionu świadomość zbiorowa pozostaje na poziomie klanu, czyli 

rodziny, na poziomie plemiennym, czyli regionalnym, lub narodowym. W tej sytuacji 

każda grupa chce pozyskać jak najwięcej korzyści dla siebie, nie troszcząc się o wspólne 

dobro. Na szczęście odbywa się to pokojowo. 

Przelotną wizję, jakie mogłoby być społeczeństwo rządzone przez jednostkę posiadającą 

wyższy poziom świadomości, można np. zobaczyć w działalności Kościoła katolickiego, 

szczególnie za pontyfikatu Jana Pawła II. Świadomość tego przywódcy Kościoła 

katolickiego ma charakter prawdziwie globalny. Objawia się ona w jego trosce o wszystkie 

grupy narodowościowe. Symbolem tej świadomości może być też wielkanocne 

błogosławieństwo papieża „Urbi et Orbi”. Taki moment podnosi nas na duchu i na krótko 

czujemy się członkami jednej wielkiej rodziny planetarnej. 

Jakie wnioski można by wyciągnąć z tych nauk? Jeżeli chcemy poprawić swoją sytuację i 

następnych pokoleń, to praktycznym celem na najbliższą przyszłość powinno być dążenie 

do stopniowego rozwoju świadomości członków społeczeństwa. Nawet niewielkie 

podniesienie przeciętnego poziomu świadomości ludzi może doprowadzić do zmian elit 

zarządzających, zmniejszenia korupcji i przynieść duże korzyści każdemu. Na rozwój 

indywidualnej świadomości można spojrzeć jako na proces ciągłego doskonalenia się 

społeczeństwa. Jest on bardzo ważny, chociaż zmiany na lepsze będą bardzo powolne. 

Historyczne konteksty 

Gurdżijew wiąże legendę o Asziacie Szymaszu z pewnymi faktami historycznymi. Asziata 

Szymasz pochodził z Sumeru i działał tam, gdzie istniała cywilizacja sumeryjska. Z 

wykopalisk wiemy, że przed państwem babilońskim, prawdopodobnie już około 3500 lat 

p.n.e., istniała na tym terenie cywilizacja, która osiągnęła bardzo wysoki poziom rozwoju. 

Cywilizacja ta upadła na skutek podboju przez barbarzyńskie plemiona semickie, które 

utworzyły później państwo babilońskie i przejęły kulturę sumeryjską. Cywilizacja 

sumeryjska pod wieloma względami stała na znacznie wyższym poziomie niż następująca 

po niej cywilizacja babilońska, mimo że znaczniej mniej o niej wiemy. Według niektórych 

archeologów wczesne państwo sumeryjskie było teokratyczne – rządzone przez kapłanów i 

dlatego uważane za prymitywne. Gurdżijew tak ironicznie komentuje oceny tych 
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naukowców: „Ale co to było za państwo kapłanów i dlaczego istniało (…) czy to nie jest 

wszystko jedno dla współczesnych istot planety Ziemi, co te «starożytne dzikusy» robili”
7
. 

Analiza wykopalisk archeologicznych i dokumentów zapisanych na tablicach glinianych 

przeprowadzona przez prof. Samuela Kramera
8
 wskazuje coś zupełnie innego – że było to 

państwo, a raczej niezależne miasta–państwa, w których np. kobiety miały w sprawach 

majątkowych równe prawa z mężczyznami, państwo z rozwiniętą opieką społeczną, w 

którym we wczesnym okresie nie było stałej armii, a tym samym nie było podbojów i 

przemocy. Państwo to nie było wprawdzie demokratyczne, lecz zarządzane przez kapłanów 

(a później królów) i dwie izby: zgromadzenie starszych i zgromadzenie obywateli. Jednak 

istniało przez więcej niż tysiąc lat w pełnej harmonii. Świadczy to nie tylko o politycznej 

stabilizacji systemu zarządzania, ale o stabilizacji społecznej i zadowoleniu zarządzanego 

społeczeństwa, co tylko wtedy jest możliwe, gdy klasy rządzące cechuje wyższy poziom 

świadomości i pełne zrozumienie potrzeb obywateli.  

Zniszczenie nauk Asziaty Szymasza 

Celem pracy Gurdżijewa jest przedstawienie dogłębnej krytyki społeczeństwa i 

mentalności ludzi. Używa on w tym celu formy metaforycznej, zamiast szczegółowo 

analizować wady obecnie istniejących społeczeństw. W ten sposób jego krytyka może 

odnosić się do społeczeństw w różnych okresach historii ludzkości – przeszłych, obecnych 

i przyszłych. Nie koncentruje się na poszczególnych faktach, ale na procesach kierujących 

zachowaniem i postępowaniem ludzi. Dzięki temu jego analizy są ponadczasowe i będą 

aktualne w każdej epoce, ponieważ mimo zmiany zewnętrznych warunków życia i 

powstawania nowych problemów procesy mentalne ludzi nie zmieniły się od czasów 

babilońskich.  

W drugiej części legendy Gurdżijew wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób wyniki prac 

Asziaty Szymasza zniknęły z powierzchni Ziemi. Posługuje się tą część legendy do 

przeprowadzenia krytycznej analizy współczesnego społeczeństwa. Podaje, że za 

zniszczenie nauk Asziaty Szymasza odpowiedzialna jest działalność pewnego typu ludzi. 

Działalność Lentrohamsanina 

Według tej legendy, za zniszczenie wyników nauk Asziaty Szymasza i ich wpływu na ludzi 

odpowiedzialni byli mędrcy z Babilonu, o których Gurdżijew mówi: „uczeni nowej 

formacji byli jak bakterie chorób zakaźnych, nieświadomi siewcy każdego rodzaju zła 

pośród swojego i następnych pokoleń”
9
. Do usunięcia tych nauk najbardziej przyczynił się 
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„uczony” Lentrohamsanin. Jest on archetypem utopijnego racjonalisty, a także 

współczesnego rewolucjonisty i intelektualisty (jego nazwisko jest utworzone z pierwszych 

sylab nazwisk Lenin i Trocki) i symbolizuje kwintesencję tego, co jest najbardziej 

szkodliwe w obecnej cywilizacji zachodniej. 

Legenda mówi, że Lentrohamsanin miał bardzo bogatych rodziców, którzy uważali go za 

geniusza i sprowadzali dla niego najlepszych nauczycieli aż z Egiptu. Owi nauczyciele 

wbijali mu do głowy olbrzymią ilość bezużytecznej i niesprawdzonej wiedzy i tak 

Lentrohamsanin stał się owocem ogromnej próżności zarówno rodziców, jak i nauczycieli. 

Zanim dorósł, był już przepełniony fantastycznymi wiadomościami wątpliwej wartości. 

Posiadł mnóstwo współczesnej mu wiedzy, ale nie rozwinął swojej esencji. Miał za to w 

pełni rozwinięte wszystkie konsekwencje działania organu Kundabufer, jak próżność, 

miłość własną, pychę, chełpliwość itp. Rządziła nim nie miłość prawdy, ale ambicja,która 

kazała mu zostać najsławniejszym naukowcem świata. Zdecydował więc, że aby to 

osiągnąć musi wynaleźć jakąś nową teorię. Zanim rozpoczął nad nią pracować, 

zdecydował, że spisze ją na bawolej skórze, jednak nie na jednej, lecz na pergaminie 

zrobionym ze stu połączonych skór bawolich, co było niesłychane w tamtych czasach i 

natychmiast zwróciło na niego uwagę wszystkich. 

Swój manuskrypt Lentrohamsanin zaczął od stwierdzenia: „Największe szczęście 

człowieka zależy od osiągnięcia całkowitej niezależności od jakiejkolwiek innej osoby i od 

bycia wolnym od jakichkolwiek wpływów kogokolwiek”. Uważał bowiem, że ludzie, aby 

mogli być szczęśliwi, powinni uwolnić się od pracy i obowiązku pracy na chleb codzienny. 

Prawdziwą wolnością jest uwolnienie się od ciężkiej pracy i jakichkolwiek obowiązków. 

Aby taką wolność osiągnąć, trzeba zniszczyć to, co stare, robiąc miejsce dla nowych 

układów społecznych. Twierdził, że ludzie powinni być rządzeni przez tych, których 

wybiorą, tych co pracują również jak oni na chleb. Powinno to nastąpić w rezultacie 

powszechnych i równoprawnych wyborów. 

Po napisaniu rękopisu Lentrohamsanin wydał bardzo wystawny bankiet dla wszystkich 

mędrców kraju, a pod koniec bankietu pokazał im swój rękopis. Następnie Gurdżijew 

złośliwie przedstawia dokładny opis zachowania zgromadzonych mędrców wobec 

przedstawionych im „nowych teorii”. Przy okazji maluje krytyczny obraz grupy ludzi, 

która ma ogromne wpływy na kształtowanie opinii współczesnych społeczeństw, a 

mianowicie naukowców.  
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 „Wszyscy byli zdumieni i oniemiali na widok tak oryginalnej tezy. Po ochłonięciu zaczęli 

szeptem wymieniać opinie. Pytali jak to się stało, że nie wiedzieli do tej pory, że żyje taki 

geniusz w ich mieście. (…) [Po tym] zaczęły się zgubne wzajemne wychwalania pod 

niebiosa, które zawsze były praktykowane wśród naukowców nowej formacji… Wszyscy 

goście zaczęli go więc nazywać mesjaszem o boskiej świadomości. I tak kontynuowali 

proces wzajemnych pochwał, który jest praktykowany do tej pory”
10

. 

To, że wszyscy zaczęli chwalić dzieło Lentrohamsanina, było wynikiem głęboko 

zakorzenionego przekonania, iż wystarczy zostać zwolennikiem sławnej i ważnej osoby, 

aby zapewnić sobie sławę i pozycję. Po bankiecie ludzie o niczym innym nie mówili jak 

tylko o rewelacjach Lentrohamsanina, i tak jak zazwyczaj, zaczęli dzielić się na dwa 

przeciwne stronnictwa, czego i dziś możemy być świadkami: jedno popierające nowe idee, 

a drugie – aprobujące istniejące formy egzystencji, ustalone przez Asziatę Szymasza. 

Trwało to prawie przez rok, a liczba zwolenników każdej partii wzrastała, rosła też ich 

wzajemna nienawiść. W końcu sięgła ona zenitu i pewnego dnia nagle doszło do walki 

pomiędzy dwoma stronnictwami, co doprowadziło do wybuchu wojny domowej.  

Lentrohamsanin pracował nad prostymi i dobrymi ludźmi, którzy wiedzieli, że nie mają 

nadziei otrzymania obiektywnego rozumu, ponieważ zdawali sobie sprawę, iż potrzebny do 

osiągnięcia wyższej świadomości wysiłek przekracza ich możliwości. Dlatego zamiast 

wielkiego celu ustalonego przez Asziatę Szymasza, Lentrohamsanin ofiarował ludziom coś 

znacznie łatwiejszego do osiągnięcia. Uczył ich, aby szukali osobistego szczęścia, które 

miało polegać na życiu w lenistwie i doznawaniu przyjemności. Apelował do dwóch 

skłonności ludzkich: chęci otrzymywania czegoś za nic oraz idei wolności i szczęścia. Nic 

dziwnego, że idee te znalazły poparcie u wielu ludzi, którzy przyłączyli się do jego 

rewolucji. 

Po czterech dniach walk rewolucja objęła cały kraj i trwała dopóty, dopóki zwolennicy 

Lentrohamsanina nie zmusili pozostałych przy życiu przeciwników do zaakceptowania 

nowej teorii. Wkrótce po zwycięstwie ustalono nowy rząd i kraj nazwano republiką, a 

następnie zaczęto niszczyć dotychczasowe wierzenia, tradycje i starą kulturę. Nowy rząd, 

kiedy osiągnął pełną kontrolę polityczną w kraju, zaczął wojny z sąsiadami, aby ustalić 

hegemonię nowych doktryn w innych krajach. I w ten sposób na fali masowej psychozy i 

wojny domowej znikły nauki Asziaty Szymasza nie tylko w jednym kraju, ale również na 

całym kontynencie. 
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Stara i nowa filozofia życia 

Główna różnica pomiędzy filozofią Asziaty Szymasza i Lentrohamsanina polega na tym, że 

pierwszy z nich mówi, że jest metoda, za pomocą której osiągniemy zrozumienie tego, „co 

jest”, a drugi, że jest sposób przystosowania się do tego, „co jest” bez jego zrozumienia
11

. 

Przystosowanie się do tego „co jest” w języku Lentrohamsanina znaczy „walczyć o 

osobistą wolność i prawdziwe szczęście”. Ten sposób rozumowania został przejęty przez 

starożytnych Greków i Rzymian i stał się podwaliną współczesnej cywilizacji 

euroamerykańskiej. 

Orage tak tłumaczy wyniki tego rozumowania: 

 „Wszystkie popularne wytłumaczenia celu życia są oparte na życiu osobistym; cele te 

zostały połknięte przez egoizm. Nie możemy sformułować jakiejkolwiek filozofii nie 

opartej na osobistych interesach. Bez wyższego emocjonalnego rozumienia przeciętny 

człowiek uważa, że Wszechświat sam się stworzył i dlatego życie na naszej planecie, 

włączając ludzkie, jest po to, aby je eksploatować; lub że Bóg nie miał użytecznego celu w 

stworzeniu świata i nie ma z nas pożytku; albo że Bóg stworzył świat dla nas, ponieważ 

kocha ludzkie istoty i chce jedynie, abyśmy byli szczęśliwi – ale jeżeli ludzie nie będą 

robili tego, co On chce, to będzie zagniewany i ukarze ich; lub najbardziej dziecinna idea, 

że nasz główny cel to być szczęśliwym, a możemy to osiągnąć, jeżeli uszczęśliwimy 

innych. (…) Inny rodzaj filozofii jest patologicznym komunizmem, który mówi, że 

nieważne jest szczęście moje i innych, jeżeli postęp zapewni szczęście następnym 

pokoleniom w przyszłości”
12

. 

Jeżeli spojrzymy ogólnie na swój stosunek do życia, to stwierdzimy, że w każdym z nas 

jest Lentrohamsanin, który stara się zniszczyć prace Asziaty Szymasza. Reprezentuje on 

podświadomą siłę, która zwalcza siłę świadomą. Jest on uosobieniem tkwiącej w nas 

niechęci do znoszenia cierpienia*, które jest konieczne do osiągnięcia wyższej  

świadomości i obiektywnego rozumu. W każdym zwyczajnym ludzkim rozumowaniu jest 

wystarczająco dużo argumentów, aby odrzucić nauki Buddy, Jezusa Chrystusa czy Asziaty 

Szymasza
13

. 

Nowa interpretacja wolności 

                                                 
*
 Chociaż Gurdżijew używa słowa „cierpienie”, to lepiej odzwierciedla jego intencje zwrot 

„wyrzeczenie się”.  
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W legendzie o Asziacie Szymaszu Gurdżijew podchodzi krytycznie do jednej z 

najważniejszych idei, która kształtuje rozwój ludzkości przez ostatnie kilka tysięcy lat, i 

która osiągnęła swoje apogeum w ostatnim stuleciu –idei wolności. Idea ta, rozwinięta w 

starożytnej Grecji i republikańskim Rzymie, często odnosiła się jedynie do 

uprzywilejowanej części społeczeństwa. Po wielowiekowej przerwie rozwija się w XIV 

wieku poprzez kształtowanie systemów demokratycznych w wolnych miastach włoskich, a 

następnie w wielu innych miastach w Europie. Od czasów rewolucji francuskiej i 

powstania niepodległych Stanów Zjednoczonych Ameryki idea wolności wywiera istotny 

wpływ na rozwój cywilizacji zachodniej i ewoluuje w kierunku dominacji wolności 

indywidualnej na niekorzyść wartości społecznych. 

Legenda ta maluje symboliczny obraz  społeczeństwa, w którym jedna grupa ludzi zmusiła 

drugą do zaakceptowania nowych idei „wolności”. Może to dotyczyć każdej rewolucji, 

francuskiej, rosyjskiej czy chińskiej, które ukształtowały współczesne polityczne i 

społeczne dogmaty. Wprowadzane siłą, zostały one wymyślone przez jednostki, które, tak 

jak Lentrohamsanin, nie rozumiały, jakie są rzeczywiste potrzeby człowieka i jakie są 

przyczyny istniejącego zła. Każda rewolucja niszczy dogłębnie starą wiedzę i tradycje, 

które są nazywane reakcyjnymi i przestarzałymi, i oddaje władzę ludziom o najniższym 

poziomie obiektywnej świadomości i esencji. Każda rewolucja używa sloganów, a do 

najbardziej wytartych należy „wolność”. 

W imię wolności prowadzi się wojny i zabija miliony ludzi. Wszystkie grupy 

terrorystyczne i armie podbijające inne narody nazywają się armiami „wyzwoleńczymi”. 

Szczytem paradoksu było hasło rewolucjonistów „Nie ma wolności dla wrogów wolności”. 

Dobrym przykładem takich właśnie działań mogą być walki wyzwoleńcze w Afryce, gdzie 

w wolnych od kolonialistów krajach powstały najbardziej brutalne reżymy, jakie 

kiedykolwiek istniały na Ziemi.  

Idea wolności, dominująca w kulturze zachodniej, jest ogromnie ogólnikowa i 

niesprecyzowana. Według przekonań panujących na Zachodzie, najważniejsza jest wolność 

osobista, ale dla większości ludzi na świecie ważniejsza od wolności osobistej jest 

uwolnienie się od głodu, prześladowań, wojen, od niesprawiedliwości. Kiedy widzi się, jak 

wąską i zwodniczą koncepcją jest obecna zachodnia idea wolności, to walka o nią, często 

kosztem życia wielu ludzi, wydaje się bardzo irracjonalna*. 

                                                 
*
 Przykładem takiej „wyzwoleńczej” wojny może być konflikt USA z Irakiem w 2003 roku. 
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Lentrohamsanin walczył o wolność, której według niego nie zapewniał mu system Asziaty 

Szymasza, wymagający podporządkowania się autorytetowi starszych, posiadających 

esencję, którą rozwinęli dzięki pracy nad sobą. Lentrohamsanin prezentuje czysto 

egoistyczną i osobistą koncepcję wolności, odrzucając konieczność wypełnienia 

obowiązków związanych z odpowiedzialnością społeczną i z wyższym przeznaczeniem. W 

swojej ograniczonej wizji realności uważa, że wysiłek człowieka jest niewolą. Gurdżijew 

chce pokazać, że u ludzi takich jak Lentrohamsanin zagubił się wyższy cel istnienia i 

działalności. Cel ten istnieje w wielu religiach – jest to cel prowadzący do zbawienia. 

Jednak w cywilizacji zachodniej, nawet ludzie religijni nie postępują tak, aby cel ten 

osiągnąć. Zbawienie stało się w jakiś sposób celem pasywnym i zostało zastąpione 

pragmatycznymi celami zdobywania pieniędzy, władzy i przyjemności. Czyli można 

powiedzieć, że cywilizacja zachodnia opiera się na ideach Lentrohamsanina. 

Gurdżijew uważa, że obecna egzystencja ludzkości „jest oparta na intelekcie, a nie na 

«rozumieniu serca». «Rozumienie serca» jest wynikiem działania obiektywnej 

świadomości, podczas gdy to, co wywodzi się z intelektu, błędnie nazywane naszą 

świadomością, jest w rzeczywistości tylko wynikiem pracy naszej wyobraźni, czystą 

iluzją”. W rzeczywistości współczesna cywilizacja oparta jest na zakamuflowanej 

przemocy, niewolnictwie i pięknych frazesach. To, w co wierzymy, nie ma oparcia w 

rzeczywistości i dlatego istnieje tyle sprzeczności, tyle walki i tyle cierpień. 

Hasnamusi 

Gurdżijew wprowadza nowe określenie dla grupy ludzi, którzy są ogromnie szkodliwi dla 

społeczeństwa, i nazywa ich hasnamusami. Do tej grupy zalicza on pierwszego hasnamusa 

– Lentrohamsanina. Gurdżijew wymienia siedem cech charakterystycznych dla tej grupy. 

Oto one:
14

:  

– posiadanie każdego rodzaju deprawacji (czego mają świadomość lub nie),  

– poczucie zadowolenia z wyprowadzenia w pole innych,  

– posiadanie niepohamowanej chęci zniszczenia innych żywych istot,  

– dążenie do uwolnienia się od konieczności jakiegokolwiek wysiłku odpowiadającego  

 poziomowi ich bytu, 

– posiadanie tendencji do używania różnych sztuczek, aby ukryć przed innymi swoje wady, 

– zadowolenie z korzystania z tego, na co sobie nie zasłużyli, 

– usiłowanie do stania się takimi, jakimi nie są.  
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Współcześni hasnamusi to zwykle ludzie wykształceni, a czasem nawet intelektualiści o 

dużych zdolnościach wpływania na innych. Ich wspólną cechą jest niski poziom 

świadomości i esencji. Są przekonani o swojej wielkości i umiejętnościach, są żądni 

władzy i sławy. Charakteryzuje ich całkowita bezwzględność w stosunku do innych i brak 

odpowiedzialności za konsekwencje swojego działania i losy innych ludzi. Cechy te 

pomagają im osiągnąć wysokie stanowiska w rządzie, biznesie i nauce. 

Najbardziej szkodliwi są hasnamusi zasiadający w rządzie, gdyż mają bezpośredni wpływ 

na życie dużej części społeczeństwa. Na przykład mogą, bez głębszego zrozumienia 

skomplikowanego mechanizmu ekonomicznego kraju, wprowadzać w życie reformy 

finansowe, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardzo dobre, ale na dłuższą 

metę zniszczą gospodarkę kraju. W krajach demokratycznych tacy hasnamusi, po zrobieniu 

dużej, czasami nieodwracalnej szkody, są po wielu latach usuwani ze stanowisk. W krajach 

totalitarnych funkcjonują aż do śmierci i powodują ogromne zniszczenia, jak np. Stalin czy 

Mao Tse Tung.  

Bardzo szkodliwi są także hasnamusi w biznesie, zwłaszcza gdy kierują dużymi firmami. 

Niektóre firmy mają większe budżety niż wiele państw, zatrudniają często ponad sto 

tysięcy ludzi, a władza ich prezesa jest praktycznie dyktatorska. Problemem jest to, że 

ludzie ci pozostają de facto poza kontrolą społeczeństwa, a ich działanie opiera się 

wyłącznie na dążeniu do uzyskania jak największych zysków. Dopóki zyski firmy są 

wysokie, dopóty utrzymują się u władzy i nikt nie jest w stanie ich usunąć. Tacy ludzie są 

odpowiedzialni za niszczenie środowiska, eksploatację ludzi i często decydują o życiu i 

śmierci tysięcy ludzi w krajach Trzeciego Świata..  

Mniej szkodliwe, chociaż bardzo znaczące są wyniki działalności hasnamusów w nauce i 

filozofii. Tworzą oni pewne teorie, które przez innych przyjmowane są jako udowodnione i 

w końcu traktowane jak dogmaty. Należy do nich np. teoria ewolucji Darwina*, która 

wywarła i wywiera ogromny wpływ na nasze rozumienie świata i na określenie celu 

istnienia człowieka. Wywiera ona również bardzo szkodliwy wpływ na rozwój życia 

duchowego i wyższej świadomości człowieka. Według neodarwinizmu, człowiek jest 

jedynie skomplikowaną biologiczną maszyną bez jakichkolwiek potrzeb duchowych. 

                                                 
*
 Gurdżijew nie popierał biblijnej wersji stworzenia świata i uważał, że rozwój życia na Ziemi był 

wynikiem procesu ewolucji. Jednak ewolucja była zdeterminowana przez prawa rządzące 

Wszechświatem (zobacz rozdział VIII), a nie przez prawa przedstawione przez Darwina. 
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Trzeba jednak zaznaczyć, że teoria ta oparta jest na selektywnie wybranych dowodach. 

Wprawdzie wiele obserwacji jej nie potwierdza
15,16,17

, ale są one ignorowane przez główny 

nurt akademicki**. Oczywiście są uczeni kwestionujący zasady neodarwinizmu. Do takich, 

między innymi należy Lynn Margulis, wybitna profesor biologii z Uniwersytetu 

Massachusetts, która powiedziała, że historia osądzi wyznawców neodarwinizmu jako 

„nieznaczącą religijną sektę z XX wieku.”
18

 

Współczesny świat pełen jest hasnamusińskich naukowców, którzy powiadają, że 

niebawem powstaną komputery inteligentniejsze od ludzi, przepowiadają dramatyczne 

wydarzenia ekologiczne i kosmiczne, odkrywają nowe źródła energii czy lekarstwa na 

nieuleczalne do tej pory choroby. Aby osiągnąć jednodniową światową sławę, swoje 

odkrycia ogłaszają w gazetach i telewizji, unikając pism naukowych, które mogłyby 

kwestionować ogłaszane „osiągnięcia”.  

Do mniej szkodliwych działań hasnamusińskich należą: spirytyzm, odkrycia zjawisk 

nadprzyrodzonych, UFO, astrologia oraz czary, czarna magia i wróżbiarstwo. 

Demokratyczne wybory 

Może to być dużym zaskoczeniem, ale Gurdżijew nie popiera idei demokracji, które 

uważamy za najważniejsze osiągnięcia współczesnej cywilizacji. Demokratyczne wybory 

są podstawą zachodnich struktur politycznych i społecznych i, jak na razie, nie ma lepszego 

rozwiązania. Zanim rozważymy propozycje Gurdżijewa, oceńmy, jak idee wolności i 

demokracji sprawdzają się w praktyce. Demokratyczne wybory i hasła równości, wolności i 

braterstwa, które narodziły się w wyniku rewolucji francuskiej i amerykańskiej walki o 

                                                 
*
* Należą do nich np. obserwacje paleontologiczne, które wskazują np. na nagłe pojawianie się i 

ginięcie gatunków, bez łączących je form przejściowych, a nie na drzewo ewolucji darwinistów. 

Nowe odkrycia genetyczne przynoszą coraz więcej informacji nie do pogodzenia się z teorią 

ewolucji. Do najważniejszych krytyków neodarwinizmu można zaliczyć M.J. Behe’a – profesora 

biochemii z Uniwersytetu Lehigh w Pensylwanii. Według niego, funkcjonowanie organizmów 

biologicznych na poziomie molekularnym jest tak skomplikowane, że jest niemożliwością, aby 

powstało przypadkowo w wyniku stopniowych zmian. Aby znaleźć wytłumaczenie dla nowych 

obserwacji, proponuje się nieprawdopodobne rozwiązania, np. S.J. Gould i N. Eldredge twierdzą, że 

nowe gatunki mogły powstać bardzo szybko tyle że w specjalnych warunkach, np. w zupełnie 

odizolowanych miejscach. (Punctuated Equilibria: An Alternative to Phyletic Gradualism, in 

Models in Paleobiology, ed. M. Schopf, Freeman, Cooper & Co. 1973, p 82–115.)  

 



 93 

niepodległość, są ogólnie akceptowane, gdyż odpowiadają naszemu wyimaginowanemu 

wyobrażeniu o sobie. Dominuje pogląd, że wszyscy mamy wolną wolę, wystarczające 

zdolności i poziom rozumienia, dlatego po 18. czy 21. roku życia dostajemy prawo 

głosowania, a tym samym decydowania o swoim i innych ludzi losie. Obecnie w wielu 

krajach rządy wyłaniane są demokratycznie, przez powszechne i bezpośrednie wybory, 

zgodnie z zasadami Lentrohamsanina. Ale jak demokracja sprawdza się w praktyce? Z 

wydarzeń ostatniego stulecia wynika, że demokratycznie wybierane rządy nie są w stanie 

ani zapobiec wojnom, ani poprawić poziom życia, ani ograniczyć cierpień. 

Aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, musimy uświadomić sobie, jacy ludzie dochodzą 

do władzy i w jaki sposób to czynią. W wyborach głosuje się głównie na kandydatów 

wysuniętych przez partie. Kto nie należy do partii i nie ma silnego poparcia społecznego, 

nie ma szansy zostać kandydatem. Tak więc ten system eliminuje większość 

wartościowych ludzi o wysokim poziomie esencji i świadomości, którzy nie są 

zainteresowani rozgrywkami partyjnymi. 

A zatem kto dochodzi do władzy? Zazwyczaj ludzie bardzo ambitni i żądni władzy, często 

inteligentni i wykształceni, próżni, pełni egoizmu i bezlitośni, czasem nawet głęboko 

ideowi lub psychopaci, ale zawsze o niskim poziomie świadomości i esencji. Głównym ich 

celem jest uzyskanie władzy i jak najdłuższe jej utrzymanie, a w miarę możliwości przy 

okazji powiększenie swojego majątku. I właśnie w takich ludziach wyborcy pokładają 

nadzieję i liczą na to, że będą oni dbać o dobro ogółu i poczuwać się do odpowiedzialności 

za losy i życie tych, co ich wybrali. Nic dziwnego, że szybko rozczarowują się i w 

następnych wyborach głosują na inną partię, często o zupełnie odmiennym programie 

politycznym, lub nawet przestają głosować. Jednak niezależnie jaka partia dochodzi do 

władzy, problemy pozostają nierozwiązane, sytuacja nie poprawia się. Dlaczego tak się 

dzieje? Czy istnieje jakieś wyjście? Gdzie leży problem? Ludzie są przeświadczeni, że 

mają wolną wolę i racjonalne podejście i że dzięki temu potrafią wybrać najlepszych 

kandydatów. Dlaczego jednak ci kandydaci nie spełniają pokładanych w nich nadziei? 

Problem w tym, że ludzie o niskim poziomie świadomości i esencji na ogół wybierają 

kandydatów podobnych do siebie. Ponieważ odróżnienie esencji od osobowości jest bardzo 

trudne, wyborcy zwykle wybierają osoby o niskim poziomie esencji, a za to z efektowną 

osobowością. Dlatego wybierają osoby charyzmatyczne, o talencie krasomówczym, 

demagogiczne, błyskotliwe, ze zdolnościami aktorskimi i często z dużą wiedzą 

encyklopedyczną. Niestety prawdą jest też, że osoby o wyższym poziomie esencji i 
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świadomości nie chcą kandydować, ponieważ wiedzą, że ze względu na niski przeciętny 

poziom świadomości głosujących nigdy wyborów nie wygrają. Wynika to z faktu, że 

człowiek pierwszego, drugiego czy trzeciego typu (opisane w rozdziale I) najlepiej może 

porozumieć się z człowiekiem reprezentującym ten sam typ, a zatem tylko podobnym do 

siebie i na takiego będzie głosował. Również ludzie o niskim poziomie esencji nigdy nie 

wybiorą człowieka o wyższym jej poziomie, ponieważ nigdy go nie zrozumieją i nie będą 

mieli do niego zaufania. Bardzo rzadko ludzie o wysokim poziomie esencji zostawali 

przywódcami, ale jeżeli to się zdarzyło, to dzięki ich wybitnym zdolnościom wojskowym, 

aktorskim, właściwemu zaprezentowaniu siebie i ukryciu swoich prawdziwych cech. 

Można więc powiedzieć, że demokratyczne rządy i wybrani politycy są odzwierciedleniem 

świadomości i esencji większości społeczeństwa. 

Jedną z największych wad systemu demokratycznego jest niemożność zagwarantowania 

praw i wolności dla grup mniejszościowych. Wybory demokratyczne prowadzą do 

utworzenia rządu respektującego wolę większości, a nie opierającego się na konsensusie 

całego społeczeństwa. Najbardziej jest to widoczne w krajach afrykańskich, gdzie 

głosowanie w wyborach odzwierciedla podziały etniczne ludności. Skrajnym tego 

przykładem była sytuacja w Rwandzie, gdzie demokratycznie wybrany rząd Hutu patrzył 

przez palce na wymordowanie dużej części mniejszego plemienia Tutsi. Ale i w Europie 

istnieją przypadki dyskryminacji, jak np. w Północnej Irlandii, gdzie protestancka 

większość pochodzenia szkockiego i angielskiego zdominowała katolicką mniejszość 

pochodzenia irlandzkiego, pozbawiając ją pracy*, mieszkań, środków do życia, izolując i w 

ten sposób zmuszając do emigracji**. Jeżeli zastanowimy się nad tymi przykładami, to 

dojdziemy do wniosku, że demokratyczne systemy nie są w stanie gwarantować 

prawdziwej wolności wszystkim obywatelom.  

Wielu ludzi jest rozczarowanych demokracją i ma dosyć rozgrywek ambitnych polityków, 

którzy dbają wyłącznie o swoje interesy kosztem reszty społeczeństwa. Ludzie ci marzą o 

                                                 
*
 Bezrobocie w 1971 roku wśród ludności katolickiej wynosiło 17.3 proc., wśród ludności 

protestanckiej 6.6 proc.) (J.Simpson w J. Darby (ed.), Northern Ireland: the background to the 

conflict, Belfast 1987). 

**
 W latach 1961–71 emigrowało rocznie z Północnej Iralandii 0.68 proc. ludności katolickiej w 

porównaniu z 0.28 proc ludności protestanckiej (ibidem). 
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idealnym przywódcy, który zjednoczy ich i poprowadzi we właściwym kierunku (na takich 

marzeniach żerują głównie skrajne partie prawicowe). Oczywiście jest to nierealne, 

ponieważ system demokratyczny nie stanowi gwarancji dokonywania właściwego wyboru 

przywódcy. Przykładem może być dojście do władzy Hitlera, Salazara czy Stalina (nie 

wybrany demokratycznie, ale popierany przez partię). Jak wiemy z historii, ten system 

rządzenia kończył się klęską. Tak więc mimo wszystko w obecnych warunkach 

demokratycznie wybrane rządy, oparte na egoistycznych miernotach o ograniczonych 

możliwościach, są często rozwiązaniem znacznie bezpieczniejszym niż wybór 

charyzmatycznych dyktatorów. 

Zadajmy sobie pytanie, co dają demokratyczne wybory? Otóż przede wszystkim stwarzają 

iluzję wolności i możliwości wpływu na losy kraju. Fakt, że głosujemy i decydujemy, kto 

wybory wygra, daje poczucie kontroli i władzy. W rzeczywistości wyboru nie ma, gdyż 

kandydaci z różnych partii, mimo nieco różniących się programów wyborczych, są tacy 

sami i podobnie będą postępować i rządzić, tzn. pracować nad polepszeniem swojej 

sytuacji, w związku z czym sytuacja wyborców nie ulegnie większej zmianie. Bez 

wątpienia wolne wybory dają ludziom żądnym władzy możliwości jej zdobycia bez 

sięgania do przemocy i rozlewu krwi. W innych systemach politycznych tacy ludzie 

musieliby wywoływać rewolucje i wojny domowe, aby cel swój osiągnąć. W 

demokratycznych systemach muszą tylko przekonać wyborców, że będą się o nich 

troszczyli lub po prostu muszą ich przekupić.  

W byłym Związku Radzieckim znaleziono bardzo praktyczne i stabilne rozwiązanie tego 

problemu. Ludzie żądni władzy, niezależnie z jakiego środowiska pochodzili, byli przez 

sprawujących władzę dostrzegani już w latach ich wczesnej młodości i zapraszani do 

wstąpienia do partii, co umożliwiało im realizację celów. W ten sposób reszta 

społeczeństwa była pozbawiona przywódców i mogła być trzymana w posłuszeństwie. 

Dlatego po upadku komunizmu w Rosji i byłych republikach radzieckich do władzy doszli 

byli członkowie partii.  

Argumentem przemawiającym za tezą o ograniczonej wartości wyborów demokratycznych 

jest stosowana powszechnie praktyka powoływanie na stanowisko głównego 

zarządzającego korporacją czy dużą firmą kandydata wybieranego przez dyrektorów, a nie 

przez udziałowców czy pracowników. Tylko taki system może bowiem zapewnić, że 

władzę będą sprawować najlepsi. I tu konieczne staje się podkreślenie faktu, że tam, gdzie 

chodzi o inwestowanie pieniędzy, korzysta się z systemu, który zapewnia możliwość 
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osiągnięcia najlepszych wyników, a nie z systemu demokratycznego. Z historii rozwoju 

znanych firm wiemy, że wiele z nich osiągnęło czołową pozycję na świecie głównie dzięki 

wybitnym zdolnościom ich szefa. 

Niektórzy uważają, że ludzie „nie dorośli” do tego, aby się demokratycznie rządzić. I tak w 

Stanach Zjednoczonych, w latach dwudziestych XX wieku powstała teoria oparta na 

naukach Freuda, zaproponowana przez Waltera Lipmana, który twierdził, że masy ludzkie 

kierują się irracjonalnymi impulsami i podświadomymi siłami. Uważał on, że masom nie 

można zaufać ani powierzyć im kierowania demokracją; masy muszą być kierowane*. 

Teoria ta uzyskała poparcie prezydenta Hoovera, a Edward Bernays
19

, specjalista od 

marketingu i kształtowania opinii publicznej,** opracował system, w którym społeczeństwo 

koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych i nie interesuje się polityką. 

System ten z pewnymi modyfikacjami działa do dziś i zapewnia stabilizację polityczną 

przez umiejętne manipulowanie ludźmi przez wpływową elitę. 

Alternatywa przedstawiona przez Gurdżijewa opiera się na wyborze przywódców według 

kryteriów ich esencji i stopnia rozwoju świadomości, na zasadzie społecznego konsensusu. 

Tylko ludzie o najwyższym poziomie świadomości będą naprawdę troszczyli się o dobro 

innych, i tylko takim można zaufać. Nie jest to system oparty na publicznych wyborach, ale 

jest bardzo zbliżony do systemu obsadzania stanowisk drogą konkursu – oczywiście tam, 

gdzie nie ma korupcji. Ale aby takich ludzi wybrać, wyborcy musieliby również 

reprezentować wyższy poziom świadomości. Takie rozwiązanie wydaje się obecnie 

zupełnie nie do zrealizowania, jednak postęp w tej dziedzinie może być osiągany małymi 

krokami przez edukację społeczeństwa i wzrost świadomości wyborców. 

 

                                                 
*
 Teorię tę bardzo szybko potwierdziły wydarzenia w Niemczech w 1933 roku. 

**
 Jednym z najbardziej znanych osiągnięć Bernaysa w latach dwudziestych XX wieku było 

przekonanie amerykańskich kobiet, że palenie przez nie papierosów jest symbolem ich wolności i 

niezależności, a nie tylko symbolem męskości. Od tego czasu zaznaczył się wzrost masowego 

palenia papierosów przez kobiety na całym świecie. 
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 Rozdział IV 

Owoce dawnych cywilizacji 

Gurdżijew bardzo dużo uwagi poświęca wpływom starożytnych cywilizacji Grecji i Rzymu 

na współczesną cywilizację zachodnią. Cywilizacja europejska odziedziczyła po nich 

prawie wszystkie społeczne struktury, metodologię nauk, rozwój kultury, pogląd na świat i 

filozofię. W pewnym sensie czujemy się dumni, że jesteśmy ich dziedzicami. Nasza 

literatura, dramaturgia, poezja, logika, a nawet sport – wszystko to jest kontynuacją 

osiągnięć tych cywilizacji. Gurdżijew uważa jednak, że dziedzictwo to jest ogromnie 

szkodliwe i że w nim trzeba szukać źródeł wielu naszych problemów i bolączek. Atakuje 

dwie najbardziej szkodliwe, jego zdaniem, konsekwencje dla ludzkości, które ironicznie 

nazywa „owocami dawnych cywilizacji”, a mianowicie tworzenie fantastycznych teorii i 

obsesja seksualności.  

Przypowieść o greckich rybakach i rzymskich pasterzach1 

Genezę powstania „owoców” minionych cywilizacji przedstawia Gurdżijew w formie 

satyrycznej przypowieści o greckich rybakach i rzymskich pasterzach, którzy w bardzo 

odległych czasach przybyli gdzieś z Azji i osiedlili się na terenach nazwanych później 

Grecją i Rzymem. Aby dać Czytelnikowi próbkę stylu Gurdżijewa, oddajmy głos 

Belzebubowi, opowiadającemu tę historię swojemu wnuczkowi: 

„I historia tego szkodliwego dziedzictwa, które oni przekazali istotom w następnych 

pokoleniach, jest następująca: Według badań naszego rodaka, wygląda na to, że 

najwcześniejsi przodkowie istot należących do wspólnoty, która później nazwana była 

Grecją, byli zmuszeni w czasie częstych sztormów na morzu, przeszkadzających im w 

morskim zawodzie, szukać schronienia od deszczu i wiatru w osłoniętych miejscach, gdzie 

grali w różne gry, które wymyślali, aby «zabić czas». Jak później stało się jasne, to ci 

starożytni rybacy na początku zabawiali się grami takimi, jakimi bawiły się dzieci – ale 

dzieci, trzeba tu zaznaczyć, które jeszcze nie chodziły do szkoły, ponieważ dzisiaj ci, 

którzy chodzą do szkoły, mają tyle lekcji do odrobienia w domu, składających się głównie 

z uczenia na pamięć wierszy napisanych przez różnych kandydatów na hasnamusów, tak że 

biedne dzieci nigdy nie mają czasu, aby uprawiać jakiekolwiek zabawy. (…) 

W skrócie, biedni znudzeni rybacy najpierw grali w zwyczajne gry dziecięce, które były 

wówczas popularne; ale później, kiedy jeden z nich wynalazł nową grę nazwaną 

«przelewaniem z pustego w próżne», wszyscy tak ją polubili, że od tego czasu zabawiali się 
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grając wyłącznie w tę grę. Polegała ona na formułowaniu pytań zawsze na jakiś absurdalny 

temat; a ten, kto był zapytany, musiał odpowiedzieć jak najbardziej wiarygodnie. I w ten 

sposób gra stała się przyczyną wszystkiego, co wydarzyło się później. (…) 

A zdarzyło się, że wśród starożytnych znudzonych rybaków wielu było tak mądrych i 

pomysłowych, że trzymając się przepisów gry, stali się ekspertami w wynajdywaniu bardzo 

długich wyjaśnień. Kiedy jeden z nich wymyślił, jak zrobić ze skóry ryby, którą nazywali 

rekinem, to, co później nazywało się pergaminem, kilku zdolnych facetów, aby pochwalić 

się przed kolegami, zaczęło zapisywać ich długie wyjaśnienia na skórach rybich, używając 

konwencjonalnych znaków wynalezionych wcześniej do innej gry nazwanej «pułapka na 

myszy». (…) 

Po pewnym czasie, kiedy znudzeni rybacy zostali zastąpieni przez ich potomków, ci 

odziedziczyli rybie pergaminy jak również bzika na punkcie tej szczególnej gry, i różne 

wymysły, zarówno przodków, jak i ich własne, miały po raz pierwszy nadaną bardzo 

szumną nazwę «nauki». Od tej pory bzik na punkcie preparowania «nauk» przechodził z 

pokolenia na pokolenie. Istoty należące do grupy, których przodkowie byli prostymi 

rybakami z Azji stali się «specjalistami» w wymyślaniu każdego rodzaju nauk. (…) 

Ponadto nauki te były przekazywane z pokolenia na pokolenie i niektóre z nich dotarły do 

współczesnych istot tej planety prawie niezmienione. W następstwie czego prawie połowa 

tego, co się nazywa «egoplastikuri» wytworzonych w umyśle współczesnych istot tej 

pechowej planety – z czego to, co się nazywa «poglądem na świat», jest uformowane w 

istotach ludzkich – powstało w wyniku «prawd» wymyślonych przez znudzonych rybaków 

i ich potomków. (…) 

Co się tyczy starożytnych pasterzy, którzy później założyli potężną wspólnotę zwaną 

Rzymem, to ich przodkowie również często musieli z powodu złej pogody szukać 

schronienia dla swoich stad w miejscach chroniących od deszczu i wiatru i spędzać czas w 

ten lub inny sposób. I tak, ponieważ byli razem, dużo rozmawiali ze sobą. Ale kiedy 

wszystko było powiedziane i czuli się znudzeni, jeden z nich zasugerował, że dla 

odprężenia powinni praktykować zajęcie, które pierwsi nazwali «cinque contra uno» – 

rozrywka, która przetrwała wśród ich potomków do obecnych czasów pod tą samą nazwą. 

(…) 

„Jak jedynie mężczyźni byli zajęci tą rozrywką, wszystko szło gładko i spokojnie, ale kiedy 

trochę później ich «drugie połowy», to znaczy kobiety, dołączyły się do zabaw i 

natychmiast nabrały do tego należytego uznania, wkrótce były całkowicie oddane temu 
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nałogowi i stopniowo osiągnęły taką finezję w tym zajęciu, że nawet jeżeli nasz 

superprzebiegły Lucyfer łamałby sobie głowę, to nie mógłby wymyślić nawet dziesiątej 

części tych pozycji, które dawne pasterki wymyśliły i przygotowały dla istot następnych 

generacji tej urodzonej pod pechową gwiazdą planety. (…) 

Teraz, mój chłopcze, kiedy te dwie niezależne grupy ziemskich istot [Greków i Rzymian, 

przyp. tłum.] rozmnożyły się i zgodnie z normalnymi celami wszystkich społeczeństw, w 

czasie wszystkich okresów ich egzystencji, nabyły olbrzymią różnorodność «skutecznych 

środków» do procesu wzajemnego niszczenia, zaczęły przeprowadzać te procesy z innymi 

niezależnymi społeczeństwami – głównie, oczywiście ze słabszymi od siebie – i czasem 

między sobą. (…) 

Trzeba zauważyć, co jest bardzo interesujące, że w czasie przerw w wojnach pomiędzy 

tymi dwoma społeczeństwami, które były prawie równe w ilości posiadanych sprawnych 

środków do wzajemnego zniszczenia – istoty obu grup, których miejsca bytowania 

znajdowały się blisko siebie, często kontaktowały się ze sobą, a nawet znajdowały się w 

przyjacielskich stosunkach, w wyniku czego stopniowo przejmowały wzajemnie 

«specjalności» wymyślone przez ich przodków. Krótko, wynik częstych kontaktów był 

taki, że Grecy zapożyczyli od Rzymian ich wyrafinowane seksualne pozycje i zaczęli 

organizować tak zwane «ateńskie noce», podczas gdy Rzymianie, nauczywszy się od 

Greków, jak preparować «nauki», stworzyli później bardzo znane „prawo rzymskie» . (…) 

Bardzo dużo czasu upłynęło od tamtej pory. «Wynalazcy» tych obu rodzajów 

«umiejętności» dawno znikli i ich potomkowie, którzy mieli szansę stać się potężnymi, 

również znikli. Jednak obecnie współczesne trzycentrowe istoty na tej planecie „czule” 

poświęcają więcej niż połowę swojej egzystencji i energii, aby zaabsorbować i zrealizować 

w jakiś sposób, nieświadomie lub czasem nawet świadomie, te dwa «ideały», których 

inicjatorami byli znudzeni rybacy i pasterze”. 

Rozszerzanie się greckich i rzymskich wpływów  

Gurdżijew następnie przedstawia, jakie były konsekwencje rozwoju tych cywilizacji dla 

ówczesnych azjatyckich i europejskich narodów. Oddajemy zatem głos Belzebubowi: 

 „I tak, mój chłopcze, wygląda na to, że później, kiedy obie te grupy twoich faworytów 

zdobyły wiele poprzednio wspomnianych «efektywnych środków» do skutecznego 

zniszczenia egzystencji istot takich jak oni sami, stali się mistrzami w perswadowaniu i 

zmuszaniu istot innych krajów, aby zmienili ich własne wewnętrzne przekonania i idee 
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wynalezione przez przodków. Najpierw podbili sąsiednie kraje na kontynencie 

europejskim, a później, z hordami, które zebrali w tym czasie, obrócili się w stronę 

kontynentu azjatyckiego. (…) 

Ci «siewcy zła”– szczególnie Grecy – dla wszystkich trzycentrowych istot wszystkich 

następnych pokoleń istniejących na kontynencie europejskim przenieśli się do wnętrza 

kontynentu Azji, posuwając się naprzód powoli, ale efektywnie. Ale kiedy później, po 

pewnym czasie, pojawił się na czele tych hord ten arcypróżny i chełpliwy Grek, przyszły 

hasnamus Aleksander Macedoński, wtedy zaczęło się wyczyszczanie ostatnich resztek 

pozostających jeszcze gdzieś wyników świętych intencjonalnych prac Świętego Asziaty 

Szymasza. (…) 

Chociaż za każdym razem miejsce zwane «centrum cywilizacji» twoich faworytów 

zmieniało się i nowa tak zwana «cywilizacja» powstawała, przynosząc istotom następnych 

epok jakieś nowe szkodliwe rzeczy; pomimo to żadna z tych wielu innych cywilizacji nie 

spowodowała tyle zła dla istot ostatnich epok, włączając obecną, co ta sławna grecko–

rzymska cywilizacja. (…) 

Nie wspominając wiele innych pomniejszych psychicznych cech, niewłaściwych dla istot 

trzycentrowych, a obecnych u twoich ulubieńców, cywilizacja ta jest głównie winna za 

całkowite zniknięcie, zwłaszcza u współczesnych istot, możliwości wytworzenia w ich 

obecności danych dla zdrowego logicznego myślenia i wytworzenia wewnętrznego impulsu 

poczucia wstydu. Krótko mówiąc, mój chłopcze, fantastyczne nauki starożytnych Greków 

były powodem całkowitego zaniku pierwszej, a deprawacja starożytnych Rzymian – 

drugiej cechy”
 2

. 

Komentarz na temat stylu „Opowieści Belzebuba” 

Przytoczone wyjątki z Opowieści Belzebuba ukazują styl pisania* Gurdżijewa i sposób 

przekazywania informacji. Studiowanie tej pracy nie jest łatwym zadaniem. Składnia zdań 

jest skomplikowana, wątki przypowieści rozerwane, ciągłe dygresje, dźwiękonaśladowcze 

wyrazy zbudowane z wielu sylab bez samogłosek, wielozgłoskowe wyrazy nie znajdują 

odpowiedników w światowej literaturze. Gurdżijew często pisze rozwlekle, długo snując 

swój wywód, aby nakreślić sytuację, którą chce pokazać. Powtórzenia i rozwlekłość tekstu 

powodują, że wyłowienie sedna wymaga ogromnej koncentracji. Styl ten został celowo 

wprowadzany przez Gurdżijewa, aby zniechęcić przypadkowego czytelnika, który bez 

                                                 
*
 Podane cytaty należą do bardziej zrozumiałych. 
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włożenia wysiłku mógłby tylko powierzchownie zrozumieć jego nauki. Gurdżijew często 

zmieniał tekst podczas pisania Opowieści Belzebuba, zwłaszcza wówczas gdy zorientował 

się, że byłby za łatwy do zrozumienia przez jego uczniów. W takich przypadkach mówił, że 

„musi pogrzebać psa głębiej”. Taki styl pisania wynika z przekonania autora, że tylko 

wiadomości zdobyte z dużym wysiłkiem będą doceniane i utrwalone w umyśle ucznia. Nie 

chodziło mu bowiem o popularyzację swoich teorii i zdobycie rozgłosu, ale o zrozumienie 

całości nauk przez oddaną mu grupę uczniów. Warto zauważyć, że styl drugiej części 

dzieła „Wszystko i o Wszystkim”
3
, która zawiera inny rodzaj informacji, jest zupełnie 

różny i łatwo czytelny. 

Konsekwencje „owoców” starożytnych cywilizacji 

Gurdżijew bardzo trafnie zidentyfikował dwa szkodliwe dla ludzi przejawy działalności – 

tworzenie fantastycznych teorii i obsesję seksualną. Ich wpływ na życie ludzkie jest 

znacznie silniejszy obecnie niż za czasów Gurdżijewa. Jest to spowodowane tym, że 

współcześnie nowe teorie, łatwo rozpowszechniane za pomocą nowoczesnych metod 

przekazu informacji, mogą oddziaływać na znacznie więcej osób w bardzo krótkim czasie. 

Ludzie również łatwiej je akceptują, ponieważ zazwyczaj prezentowane są przez autorytety 

lub popularne osobistości telewizyjne. Jesteśmy odbiorcami różnego rodzaju teorii, np. na 

temat jak wychowywać dzieci czy jak odżywiać się, i jeżeli wierzymy w nie, to staramy 

wprowadzić je w życie. Jeżeli owe teorie są fałszywe lub niezupełnie prawdziwe, to mogą 

spowodować olbrzymie szkody w życiu jednostek i społeczeństw. 

Wymyślanie coraz to nowszych teorii jest zajęciem wielu hasnamusińskich naukowców 

pracujących w różnych dziedzinach. Do takich „osiągnięć” należy zaliczyć na przykład 

teorię ewolucji opisaną w poprzednim rozdziale. Dobrym przykładem „greckiego 

fantazjowania” może być obecnie lansowana teoria powstawania i rozwoju cywilizacji. 

Teoria ta mówi, że prymitywni ludzie, zajmujący się hodowlą zwierząt i uprawą roli, w 

wolnych od pracy chwilach wymyślili nowe religie, astronomię, matematykę, pismo, i stali 

się twórcami wspaniałych cywilizacji Sumeru, Egiptu czy Indusu. Teorie te pomijają 

jednak fakt, że cywilizacje te powstawały bardzo szybko, a upadały w sposób powolny, na 

co istnieją dowody archeologiczne.  

Pojawia się też wiele bardzo szkodliwych teorii na temat wychowania dzieci, edukacji, 

zdrowia, narkomanii itp. Często nie zdajemy sobie sprawy, że mogą być one błędne, gdyż 

skutki wprowadzania ich w życie będzie można ocenić dopiero w następnych pokoleniach, 



 102 

bowiem okres nawet wielu lat jest w takich przypadkach zbyt krótki. I tak na przykład 

bardzo znana na Zachodzie teoria dr. Spocka* nt. wychowania dzieci zaowocowała dwiema 

generacjami ludzi egocentrycznych, myślących wyłącznie o sobie. Chociaż teoria ta została 

zmodyfikowana przez jej twórcę pod koniec życia, to jednak pojawiły się, oparte na niej i 

dobrze już ugruntowane, metody wychowywania nowych pokoleń. Jest to współczesny 

odpowiednik zjawiska Kundabufera, kiedy po usunięciu „wszczepionej” ludziom 

informacji konsekwencje jej działania będą kontynuowane przez wiele pokoleń.  

Warto wspomnieć o wpływie komputerów na sposób myślenia współczesnych nam 

naukowców i powstawanie nowych teorii. Komputer często jest wykorzystany do 

potwierdzenia i uwiarygodnienia teorii, które inaczej nie mogłyby być udowodnione. Jeżeli 

ktoś opracował komputerowy model, to otrzymane wyniki traktowane są jako 

niepodważalne. Wyniki obliczeń wywołują wrażenie na ludziach, którzy nie rozumieją 

procesu modelowania. Ludziom wydaje się, że komputer nie może kłamać, w związku z 

czym teoria udowodniona komputerowymi symulacjami musi być prawdziwa. Na przykład 

do takiego modelu można by zaliczyć prognozę ocieplania się klimatu Ziemi i wynikające z 

tego kataklizmy. Komputery wpływają więc bardziej na naszą psychikę niż na racjonalne 

myślenie. Jest to współczesny odpowiednik pisania na stu bawolich pergaminach przez 

Lentrohamsanina. 

Do równie szkodliwych spuścizn po starożytnych można zaliczyć masowe zafascynowanie 

seksem. Jedną z najbardziej popularnych rozrywek olbrzymiej części współczesnego 

społeczeństwa jest seks, a raczej zboczona jego forma, którą popularyzuje pornografia. 

Masowe środki przekazu informacji żerują na tej obsesji i karmią miliony ludzi 

erotycznymi obrazami i takimiż tekstami. Jedyną pewną metodą, aby np. zwiększać 

nakłady gazet, jest zamieszczanie podniecających zdjęć. Rozwój magnetowidów i płyt 

kompaktowych spowodował, że pornografia jest ogólnodostępna przy minimalnym wysiłku 

                                                 
*
 Dr Spock opublikował w 1946 roku książkę na temat opieki nad niemowlętami i dziećmi. 

Przedstawił w niej nowe teorie wychowania dzieci oparte na tezach Freuda. Spock był 

przeciwnikiem surowych reguł wytyczających zachowanie dzieci i propagował nieograniczanie ich 

swobody oraz pozwalanie, aby robiły co im się podoba. Jego podejście zdobyło wówczas ogromną 

popularność na świecie; jego książka została wydana w 50 milionach egzemplarzy i przetłumaczona 

na 39 języków. 
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i kosztach w prywatności własnego domu. Internet, prawdziwie rewolucyjny środek 

światowej komunikacji, o olbrzymim potencjale, zaprojektowany w celu stworzenia 

możliwości „intelektualnej” wymiany informacji pomiędzy naukowcami, jest 

zdominowany przez najgorsze rodzaje pornografii. W zasadzie niewiele zmieniło się od 

czasów opisanych przez Gurdżijewa grecko–rzymskich rozrywek. Poprawiła się tylko 

technika i dzięki niej udział w tych rozrywkach stał się masowy. To, co obserwujemy, nie 

wskazuje na jakikolwiek rozwój człowieka, a raczej na stagnację czy nawet wręcz upadek. 

Wygląda na to, że zainteresowania dużej części społeczeństwa koncentrują się na 

zaspokajaniu najbardziej pierwotnych i prymitywnych instynktów z coraz większą dawką 

zboczeń i brutalności.  

Skutki nowoczesnych nauk 

Gurdżijew mówi, że po Grekach odziedziczyliśmy jeszcze inną spuściznę, a mianowicie 

pasję wymyślania różnych „fantastycznych nauk”. Uważa on, że celują w tym Niemcy 

ponieważ to oni w XIX w. przodowali w rozwoju nauk, a zwłaszcza chemii. Teraz pasją tą, 

czyli nauką, zajmuje się oczywiście znacznie więcej narodów. 

Te „fantastyczne nauki” rozwinęły się głównie w ciągu ostatnich 150 lat i w dużym stopniu 

wpływają na jakość życia wszystkich ludzi na Ziemi. Gurdżijew, pisząc o rozwoju nauk, 

przewidywał ich szkodliwy wpływ na życie ludzi. To, co przepowiadał, jest teraz bardziej 

aktualne niż kiedykolwiek. Gurdżijew krytykuje rozwój nauk odpowiedzialnych za tyle 

wynalazków, które są siłą rozkładającą, przeciwstawną twórczym siłom Natury. Tak mówi:  

„I prawie każdego dnia tu i wszędzie [naukowcy – przyp. tłum.] wymyślają nowe 

wynalazki, nowe środki, których używają w procesie egzystencji, i oni powodują, że ta 

biedna Natura, i tak dostatecznie osłabiona, jest ledwo zdolna kontynuować swoje 

ewolucyjne i inwolucyjne procesy”
4
.  

Szkodliwość nauki wynika z naszej ograniczonej wiedzy i rozumienia procesów Natury. 

Powiedzenie angielskie mówi, że „połowa wiedzy jest bardziej szkodliwa niż brak 

wiedzy”. Znaczy to, że posiadanie fragmentarycznej wiedzy daje fałszywe poczucie 

bezpieczeństwa i powoduje niewłaściwe rozumienie i szkodliwe jej wykorzystanie*.  

                                                 
*
 Jako przykład szkodliwego zastosowania połowicznej wiedzy może służyć ustalenie bezpiecznych 

dawek środków chemicznych dla organizmu. Po pewnym czasie dawki te zostały znacznie 

zmniejszone, ale w międzyczasie spowodowały ogromne szkody.  
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Obecną sytuację znamionuje nierównomierny rozwój nauk. Podczas gdy fizyka i chemia 

rozwinęły się bardzo wcześnie, nauki biologiczne i medyczne znajdują się w dalszym ciągu 

na etapie rozwoju początkowego i prawdopodobnie upłynie wiele lat, zanim dogonią nauki 

ścisłe. Oto przykłady ilustrujące sfery szkodliwych wpływów różnych dziedzin nauk, w 

których istnieje największa rozbieżność pomiędzy wiedzą i jej rozumieniem.  

Zgubne „owoce” błędnych decyzji naukowych wyraża dziś choćby stan zanieczyszczenia 

środowiska, który jest alarmujący. Intensywny rozwój przemysłu rolniczego, który z jednej 

strony spowodował ogromny wzrost produkowanej żywności i odsunął widmo klęsk głodu, 

z drugiej – jest w dużej mierze odpowiedzialny za niszczenie naszego środowiska. 

Stosowanie olbrzymiej ilości sztucznych nawozów, ogromnie trujących środków 

chemicznych ochrony roślin (przeciw szkodnikom, owadom i wirusom itd.), używanie 

hormonów i antybiotyków w hodowli wywierających bezpośredni wpływ na ludzki 

organizm. Wszystko to potwierdza tę tezę. 

Gurdżijew już 80 lat temu ostrzegał przed dodawaniem środków chemicznych do 

żywności, kiedy to ich ilość była nieporównywalnie mniejsza niż dziś. Stosowanie 

związków chemicznych w przemyśle spożywczym nie jest usprawiedliwione, tak jak w 

rolnictwie, znacznym wzrostem produkcji. Jest wynikiem hasnamusińskiej nauki, która 

spreparowała je w celu poprawy wyglądu, smaku, obniżenia ilości kalorii, ułatwienia 

produkcji czy przedłużenia okresu przechowywania żywości, nie zbadawszy, jakie będą 

skutki ich długotrwałego działania na ludzkie organizmy*. 

Zastosowanie nowych produktów chemicznych i biologicznych opiera się na zasadzie – 

„jeśli nie jest udowodnione, że jest szkodliwe, to jest bezpieczne”. Ten zwodniczy 

„naukowy” argument został już wiele razy podważony, gdy dawki związków chemicznych, 

początkowo uważane za bezpieczne dla człowieka, zostały w ciągu ostatnich dwudziestu lat 

zmniejszone do jednej setnej czy tysięcznej, a używanie wielu powszechnie stosowanych 

środków chemicznych w rolnictwie, jak np. DDT, zostało całkowicie zabronione. Nasuwa 

się pytanie, ile obecnie szeroko stosowanych środków chemicznych za dziesięć czy 

dwadzieścia lat zostanie zakazanych, i jakie w tym czasie spowodują szkody? W krajach, w 

których istnieje przymus ujawnienia składu produktów żywnościowych, wystarczy spojrzeć 

                                                 
*
 Na przykład w Anglii do wypieku białego chleba używa się mąki wybielanej chlorkami, czasem 

nawet z dodatkiem dwutlenku tytanu, normalnie stosowanego do wyrobu białych farb. 

 



 105 

na opakowanie, aby zdać sobie sprawę z tego, ile chemikaliów zjadamy. Gdy 

uświadomimy to sobie, jesteśmy zaszokowani, że dobrowolnie trujemy się. Skutki 

stosowania olbrzymich ilości środków chemicznych w krajach uprzemysłowionych stają 

się coraz bardziej widoczne i objawiają się znacznym wzrostem chorób alergicznych, 

astmy, raka, zmian genetycznych i bezpłodności.  

Za zatruwanie środowiska naturalnego, poza rolnictwem i przemysłem przetwórczym, 

odpowiadają też inne przemysły i transport samochodowy, który doprowadził do zatrucia 

powietrza i gleby ołowiem stanowiącym dodatek do benzyny. Teraz ołów zastąpiono 

innymi środkami chemicznymi, ale czy obecne paliwa są bezpieczniejsze, dowiemy się 

dopiero za kilkanaście lat, kiedy dla wielu ludzi już będzie za późno. Do szkód 

spowodowanych przez człowieka całej Naturze należy na przykład powstanie „dziury 

ozonowej” w wyniku używania aktywnych środków chemicznych, powodujących 

zmniejszenie ochrony Ziemi przed szkodliwym promieniowaniem. Obecnie do jednych z 

największych dla człowieka zagrożeń należy olbrzymi wzrost poziomu dioksyn w 

żywności, a w rezultacie w organizmie  ludzkim*.  

Nie ma wątpliwości, że Gurdżijew był jednym z pierwszych, który przewidywał i ostrzegał 

przed niekontrolowanym stosowaniem wyników nauk i zatruciem środowiska. Był on 

pierwszym, który mówił o Ziemi jako o żywym organizmie – późniejsza koncepcja Gai – i 

nauczał o odpowiedzialności ludzi za właściwe funkcjonowanie tego organizmu, można go 

więc śmiało nazwać prekursorem współczesnej ekologii. Dziś znacznie więcej ludzi zdaje 

sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie środowisku rozwój przemysłu, wytwarzanie 

dwutlenku węgla w wyniku spalania paliw i stosowania środków chemicznych, i stara się 

                                                 
*
 Dioksyny należą do najbardziej toksycznych substancji chemicznych i obecnie mają podobny 

wpływ na zdrowie jak DDT w latach 60. Są one wytwarzane w procesie niecałkowitego spalania 

substancji zawierających chlor i w czasie wielu procesów przemysłowych. Nawet w bardzo małych 

ilościach powodują raka, a nawet w stukrotnie mniejszych – wpływ na rozrodczość i rozwój płodu. 

Dioksyny akumulują się w oganizmie człowieka i nie mogą być wydalane. Obecnie stężenie 

dioksyn w ciele człowieka zbliża się do stężenia uznanego za szkodliwe dla zdrowia. W niektórych 

krajach dzienna nieszkodliwa dla zdrowia doza dioksyn została zmniejszona z 10 pg (jeden 

pikogram równa się 1/1000 000 000 000 grama) na kilogram masy człowieka do 1pg/kg. W 

praktyce znaczy to, że np. 60–gramowa porcja tłustej ryby zawiera maksymalną dozwoloną dzienną 

dawką dla człowieka o przeciętnej wadze 72 kg. 
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temu zapobiec, ale ich wysiłki w dalszym ciągu są blokowane przez wielu hasnamusińskich 

polityków*, biznesmenów i naukowców. 

Gurdżijew atakuje również najbliższy mu temat – środki masowej zagłady. Z przerażeniem 

pisze o gazach trujących, które były używane do masowego zabijania w czasie pierwszej 

wojny światowej. Od tego czasu nauka zrobiła ogromne „postępy” w tej dziedzinie. 

Wynaleziono nie tylko znacznie skuteczniejsze trujące substancje chemiczne, ale również 

broń bakteriologiczną, no i oczywiście nuklearną. Gurdżijew byłby przerażony, widząc, do 

jakiej perfekcji doszli ludzie w technice zabijania.  

W pracach swoich ostrzega również przed szkodliwymi skutkami używania substancji, 

które rujnują życie milionów ludzi, a zwłaszcza narkotyków, m.in. kokainy 

„spopularyzowanej” przez naukowców**. Od czasów Gurdżijewa wynaleziono wiele 

nowych syntetycznych narkotyków, jak np. LSD, których zużycie wciąż rośnie. 

Narkomania stała się jednym z największych problemów na świecie i uczeni są w pewnym 

stopniu za to również odpowiedzialni. 

Trzeba zaznaczyć, że Gurdżijew nie atakuje procesu poznania – zrozumienia procesów 

biologicznych czy praw fizyki. Krytykuje zastosowanie nauk w celu „poprawy” lub 

niszczenia życia ludzkiego. Panuje ogólnie przyjęte przekonanie, że nauka przyczynia się 

do postępu ludzkości, służy ludziom, ułatwia im życie, czyni je przyjemniejszym i 

bezpieczniejszym. Tezę tę popierają takie osiągnięcia, jak odkrycie antybiotyków, rozwój 

komunikacji, telewizji czy informatyki i komputerów. Jednak tkwiące w ludziach 

przekonanie, że rozwój nauk motywowany jest dobrem ludzkości, jest całkowicie fałszywe. 

W rzeczywistości istnieją cztery główne siły napędowe rozwoju nauki – pieniądze, 

zbrojenia, narodowy prestiż i osobista ambicja.  

Nauka jest finansowana przez olbrzymie firmy i międzynarodowe koncerny, których 

jedynym celem są jak największe zyski. Do najbardziej chciwych można zaliczyć firmy 

                                                 
*
 Przykładem może być sprzeciw USA dotyczący ratyfikacji międzynarodowej umowy z Kyoto o 

kontroli wytwarzania dwutlenku węgla.  

**
 Kokaina została wyizolowana z krzewu koka przez Alberta Niemanna z uniwersytetu w Getyndze 

w 1860 roku. Wkrótce rozpoczęto produkcję syntetycznej kokainy, co umożliwiło szeroki do niej 

dostęp. Dzięki promocji przez Freuda kokainy jako środka wzmacniającego i regenurującego siły 

została szeroko rozpowszechniona, zanim zorientowano się w jej szkodliwym działaniu.  
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farmaceutyczne, które, wykorzystując ludzki strach przed chorobami i śmiercią, należą do 

najbardziej zyskownych przedsiębiorstw. Wprawdzie przyczyniają się one do badań nad 

nowymi lekami i podejmują ich produkcję, ale sprzedają je po tak wysokich cenach, że są 

one praktycznie niedostępne dla większości ludzi Trzeciego Świata, a nawet i w Europie. 

Drugą siłą inwestującą w badania naukowe jest wojsko. Znaczna część wydatków na 

zbrojenia w wielu krajach, m.in. i w Stanach Zjednoczonych, przeznaczona jest na rozwój 

nowych i lepszych metod zabijania wroga lub na konstruowanie broni mających chronić 

przed nieistniejącym, czy urojonym zagrożeniem. Do grupy tej można zaliczyć badania 

kosmosu, prowadzone głównie dla prestiżu. Oczywiście każde badania naukowe 

powiększają wiedzę, można więc powiedzieć, że są przydatne, ale jeżeli spojrzy się na listę 

istotnych potrzeb ludzkich, takich jak wzrost stopy życiowej, upowszechnienie edukacji, 

ochrona zdrowia, ochrona środowiska itp., to można stwierdzić, że większość badań w tej 

grupie tym celom nie służy. 

Trzeba również zdawać sobie sprawę z tego, że w wielu przypadkach badania są kierowane 

przez ambitnych naukowców, których głównym celem życia jest wynaleźć coś, czego nikt 

jeszcze nie odkrył. Często ich osobiste pobudki mają decydujący wpływ na kierunek 

rozwoju nauk.  

W obecnych czasach nauka jest „bogiem” i często Boga zastępuje. Żyjemy w okresie 

ogromnego postępu technicznego i rozwoju nauki. Ludzie zachłystują się osiągnięciami, 

zwłaszcza laicy i nie chcą widzieć „drugiej strony medalu”. Problem oczywiście tkwi nie w 

nauce i w odkryciach, ale w ludziach o niskim poziomie esencji i świadomości, którzy 

wykorzystują je, często przedwcześnie, do osiągania własnych korzyści, nie dbając o dobro 

innych. 

Sport 

Innym szkodliwym, według Gurdżijewa „wynalazkiem”, który zostawili nam w spuściźnie 

starożytni Grecy, a rozpowszechnili Anglicy, to sport. Gurdżijew tak o nim pisze: 

„Nikt z tych nieszczęśliwych nie wie i prawdopodobnie nigdy nie zda sobie sprawy nie 

tylko z tego, że sport nie przynosi żadnych korzyści, ale i z tego, że przez niego skracają 

sobie własną egzystencję.(…) Ponieważ nie mają zdolności logicznego myślenia, wszyscy, 

bez wyjątku akceptują stwierdzenie pewnych hasnamusiańskich kandydatów, że mogą 

otrzymać coś bardzo korzystnego dla siebie przez sport; i teraz wierzą tym tezom z pełnym 

przekonaniem i dla otrzymania tych dobrodziejstw oddają się całkowicie sportom”
5
. 
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Gurdżijew głosi tezę, że sport skraca życie. Porównuje energię człowieka do nakręconej 

sprężyny zegarka i twierdzi, że długość życia człowieka zależy głównie od szybkości 

odkręcania się tej sprężyny*. Uważa on, że wyczerpanie energii sprężyny centrum 

ruchowego następuje znacznie szybciej u tych, którzy uprawiają sporty wyczynowe. Na 

poparcie swej tezy Gurdżijew podaje przykład, że nie znał zapaśników zawodowych 

żyjących dłużej niż 49 lat. 

Oczywiście obecnie nikt nie udaje, że uprawia sport wyczynowy dla zdrowia. Dziś jest on 

karykaturą sportu uprawianego przez starożytnych Greków. Zawodowcy uprawiają go dla 

sławy i pieniędzy. Sławni piłkarze, tenisiści, mistrzowie świata, zwycięzcy olimpiad są 

bohaterami narodowymi i świata. Popularnością zaćmiewają najsławniejszych uczonych, 

polityków czy pisarzy. Są idolami, czczonymi przez miliony ludzi. Doszło już do tego, że 

nawet czternastoletnie dzieci stają już na podiach światowych. Siedemdziesiąt lat temu 

Gurdżijew nie mógł sobie wyobrazić, jak rozwinie się sport, ale w jakiś proroczy sposób 

przewidywał, że pójdzie on w niewłaściwym kierunku. 

Teza o szkodliwym oddziaływaniu sportu może być dużym zaskoczeniem dla wielu ludzi. 

Od dzieciństwa mieliśmy wpajane, że „sport to zdrowie”. Okazuje się, że jednak powoli 

narastają wątpliwości co do jego dobrodziejstw. Niedawno ukazała się publikacja 

popierająca tezę Gurdżijewa. Otóż dr P. Axt, profesor zoologii na uniwersytecie w Fuldzie, 

biegacz maratonu i wieloletni działacz Niemieckiego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego, 

w książce pod tytułem O przyjemności lenistwa
6
 twierdzi, że z jego wieloletnich obserwacji 

wynika, iż żaden wybitny sportowiec nie dożył sędziwego wieku. Wielu z nich zmarło w 

wieku średnim na serce, chociaż podobno wysiłek wzmacnia pracę serca. Podaje on, że 

najbardziej znaną ofiarą obsesji zdrowego trybu życia był Jim Fixx, który jako pierwszy 

propagował i rozpowszechnił jogging w Ameryce. Zmarł on w 1984 roku w wieku 52 lat. 

Według dr. Axta już 50–letni sportowcy wykazują dużą utratę pamięci i zdolności 

umysłowych. Oczywiście nie kwestionuje on zalet umiarkowanych ćwiczeń fizycznych, 

utrzymujących kondycję, i sam uprawia lekki jogging przez 20 minut trzy razy w tygodniu. 

Ostatnie badania naukowe wykazują bardzo niekorzystny wpływ wolnych rodników, tj. 

cząsteczek zawierających tlen na organizm ludzki. Powodują one poważne uszkodzenia 

różnych narządów, takich jak serce, naczynia krwionośne itp. Ludzie, którzy wykonują 

                                                 
*
 Długość życia ludzkiego była omawiana w rozdziale III 
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ciężką pracę fizyczną lub intensywnie trenują, zużywają 10–20 razy więcej tlenu niż w 

stanie spoczynku i przez to wytwarzają dużą ilość wolnych rodników i prawdopodobnie w 

ten sposób skracają sobie życie. 
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Rozdział V 

Wojny i rewolucje 

Gurdżijew niewątpliwie uważał wojny za główne zło na Ziemi i przyczynę najgorszych 

ludzkich nieszczęść. Sam był świadkiem wielu wojen i rewolucji, a jego ojciec został 

zamordowany przez Turków w czasie ich napadu na Armenię
1
. Gurdżijew był pacyfistą w 

pełni tego słowa znaczeniu. Wzajemne niszczenie się ludzi było dla niego najstraszniejsze 

ze wszystkiego we Wszechświecie. Temat wojen i rewolucji poruszany jest w 

Opowieściach Belzebuba wiele razy. Za każdym razem przedstawia ten sam bezsens 

zniszczenia i wielkie okrucieństwo ludzi, którzy są niegodni tego imienia. 

Gurdżijew pisze, że najgorsze okrucieństwa istnieją od niepamiętnych czasów, i podaje, iż 

już w starożytnym Egipcie osiągnęły one szczyty bestialstwa, np. w czasie jednej z 

rewolucji ogłoszono tam wybory na przywódców miast, rejonów i wiosek. Ten zostawał 

przywódcą, kto zebrał najwięcej oczu wydłubanych bandytom i wrogom rewolucji. Do 

bandytów zaliczano wszystkich członków byłej klasy rządzącej, włącznie z kobietami, 

starcami i dziećmi. W innym miejscu opisuje, jak w czasie jednej z wielu krwawych 

zamieszek w Egipcie tłum nadziewał na długą linę członków klasy rządzącej i ten ogromny 

„szaszłyk” wrzucił do Nilu. Oczywiście nie potrzebujemy Gurdżijewa, aby dowiedzieć się 

o okrucieństwach, których dopuszczali się ludzie. Cała historia świata, od starożytności do 

czasów współczesnych, pełna jest okrutnych i bestialskich uczynków. 

Gurdżijew dużo miejsca poświęca rewolucji bolszewickiej, prawdopodobnie dlatego, że 

sam ją przeżył. Nie uważał jej za szczególnie okrutną ani za wyjątkową. W Opowieściach 

Belzebuba mówi o niej: „Takie procesy, które można nazwać «zniszczeniem wszystkiego 

co widoczne», zdarzyły się w historii nie mniej niż czterdzieści razy”
2
. „Zmiany dynastii w 

Egipcie następowały w wyniku takich bestialstw, że w porównaniu z nimi współczesny 

«bolszewizm jest dziecięcą igraszką». Komentuje on ironicznie, że porównując z 

masowymi torturami i okrucieństwami z przeszłości, „bolszewikom należy się pochwała, iż 

rozstrzelane ciała ludzi można było przynajmniej zidentyfikować”
3
. 

Szczególną uwagę zwraca na fakt, że rewolucje i wojny domowe niszczą wiele wybitnych 

jednostek o wyższym poziomie świadomości. W czasie rewolucji społeczeństwa dzielą się 

na ogół na dwa obozy i ulegają wpływom szczególnej psychozy. Objawia się to tym, że ich 

rozum traci normalne cechy i staje się bestialski wskutek walki i ciągłego zabijania. W 

takiej sytuacji ludzie o wyższym poziomie świadomości zawsze stają się niewinnymi 

ofiarami rewolucji. Ludzie ci, będąc wewnętrznie wolni, nie identyfikują się, jak inni, z 
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populistycznymi hasłami, z ideologią stronnictw rewolucyjnych. Nie mogą oni podzielać 

atrakcji, entuzjazmu i sentymentów rewolucyjnych mas. W normalnych czasach ci wybitni 

ludzie są zawsze życzliwi w stosunku do innych i cieszą się uznaniem każdego, ale w 

czasie rewolucji, ponieważ nie popierają żadnej ze stron, są podejrzewani o sprzyjanie 

stronie przeciwnej lub po prostu usuwani, ponieważ są inni
4
. 

Gurdżijew dużo uwagi poświęca skutkom rewolucji i wojen domowych. Uważa on, że ten 

rodzaj wzajemnego niszczenia się jest bardziej destrukcyjny niż wojny i powoduje w 

społeczeństwie głębokie rany, które zabliźniają się bardzo powoli. W przypadku rewolucji 

linia frontu przechodzi przez każde miasto, każdą wioskę, przez każdą rodzinę i niszczy 

społeczeństwo od wewnątrz. Brat zabija brata, synowie ojców, a przyjaciel przyjaciela. 

Sprzyja to rozwojowi bestialstwa i zanikowi ludzkich odruchów, w wyniku czego pozostaje 

długotrwała nienawiść. Do takich wydarzeń można zaliczyć np. wojnę domową w 

Hiszpanii, której skutki trwały ponad pół wieku. Rewolucje dzielą społeczeństwo i 

paraliżują odruchy ludzkie, podczas gdy wojny, często nie mniej bestialskie, na ogół łączą 

społeczeństwo i wyzwalają odruchy wzajemnego poparcia i pomocy, włącznie z 

poświęceniem własnego życia za innych. 

Jakie są przyczyny rewolucji i wojen domowych? Gurdżijew uważa, że jedną z głównych 

jest podział społeczeństwa na klasy i kasty. Stwierdza, że podział powstaje wówczas, kiedy 

jedna grupa – bardziej sprytna, bezwzględna i mająca przewagę wojskową dąży do 

zagarnięcia przywilejów i zdobycia władzy kosztem innych. Ponieważ ma ona środki 

zastraszenia, więc zmusza wszystkich do świadczenia pracy na swoją rzecz. Pracujący na 

klasy rządzące starają się pozbyć tego ciężaru i spychają swoje powinności na słabszych i 

bardziej bojaźliwych od siebie. W ten sposób powstają kolejne podziały na klasy i kasty. 

Ponieważ stosunki między grupami kształtuje przymus, panuje ogólna zazdrość i 

nienawiść. 

Gurdżijew zastanawia się, dlaczego procesy wzajemnego zabijania zdarzają się tak 

regularnie. Uważa, że u ludzi okresowo rodzi się potrzeba zmiany ich zewnętrznych 

warunków bytowania. U tych, których świadomość reprezentuje pewien poziom, potrzeba 

ta powoduje pracę nad sobą – dalszym rozwojem swojej świadomości i obiektywnego 

rozumu. U ludzi o niskim poziomie świadomości zachodzi proces, który Gurdżijew nazywa 

„potrzebą wolności”. Jest to proces zbiorowy obejmujący duże grupy ludzi. Zmienia się on 

bardzo szybko w rewolucję czy wojnę, jeżeli warunki klasowe lub społeczne temu 

sprzyjają. Ten impuls „potrzeby wolności” powoduje, że strach przed klasą rządzącą 
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zmniejsza się, a nienawiść do tej klasy rośnie. Rewolucja zaczyna rozwijać się wtedy, kiedy 

strach jest mniejszy od nienawiści. 

Gurdżijew tak dowcipnie przedstawia początki rewolucji: 

 „Część ludzi z jednej grupy, u której poziom nienawiści do ludzi z grupy rządzącej jest 

szczególnie silny, odczuwa rzeczywistość tej sytuacji [tzn. niesprawiedliwości – przyp. 

tłum.] mocniej niż inni i zaczyna robić wrzawę i tak ci najgłośniej krzyczący mówcy stają 

się przywódcami. W wyniku ich działalności inni zaczynają podnosić zgiełk. Kiedy ten 

zgiełk zaczyna działać na nerwy feministycznej połowie klasy rządzącej, to ci dają rozkaz, 

aby «ukręcić łeb» tym mówcom, wtedy zgiełk osiąga najwyższy poziom i doprowadza do 

wybuchu rewolucji”
5
. 

Sama rewolucja nie byłyby aż tak zła, gdyby przyczyniała się do poprawy warunków życia 

ludzi. Jednak żadna rewolucja, na nieszczęście, nie prowadzi do niczego. Po zakończeniu 

walk ta sama sytuacja powtarza się. Egzystencja zwykłych ludzi staje się coraz gorsza i 

ponownie zanika świadomość celu i sensu ich życia. Dzieje się tak dlatego, że, po pierwsze, 

przywódców poprzedniej klasy sprawującej władzę zazwyczaj zastępują przywódcy nowej 

klasy rządzącej, którzy nie mają żadnego doświadczenia w kierowaniu i zarządzaniu 

państwem. Nie posiadają również osobowości i zdolności potrzebnych do kierowania 

skomplikowanymi procesami społecznymi. Po drugie nowi rządzący również nie mają 

impulsu świadomości, a ich zachowanie jest zdominowane przez próżność, dumę, pychę, 

żądzę władzy, zarozumiałość i miłość własną, które nigdy wcześniej nie zostały u nich 

zaspokojone. Tak więc władzę sprawują ludzie znacznie gorsi niż poprzednio, a w wyniku 

ich niekompetencji i korupcji egzystencja zwykłych ludzi staje się coraz gorsza, a poziom 

życia coraz niższy. Taką sytuację można zaobserwować obecnie w wielu państwach 

afrykańskich, gdzie usunięcie białych kolonizatorów spowodowało powstanie najgorszych 

reżymów na świecie, głębokie rozczarowanie ludności i obniżenie poziomu życia. Do 

nielicznych pozytywnych wyjątków można zaliczyć wyniki wojny wyzwoleńczej i 

powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Mimo że była to typowa brutalna wojna 

domowa, zainicjowana przez małą grupę niezadowolonych dorobkiewiczów*, to w wyniku 

                                                 
*
 Początkowymi przywódcami demonstracji przeciwko rządowi byli bogaci ludzie, którzy uważali, 

że płacą za duże podatki. 
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tej wojny powstało państwo, chociaż dalekie od ideału, to przynajmniej gwarantujące 

podstawowe indywidualne prawa człowieka*. 

Jako główny powód i przyczynę rewolucji Gurdżijew podaje dominację jednej grupy ludzi 

nad drugą. Nie usprawiedliwia wybuchów rewolucji i uważa je za najgorsze wydarzenia, 

jakie mogą dotknąć ludzi, ale potępia niesprawiedliwość społeczną i ucisk klasowy 

prowadzący do rewolucji. Według niego, u podłoża takiej sytuacji leży brak 

odpowiedniego poziomu świadomości u poszczególnych członków społeczeństwa. Trudno 

bowiem sobie wyobrazić, aby człowiek świadomy torturował i zabijał innych ludzi tylko po 

to, aby „przekonać” ich, że jeden system zarządzania jest lepszy od drugiego. Gurdżijew 

podkreśla też, że świadomy człowiek nie wykorzystywałby innych ludzi dla swoich 

korzyści materialnych. Wykazuje on, że sytuacja ludzi jest beznadziejna, że nie ma z niej 

wyjścia. Niezależnie czy akceptujemy zły reżym, czy z nim walczymy, sytuacja zwykłych 

ludzi nie zmienia się.  

Procesy zabijania 

Gurdżijew uważa, że zwykle ludzie nie są skłoni do zabijania innych, ale w czasie wojny 

robią to w wyniku procesu, który Belzebub tak opisuje swojemu wnuczkowi: 

 „I zaprawdę, mój chłopcze, na początku tych procesów ludzie zazwyczaj powstrzymują się 

od takiego nienaturalnego zachowania. Ale później, kiedy każdy z nich znajdzie się w 

środku zawieruchy i chcąc nie chcąc widzi i przekonuje się, że niszczenie życia istot takich 

samych jak on jest osiągane tak łatwo i że liczba zabitych zawsze rośnie i rośnie – wtedy, 

wbrew sobie, zaczyna on instynktownie odczuwać i automatycznie doceniać swoje własne 

życie. I w jednej chwili, zdając sobie sprawę z tego, że możliwość utraty życia zależy 

wyłącznie od liczby jeszcze żywych wrogów i w wyniku wzmocnienia w jego wyobraźni 

funkcjonowania impulsu nazywanego «tchórzostwem», ponieważ w takich warunkach jest 

niemożliwe rozsądnie rozważanie sytuacji z jego osłabionym procesem umysłowym, i z 

powodu naturalnej chęci samoocalenia zaczyna starać się z całych swoich sił, aby 

zniszczyć egzystencje tylu istot po stronie wroga, ile jest możliwe, aby mieć większą 

szansę uratowania siebie. I jak te uczucia samoocalenia stopniowo stają się coraz 

intensywniejsze i wszyscy osiągają ten stan, który sami nazywają bestialstwem”
6
. 

                                                 
*
 Deklaracja Niepodległości nie gwarantowała jednak praw dla kobiet i niewolników. 
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Gurdżijew twierdzi, że nowe środki zniszczenia, działające na odległość, ułatwiają proces 

zabijania. Człowiek ma duże psychiczne opory, aby zabić innego z bliska np. nożem czy 

bagnetem, ponieważ wywołuje to u ludzi duże stresy, ale zabijanie na odległość, kiedy nie 

widzi się twarzy przeciwnika, jest sprawą znacznie łatwiejszą.  

Konrad Lorenz* tak o tym pisze: 

„Odległość skutecznego zasięgu broni palnej chroni zabijającego od odebrania bodźca, 

który by wyzwolił w nim inhibicję zabijania. Głęboko położone warstwy emocjonalne 

naszej osobowości po prostu nie rejestrują faktu, że zgięcie palca wskazującego, 

pociągającego spust powoduje wyrwanie wnętrzności drugiego człowieka”.  

I dalej wspomina o nowoczesnych, zdalnie sterowanych broniach: 

„Człowiek, który naciska wyzwalający przycisk, jest całkowicie odizolowany od widzenia, 

słyszenia, lub mówiąc inaczej, emocjonalnego zdania sobie sprawy z konsekwencji swoich 

działań. Tylko to może wytłumaczyć udowodniony fakt, że idealnie łagodny człowiek, 

który by nie uderzył niegrzecznego dziecka, jest zdolny wysłać rakiety czy przygotować 

nalot dywanowy z bombami zapalającymi na śpiące miasta, powodując okropną śmierć 

tysięcy dzieci w płomieniach”
7
.  

W nowoczesnej wojnie zabijanie staje się coraz łatwiejsze technicznie i psychicznie. Ci, co 

podejmują decyzje zabijania, i ci, co zabijają, nie widzą swoich ofiar. Osiągnęliśmy jakiś 

monstrualny system zabijania – jedna osoba może unicestwić miliony ludzi. Zaistniał 

swego rodzaju paradoks. Z jednej strony rozwija się nowe techniki, aby nie narażać swoich 

wojsk na niebezpieczeństwa i stresy, ale te technologie pozwalają na coraz łatwiejsze 

masowe zabijanie przeciwnika. Paradoks polega na tym, że życie „swojego” jest 

wartościowe, a śmierć „przeciwnika” nie ma znaczenia. Ostatnie plany w USA budowy 

samolotów wojskowych bez pilota, umożliwiające zabijanie przeciwnika bez 

najmniejszego ryzyka najlepiej ilustrują tę „filozofię” zabijania. 

Organizacje międzynarodowe 

W Opowieściach Belzebuba Hassin pyta dziadka:  

„Ja nie rozumiem zupełnie, jak to się stało, że choć istnieją tak długo, oni [ludzie na Ziemi, 

przyp. tłum.] nigdy nie zdali sobie sprawy, i nawet teraz nie widzą tych okropnych swoich 

                                                 
*
 Konrad Lorenz, laureat nagrody Nobla, jest ojcem współczesnej etologii – nauki o zachowaniu się 

zwierząt. 
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cech. (…) Czy nigdy nie zobaczą, że ze wszystkich okropności, jakie mogą istnieć w całym 

wszechświecie, te procesy są najstraszliwsze? I czy nigdy nie zastanawiają się nad tą 

kwestią, aby zdać sobie sprawę z tych okropności i znaleźć jakiś sposób, aby je usunąć?” 

 Belzebub odpowiada: 

 „Oczywiście ludzie zastanawiają się nad okropnościami wojen i wzajemnego niszczenia, 

ale na nieszczęście te rozmyślania do niczego nie prowadzą. Nie prowadzą do niczego, 

ponieważ kiedy pewne jednostki myślą poważnie o tych okropnościach i dochodzą do 

rozsądnych wniosków, ich przekonania nigdy nie są szeroko rozpowszechnione i nie 

zdołają dotrzeć do ludzkiej świadomości na skutek braku wspólnej organizacji 

planetarnej”
8
. 

Przyczyn braku postępu w zapobieganiu wojnom należy szukać, według Gurdżijewa, w 

klasach rządzących. Tylko one mogłyby coś przedsięwziąć. W obecnych demokracjach, nie 

mówiąc już o dyktaturach, klasy te niewiele różnią się od reszty społeczeństwa, ale niektóre 

ich cechy, jak próżność, chciwość, pycha, zarozumialstwo itp., są szczególnie 

wyolbrzymione. Ludzie ci mają możliwości zapobiegania wojnom, ale tego nie robią, 

ponieważ jest to sprzeczne z ich interesami. I również w tym przypadku Gurdżijew wini 

system edukacji młodzieży za brak przygotowania do pracy na odpowiedzialnych 

stanowiskach.  

Instytucją, mogącą zmniejszyć liczbę wojen, mogłaby być organizacja w rodzaju Ligi 

Narodów. Stanowiłaby ona forum, na którym przeciwne strony mogłyby rozwiązywać 

problemy na drodze negocjacji. Gurdżijew podaje, że usiłowano tworzyć takie gremia 

wiele razy, ale zawsze umierały one śmiercią naturalną
9
. Zazwyczaj powoływano je pod 

koniec wyczerpujących i niszczących wojen, kiedy to ludzie o wyższym poziom 

świadomości chcieli zapobiec przyszłym konfliktom i zniszczeniom. W ramach 

utworzonych organizacji spotykali się oni, aby znaleźć sposób eliminacji tych dotkliwych 

procesów. Wkrótce do tych zgromadzeń zaczęli przyłączać się inni „ważni” ludzie, których 

celem nie było szukanie rozwiązania problemów, ale zapewnienie sobie ważnego miejsca 

w organizacji. Te „ważne” i wpływowe osoby po wejściu do tych struktur bardzo szybko 

wyrzucały za burtę oryginalne i już osiągnięte cele, bardzo efektywnie zaprzepaszczając 

dotychczasowe osiągnięcia
10

. Gurdżijew uważa, że organizacje międzynarodowe mogłyby 

być efektywne, gdyby należeli do nich ludzie o wyższym poziomie świadomości. Bez 

spełnienia tego warunku żadna organizacja nic nie osiągnie.  
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Gurdżijew stwierdza, że nie jest możliwe natychmiastowe zatrzymanie procesu zabijania. 

Aby poprawić sytuację należy najpierw zacząć od wykorzeniania pewnych głęboko 

utrwalonych przekonań. Należą do nich między innymi: gloryfikacja sił zbrojnych, 

traktowanie żołnierzy jak bohaterów i obsypywanie ich zaszczytami i orderami
11

. Problem 

polega na tym, że wojskowi, kiedy są u władzy lub mają duże wpływy, dążą do zbrojenia i 

często wywołują wojny, aby pokazać swoją ważność i konieczność istnienia. Jest to 

możliwe zwłaszcza wtedy, kiedy wojsko ma duży autorytet w społeczeństwie. Niestety, 

porada Gurdżijewa nie jest wprowadzana w życie, a raczej wręcz przeciwnie. Wojsko w 

dalszym ciągu ma duży wpływ na społeczeństwo i polityków i cieszy się ogromną 

popularnością praktycznie w każdym kraju. Wynika to z powszechnego przekonania, że 

konfliktów, w których własne interesy są zagrożone, nie da się rozwiązać na drodze 

negocjacji.  

Psychiczne powody wzajemnego niszczenia się 

Poza „oficjalnie” uznanymi przez historyków politycznymi, patriotycznymi czy 

ekonomicznymi powodami wzajemnego niszczenia się, muszą istnieć jeszcze inne tego 

przyczyny. Wiemy, że wiele wojen czy rewolucji wybuchło, wydaje się, z bardzo 

trywialnych powodów, a prowadzonych było w tak brutalny i okrutny sposób, że trudno 

jest znaleźć jakieś racjonalne tego wytłumaczenie. Wiemy, że wojny i rewolucje wybuchają 

w jednych częściach świata znacznie częściej niż w innych. Gurdżijew podaje, że 

Belzebub, aby studiować przyczyny i rozwój wojen pojechał  do Afganistanu, jako że w 

tym zakątku świata jest więcej walk niż gdziekolwiek indziej. Niestety, od czasów wizyty 

Belzebuba nic się tam nie zmieniło.  

Gurdżijew wyjaśnia pochodzenie tych przyczyn, używając paraleli kosmicznej. Paralela ta 

została wprowadzona w rozdziale II przy opisywaniu genezy organu Kundabufer. Wiemy 

już, że po katastrofie kosmicznej powstały dwa obiekty – Księżyc i Anulios. Do 

prawidłowego ich funkcjonowania potrzebna była specjalna substancja – askokin. Askokin 

istnieje we Wszechświecie zmieszany z dwoma innymi substancjami, ale aby stać się 

aktywny, musi być od nich oddzielony. Oddzielenie się substancji askokin od dwóch 

pozostałych zachodzi w czasie śmierci istot żyjących na Ziemi. Ale u ludzi wytwarzanie tej 

substancji może następować również w wyniku świadomej pracy i intencjonalnego 

cierpienia*. Gdyby ludzie pracowali świadomie, to ilość wytwarzanego askokin byłaby 

                                                 
*
 Zobacz rozdziały III i VII. 
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wystarczająca do zasilania Księżyca i Anulios. I tak było w okresie stosowania nauk 

Asziaty Szymasza. Wówczas to ludzie pracowali świadomie, dlatego nie było wojen i 

śmiertelność ludzi była mała. Jednak gdy askokin nie jest wytwarzany w wyniku 

świadomej pracy i intencjonalnego cierpienia, Natura wymaga, aby był produkowany w 

inny sposób, a mianowicie w wyniku śmierci ludzi. Dlatego Natura, aby uzyskać ten 

sakralny składnik, zmusza ludzi do procesów wzajemnego niszczenia się.. 

Można powiedzieć, że w jakiś sposób wojny i wzajemne unicestwianie się ludzi są 

rzeczywiście spowodowane przez brak wystarczającej ilości tej sakralnej substancji, 

ponieważ są wynikiem działania ludzi o niskiej świadomości. Gdyby ludzie wytwarzali 

askokin w wyniku świadomej pracy i intencjonalnego cierpienia, to ich poziom 

świadomości i obiektywnego rozumu byłby tak wysoki, że nie pozwoliłby na wzajemne 

niszczenie się.  

Gurdżijew szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego istnieje u człowieka jakaś wewnętrzna 

potrzeba zabijania innych, i dochodzi do wniosku, że powstała ona w psychice ludzkiej w 

wyniku egzystencji wielu wcześniejszych pokoleń i w wyniku zewnętrznych warunków. 

Ponieważ potrzeba ta pozostaje poza świadomością ludzi, dlatego jednostki nie są 

odpowiedzialne za wybuch wojen i rewolucji; są tylko ślepym narzędziem tych procesów.  

Freud w podobny sposób tłumaczy pochodzenie agresji. Uważa on, że człowiek posiada 

wrodzoną skłonność do agresji, która wywodzi się z pierwotnego wrodzonego instynktu 

śmierci. Ta naturalna predyspozycja odpowiedzialna jest za najgorsze okrucieństwa na 

Ziemi, od inwazji Dżyngis Chana do okropności pierwszej wojny światowej. Twierdzi on, 

że społeczeństwo popiera te skłonności, jeżeli agresja skierowana jest na zewnątrz grupy. 

Uważa, że zawsze istnieje możliwość ścisłego zjednoczenia grupy ludzi mających wspólny 

agresywny cel
12

. Działanie tego mechanizmu można zaobserwować w grupach 

zamieszkujących sąsiadujące terytoria, np. Francuzów i Anglików w Kanadzie, Flamandów 

i Walończyków w Belgii czy Hindusów i Pakistańczyków, gdzie nienawiść i napięcie 

pomiędzy grupami utrwala spójność grup. Również wydarzenia w XX wieku w Europie 

potwierdzają tę tezę. Tak np. Hitler zjednoczył Niemców wzbudzając nienawiść do 

wspólnego wroga –Żydów, a Stalin zjednoczył komunistów, kierując ich nienawiść w 

stronę burżuazji.  
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Wnioski wynikające z tej analizy przyczyn wojen i rewolucji są nader oczywiste, ale i 

bardzo pesymistyczne. Gurdżijew uważa, że jakiekolwiek wysiłki ludzi o niskim poziomie 

świadomości nie dadzą żadnych długotrwałych wyników. Według niego, w takiej sytuacji 

wojny i wzajemne niszczenie się ludzi są nie do uniknięcia. Jedynie rozwój świadomości 

człowieka może zapobiec tym tragediom. 

„Wojowniczy entuzjazm” 

Konrad Lorenz w swojej książce O agresji
13

 przeprowadza dogłębną analizę agresywnego 

zachowania ludzi. Uważa on, że najgłębsze warstwy osobowości nie różnią się w zasadzie 

od instynktu zwierząt. Na tych fundamentach wyrósł gmach społecznych reguł i rytuałów. 

Człowiek, jak wiele zwierząt, posiada silny wrodzony instynkt agresji, który zazwyczaj 

skierowany jest na zewnątrz grupy, w której żyje. Ataki na członków tej samej grupy są 

zabraniane przez tabu i reguły społeczne. Lorenz podaje, że np. u Indian z plemienia Utes, 

którzy żyli w Ameryce Północnej, reguły nakazywały temu, kto zabił drugiego członka 

plemienia, aby popełnił samobójstwo. 

Poza indywidualną agresją Lorenz wyróżnia formę agresji zbiorowej, którą nazywa 

„wojowniczym entuzjazmem”. Pochodzenie zbiorowej agresji wywodzi się z procesu 

edukacji młodych ludzi, podczas którego w ich psychice zostają silnie utrwalone takie 

ideały jak np. miłość ojczyzny, religijność czy wiara w idee, jak np. komunizm. Lorenz 

uważa, że „wojowniczy entuzjazm” jest instynktem prawdziwie autonomicznym. Posiada 

własne zachowanie, własny mechanizm wyzwalający i – jak inne silne instynkty – daje 

olbrzymie odczucie satysfakcji. Pojawia się bardzo często, ponieważ ludzkość jest zawsze 

podzielona na dwa przeciwne obozy. Według Lorenza, do wyzwolenia tego typu 

entuzjazmu muszą być spełnione następujące warunki: poczucie zagrożenia grupy, z którą 

człowiek się utożsamia, potrzeba obecności znienawidzonego wroga, istnienie 

inspirującego przywódcy oraz – jako najważniejszy warunek – obecność wielu innych ludzi 

podnieconych tym samym celem.  

Człowiek w stanie „wojowniczego entuzjazmu” odczuwa, że jest ponad przyziemnym 

życiem i obowiązkami. Jego ideał staje się świętym obowiązkiem. Instynktowne inhibicje 

ranienia i zabijania innych zostają osłabione. Racjonalne myślenie, krytycyzm i zdolność 

argumentacji są stłumione przez odwrócenie przyjętych wartości. Ludzie w tym stanie 

odczuwają absolutną rację nawet wtedy, kiedy popełniają najgorsze okrucieństwa.  
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Przedstawiona przez Lorenza analiza przyczyn wojen i rewolucji jest równie pesymistyczna 

jak i Gurdżijewa, pokazuje też, jak głęboko w naszej psychice zakorzenione są przyczyny 

agresji. W przeciwieństwie do Gurdżijewa, Lorenz nie proponuje efektywnego rozwiązania 

tego problemu. Jego sugestie poprawy sytuacji kończą się na propagowaniu rozwoju nauki 

i sztuk pięknych, które zjednoczą ludzi; na rozwijaniu sportu jako czynnika wyzwalającego 

agresję w kontrolowany sposób i ułatwiającego kontakty międzynarodowe. Usunięcie 

oddziaływania naszych instynktów nie jest zadaniem łatwym i idealistyczne podejście 

Lorenza nie może zapewnić długotrwałych wyników. Według Gurdżijewa, jedynie ludzie 

na wyższym poziomie świadomości mogą w efektywny sposób kontrolować swoje 

instynkty.  

Ocena analizy Gurdżijewa 

Rozważając ostatnie pięćdziesiąt lat historii świata, skonstatujemy, że chociaż liczba 

konfliktów zbrojnych nie zmniejszyła się, nie było konfliktu jednak w tym czasie na skalę 

światową. Czy ten fakt w jakiś sposób podważa wyjaśnienia Gurdżijewa?  

W drugiej połowie XX wieku w świecie dominowały dwa wielkie mocarstwa posiadające 

broń nuklearną. Ponieważ uczeni i wojskowi po obu stronach doszli do wniosku, że po 

wojnie nuklearnej nie byłoby zwycięzcy, przeto wzajemny strach przed całkowitym 

unicestwieniem uchronił nas przed większym konfliktem. Ale tam, gdzie takiego straszaka 

nie było, obserwujemy wzajemne niszczenie się o szczególnej brutalności i sile, jak np. w 

czasie wojny w Wietnamie czy Iraku. 

Obecnie świat jest zdominowany przez jedno mocarstwo – Stany Zjednoczone, które 

chociaż nie dążą do światowego podboju, zabezpieczają jednak swoje interesy i starają się 

utrwalić własną dominację. Ale również USA pełni rolę policjanta w stosunku do słabszych 

krajów takich jak Serbia, Irak czy Afganistan zmuszając je siłą do zaniechania działań 

agresywnych czy terrorystycznych względem innych krajów. Inne mocarstwa, jak Chiny, 

Indie czy Pakistan, będąc ekonomicznie uzależnione od Zachodu, na razie powstrzymują 

swoje militarne zapędy. Można więc powiedzieć, że obecna militarna i polityczna sytuacja 

jest znacznie bardziej stabilna niż była za czasów Gurdżijewa. Jednak zmiana układu sił na 

świecie, jak np. wzrost potęgi Chin, Indii czy odizolowanie się USA, może tę sytuację 

łatwo zdestabilizować i doprowadzić do nowych masowych wojen. 

Istnieje również inna przyczyna tak długiej pokojowej egzystencji. Po drugiej wojnie 

światowej kraje, które były najbardziej agresywne w XX wieku, a mianowicie Japonia i 



 120 

Niemcy, szybko zorientowały się, że nie potrzebują fizycznie podbijać innych krajów, aby 

móc je sobie podporządkować. Można to osiągnąć za pomocą środków ekonomicznych. 

Dominujące ekonomicznie kraje uzyskują kontrolę nad słabszymi, dając im pożyczki na 

korzystnych dla siebie warunkach lub inwestując i przejmując na własność ich banki, 

środki przekazu i produkcji. Nie potrzebują też podbijać, aby zdobyć tanią siłę roboczą. 

Teraz miliony emigrantów pracują w USA, Niemczech, Francji czy Anglii, wykonując bez 

przymusu za niskie wynagrodzenie najbrudniejsze i najgorsze prace, czasem nawet 

narażają życie, aby osiągnąć ten „swój raj”. Można powiedzieć, że w skali światowej 

agresja militarna została zastąpiona mniej widoczną agresją ekonomiczną. W wyniku tej 

agresji wprawdzie nie giną ludzie, ale skala cierpień spowodowana bezrobociem, głodem 

czy przymusową emigracją nie jest mniejsza.  

Gdzie znajduje ujście agresja, jeśli przez lata nie toczą się wojny? Lorenz uważa, że u 

zwierząt, aby uniknąć niepotrzebnego ranienia się i zabijania, rozwinęły się walki rytualne, 

które pełnią ważną rolę w naturalnej selekcji. Podobną rolę u ludzi spełniały w 

średniowieczu rytualne pojedynki rycerzy reprezentujących wrogie obozy, co zapobiegało 

walkom na większą skalę. Uważa on, że również sport należy do walk rytualnych i zawiera 

elementy agresji
14

. Wystarczy spojrzeć np. na międzynarodowe mecze piłki nożnej, aby 

zobaczyć fanatycznych kibiców, którzy nie interesują się pięknem sportu, chcą tylko, aby 

ich faworyt wygrał, i to za wszelką cenę. Ich szowinizm i nienawiść do przeciwników 

kończą się często krwawymi zamieszkami. Lorenz uważa, że międzynarodowe zawody 

pełnią bardzo ważną rolę, ponieważ dają upust nagromadzonemu „wojowniczemu 

entuzjazmowi” i rozwijają kontakty między wrogimi sobie grupami… Można więc 

powiedzieć, że w jakiś sposób zawody sportowe są erzacem wojen i dają ujście tym 

instynktom, które wojny powodują.  
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 Rozdział VI 

Rozwój systemów i wierzeń religijnych 

 Religia jest jednym z najważniejszych elementów naszego życia i ma do spełnienia bardzo 

ważne funkcje. Wierzenia mają ogromny wpływ na nasze działania, filozofię życia i rozwój 

świadomości. Rozwój wierzeń religijnych jest bardzo skomplikowanym procesem, a 

ponieważ rozpoczął się tysiące lat temu, dlatego wiemy bardzo mało na ten temat. 

Dodatkowym utrudnieniem jest to, że współczesne religie nie są zainteresowane 

udostępnieniem informacji na temat powstania wierzeń. Od czasu kiedy pewne wierzenia 

stały się religijnymi dogmatami, znikła jakakolwiek możliwość racjonalnej dyskusji na ich 

temat; praktycznie nie ma zatem możliwości dotarcia do źródeł ich narodzin. Jakakolwiek 

dyskusja na te tematy traktowana jest przez Kościoły jako herezja, bluźnierstwo lub nawet 

jako atak na samą religię. 

Gurdżijew traktuje ten trudny temat tak jak wszystkie inne – z pełną szczerością i odwagą. 

Stara się on dotrzeć do źródeł głównych wierzeń i pokazać, że to, w co wierzymy, ma mało 

wspólnego z wiarą w Boga. Ustalenie prawdziwych źródeł tych wierzeń jest praktycznie 

niemożliwe, dlatego też Gurdżijew koncentruje się raczej na mechanizmie i procesach ich 

powstawania. Zależą one głównie od psychiki ludzkiej, która jest ukształtowana przez 

konsekwencje działania organu Kundabufer, i od socjoekonomicznych warunków ludzi 

żyjących w okresie ich kształtowania się. 

Nie jest w końcu ważne, czy rzeczywiście wierzenia te pojawiły się w taki sposób, jak 

Gurdżijew podaje, a jak było naprawdę, nigdy się nie dowiemy. Ważne jest uświadomienie 

sobie, jakie były przyczyny i mechanizmy powstania wierzeń i przez to zdania sobie 

sprawy, dlaczego wierzymy w pewne tezy religijne. Gurdżijew w swojej analizie zajmuje 

się tylko kilkoma najbardziej powszechnymi wierzeniami, które uważa za najbardziej 

szkodliwe i przeszkadzające dalszemu rozwojowi człowieka. 

Koncepcja dobra i zła 

Gurdżijew uważa koncepcję dobra i zła za jedną z najbardziej szkodliwych idei, 

ugruntowanych w sferze naszych wierzeń1. Uważa, że jest ona głównym powodem 

„zniekształcenia” ludzkiej psychiki. W Opowieściach Belzebuba tak o tym pisze: 

 „Kiedy ta idea przyjęła taką szkodliwą postać, stała się dla psychiki twoich ulubieńców 

determinującym czynnikiem do wytworzenia w nich fantastycznego przekonania, że 

istnieją, niejako na zewnątrz nich, obiektywne źródła dobra i zła, które działają na ich 
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esencję. Odtąd inne dziwne pojęcia zaczęły wytwarzać się w ich ogólnej psychice – na 

początku spontanicznie, a później w wyniku ich dziwnej świadomości, które zmieniły się w 

przekonania przez automatyczne ludzkie kojarzenie, że powody ich zachowania, zarówno 

dobrego, jak i złego, nie znajdują się w nich samych, w ich własnym kryminalnym 

egoizmie esencji, ale w jakichś zewnętrznych wpływach od nich zupełnie niezależnych. 

Zasadnicza szkoda, wynikająca z tych fantastycznych idei, dla tych wszystkich 

nieszczęśników polega na tym, że dzięki jak zawsze nienormalnym warunkom zwyczajnej 

egzystencji ludzi, które wytworzyli sami, pewne pojęcia, które służyły do ukształtowania w 

nich, co się nazywa «szerokim spojrzeniem na świat» z różnego punktu widzenia przestały 

być rozwijane, i zamiast tego powstało «spojrzenie na świat» oparte wyłącznie na tych 

szkodliwych ideach zewnętrznego dobra i zła. I rzeczywiście w obecnych czasach twoi 

ulubieńcy bazują wszystkie pytania bez wyjątku – te odnoszące się do zwyczajnej 

egzystencji ludzi, jak i te na temat rozwoju siebie, i również filozofii, nauk wszystkiego 

rodzaju, i oczywiście do ich niezliczonych nauk religijnych, nie wspominając ich 

notorycznych moralności, polityk, praw, etyki i tak dalej – wyłącznie na tej fantastycznej i 

dla nich w obiektywnym sensie zgubnej idei”2. 

Gurdżijew uważał ideę dobra i zła za szczególnie szkodliwą, ponieważ w jakiś sposób 

usprawiedliwia ona ludzi za ich złe uczynki i powoduje, że nabierają przekonania, iż za nic 

nie odpowiadają, że nic sami nie mogą zrobić, aby sytuację poprawić. Idea ta propaguje 

więc bierność i nie skłania do pracy nad sobą ani do żadnego wysiłku.  

Dusza człowieka i pochodzenie Nieba i Piekła 

Wiara w istnienie nieśmiertelnej duszy u każdego człowieka również należy, według 

Gurdżijewa, do idei utrudniających jego rozwój. Wiąże się to z naukami mistrza, z których 

wynika, że dusza powstaje w wyniku pracy człowieka nad sobą i pojawia się w chwili 

osiągnięcia przez niego właściwego poziomu świadomości*. Jeśli przyjmiemy, że rodzimy 

się z gotową duszą, to dojdziemy do wniosku, że nie ma potrzeby pracować, aby ją zdobyć.  

Pochodzenie tego wierzenia i okoliczności jego narodzin Gurdżijew przedstawia w formie 

legendy o królu Koniutsonie3. Król ten panował w jednym z państw azjatyckich wiele 

wieków przed powstaniem państwa babilońskiego. W jego państwie rozwinął się zwyczaj 

żucia nasion maku zawierających silne narkotyki. Ludzie żujący nasiona mieli halucynacje, 

tracili poczucie rzeczywistości i przestawali pracować. Widząc to, król zabronił tych 

                                                 
*
 Powstawanie duszy omawiane jest w rozdziale VIII – Kosmologia. 
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praktyk. Mimo wprowadzonych kar liczba używających narkotyki stale wzrastała. Król 

wprowadził znacznie surowsze kary i zwiększył nadzór policyjny. Mimo to nadal 

donoszono mu o wzroście liczby narkomanów. Dla monarchy stało się oczywiste, że wiele 

osób, które wcześniej nie były zainteresowane narkotykami, zaczęło ich używać z 

ciekawości i dlatego że zostały zakazane. Kraj powoli chylił się do ruiny, gdyż coraz mniej 

ludzi pracowało i płaciło podatki. 

Ostatecznie król Koniutson doszedł do przekonania, że nie uda mu się wykorzenić 

zgubnego nawyku żucia nasion maku strachem przed karą, chyba że byłaby to kara śmierci. 

Zdecydował się więc odwołać wszystkie zakazy i zaczął szukać innej metody. Po długim 

rozmyślaniu wynalazł nową doktrynę religijną. Według niej, na dalekiej wyspie żył Pan 

Bóg, który do ludzkich dusz celowo dołączył ciała, aby mogły mu służyć. Gdy ludzie 

umierają, ich dusze uwalniają się od ciała i są zabierane na Jego wyspę. W zależności od 

tego jak dusze zachowywały się za życia, mają przypisane odpowiednie miejsca. Jeżeli 

dusze wypełniały swoje obowiązki uczciwie i świadomie, Pan Bóg zostawiał je na swojej 

wyspie. Jeżeli dusze próżnowały i nie wypełniały obowiązków, tzn. nie były posłuszne 

przykazaniom Pana Boga, tylko zajmowały się przyjemnościami, były wysyłane na wyspę 

sąsiednią.  

Doktryna ta mówiła, że wszystkie kontynenty i wyspy były stworzone przez Pana Boga, 

aby Mu służyć i zasłużonym duszom na Jego wyspie. Kontynenty były miejscami 

przygotowania i magazynowania wszystkiego, co potrzebne na wyspie Pana Boga, czyli 

Raju – krainy pełnej dobra. Rzeki są mlekiem i miodem płynące i wszędzie jest obfitość 

najwspanialszego jedzenia. Wszędzie jest pełno młodych i pięknych kobiet*, które mogą 

należeć do jakiejkolwiek duszy, co je pożąda. Na publicznych placach leżą stosy klejnotów, 

od turkusów do diamentów, w innych miejscach jest mnóstwo słodyczy przyprawionych 

różnymi narkotykami itp. 

Druga mała wyspa, gdzie wysyłane są leniwe i złe dusze, nazywa się Piekłem. Wszystkie 

rzeki są płynącym ogniem, powietrze okropnie cuchnie. Wszystkie podłogi, dywany, 

krzesła, łoża zrobione są z małych igieł wbijających się w ciało. Każda dusza otrzymuje 

jeden słony sucharek, a na całej wyspie nie ma ani kropli wody do picia. Jest również wiele 

innych najbardziej wymyślnych tortur, którym poddawane są wszystkie złe dusze. 

                                                 
*
 Legenda ta odzwierciedla ówczesne stosunki społeczne. 
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Ta fantastyczna doktryna została szybko zaakceptowana przez poddanych i branie 

narkotyków zupełnie ustało. Nikt nie kwestionował i nie wątpił w jej prawdę nawet po 

śmierci Koniutsona.  

Gurdżijew podaje, że dalszy rozwój i ugruntowanie tej idei nastąpiło w Babilonie. 

Doktryna dualistyczna, która jest żywa po dzień dzisiejszy, uczyła, że w fizycznym ciele 

człowieka znajduje się inne delikatne i niewidoczne ciało, które nazywa się duszą; jest ona 

nieśmiertelna, tzn. niezniszczalna, i istnieje od chwili urodzenia człowieka. Dusza musi 

płacić za każdą działalność fizycznego ciała niezależnie, czy jest to działalność 

dobrowolna, czy wymuszona. Gdy człowiek rodzi się, dwa duchy siadają mu na ramionach. 

Na prawym ramieniu dobry duch nazywany aniołem, a na lewym – zły duch nazywany 

diabłem. Od pierwszego dnia życia człowieka duchy te zapisują jego zachowanie. Dobre 

czyny są zapisywane przez anioła, a złe przez diabła. Jednym z obowiązków anioła jest 

zachęcić człowieka do robienia dobrych uczynków i unikania złych, a diabła – zmusić go 

do złych uczynków i unikania dobrych. Według tej idei, dwa rywalizujące duchy zawsze 

walczą ze sobą o kierowanie człowiekiem. 

W chwili śmierci duchy zabierają duszę do Boga, który gdzieś w Niebie ma specjalną wagę 

do ważenia uczynków. Na jednej szali kładą zapiski diabła, a na drugiej – zapiski anioła. W 

zależności od tego, która szala przeważy, anioł bierze duszę do Nieba lub diabeł do Piekła. 

Niebo jest pełne pieśni, cherubinów i muzyki serafinów, owoców, woni kwiatów i wielu 

innych wspaniałości, które ludzie ówcześnie uważali, że ich uszczęśliwią. Piekło jest 

gorące, nie ma roślin i wody. Dookoła stoją narzędzia tortur, podobnie jak w piekle 

opisanym w legendzie o królu Koniutsonie4.  

Tradycje zoroastriańskie  

Do najstarszych monoteistycznych religijnych systemów wywodzących się z okresu przed 

osiedleniem się irańskich plemion na terytoriach zajmowanych obecnie przez ludy  perskie 

należy mitraizm. Religia ta została zreformowana i usystematyzowana przez Zoroastrę 

prawdopodobnie około XVII wieku p.n.e. i od tego czasu znana jest również pod nazwą 

zoroastryzmu. Ostatnie badania wykazują, że bardzo dużo wierzeń wywodzi się z tej religii. 

Na przykład idea dualizmu moralnego (pojęcia dobra i zła) była jej dogmatem5. Religia ta 

przedstawia „zło” jako istotę niezależną od Boga; to „duch”, który oddziałuje na ludzi i 

powoduje zło na Ziemi.  
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To w zoroastryzmie po raz pierwszy pojawiła się koncepcja piekła jako miejsca kary, gdzie 

dusze cierpiały za złe uczynki popełnione na Ziemi. Koncepcję tę uzasadniała potrzeba 

wiary, że ludzie, których nie można ukarać za życia za ich złe uczynki, będą ukarani po 

śmierci. Z tego samego powodu po raz pierwszy wprowadzono pojęcie Czyściec, „miejsce 

pośrednie” dla dusz mających podobną liczbę dobrych i złych uczynków, z szarą i nudną 

egzystencją. Według tej religii, wszyscy ludzie są równi i wszystkie dusze czekają na 

Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny, kiedy to nastąpi połączenie dusz z ciałami.  

Doktryny zoroastryzmu były głęboko przemyślane i bardzo praktyczne. Odpowiadały one 

wymaganiom ówczesnych ludzi, którzy np. uważali, że przebywanie w raju bez ciała lub 

posiadanie starej powłoki cielesnej nie zapewnia przyjemności. Aby zapewnić otrzymanie 

nowego ciała, zoroastrianie grzebali tylko szkielety ludzi*, którzy na Sądzie Ostatecznym 

mieli dostać nowe ciała. Zoroastrianie wierzyli również, że przed końcem świata przyjdzie 

Zbawiciel, który zbawi wiernych. Zbawiciel ten będzie poczęty przez dziewicę, kiedy 

będzie kąpała się w świętym jeziorze. 

Wierzenia zoroastryzmu zostały przyjęte przez państwo babilońskie po jego podbiciu przez 

Persów. Kiedy Cyrus Wielki pozwolił Żydom po ich wieloletnim wygnaniu wrócić w VI 

wieku p.n.e. z Babilonu do Jerozolimy, przynieśli oni ze sobą wierzenia zoroastryzmu i 

włączyli je do swojej religii. Wierzenia te z kolei zostały zapożyczone przez religię 

chrześcijańską i muzułmańską. Po podbiciu Babilonu przez Aleksandra Macedońskiego 

zoroastryzm przeniknął do Grecji i Rzymu, gdzie pod nazwą mitraizmu miał licznych 

zwolenników w III i IV wieku, szczególnie w armii. 

Rola wierzeń religijnych 

Gurdżijew uważa, że te „fikcyjne” i „fantastyczne” wierzenia, jak je nazywa, zostały 

wymyślone przez ludzi w wyniku działania organu Kundabufer. Twierdzi, że hamują one  

rozwój świadomości człowieka i dlatego powinny być odrzucone. Ale trzeba zauważyć, że 

prawdopodobnie narodziły się one w wyniku psychicznych i społecznych potrzeb 

ówczesnych ludzi. Mając silne odczucie sprawiedliwości, a zarazem w życiu codziennym 

stale spotykając się z niesprawiedliwością, biedą i cierpieniami, potrzebowali oni wiary, że 

w przyszłym życiu będą nagrodzeni za swoje cierpienia, a ich prześladowcy – potępieni. 

Głęboka wiara i strach przed piekłem pełniły również ochronną funkcję, ponieważ 

                                                 
*
 Wywodzi się stąd stary zwyczaj zostawiania zmarłych na polu, aby ich kości zostały oczyszczone 

z ciała przez sępy.  
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zapobiegały nadużywaniu przewagi silnych i bogatych wobec słabszych i powstrzymywały 

ich od niegodziwych czynów. Można więc powiedzieć, że oddziaływanie organu 

Kundabufer było w jakimś sensie pozytywne, gdyż pomagało stworzyć wierzenia, które, 

chociaż czysto irracjonalne, spełniały ważne funkcje społeczne.  

Gurdżijew nie był wyznawcą żadnej religii, jednak nigdy nie wpływał na swoich uczniów, 

aby odeszli od swojej wiary. Wiedział, że ma ona do spełnienia pozytywną rolę, ale był też 

przekonany, że dopiero rozwój wyższej świadomości i obiektywnego rozumu uwolni 

człowieka od tych zbędnych już wówczas wierzeń. 

Pochodzenie głównych religii 

Gurdżijew wskazuje zasadniczo dwa źródła religii obecnie istniejących na świecie – 

wywodzące się z intelektu ludzkiego i otrzymane przez objawienie. Pierwsza grupa religii 

została wymyślona przez wybitne indywidualności, takie jak np. Zoroaster*. Z dużym 

uproszczeniem można powiedzieć, że ich twórcy ustanowili zbiór wierzeń i kodeks 

zachowania etycznego oparty na logicznym rozumowaniu. Mieli oni na celu ochronę 

słabych i bezbronnych oraz wskazanie drogi do zbawienia. Jednak religie te zostały 

zawłaszczone przez ludzi posiadających władzę, którzy wykorzystywali je do sprawowania 

większej kontroli nad ludźmi. Pomagała im w tym klasa kapłanów, którzy do pierwotnych 

nauk dodawali nowe dogmaty, uzależniające wyznawców od religijnych form kultu. Na 

przykład obrzędy i rytuały, pełnione od urodzenia aż do śmierci, miały chronić ludzi przed 

złymi duchami i dawać wskazówki, np. które dni są korzystne do podejmowania osobistych 

czy biznesowych decyzji. Oczywiście za każdą usługę trzeba było płacić, w związku z 

czym rozrastała się klasa kapłanów, która zyskiwała olbrzymie wpływy i która w pewnych 

krajach, jak np. w Indiach, stworzyła hermetyczną kastę.  

Podstawą drugiej grupy religii były instrukcje otrzymane przez prawdziwych „posłańców z 

góry”. Gurdżijew tak to przedstawia: 

 „. ..własności organu Kundabufer zaczęły się utrwalać w ludziach, powodując, że stało się 

niemożliwe dla nich osiągnięcie stanu perfekcji odpowiadającego właściwemu poziomowi 

istnienia ludzi. Dlatego nasz Bezgranicznie Kochający Wspólny Ojciec zgodził się (…), 

aby w ciałach pewnych ziemskich istot zaistniały zarodki świętych jednostek, które po 

osiągnięciu dojrzałego wieku i rozumu mogłyby osiągnąć taki poziom realności, aby 
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pokierować tak swoim duchowym rozwojem, by usunąć konsekwencje organu Kundabufer 

u siebie i u innych”6. 

 Te święte jednostki pojawiały się na Ziemi w różnych okresach i przez swoje nauki starały 

się zmienić i poprawić życie ludzi. Do najbardziej znanych „posłańców”, których nauki 

stały się podwaliną nowych religii, istniejących do tej pory, Gurdżijew zalicza Buddę, 

Mojżesza, Jezusa Chrystusa, Mahometa i Lamę. Po śmierci tych wybitnych jednostek ich 

uczniowie, aby zapewnić przekaz nauk przez pokolenia, przedstawiali je w formie 

przykazań religijnych. Jednak przekazywane nauki stopniowo zaczęły odbiegać od nauk 

„posłańców”, ponieważ uczniowie i ich następcy pojmowali je zbyt dosłownie, bez 

uwzględnienia okoliczności ich narodzin. Przekaz tych nauk, które od początku nie były w 

pełni rozumiane, w miarę upływu czasu ulegał dalszym zniekształceniom, zwłaszcza, że 

klasy rządzące zmieniały je w korzystny dla siebie sposób, umożliwiający realizację ich 

egoistycznych celów. Powtarzał się zatem podobny proces jak w religiach 

zapoczątkowanych przez zwyczajnych ludzi, które były wykorzystywane przez klasy 

rządzące do kontrolowania poddanych i trzymania ich w ryzach7. 

Jednym z najlepiej udokumentowanych przykładów ingerencji władców jest działalność 

cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego, który posłużył się chrześcijaństwem do 

umocnienia swojego imperium. W tym czasie imperium rzymskie rozciągało się od obecnej 

Hiszpanii do Bliskiego Wschodu i Egiptu i obejmowało wiele grup etnicznych i religijnych. 

Ponieważ ówczesna oficjalna religia rzymska politeistyczna była słaba i tolerancyjna, 

przeto nie nadawała się dla całego imperium. Konstantyn zdawał sobie sprawę z tego, że 

religia chrześcijańska, wymagająca głębokiej wiary i przyjmowana przez różnorodne grupy 

etniczne, lepiej spełni rolę religii państwowej i pomoże zjednoczyć imperium. To pod jego 

wpływem, a nawet naciskiem, Kościół przyjął wiele nowych i niezmiernie 

kontrowersyjnych dogmatów religijnych na synodzie w Nicei. Najważniejszy był dogmat 

stawiający Jezusa Chrystusa na równi z Bogiem, co spowodowało rozłam w Kościele. 

Konstantyn, który był wyznawcą mitraizmu, właściwie kierował synodem, nie będąc nawet 

ochrzczony!!! Co gorsza, Konstantyn „odwołał” ten dogmat trzy lata po synodzie, kiedy 

sytuacja polityczna uległa zmianie8. Trzeba zaznaczyć, że być może wtedy zaginęły 

                                                                                                                                                     
*
 Encyklopedia katolicka podaje, że „Mitraizm jest najwyższym osiągalnym religijnym rezultatem 

ludzkiego rozumu otrzymanym bez pomocy Objawienia”. (The Catholic Encyclopedia, New York, 

Robert Appleton Co., 1907–9, II , s. 156) 
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wszystkie wcześniejsze kopie Pisma Świętego i wiele dokumentów odnoszących się do 

panowania Rzymian w Judei z okresu nauczania i śmierci Chrystusa*. 

Według Gurdżijewa, drugą przyczyną zniekształceń nauk „posłańców” były działania osób 

należących, jak on to nazywa, do klasy „psychopatów” i „pasożytów”. „Ludzie ci, nie 

mający jakiegokolwiek poczucia odpowiedzialności za swoje czyny i losy innych ludzi, 

kiedy stawali się autorytetami w sprawach nauk teologicznych, interpretowali je według 

własnego uznania”9. W wyniku takiej postawy klas rządzących i Ojców Kościoła wszystkie 

religie, niezależnie od obowiązującej w nich doktryny, dzieliły się na wiele sekt 

działających na podstawie nauk wymyślonych przez swoich przywódców. W wyniku tego 

obecnie funkcjonują w świecie setki różnych sekt religijnych. Ich członkowie nie nazywają 

siebie sekciarzami, ale są tak nazywani przez innych. Historia uczy, że gdy jakaś sekta 

zdobyła dużo zwolenników i miała swoją dużą armię, to podporządkowywała sobie inne 

ugrupowania religijne; w ten sposób doktryna sekty stawała się religią dominującą lub 

państwową. 

Gurdżijew używa bardzo silnych określeń, kiedy mówi o rozwoju religii, ale z historii i z 

obecnego stanu Kościołów wiemy, że istniejący podział na tyle niezależnych ugrupowań 

religijnych nie ma racjonalnego wytłumaczenia*. Na przykład w religii chrześcijańskiej od 

od najwcześniejszych czasów było wiele różnych „herezji” i schizm, często krwawo 

tłumionych, wiele rozłamów kończących się wojnami domowymi i powstaniem nowych 

Kościołów. W XVII wieku Kościół katolicki był tak zagrożony rozłamem, że nie chciał 

udostępniać Pisma Świętego bezpośrednio wiernym, ponieważ obawiał się, iż spowoduje to 

powstanie nowych herezji10. Prawdopodobnie była to słuszna decyzja, gdyż religia 

protestancka, w której wierni mają bezpośrednio kontakt z Biblią, podzieliła się na liczne 

sekty i grupy religijne.  

Nie lepsza jest sytuacja w islamie, którego wyznawcy bardzo wcześnie rozbili się na wiele 

sekt opartych na doktrynach jednej z dwóch niezależnych szkół: sunnitów i szyitów. Ironią 

losu jest to, że zwolennicy tych szkół nienawidzą się nawzajem bardziej niż wyznawców 

jakiejkolwiek innej religii. 

                                                 
*
 Z wczesnego okresu rozwoju chrześcijaństwa przetrwało około 5 tys.kopii Pisma Świętego; 

najwcześniejsza pochodzi z około 350 roku. 

*
 W Stanach Zjednoczonych Ameryki zarejestrowanych jest około 20,000 sekt religijnych. 
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Komentarze Gurdżijewa 

W Opowieściach Belzebuba Gurdżijew podaje krytyczne uwagi na temat głównych religii, 

które zostały oparte na naukach „posłańców”, a mianowicie buddyzmu, judaizmu, 

chrześcijaństwa, islamu i lamaizmu. Nie zajmuje się on dogmatami teologicznymi czy 

historycznym rozwojem tych systemów. Koncentruje się głównie na kwestiach 

zapoczątkowania ich przez święte jednostki i zniekształcania przez następne pokolenia 

wiernych, a także całkowitej zmiany interpretacji pewnych wydarzeń w miarę upływu 

czasu. 

Gurdżijew często podkreśla powiązanie i spoistość religii ustanowionych przez 

„posłańców”. Belzebub tak to tłumaczy swojemu wnuczkowi:  

 „ Musisz wiedzieć, że na ogół wszystkie wielkie i prawdziwe religie, które istnieją do tej 

pory i które były założone, jak historia potwierdza, przez ludzi, którzy osiągnęli podobny 

stopień perfekcji swojego czystego rozumu, są zawsze oparte na tych samych prawdach. 

(…) Różnice pomiędzy tymi religiami tkwią tylko w określonych wskazówkach, danych do 

przestrzegania pewnych detali odnoszących się do tak zwanych «rytuałów». I te różnice 

powstały z różnych sposobów używanych przez ,,posłańców", którzy intencjonalnie 

przystosowywali swoje wskazówki, aby odpowiadały mentalnemu stopniowi rozwoju ludzi 

w danej epoce. U podstaw każdej nowej doktryny, na której opiera się dana religia, 

znajdują się dogmaty należące do wcześniejszych religii, które są utrwalone w życiu 

ludzi”11. 

Buddyzm* 

Gurdżijew podaje, że w Indiach, w odległych czasach, w wyniku działania hasnamusi 

ńskich indywidualności pojawiły się wierzenia bardziej szkodliwe niż w jakiejkolwiek 

innej części świata. Zadanie naprawy zostało powierzone św. Buddzie. Miał on do 

spełnienia trudną misję, doszedł bowiem do wniosku, że będzie pracował nad oświeceniem 

ludzkiego rozumu, inspirowanego głównie przez bodźce zewnętrzne. Mimo wszystko 

                                                 
*
 Buddyzm i lamaizm różnią się od pozostałych trzech religii monoteistycznych tym, że nie są 

oparte na wierze w Boga absolutnego, który wymaga posłuszeństwa i adoracji. Buddysta nie wierzy 

w kosmicznego władcę, któremu wszystko jest podporządkowane, który karze i nagradza ludzi. Są 

to religie oparte na poznaniu siebie i poszukiwaniu oświecenia raczej niż na Objawieniu. Wskazują 

one, jak człowiek powinien żyć i znosić cierpienia. Głoszą prawdziwą równość ludzi i 

humanitaryzm. 
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Budda zdecydował się pracować nad rozumem ludzi i informować ich o prawdach 

absolutnych. Na początku nauczał tylko swoich wtajemniczonych uczniów i wyjaśniał im, 

dlaczego organ Kundabufer został ludziom wszczepiony i jakie były tego skutki. Potem 

wytłumaczył, że usunięcie go też nie poprawi sytuacji, ponieważ u ludzi rozwinęły się 

pewne cechy związane z ich wrodzonymi predyspozycjami, co również było efektem 

działania organu Kundabufer. Cechy te były przekazywane dziedzicznie z pokolenia na 

pokolenie i dlatego wpływy organu Kundabufer były stale ugruntowywane. Budda 

tłumaczył, że nauki „posłańców” wysyłanych przed nim na Ziemię zawsze po ich śmierci 

były wypaczane wskutek mędrkowania ludzi. Wyjaśniał, co mają oni robić, jak pracować 

nad sobą, aby uwolnić się od wpływów organu Kundabufer12. 

 W wyniku nauczania Buddy konsekwencje oddziaływania organu Kundabufer zaczęły 

zmniejszać się i zanikać, ale po jego śmierci sytuacja powtórzyła się. Na skutek 

„mędrkowania” i własnych interpretacji jego uczniów nauki buddyzmu w trzecim czy 

czwartym pokoleniu wiernych nie miały już nic wspólnego z tym, czego nauczał Budda13. 

Gurdżijew wiele razy powtarza, że „mędrkowanie” jest głęboko zakorzenione w naturze 

ludzkiej i powoduje, że często przez tę cechę z błahego powodu zostają całkowicie 

zniszczone wyniki pracy, które mogły by być bardzo korzystne dla ludzi. Przytacza on 

przykład z nauk Buddy odnoszący się do zniszczenia właściwości organu Kundabufer. 

„Jednym z najlepszych środków, aby usunąć predyspozycje w waszej naturze do 

kontynuowania konsekwencji własności organu Kundabufer, jest intencjonalne cierpienie, 

a największe intencjonalne cierpienie może sprawić zmuszenie się do znoszenia 

nieprzyjemnego zachowania się innych w stosunku do was”14. W wyniku „mędrkowania” 

drugiej czy trzeciej generacji zwolenników Buddy, naukę tę przedstawiono w takim ujęciu, 

że intencjonalnego cierpienia można doznać tylko w samotności. Było to oczywiście 

całkowicie sprzeczne z intencjami Buddy, który podkreślał to, że trzeba pracować nad sobą 

i doskonalić się żyjąc wśród ludzi. W wyniku tej fałszywej interpretacji wielu ludzi 

wycofało się z życia; albo żyli samotnie, albo z innymi zwolennikami tego rodzaju 

umartwiania się założyli klasztory. Taka interpretacja intencjonalnego cierpienia została 

przejęta przez inne religie, które również założyły klasztory dla specjalnie wybranych 

członków swoich Kościołów. Gurdżijew zżyma się, że ludzie nie mogą zrozumieć tak 

prostej idei intencjonalnego cierpienia.  

 Inne błędne pojęcie, które wynikło z nauczania Buddy, dotyczyło rozwoju świętej prany, 

czyli duszy. Uczył on, że w wyniku pracy nad sobą każdy może otrzymać najbardziej 
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świętą cząstkę we Wszechświecie – pranę. Ci co otrzymali tę cząstkę, muszą w dalszym 

ciągu pracować nad swoim rozwojem, aby osiągnąć wymagany poziom obiektywnego 

rozumu. Jeśli praca zostanie zaniechana, wówczas prana będzie wiecznie cierpiała i 

wędrowała od jednego ciała do drugiego. Te precyzyjne wyjaśnienia Buddy były dobrze 

zrozumiane przez najbliższych mu uczniów; wielu z nich pracowało, aby rozwinąć się i 

móc osiągnąć świętą cząsteczkę pranę i obiektywny rozum. Ale w drugim czy trzecim 

pokoleniu jego uczniów, w wyniku „mędrkowania”, buddyści doszli do wniosku, że prana 

jest obecna u każdego w chwili urodzenia. W wyniku takiego wypaczenia nauk ludzie 

zyskali przeświadczenie, że nie muszą pracować nad sobą i spełniać sakralnych 

obowiązków, w celu dostąpienia prany, ponieważ już ją posiadają15.  

Judaizm 

Gurdżijew podaje, że judaizm jest oparty na naukach św. Mojżesza, który również był 

„posłańcem z góry”. Osiągnął on bardzo dużo i zostawił wiele nauk i wskazówek, jak 

zachowywać się w codziennym życiu. Gdyby były one przyjęte i zastosowane, to działanie 

organu Kundabufer stopniowo by zanikało, podobnie jak skłonności do rozwoju nowych 

szkodliwych cech. Ale tak samo jak i w innych religiach, po śmierci Mojżesza ówcześni 

wyznawcy dodali do jego religijnych nauk całkowicie fantastyczne doktryny, z których 

wiele zostało zaczerpniętych z zoroastryzmu16.  

Gurdżijew zarazem podaje swoją interpretację dlaczego wyznawcy nauk Mojżesza są 

rozrzuceni po całym świecie i jakie są przyczyny antysemityzmu. Uważa, że spowodowane 

jest to przez specyficzne własności organu Kundabufer, nazywane zawiścią. W 

starożytności wyznawcy Mojżesza posiadali zdolności, dzięki którym potrafili bardzo 

dobrze zorganizować swoje państwo i prosperować. Wywołało to zawiść u członków 

innych grup komunalnych. Zawiść ta jest tak głęboko zakorzeniona w mentalności ludzi, że 

nawet utrata państwa przez Żydów ani upływ dwóch tysięcy lat nie zdołał zmienić 

nastawienia do synów Izraela*17. 

Chrześcijaństwo 

                                                 
*
 Gurdżijew przedstawia bardzo uproszczone wytłumaczenie pochodzenia antysemityzmu. Na 

pewno u niższych warstw społecznych zawiść odgrywa ważną rolę, ale nie tłumaczy to powstania 

antysemityzmu u warstw wyższych. 
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Trzecia religia oparta jest na naukach św. posłańca Jezusa Chrystusa. Gurdżijew podaje, że 

wielcy założyciele religii chrześcijańskiej, biorąc za podstawę doktrynę judaizmu, zmienili 

tylko to, co zewnętrzne, aby przystosować ją do mentalnego rozwoju i kultury ówczesnych 

ludzi. Religia ta ma postanowienia odnoszące się do duszy i ciała, a nawet udziela 

koniecznych wskazówek do spokojnej i szczęśliwej egzystencji. Postanowienia te 

zapewniłyby możliwość jej przystosowania do potrzeb przyszłych pokoleń wyznawców, 

nawet znacznie późniejszych epok. Gurdżijew mówi: „Jeżeli nauki boskiego Jezusa 

Chrystusa byłyby w pełni respektowane w ich oryginalnej formie, religia oparta na nich z 

taką niespotykaną mądrością mogłaby być najlepszą nie tylko ze wszystkich istniejących 

religii, ale nawet ze wszystkich religii, które mogłyby powstać i istnieć w przyszłości”18. 

Dalej pisze on, że nauki Jezusa Chrystusa szybko rozpowszechniły się na całym świecie i 

obecnie prawie jedna trzecia jego mieszkańców jest wyznawcami tej religii. Ale niestety 

zwolennicy tego wielkiego nauczania rozdzielili się na wiele sekt z powodu nieważnych 

zewnętrznych detali, i do tej prawdziwej nauki z różnych egoistycznych i politycznych 

powodów zaczęli dodawać elementy z innych już istniejących religii. Dodatki te nie tylko 

nie miały nic wspólnego z nauką Jezusa Chrystusa, ale czasem były wręcz jej 

zaprzeczeniem. Ponadto włączono do niej dużą część nauk Mojżesza, które były już w tym 

czasie całkiem przeinaczone. Znacznie później, w średniowieczu, tak zwani Ojcowie 

Kościoła dodali fantastyczne doktryny wynalezione bardzo dawno temu w Babilonie i 

należące do szkoły dualistycznej. Zawierały one również słynną doktrynę o niebie i 

piekle19.  

Nie ma wątpliwości, że Gurdżijew traktuje nauki Jezusa Chrystusa jako najważniejsze. 

Uważa, że gdyby ludzie przestrzegali jego przykazań, to niepotrzebne byłyby jakiekolwiek 

inne prawa*. Najważniejszym przykazaniem jest „miłość bliźniego” i dlatego stanowi ono 

główny kanon nauk Chrystusa. Nic dziwnego, że Gurdżijew tak gorzko komentuje rozwój 

religii chrześcijańskiej: „Także w obecnych czasach na miejscu nauki boskiego nauczyciela 

Jezusa Chrystusa, który odkrył moc Wszystko Kochającego i Wszystko Wybaczającego 

Naszego Stworzyciela cierpiącego za ludzi, istnieje nauka, która mówi, że nasz Stworzyciel 

torturuje dusze swoich wyznawców”20 (to znaczy wysyła je do piekła – przyp. autora). 

                                                 
*
 Podobną myśl rozwinął Lew Tołstoj w esejach na tematy nieposłuszeństwa obywatelskiego, 

pacyfizmu i patriotyzmu, zebranych w książce Writings on Civil Disobedience And Nonviolence, 

New Society Publishers, Philadelphia 1987. 
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Islam 

Czwarta wielka religia, która powstała kilka wieków po chrześcijańskiej jest oparta na 

naukach św. Mahometa. Według Gurdżijewa islam nie zawiera nic, z wyjątkiem zwyczaju 

poligamii, czego nie można byłoby znaleźć w naukach judaizmu i chrześcijaństwa21. Islam 

powstał znacznie później niż chrześcijaństwo i był intencjonalnie ograniczony przez jego 

założycieli, którzy chcieli przystosować go do ówczesnych warunków i poziomu ludzi. 

Takie podejście było spowodowane widocznym upadkiem chrześcijaństwa w tym czasie i 

zanikiem u zwyczajnych ludzi zdolności do kontemplacji, która pozwala na zrozumienie 

prawd zawartych w prawdziwych religijnych naukach. Dlatego twórcy islamu zdecydowali 

się na wprowadzenie prostych i jasnych dla każdego przykazań i obrządków, aby ludzie nie 

mieli trudności w ich wypełnieniu. Dzięki temu życie wyznawców islamu może upływać 

zadowalająco nawet bez wgłębiania się w prawdy religijne.22 

Na początku islam rozpowszechniał się bardzo szeroko i mógłby przynieść nadzieję 

współpracy wyznawców różnych religii, gdyby znowu nie zaczęto, jak Gurdżijew nazywa, 

„mędrkować” i dodawać różnych obcych teorii. Z jednej strony wyznawcy tej religii 

wmieszali do niej dualistyczne teorie z Babilonu, z drugiej zaś Ojcowie Kościoła wymyślili 

i dodali wiele rzeczy o wspaniałościach Raju23.  

Gurdżijew w analizie powstania religii celowo omija kulturowe, obyczajowe, ekonomiczne, 

etc. wpływy, które również kształtowały religie. Wpływy te zależały od epoki, poziomu 

ludzi, ich stopnia wykształcenia i świadomości, i wywierały różne wpływy w 

wymienionych religiach. Koncentruje się on głównie na wspólnych czynnikach, które 

kształtowały religie niezależnie kiedy i gdzie one powstały. Tym wspólnym czynnikiem 

jest psychika człowieka, która nie zmieniła się od tysięcy lat. Wiemy z historii Kościoła 

katolickiego, że było tylko kilku wybitnych Ojców Kościoła, jak św. Augustyn czy św. 

Tomasz z Akwinu, którzy mieli dominujący wpływ na rozwój teologii katolickiej, a 

wpływy epoki wyrażały się głównie w zastosowaniu i interpretacji tych doktryn. Rozbicia 

na sekty były na pewno ułatwiane przez wiele czynników, ale główną przyczyną rozłamu 

zawsze było nowe teologiczne podejście wybitnego członka Kościoła, jak np. Lutra. Islam 

nie będąc tak scentralizowany jak Kościół katolicki miał znacznie większą ilość wybitnych 

Imamów, którzy zapoczątkowali nowe sekty. Czyli można powiedzieć, że za zmiany 

oryginalnego nauczania „posłańców z góry” byli głównie odpowiedzialni Ojcowie 

Kościoła. 
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Lamaizm (buddyzm tybetański) 

Piąta religia powstała w wyniku nauk św. Lamy, który był również „posłańcem” naszego 

Stworzyciela. Kiedy Lama zaczął nauczać, zauważył, że wiele wskazań pozostawionych 

przez Buddę jest nadal aktualnych i z pewnymi zmianami może służyć ludziom w ich 

rozwoju. Również wielu wyznawców Buddy przyjęło nauki Lamy, uważając je za bardziej 

dostosowane do współczesnych im warunków. Ze względu na geograficzną izolację 

lamaizm rozpowszechniał się tylko lokalnie, a jego wyznawcy nie ulegali wpływom 

obcych idei. Chociaż część nauk Lamy również zostało zmienionych przez jego 

wyznawców, wiele pozostało jednak w oryginalnej formie. Nauki Lamy zostały wchłonięte 

przez wyznawców, przeniknęły do ich esencji i zaczęły być stosowane w praktyce. 

Mieszkańcy Tybetu byli zorganizowani w grupy w zależności od ich poziomu rozumienia 

nauk Lamy i od potrzeby pracy nad sobą. Część z nich osiągnęła uwolnienie się od 

konsekwencji działania organu Kundabufer i wielu było na właściwej drodze do 

osiągnięcia tego celu24.  

Gurdżijew podaje25, że w Tybecie główną rolę w przekazywaniu nauk Lamy pełniła grupa 

siedmiu kapłanów, którzy osiągnęli poziom obiektywnego rozumu. Instytucja tych 

kapłanów istniała przed przybyciem Lamy na Ziemię, a byli oni wyznawcami Buddy. 

Kiedy Lama pojawił się w Tybecie, stali się jego zwolennikami. Lama wprowadził zasadę, 

w myśl której tajne wskazania dotyczące grupy siedmiu kapłanów są przekazywane z 

pokolenia na pokolenie wyłącznie przez ich przywódcę. Tylko on znał wszystkie wskazania 

Lamy i w odpowiednim czasie przekazywał je temu spośród pozostałych sześciu kapłanów, 

który osiągnął właściwy poziom perfekcji swojego rozumu. Gurdżijew opisuje, że w czasie 

inwazji angielskiej na Tybet zdarzyło się wielkie nieszczęście, a mianowicie przywódca 

grupy kapłanów został zabity zabłąkaną kulą przed przekazaniem tajnych wskazań 

swojemu następcy. Kapłani usiłowali za pomocą świętego procesu nazwanego 

almcnoszynu skomunikować się z przywódcą w celu otrzymania tych bardzo ważnych 

informacji26. 

Almcnoszynu jest procesem, za pomocą którego jednostki, których ciało kesdżan* osiągnęło 

pełne funkcjonowanie i pewien stopień obiektywnego rozumu, mogą spowodować 

materializację kesdżana osoby, której fizyczne ciało przestało istnieć i komunikować się z 

tą osobą. Zmaterializowany kesdżan może utrzymać taką formę przez rok i może 

                                                 
*
 Kesdżan opisany jest w rozdziale VIII Kosmologia. 
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funkcjonować podobnie do ciała fizycznego. Aby ten proces mógł nastąpić, wymagane są 

specjalne przygotowania przed śmiercią człowieka. Polegają one na usunięciu części krwi z 

ciała podlegającego almcnoszynu i przekazaniu jej ciałom osób, które będą kontaktowały 

się z nieżyjącą osobą27. Gurdżijew opisuje, że kapłani usiłowali zastosować almcnoszynu 

dopiero po śmierci swojego przywódcy, bez poprzedniego koniecznego przygotowania i 

wynik ich działań zakończył się tragicznie dla wszystkich.  

Interpretacje wydarzeń dotyczących Chrystusa. 

Jako przykład braku zrozumienia niektórych faktów opisanych w Nowym Testamencie 

Gurdżijew wskazuje wydarzenia dotyczące Ostatniej Wieczerzy. Jego wersja tych 

wydarzeń jest zupełnie inna od oficjalnie uznanych.  

Gurdżijew podaje, że aby wypełnić swoją misję, Jezus Chrystus wybrał dwunastu 

apostołów, którzy byli przygotowywani przez niego do kontynuowania jego pracy. Ale w 

czasie tych przygotowań, zanim zdążył wypełnić swoje zadanie i przekazać apostołom 

wszystkie ważne wiadomości i wskazania na przyszłość, dowiedział się, że będzie wkrótce 

aresztowany. Dlatego też zdecydował razem z apostołami zrobić konieczne przygotowania 

do sakramentu almcnoszynu, który umożliwiłby im dalszą komunikację z Chrystusem. 

Jednak kiedy zaczęli przygotowania zorientowali się, że byli otoczeni strażnikami i że w 

każdej chwili mogło nastąpić pojmanie Jezusa. Wtedy Judasz zdecydował, że pójdzie i 

będzie starał się zrobić wszystko co możliwe, aby opóźnić ten moment, aby pozostali 

apostołowie skończyli przygotowania. Po rozmowie z Chrystusem opuścił zgromadzenie i 

dzięki niemu święty sakrament mógł zostać dopełniony. Gurdżijew podaje, że w Piśmie 

Świętym jest wiele dosłownych słów i nawet zdań powiedzianych w czasie Ostatniej 

Wieczerzy przez samego Chrystusa i jego apostołów. Ale ludzie wzięli te słowa dosłownie, 

bez zrozumienia ich wewnętrznego znaczenia, ponieważ współcześni nie rozumieją, że w 

tamtych czasach idee i myśli były przekazywane w formie alegorii. Ponieważ ludzie nie 

rozumieli alegorii Chrystusa, więc musieli wymyślić wiele bezsensownych tłumaczeń, 

które przetrwały do obecnych czasów28. 

Gurdżijew uważa, że sposób przedstawienia Judasza w Piśmie Świętym* mógł być 

spowodowany chęcią obniżenia znaczenia Chrystusa i celowości jego pracy. Ukazano 

                                                 
*
 Ewangelia św. Marka po raz pierwszy wspomina Judasza, ale napiętnowanie Judasza i roli Żydów 

ma miejsce w ewangelii św. Jana, która powstała znacznie później, kiedy polityczny klimat uległ 

zmianie. Ewangelia ta przedstawia nader czarny obraz Judasza, który był skarbnikiem całej grupy 
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Jezusa jako naiwnego, nie umiejącego odkryć fałszywego człowieka w gronie apostołów. 

Mimo że znał Judasza i był bardzo blisko niego, przez długi czas nie wyczuł, że jego 

najbliższy uczeń mógłby być zdrajcą, który by go sprzedał za 30 bezwartościowych sztuk 

srebra. Jednak ostatnio powstały nowe teorie na temat roli Judasza, które bliższe są do 

interpretacji Gurdżijewa* . 

Na temat zmartwychwstania Gurdżijew tak mówi: 

 „Proces ten został całkowicie zmieniony przez mędrkowanie następnych pokoleń 

uczonych Kościoła. Na przykład w dodatku do niepodważalnego faktu, że Jezus Chrystus 

zmarł na krzyżu i był pogrzebany, dodano, że po śmierci Jezus Chrystus wstał z grobu i 

kontynuował egzystencję pomiędzy nimi, i dopiero po tym wstąpił do nieba w swoim 

fizycznym ciele. W wyniku tego mędrkowania cała prawdziwa wiara w boskie nauki 

Wszystko Miłującego Jezusa Chrystusa, unikalnie dostępna dla ludzi, została całkowicie 

zniszczona w istotach następnych generacji. (…) Te absurdy wywołały wątpliwości w 

następnych pokoleniach co do prawd nie tylko dotyczących zmartwychwstania, ale 

prawdziwych informacji i nauki Jezusa Chrystusa”29. 

Post 

Jako przykład zmian zachodzących w wierzeniach religijnych Gurdżijew przedstawia 

kwestię przestrzegania postu i tak pisze na ten temat:  

                                                                                                                                                     
Chrystusa. W związku z tym musiał być najbardziej zaufanym jej członkiem, gdyż wiedział o 

wszystkich jej wydatkach i działaniach. Ale w ewangelii przedstawiono go tak (św. Jan 12: 6): „ A 

to rzekł [Judasz, przyp. autora] nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem 

i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano”. Czyli przedstawiono go jako zwyczajnego 

złodzieja i nikt o tym nie wiedział aż do końca. Ciekawe, że św. Paweł, który żył w okresie śmierci 

Chrystusa i sam zajmował się prześladowaniem chrześcijan, nigdy nie wspomniał o Judaszu. 

Wygląda na to, że był jakiś ukryty cel w takim przestawieniu Judasza. Czyżby już wtedy znano 

późniejszą teorię Freuda, że potrzebny jest obiekt nienawiści, aby zjednoczyć wiernych? (Rozdział 

V) 

*
 Z przedstawieniem Judasza jako zdrajcy polemizuje w swojej książce Judasz zdrajca czy 

przyjaciel Jezusa? William Klassen, który jest profesorem w L’Ecole Biblique w Jerozolimie. 

Argument jego opiera się na tłumaczeniu greckiego słowa paradidomi użytego przez św. Pawła ( 

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 11: 23–24). Słowo to było przetłumaczone jako „zdradzony”, 

chociaż inne jego znaczenie to „wydany” lub „aresztowany”. 
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„Ze wszystkich użytecznych zwyczajów wprowadzonych przez założycieli religii 

chrześcijańskiej do życia ich wyznawców dla ochrony zdrowia i moralności koniecznej do 

szczęśliwego życia nie zostało nic poza okresowym postem polegającym na niejedzeniu 

niektórych produktów żywnościowych. Ale nawet i ten dobry zwyczaj zniknął zupełnie lub 

poddany był takim zmianom, że już nie ma najmniejszego wpływu na ich życie i zdrowie. 

Zmiany, jakie wprowadzono do przepisów poszczenia, są dobrą ilustracją i przykładem, jak 

inne chrześcijańskie zwyczaje i nakazy powoli zmieniały się, aż w końcu przestały spełniać 

swoje funkcje. Spójrzmy na reguły poszczenia w Rosyjskim Ortodoksyjnym Kościele, 

który przejął zwyczaje od Greckiego Ortodoksyjnego Kościoła. Miliony ludzi w tych 

Kościołach przestrzegają bardzo skrupulatnie postu. Ale co mogą jeść – w tym jest cały 

pies pogrzebany. W czasie postu jedzą najsmaczniejsze i wykwintne potrawy z ryb, których 

mało jada się poza postem. W czasie chrześcijańskich postów, które przyszły od Greków, 

zawsze jada się ryby, i to nie jest uważane za grzech – nawet obżeranie się. (…) Trudno 

zrozumieć, skąd ortodoksyjni wyznawcy wzięli pomysł, że w czasie postu można jeść ryby, 

zwłaszcza że Grecy mieszkający na wyspach normalnie żywią się rybami. Nawet w Wielki 

Piątek, kiedy czczą pamięć drogi krzyżowej i męki Chrystusa, obżerają się rybami. Post 

pozwalający na konsumpcję mięsa rybiego nie tylko nie daje pożądanych wyników dla tych 

co poszczą ale jest bezpośrednio przeciwny naukom Jezusa Chrystusa i przeciwny celowi, 

dla którego ten zwyczaj wprowadził”30.  
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 Rozdział VII 

Drogi rozwoju człowieka* 

Dlaczego człowiek powinien się rozwijać? Czy to jest dla niego konieczne? Jakie są drogi 

rozwoju? Można zadawać wiele podobnych pytań, na które każdy sam musi znaleźć 

odpowiedź. Gurdżijew przedstawia swój punkt widzenia, który był omawiany w rozdziale 

III – Terror sytuacji. Może warto powtórzyć jego główne tezy: Życie ludzi jest 

niekończącym się pasmem cierpień. Wojny, rewolucje, klęski głodu, choroby to tylko 

najważniejsze ich przyczyny. Chociaż materialna sytuacja społeczeństw na Zachodzie nie 

jest obecnie tak trudna, jak była sto lat temu, to w dalszym ciągu istnieją poważne 

problemy w większości krajów świata. Cywilizacja euroamerykańska obecnie jest 

zdominowana przez narastające problemy osobiste, takie jak rozbicie rodzin, stresy w pracy 

i w domu, alkoholizm, przestępczość młodzieży, narkotyki itp. Drugim powodem, dla 

którego – według Gurdżijewa – rozwój jest konieczny, jest kwestia nieśmiertelności i 

potrzeba kształtowania duszy. Tylko ludzie w pełni świadomi, posiadający obiektywny 

rozum mogą osiągnąć nieśmiertelność, reszta spełni tylko wymagania Natury i zniknie bez 

śladu**. 

Stan ludzkości 

Przedstawiając obecny stan ludzkości, Gurdżijew pisze, że ewolucja człowieka jest 

zakończona. Doprowadziła ona do osiągnięcia pełnego rozwoju biologicznego, ale rozwój 

mentalny zatrzymał się na pewnym poziomie. W wyniku tego człowiek ma olbrzymi 

potencjał umysłowy, który pozostał nierozwinięty. Gatunek ludzki, podobnie jak cała reszta 

świata organicznego, istnieje na Ziemi w celu spełnienia potrzeb Natury i jest dokładnie tak 

ukształtowana, aby te cele spełnić. Żyjąc, umierając, a nawet rozwijając się, człowiek 

zawsze służy celom Natury, w związku z czym dalsza ewolucja umysłowa całej ludzkości 

jest sprzeczna z potrzebami Natury. Sytuacja jednak nie jest zupełnie beznadziejna i tak 

może być podsumowana: 

Człowiek jest nieświadomym niewolnikiem służącym celom kosmicznym, całkowicie mu 

obcym. Człowiek nie zajmuje uprzywilejowanej pozycji. Jest traktowany przez Naturę jak 

jeden z jej składników, czyli tak samo jak rośliny czy zwierzęta. Może on żyć w tym 

nieświadomym stanie i zginąć na zawsze jak inne istoty na Ziemi. Jednak Natura dała mu 

                                                 
*
 Rozdział ten często nawiązuje do opisu cech człowieka podanych w rozdziale I. 

**
 Zobacz rozdział VIII, Kosmologia. 



 139 

możliwość bycia nie tylko ślepym narzędziem w służbie uniwersalnych celów, ale również 

obdarzyła możliwością pracy z korzyścią dla siebie, dla swojej egoistycznej 

indywidualności. Dzieje się tak dlatego, że wolni ludzie potrzebni są również dla 

zachowania równowagi kosmicznych praw
1
. 

Nicoll w swoich komentarzach do nauk Gurdżijewa tak pisał: 

 „Z punktu widzenia świadomej ludzkości, to znaczy w pełni rozwiniętego człowieka, który 

osiągnął poziom boskiej inteligencji (…), jesteśmy tylko małpami bez żadnego znaczenia. 

Jesteśmy tylko eksperymentem w ewolucji siebie”
2
. 

Człowiek niesie w sobie możliwość indywidualnej ewolucji. Dotyczy ona rozwoju 

mentalnego i psychicznego. Nie jest to rozwój automatyczny, jak w przypadku ewolucji 

biologicznej, ale rozwój, który zależy od woli i pracy człowieka. Polega ona na 

kształtowaniu świadomości, woli i możliwości człowieka, które nie rozwinęłyby się bez 

udziału jego woli. Wyniki tej pracy, na nieszczęście, nie mogą być genetycznie 

przekazywane następnym pokoleniom i wobec tego każdy człowiek musi ją zaczynać od 

początku*. 

Przez wiele lat Gurdżijew był tym „samotnym głosem na pustyni”, który mówił o potrzebie 

rozwoju świadomości. Ale w drugiej połowie XX wieku coraz więcej ludzi zaczęło 

propagować podobne, chociaż zupełnie niezależne od Gurdżijewa idee. Na przykład 

Teilhard de Chardin, znany katolicki naukowiec i myśliciel, pisał, że „ewolucja jest 

wspinającą się drogą do świadomości”, a Aurobindo, jeden z największych filozofów 

hinduskich, mówił, że „zmiana świadomości jest głównym faktem następnej ewolucyjnej 

transformacji”
3
. Dopiero rozwój psychologii transpersonalnej** pod koniec XX wieku 

spowodował radykalne, choć ciągle znajdujące się na marginesie akademickim zmiany w 

naszym rozumieniu i podejściu do rozwoju człowieka. I tak Elgin pisze, że istnieje kryzys 

ewolucji na świecie, ponieważ:  

„…brak jest wewnętrznej ewolucji człowieka z równoczesną materialną ewolucją [oraz] 

brak uznania, że wewnętrzny rozwój jest zasadniczy dla ludzkiego ewolucyjnego procesu. 

(…) Kryzys współczesnej cywilizacji wynika w części z olbrzymiej różnicy pomiędzy 

stosunkowo nierozwiniętymi wewnętrznymi zdolnościami człowieka i ogromnie silnymi 

                                                 
*
 Sytuacja nie jest tak pesymistyczna, gdyż wiedza i poziom świadomości osiągnięty przez jedno 

pokolenie może pomóc edukacji następnego pokolenia, w ten sposób ułatwiając mu jego rozwój 

**
 Zobacz rozdział I, część Systemy świadomości w tradycji zachodniej. 
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zewnętrznymi technologiami na naszych usługach. (…) Naszym celem powinna być 

poprawa równowagi obecnej ery przez pielęgnowanie wewnętrznego ludzkiego rozwoju i 

dojrzewania, aby były one współmierne z olbrzymim rozwojem technologicznym, który 

nastąpił w ciągu ostatnich setek lat. (…) Jednak ten cel jest do tej pory usuwany z 

codziennego życia większości ludzi na Zachodzie, tak że jest prawie niezauważalny. Nasze 

kulturowe uwarunkowanie uczyniło nas percepcyjnie głuchymi na nasze  wyższe 

możliwości ludzkie, mimo że zachodnia kultura dostarcza bardziej niż kiedykolwiek w 

historii urodzajnego gruntu do badania tych potencjałów”
4
.  

Postęp  

Wielu ludzi jest przekonanych, że nie ma potrzeby indywidualnego rozwoju, ponieważ 

następuje ciągły postęp w rozwoju ludzkości. Przeświadczenie to oparte jest na widocznym 

postępie technicznym i związanym z nim postępie społecznym i ekonomicznym, co w 

wielu krajach rozwiniętych zapewnia zabezpieczenie podstawowych potrzeb materialnych 

człowieka i daje mu dużo wolnego czasu. Jednak w wyniku tego postępu społeczeństwo nie 

jest ani bardziej szczęśliwe, ani bardziej harmonijne, z czego trzeba zdawać sobie sprawę. 

Wręcz przeciwnie, dostęp do dóbr materialnych daje tylko chwilowe zadowolenie, a fakt, 

że ktoś inny ma więcej pieniędzy, wyższe stanowisko, lepsze mieszkanie, może być 

przyczyną głębokiego niezadowolenia z życia. Bardzo widoczny jest brak zrozumienia 

psychicznego funkcjonowania człowieka, który przejawia się w niemożliwości rozwiązania 

problemów osobistych i społecznych oraz we wzroście stresów i chorób z nimi 

związanych.  

Gurdżijew bardzo krytycznie podchodził do tak zwanego postępu, powiadając uczniom: 

 „To dziwne, jak łatwo wierzycie w słowo postęp. Wygląda, jakby to słowo 

zahipnotyzowało was tak, że nie jesteście zdolni widzieć prawdy. Ludzkość nie rozwija się. 

Nie ma żadnego postępu. Wszystko jest takie samo, jakie było tysiące, a nawet dziesiątki 

tysięcy lat temu. To tylko zmieniają się formy zewnętrzne. Esencja (podstawy) nie zmienia 

się. Tak jest, ponieważ człowiek pozostaje w zasadzie taki sam. «Cywilizowani» i 

«kulturalni» ludzie mają takie same zainteresowania i potrzeby jak najbardziej prymitywni 

i dzicy. Współczesna cywilizacja również oparta jest na przemocy i niewolnictwie, ale one 

mają inną formę zewnętrzną. Te wszystkie piękne słowa o postępie są tylko pustymi 

frazesami. Jeżeli człowiek jest taki sam, to życie jest takie samo”
 5

.  
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Jeżeli wierzymy w postęp, to czy możemy powiedzieć, że naszym życiem rządzą coraz 

mądrzejsi, coraz bardziej świadomi ludzie? W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. 

Rządzą ci którzy są najmniej świadomi, najbardziej zaślepieni władzą. Czy możemy 

powiedzieć, że obserwujemy przewagę tego, co najszlachetniejsze, najbardziej 

sprawiedliwe, najbardziej kulturalne, nad wulgarnością i głupotą? Tak jak w czasach 

starożytnego Rzymu pospólstwo żądało igrzysk i wina, tak i teraz główną rozrywką dla 

mas są zawody sportowe i alkohol. Jeżeli przeanalizujemy prace Platona czy sztuki 

Szekspira, to zobaczymy, że problemy i psychika ludzi w obecnych czasach są takie same 

jak w ich czasach. 

Gurdżijew uważa, że postęp w rzeczywistym tego słowa znaczeniu może nastąpić jedynie 

w wyniku świadomego wysiłku indywidualnej istoty ludzkiej, przez indywidualny rozwój 

człowieka. Postęp nie może zaistnieć w wyniku nieświadomej, automatycznej działalności. 

Dlatego ludzkość w sferze umysłowej i psychicznej nie rozwija się ani nie ewoluuje. To, co 

wydaje się nam postępem albo ewolucją, jest tylko częściową modyfikacją zachowania 

ludzi na skutek nacisków społecznych i religijnych, nauki i postępu technicznego. 

Gurdżijew uważa, że zmiany w społeczeństwach, które można nazwać postępem, nie są 

stabilne; można je w pewnej chwili łatwo zmodyfikować i ponownie uwstecznić, np. przez 

ograniczenie wolności obywateli. Takie cofanie się społeczeństw widzieliśmy w ostatnich 

czasach, na przykład w stalinowskim Związku Radzieckim czy w hitlerowskich 

Niemczech.  

Wyższe poziomy rozwoju człowieka 

Poza trzema opisanymi już podstawowymi typami ludzi kierowanymi przez centra 

ruchowo–instynktowne, emocjonalne i intelektualne, Gurdżijew wprowadza wyższe 

poziomy rozwoju człowieka: typy numer cztery, pięć, sześć i siedem. Człowiek typu 

pierwszego, drugiego i trzeciego jest zdeterminowany i ukształtowany przez siły 

zewnętrzne, ale wyższe poziomy rozwoju człowieka są uwarunkowane tylko i wyłącznie 

pracą nad sobą. 

Człowiek typu pierwszego, drugiego i trzeciego* 

Ludzie należący do trzech pierwszych typów odbierają rzeczywistość różnie, w zależności 

od swoich dominujących centrów. Zachowanie ich jest automatyczne, a życie 

                                                 
*
 Trzy podstawowe typy ludzi były omawiane w rozdziale I. 
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charakteryzuje walka, przemoc, stresy i brak prawdziwego rozumienia. Ze względu na to, 

że każde centrum ma inne rozumienie i inny „język”, ludzie ci nie są w stanie zrozumieć 

siebie nawzajem, nawet jeżeli używają tych samych znanych słów, ponieważ interpretacja 

tych słów jest różna. Gurdżijew mówi, że należą do „kółka pomieszanych języków z wieży 

Babel”. Oczywiście nie ma na myśli języka opisującego świat materialny, ale język 

opisujący świat psychiczny i duchowy. Ludzie należący do tych typów mogą funkcjonować 

bardzo efektywnie w społeczeństwie, osiągać uznanie ludzi podobnych do siebie, ponieważ 

przystosowali się do odpowiadającego im trybu życia. Jeżeli życie dookoła nich zmieni się, 

na przykład na skutek wojny, rewolucji czy osobistych nieszczęść, tacy ludzie stracą 

równowagę i z trudnością dostosują się do nowej sytuacji. 

Typ czwarty  

Jego działalność kierowana jest przez determinację pracy nad sobą i własnym rozwojem. 

Wokół tego celu kształtuje się całe życie tego człowieka. Centra funkcjonowania stają się 

zrównoważone, rozpoczynają operować harmonijnie i współpracować ze sobą. Człowiek 

tego typu zaczyna czerpać rzeczywistą wiedzę, zaczyna uwalniać się od elementów 

subiektywnych. Potrafi krytycznie podejść do siebie, dostrzegając swoje różne strony i 

sprzeczności, rozumie swój byt i nie sądzi surowo innych. Ludzie z tej grupy potrafią 

zrozumieć się nawzajem oraz unikać metod gwałtu i przemocy w stosunkach 

międzyludzkich. Nicoll pisał, że gdyby na Ziemi zginęli wszyscy ludzie, z wyjątkiem 

jednej osoby typu czwartego, to ona powinna potrafić przekazać następnym nowo 

stworzonym pokoleniom wystarczająco dużo wiedzy potrzebnej do ich normalnego 

funkcjonowania
6
. Rozwój człowieka tego typu nie jest ugruntowany i w wypadku 

przerwania pracy nad sobą może on cofnąć się do niższego poziomu. 

Typ piąty 

Człowiek typu piątego osiągnął wewnętrzną jedność przez utworzenie stałego i 

niezmiennego JA. Jego wiedza jego jest cała i niepodzielna i należy do tego jednego JA. 

Człowiek na tym poziomie jest zupełnie inny od zwyczajnych ludzi, ponieważ posiada 

głęboką wiedzę, a jego działanie oparte jest na prawdziwym rozumieniu. Ludzie na tym i 

wyższych poziomach zawsze rozumieją się nawzajem i nigdy nie stosują przemocy. 

Rozumieją oni ezoteryczną wiedzę i przekazują ją w postaci mitów, świętych pism, 

obrządków i rytuałów. Mają duży wpływ na duchowy rozwój ludzi na niższych poziomach. 

Człowiekowi tego typu nie grozi niebezpieczeństwo powrotu do niższego poziomu. 
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Typ szósty i siódmy 

Typ siódmy osiągnął najwyższy możliwy dla człowieka rozwój i posiada cechy, które 

człowiek w ogóle może wypracować: wolną wolę, świadomość, stałe i niezmienne JA oraz 

indywidualność. Osiągnął on najwyższy obiektywny rozum i świadomość na boskim 

poziomie i zdołał ukształtować duszę, która zapewni mu nieśmiertelność. Człowiek tego 

typu znajduje się na szczycie piramidy rozwoju; osiągnięcie tego absolutnego poziomu 

powinno być ostatecznym celem ludzkości.  

Człowiek reprezentujący typ szósty posiada takie same cechy jak typ siódmy, a różnica 

polega tylko na tym, że niektóre z tych cech nie są na stałe utrwalone. 

Podział na siedem typów 

Klasyfikacja ludzi na siedem typów wyjaśnia wiele problemów, które zwykle są 

niezrozumiałe. Podział ten uświadamia nam, jak głębokie są różnice pomiędzy ludźmi, 

którzy wyglądają i na zewnątrz zachowują się bardzo podobnie, mają podobne 

pochodzenie, wykształcenie, kulturę i zwyczaje. Ludzie należący do różnych typów różnią 

się jednak zasadniczo. Posiadają oni inny poziom świadomości, inny rodzaj wiedzy, inne 

rozumienie i byt. 

Jak podawaliśmy wiedza człowieka typu pierwszego oparta jest na naśladowaniu i 

instynktach, wiedza zaś osoby typu drugiego na znajomości tego co lubi i czego nie lubi, co 

daje natychmiastowe korzyści i przyjemności. Trzeci typ człowieka dysponuje wiedzą 

książkową, encyklopedyczną, opartą na słowach i dosłownym rozumieniu. Typ czwarty 

posiada wiedzę ludzi trzech pierwszych typów, ale stopniowo uwalnianą od elementów 

subiektywnych, która powoli staje się wiedzą pełną i niepodzielną. Człowiek typu piątego 

posiada wiedzę pełną i niepodzielną, zbliżoną do wiedzy obiektywnej. Wiedza człowieka 

typu szóstego i siódmego jest wiedzą całkowitą jaką człowiek może posiąść, jest to wiedza 

obiektywna, obejmująca całość istnienia, z tym że człowiek typu szóstego może ją utracić. 

Ludzie należący do różnych typów mają różne poziomy bytu. I tak byt człowieka typu 

pierwszego oparty jest na instynktach i fizycznych doznaniach, typu drugiego na emocjach 

i odczuciach psychicznych; a typu trzeciego na racjonalnym i logicznym podejściu; byt 

typów od czwartego do siódmego oparty jest, w różnym stopniu, na obiektywnej wiedzy i 

prawdziwym, całkowitym zrozumieniu świata. Jest on zupełne inny niż byt ludzi trzech 

pierwszych typów. Te różne poziomy bytu są odpowiedzialne za brak wzajemnego 

zrozumienia i porozumienia pomiędzy różnymi typami ludzi. Ludzie o niskich poziomach 
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bytu (typu pierwszego, drugiego i trzeciego) nie mogą efektywnie komunikować się ze 

sobą, nie rozumieją swoich problemów i nie darzą się zaufaniem. Tylko ludzie o wyższych 

poziomach bytu potrafią zrozumieć osoby na swoim i niższych poziomach. 

Ten podział na siedem typów może być zastosowany w innych dziedzinach dotyczących 

człowieka. Można powiedzieć np., że istnieje sztuka typu pierwszego – naśladująca i 

kopiująca; typu drugiego – sentymentalna i zmysłowa; typu trzeciego – intelektualna i 

odkrywcza. Używając tej klasyfikacji zakładamy, że muszą istnieć sztuki typu czwartego, 

piątego itd., ale o nich nic nie wiemy, gdyż mogą one zostać stworzone i zrozumiane 

odpowiednio przez ludzi reprezentujących typy czwarty, piąty itd. Można tylko 

przypuszczać, że sztuki wyższego typu przekazują wiedzę ezoteryczną i odczucia na 

wyższym poziomie. Tego rodzaju sztukę być może reprezentują wspaniałe katedry 

budowane w Europie w XI– XIII wieku przez nieznanych budowniczych. Możemy tylko 

domyślać się ukrytego przekazu tych dzieł, ponieważ ludzie typu pierwszego, drugiego i 

trzeciego nie są w stanie rozpoznać sztuk ludzi typu czwartego i wyższych, nawet jeżeli je 

napotykają. 

Również religie mogą być podobnie zaklasyfikowane. Religia człowieka typu pierwszego 

opiera się na obrządkach, ceremoniach, które mogą być nawet barbarzyńskie. Na przykład 

obrządki Azteków czy Majów, wymagające ofiar z ludzi należą do skrajnych przykładów 

wierzeń typu pierwszego. Wiara człowieka typu drugiego oparta jest na emocji, miłości i 

adoracji Boga. Religia typu trzeciego ma charakter intelektualny; jest wiarą dowodów, 

interpretacji i medytacji. W zasadzie każda religia może być wyznawana przez pierwsze 

trzy typy ludzi, gdyż składa się z wielu różnych elementów, ale tylko niektóre z nich są 

wybierane przez dany typ. Niestety, nic nie wiemy o religiach wyższych typów, ale muszą 

odpowiadać wyższym typom ludzi. 

Trzy drogi rozwoju 

Z trzema podstawowymi typami związane są trzy tradycyjne drogi rozwoju człowieka, 

prowadzące do osiągnięcia kontroli nad sobą. Są to drogi fakira, mnicha i jogina. 

Droga fakira. Fakir* ćwiczy siłę woli, sprawując kontrolę ciała fizycznego. W tym celu 

poddaje ciało różnego rodzaju torturom i ćwiczeniom. Niektórzy fakirzy stoją na jednej 

nodze lub utrzymują równowagę na rękach, wykonując te ćwiczenia przez całe dni, 

                                                 
*
 W potocznym języku nazwa „fakir” jest mylnie przez Europejczyków przypisywana ulicznym 

kuglarzom, sztukmistrzom i bardzo często joginom. 
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miesiące, a nawet lata. Drudzy siedzą na słońcu, śniegu lub deszczu, inni poddają się 

próbom ognia. W ten sposób, przezwyciężając fizyczny ból i zmęczenie, rozwijają siłę 

woli. Metoda fakira nie wymaga zbyt wiele wiedzy. Uczniowie stoją w pobliżu mistrza i 

uczą się przez obserwację i naśladowanie. Często ktoś zostaje fakirem nie dlatego, że ma 

silną potrzebę rozwoju czy też że skłaniają go odczucia religijne. W krajach wschodnich 

zdarza się, że dzieci zostają przyrzeczone fakirowi przez rodziców po jakimś pomyślnym 

wydarzeniu w rodzinie. Przebywając cały czas z fakirem, naśladują go one i w końcu same 

zostają fakirami. 

Gurdżijew uważa, że metoda fakira daje ograniczone wyniki, ponieważ centra emocjonalne 

i intelektualne człowieka pozostają nierozwinięte. Jeżeli fakir wyćwiczy siłę woli, to aby ją 

zużytkować musi rozwinąć dwie pozostałe funkcje, w czym potrzebuje pomocy bardzo 

dobrego mistrza. Zyskawszy kontrolę nad swoim ciałem, fakir nie posiadł jednak zdolności 

zrozumienia. Sama wola bez zrozumienia jest bezużyteczna lub wręcz szkodliwa. 

Droga mnicha. Jest to droga głębokiej wiary, droga uczuć religijnych i religijnego 

poświęcenia. Tylko człowiek doznający tego rodzaju uczuć i mający silną religijną 

wyobraźnię może zostać mnichem w pełnym tego słowa znaczeniu. Metoda mnicha jest 

również długa i ciężka. Mnich przez wiele lat zmaga się ze sobą samym, koncentrując się 

głównie na swoich uczuciach. Usiłuje podporządkować wszystkie inne uczucia tylko 

jednemu – poświęceniu się dla wiary. W wyniku tej pracy sprawuje całkowitą kontrolę nad 

swoimi odczuciami, ale jego fizyczne ciało i zdolności umysłowe pozostają nierozwinięte. 

Aby osiągnąć pełny rozwój, musiałby zacząć nową pracę, co wymagałoby nowych 

poświęceń. 

Droga jogina. Jest to droga wiedzy, droga rozumu. Jogin osiąga kontrolę nad sobą dzięki 

wiedzy, rozwijaniu umysłu i kontroli swoich myśli. Do tej grupy można zaliczyć praktyki 

jnana–jogi, których podstawę stanowi osiąganie wiedzy i nowej metody myślenia, oraz 

raja–jogę, uwzględniającą pracę nad bytem i świadomością. Jednak w drodze jogina ciało i 

uczucia pozostają nierozwinięte, dlatego jogin, podobnie jak fakir i mnich, nie jest w stanie 

spożytkować swoich osiągnięć w praktyce. 

Te trzy opisane drogi mają jedną wspólną cechę. Wszystkie wymagają tego, co jest 

najtrudniejsze – całkowitej zmiany życia i odrzucenia doczesnych dóbr. Człowiek musi 

zostawić swój dom, rodzinę, przyjaciół, zaniechać przyjemności, zerwać więzy i 

przyzwyczajenia, porzucić dotychczasowy styl życia. Musi odejść na pustynię, do 

klasztoru, do szkoły. Od pierwszego dnia musi umrzeć dla świata, tylko wtedy może 
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bowiem mieć nadzieję zdobycia tego, co zamierzał. Po osiągnięciu kontroli nad sobą, fakir, 

mnich i jogin mają jednak duże braki. Nie mogą w pełni zastosować wypracowanego 

mistrzostwa, ponieważ nie kontrolują wszystkich swoich funkcji. Ponieważ żyją oddaleni 

od ludzkich problemów, ich osiągnięcia są użyteczne tylko dla nich samych, ale nie dla 

społeczeństwa. 

Opisanych dróg nie należy utożsamiać z nazwami potocznie używanymi w różnych 

religiach. Wybór drogi fakira, mnicha czy jogina nie ma związku z żadną religią; wiąże się 

z pracą nad jednym ze swoich centrów. I tak mnich uprawiający medytację zen, chociaż 

nazywany mnichem, kroczy drogą jogina, a ci, którzy praktykują bhakti–jogę polegającą na 

śpiewaniu kantyczek w ekstazie, wybierają drogę mnicha.  

Czwarta droga 

Gurdżijew odrzuca opisane trzy drogi, które prowadzą do niezrównoważonego rozwoju, i 

proponuje czwartą drogę. Polega ona na równoczesnym i równomiernym rozwoju trzech 

podstawowych centrów funkcjonowania, ale nie jest połączeniem omówionych trzech 

metod. Czwarta droga jest drogą indywidualnego rozwoju. Główna jej trudność polega na 

tym, że nie ma ona zdefiniowanej formy, jednoznacznej w przypadku dróg fakira, mnicha 

czy jogina. Przede wszystkim ta droga musi być odkryta przez każdego indywidualnie. Z 

drugiej strony początek czwartej drogi jest łatwiejszy niż początek trzech pierwszych. 

Można bowiem nie tylko podążać nią, ale w tym samym czasie prowadzić normalne życie, 

wykonywać pracę, utrzymywać stosunki z ludźmi bez żadnych wyrzeczeń i wstrząsów, 

bowiemjej warunkiem koniecznym jest życie wśród ludzi. Zwykłe warunki życia człowieka 

są optymalne do rozpoczęcia pracy, ponieważ są warunkami naturalnymi; są częścią życia. 

Wszystkie inne warunki byłyby sztuczne, w których praca człowieka nie mogłaby wpływać 

jednocześnie na wszystkie aspekty bytu. Ta droga nie wymaga wyrzeczenia się świata, co 

nie znaczy, że jest łatwiejsza niż inne drogi. W pewnym sensie jest najtrudniejsza, gdyż 

bardzo trudno jest zmienić się wewnętrznie bez naruszenia form zewnętrznych, żyjąc 

pośród ludzi, którzy nie rozumieją następujących w nas zmian. 

Rezultaty pracy metodą czwartej drogi są proporcjonalne do świadomości i rozumienia 

pracy nad sobą. Ślepa wiara w metody nauczania tej drogi nie jest potrzebna, a nawet 

szkodliwa. Bezkrytyczna wiara hamuje postęp. Człowiek musi sam doświadczyć i 

przekonać się o skuteczności tej drogi. Uspieński ujął to tak: 



 147 

„Poza tym czwarta droga różni się tym od innych dróg, że podstawową rzeczą, której 

wymaga się tu od człowieka, jest rozumienie. Człowiekowi nie wolno jest robić niczego, 

czego on sam nie rozumie. (…) Im więcej człowiek rozumie z tego, co robi, tym większe 

będą wyniki jego wysiłków. To podstawowa zasada czwartej drogi”
7
.  

Idąc czwartą drogą, musimy pracować równocześnie w trzech centrach. Kiedy ćwiczy się 

ciało – pracuje się nad emocjami i rozumem, kiedy pracuje się nad rozumem – ćwiczy się 

ciało i emocje, a kiedy pracuje się nad emocjami – ćwiczy się rozum i ciało. Na przykład 

jednym z praktykowanych ćwiczeń jest rytmika, czyli grupowe wykonywanie ruchów w 

rytm muzyki. Są to ćwiczenia nie tylko dla ciała, ale również, a może głównie dla umysłu, 

gdyż wymagają olbrzymiej koncentracji, aby wykonywać rytmicznie skomplikowane, 

odrębne ruchy różnych części ciała w takt muzyki. Opanowanie ich daje przyjemne 

odczucie płynności ruchów i kontroli nad swoim ciałem, dlatego rozwijają one również 

centrum emocjonalne. Jednoczesny rozwój trzech centrów na czwartej drodze jest możliwy 

dzięki pewnej wiedzy, która jest niedostępna w trzech innych.  

Ważne jest to, że każdy pracuje indywidualnie nad tym, co jest mu potrzebne, a nie nad 

tym, co jest ustalone przez program szkoły. Czwarta droga odrzuca to, co niepotrzebne, to 

znaczy to co jest przechowywane przez inne metody jako tradycja. Dlatego też, kiedy 

człowiek podążając czwartą drogą, ukształtuje swoją silną wolę, może ją spożytkować, 

ponieważ osiągnął konieczny rozwój i kontrolę ciała, emocji i funkcji intelektualnych. 

Gurdżijew nazwał ją drogą „sprytnego” człowieka, ponieważ ten spryciarz poznał sekrety, 

których fakir, mnich i jogin nie znają. Jak on się ich nauczył, to już jego tajemnica. 

Spośród praktykujących opisane drogi, w najbardziej prymitywny sposób postępuje fakir. 

Wie niewiele, a rozumie jeszcze mniej. Mnich trochę lepiej wie, czego pragnie. Jego 

przewodnikiem jest wiara. Wie, że dąży do zbawienia. Wierzy nauczycielowi, że wysiłek i 

poświęcenie będą nagrodzone przez Boga. Jogin wie znacznie więcej. Wie czego chce i 

dlaczego chce. Wie, jak to uzyskać. Wie, że dzięki koncentracji i ćwiczeniom umysłu może 

osiągnąć to, czego poszukuje. W ten sposób jogin, aby osiągnąć określony cel, musi 

poświęcić np. jeden dzień na ćwiczenia umysłu, podczas gdy mnich potrzebuje tygodnia na 

pokonanie emocjonalnych stresów, a fakir miesiąca na hartowanie woli przez fizyczne 

cierpienia. Praktykując ascezę, umartwianie ciała, modlitwy czy inne ćwiczenia, ludzie 
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mogą osiągnąć wyższy poziom świadomości* i bytu, ale nie jest to droga inteligentna. Na 

czwartej drodze człowiek w pełni zdaje sobie sprawę z własnych ułomności w wyniku 

obserwacji siebie i kieruje pracą, dostosowując ją do swoich potrzeb. Na czwartej drodze 

zrozumienie własnych potrzeb jest pełniejsze i dokładniejsze niż na innych drogach. 

Człowiek idący tą drogą wie dokładnie czego potrzebuje do osiągnięcia swoich celów, i 

wie, że wymagany stan może uzyskać znacznie szybciej niż idąc drogą fakira, mnicha czy 

jogina. Warto też dodać, że czwarta droga może pomóc przeciętnemu człowiekowi 

rozwinąć świadomość i zmienić życie, podczas gdy tylko wybitne jednostki osiągnęły 

oświecenie na omówionych trzech drogach.  

Kierunki rozwoju człowieka 

Przed człowiekiem zawsze jest otwarta droga rozwoju, czyli droga indywidualnej ewolucji, 

która polega na rozwoju świadomości, stanowiącej podstawę naszej egzystencji, fundament 

wiedzy, podłoże naszych doświadczeń. Dlatego jest najważniejszym fenomenem w 

istnieniu i rozwoju człowieka. Świadomość często jest opisywana przez współczesną naukę 

jako automatyczny produkt naszego mózgu, wynik działania neuronów. W chwili kiedy 

budzimy się ze snu, jesteśmy w pełni świadomi tego, co nas otacza. Jest to powszechnie 

uznana teoria, ale Gurdżijew uważa, że świadomości człowieka w stanie obudzenia nie 

można uznać za świadomość pełną, ponieważ jego uwaga jest tak ograniczona, jego 

podatność na sugestie tak duża, reakcje tak automatyczne i jego JA tak zmienne, że bardziej 

przypomina to hipnotyczny trans niż stan pełnej świadomości**.  

Gurdżijew twierdzi, że celem pracy człowieka nad sobą powinno być osiągnięcie wyższych 

stanów świadomości, to znaczy stanu świadomości siebie i świadomości obiektywnej. 

Uważa on, że człowiek, nawet na obecnym poziomie rozwoju, mógłby łatwo osiągnąć stan 

świadomość siebie, ale jej nie posiada, ponieważ nie zdaje sobie sprawy, że tego rodzaju 

świadomość istnieje
8
. Takich ludzi Gurdżijew nazywa „uśpionymi”. Ponieważ nie zdają 

sobie oni sprawy z tego, przeto mają małe szanse obudzenia się. W jednym ze swoich 

wykładów Gurdżijew tak powiedział: 

                                                 
*
 Christina i Stanislav Grofowie podają, że w religiach takich jak hinduizm, buddyzm, 

chrześcijaństwo i islam jest wiele przykładów osiągania wyższego stanu świadomości w wyniku 

zadawanych sobie cierpień i ćwiczeń, które można by zaklasyfikować jako należące do dróg fakira, 

mnicha i jogina. (C. Grof, S. Grof, The Stormy Search for the Self, Thorsons, London 1995) 

**
 Analiza cech człowieka w stanie obudzenia podana jest w rozdziale I 
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„Możliwości człowieka są olbrzymie. Nie jesteście w stanie pojąć nawet cienia tego, co 

człowiek jest zdolny osiągnąć. Ale niczego nie można osiągnąć we «śnie». W świadomości 

«śpiącego» człowieka jego złudzenia, jego sny są wymieszane z rzeczywistością. Żyje on w 

subiektywnym świecie i nigdy nie może od niego uciec. To z tej przyczyny nie może nigdy 

skorzystać ze wszystkich mocy, które ma, i dlatego żyje zawsze tylko w niewielkiej części 

samego siebie”
9
. 

Jeżeli człowiek nie posiada świadomości siebie, to żyje znacznie poniżej swoich 

możliwości. Dlatego celem nauk Gurdżijewa jest doprowadzenie do tego, żeby ludzie zdali 

sobie sprawę z istnienia wyższych poziomów świadomości i z możliwości ich osiągnięcia 

za pomocą odpowiedniej wiedzy i ćwiczeń. 

W Opowieściach Belzebuba Gurdżijew często wspomina o czwartym poziomie– o 

obiektywnej świadomości, która jest szczytem rozwoju człowieka. Uważa, że tylko tego, 

kto osiągnie tę świadomość można nazwać prawdziwym człowiekiem i w pewnym sensie 

przypisać mu cechy „boskie”. Gurdżijew nie daje jednak wskazań, jak ten poziom można 

osiągnąć, i dlatego trzeba przyjąć, że w obecnej fazie rozwoju człowieka dla większości 

jest on praktycznie nieosiągalny; mogą go osiągnąć jedynie pojedyncze wybitne jednostki. 

Gurdżijew nie ma najmniejszej wątpliwości, że człowiek powinien się zmienić, ponieważ 

leży to w jego własnym interesie. Problem w tym, że człowiek ciągle nie jest wystarczająco 

wolny i świadomy, aby wybrać właściwą drogę pracy nad sobą.  

Warunki konieczne do rozwoju człowieka 

Kto ma możliwość osiągnięcia wyższego poziomu świadomości? Według Gurdżijewa nie 

każdy ma tę szansę. Jest wiele przyczyn, które mogą uniemożliwić uzyskanie tej wolności. 

Powody tego stanu nie tkwią bezpośrednio w nas samych czy w prawach kosmicznych, ale 

są wynikiem przypadkowych warunków istniejących w czasie naszego poczęcia i w okresie 

formowania się naszego umysłu, to znaczy zależą głównie od cech genetycznych i 

edukacji. Tylko ludzie o określonych cechach mają szanse na uzyskanie dobrych wyników. 

Jedną z zasadniczych cech jest poczucie odpowiedzialności za życie swoje i innych. 

Gurdżijew nazywa takiego człowieka „obywatelem” – dobrym gospodarzem. Musi on 

wykonywać swoją codzienną pracę i obowiązki z pełną świadomością tego, co robi i jak to 

czyni. Ludzie, którzy należą do „psychicznych” włóczęgów, których Gurdżijew nazywa 

trampami, to znaczy ludzie żyjący podnietami, emocjami, koncentrującymi się tylko na 

sobie, na swoich przyjemnościach, osiągnięciach, pracy, bez poczucia obowiązku i 
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jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie mają szansy na osiągnięcie tego celu. Kryterium to 

jest w pewnym sensie zaskakujące, gdyż eliminuje dużą część społeczeństwa. 

Według Nicolla nie znajdzie spełnienia swoich oczekiwań na czwartej drodze ten, kto nie 

wierzy, że istnieje coś ponad nimi, to znaczy wyższa świadomość od tej, którą posiadają, 

istnieje prawdziwe i niezmienne JA; kto jest dumny ze swojej obecnej egzystencji i z 

siebie; kto uważa, że Wszechświat i życie powstały przypadkowo i nie istnieje siła wyższa 

nad nim; kto szuka czwartej drogi z próżności i miłości własnej
10

. Kryteria te jeszcze 

bardziej ograniczają potencjalną grupę kandydatów, która mogłaby osiągnąć wyższy 

poziom świadomości, ponieważ często odnoszą się do elity społeczeństwa. 

Gurdżijew wymienia pięć warunków, które ludzie muszą spełniać na czwartej drodze
11

  

Otóż człowiek musi: 

– Mieć wszystko, co potrzebne do normalnego fizycznego funkcjonowania, dla egzystencji i 

satysfakcji ciała. Znaczy to, że człowiek musi dbać zarówno o stronę materialną, jak i 

psychiczną swojej egzystencji. Wszelkie nienormalne warunki, jak na przykład izolacja, 

celowe umartwianie się, częste głodówki, zadawanie sobie cierpień fizycznych i 

psychicznych, są szkodliwe dla rozwoju człowieka.  

– Mieć ciągłą i niezmienną instynktowną potrzebę doskonalenia siebie. Człowiek powinien 

odczuwać silną potrzebę rozwoju wspieraną przez silną wolę  konieczną do długotrwałej 

pracy nad sobą.  

– Świadomie starać się dowiedzieć coraz więcej na temat praw stworzenia Wszechświata i 

jego utrzymania. Powinien zajmować się nie tylko własnymi problemami, ale starać się 

zrozumieć prawa rządzące ludźmi, Ziemią, Naturą i Wszechświatem. 

– Od urodzenia starać się zapłacić (zwrócić) za swoje powstanie i indywidualność tak 

szybko jak tylko jest to możliwe, po to aby być wolnym i aby zmniejszyć jak najbardziej 

troski naszego wspólnego Ojca. Człowiek jest zobowiązany zrekompensować rodzinie i 

społeczeństwu wysiłek włożony w jego przyjście na świat i edukację. Dlatego musi 

pomagać rodzinie i społeczeństwu w utrzymaniu i przygotowaniu do życia nowych 

pokoleń. Dopiero gdy w pełni spłaci swój dług, może się całkowicie  poświęcić pracy nad 

własnym rozwojem. 

– Starać się zawsze pomagać w jak najszybszym doskonaleniu innych istot podobnych do 

nas.. Po osiągnięciu choćby nieco wyższego poziomu świadomości człowiek powinien 

pomagać innym ludziom będącym na niższym poziomie rozwoju. 
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Chociaż praca nad sobą jest wysiłkiem indywidualnym, to według Gurdżijewa nikt nie 

powinien pracować w izolacji od innych, ale działać w grupie. Głównymi elementami 

pracy na czwartej drodze są: 

– obserwacja siebie oraz praca nad sobą, 

– praca z innymi ludźmi, 

– praca dla szkoły*.  

Praca w grupie jest bardzo ważna, ponieważ istotną jej częścią są interakcje z innymi 

ludźmi. Grupa tworzy również akceptujące otoczenie dla człowieka, który się zmienia, a 

którego zewnętrzny świat nie rozumie zachodzących w nim zmian. Grupa daje oparcie w 

chwilach zwątpienia we własne siły i niepowodzeń. Ważnym elementem rozwoju 

człowieka jest zrozumienie konieczności pracy dla innych. Powinien on od początku 

pracować również dla szkoły, aby mogła wypełniać swoje zadania i rozwijać się.  

Metody pracy nad sobą 

Zasady samoobserwacji 

Pierwszym i zasadniczym etapem pracy nad sobą jest poznanie samego siebie. Leży ono u 

podstaw wielu systemów i szkół związanych z rozwojem człowieka. Nie można myśleć o 

rozwoju, pomagać innym, dopóki nie pozna się siebie. Na przykład w szkołach 

psychoanalizy analitycy przed rozpoczęciem pracy z pacjentami muszą poddać się 

psychoanalizie, aby unikać projekcji własnych problemów na pacjentów. Poznanie siebie 

jest więc w pełni uznane przez obecną psychologię i poradnictwo psychologiczne. W 

przypadku czwartej drogi poznanie samego siebie jest znacznie głębsze i leży u podstaw 

całego systemu Gurdżijewa. Ma ono na celu poznanie wszystkich swoich JA, własnych 

reakcji, emocji, zachowań, przyzwyczajeń, sposobu myślenia i interakcji z innymi ludźmi. 

Prawdziwe i pełne poznanie siebie jest więc bardzo trudnym i długim procesem. 

Należy je rozpocząć od poznania jego metod. Podstawową metodą jest samoobserwacja. W 

pierwszym okresie pracy obserwacja nie powinna zawierać żadnych elementów analizy 

zachowania, to znaczy nie powinniśmy odpowiadać na pytania, dlaczego tak, a nie inaczej 

zachowujemy się, i jakie są powiązania i funkcje naszego zachowania. Obserwacja 

powinna ograniczać się jedynie do rejestracji faktów dotyczących naszego zachowania i 

                                                 
*
 Mówimy o szkole organizującej nauczanie według metod Gurdżijewa, zatrudniającej instruktorów 

i mogącej zawierać wiele grup. Słuchacze podzieleni są na grupy w zależności od ich stopnia 

zaawansowania. Takie szkoły funkcjonują dzięki pracy i pomocy uczniów. 
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działalności. Człowiek musi zacząć obserwacje jakby od punktu zerowego, to znaczy tak 

jakby wcale się nie znał. Dotychczasowe obserwacje i doświadczenia, które zebrał w ciągu 

życia, powinny być odrzucone, jako oparte na błędnych przesłankach.  

Obserwacja siebie to nie obserwacja nastroju, tego, jak się czujemy, czy jesteśmy 

negatywnie nastawieni, znudzeni, zmartwieni, czy przygnębieni. Zaczyna się ona od 

obserwacji JA w swoim wnętrzu. Trzeba jednak pamiętać, że obserwacja JA nie oznacza 

identyfikacji z obserwowanym JA. Aby nie utożsamiać się z tym JA, człowiek powinien 

rozdzielić się na dwie osoby, z których jedna jest osobą obserwującą, a druga 

obserwowaną. Znaczy to, że kiedy obserwując siebie, człowiek nie powinien stwierdzać 

„jestem negatywnie nastawiony”, ale pomyśleć „on jest negatywnie nastawiony”. Proces 

ten musi być prowadzony na dwóch poziomach jednocześnie: pierwszy poziom to 

rejestracje tego, co robimy lub co obserwujemy, a drugi – jak to robimy i jak obserwujemy. 

Obserwator powinien odseparować się emocjonalnie od obserwującego, ale na początku 

może to być bardzo trudne do osiągnięcia. Na przykład można obserwować u siebie emocje 

narastającego gniewu i myśli związane z tym gniewem. Jeżeli jednak emocje zdominują 

obserwujące JA, to dalsza obserwacja tego gniewu nie będzie możliwa. Jeżeli jednak 

świadomość obserwującego JA jest silniejsza od JA obserwowanego, to wówczas cały 

proces będzie przebiegał prawidłowo, a obserwowany gniew i myśli z nim związane nie 

będą miały władzy nad obserwatorem. 

W czasie obserwacji siebie człowiek powinien rozróżniać różne swoje stany, odczucia i 

identyfikować, które centra są odpowiedzialne za dane funkcje: myślową, emocjonalną, 

ruchową i instynktową. Pierwszy stopień poznania metod obserwacji siebie polega na 

zrozumieniu tych funkcji i różnic między nimi. W zależności od tego, jakie centrum 

determinuje zachowanie człowieka, to centrum dominuje również jego obserwacje. 

Człowiek typu pierwszego postrzega przez doznania, człowiek typu drugiego – przez 

uczucia, a człowiek typu trzeciego postrzega swoim umysłem. Ponieważ nie ma idealnych 

typów, więc w praktyce ludzie postrzegają przez różne kombinacje powyższych funkcji. 

Powoduje to oczywiście duże komplikacje w prawidłowej klasyfikacji, a w przyszłości we 

właściwej analizie obserwacji siebie. W idealnym modelu człowiek powinien poznawać 

siebie, odwołując się równocześnie do trzech funkcji. Dałoby to najpełniejsze, najbardziej 

prawidłowe rozpoznanie obserwowanej sytuacji. Na początku do obserwacji używamy 

centrum intelektualnego, ponieważ ta część umysłu jest pod naszą kontrolą. Po nabraniu 
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doświadczenia i usunięciu negatywnych emocji możemy do obserwacji włączyć centrum 

emocjonalne.  

Wyniki obserwacji zależą od uczciwości i szczerości względem siebie i uznania prawdy. 

Jeżeli w głębi siebie nie zgodzimy się z wynikami poczynionych obserwacji, znajdziemy 

się w martwym punkcie, będziemy w negatywnej i zagmatwanej sytuacji. Z drugiej strony, 

jeżeli uznamy swoje obserwacje, to – nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie niczego zmienić – 

zauważymy, że stopniowo będzie to pomocne i poprawiające naszą sytuację.  

Jednym z najtrudniejszych aspektów obserwacji siebie jest długi czas jej trwania, 

konieczny do zauważenia większości cech. Niektóre z nich można zaobserwować tylko w 

specyficznych sytuacjach, które mogą zdarzać się bardzo rzadko. W pewnym sensie 

poznanie siebie zależy od tego, jakie sytuacje życie nam przyniesie, dlatego ludzie żyjący 

w ustabilizowanych i wygodnych warunkach nie mają okazji, aby zaobserwować wiele 

swoich cech. Dla lepszego poznania siebie ludzie powinni więc dążyć do zmiany 

środowiska i wystawiać się na próby. Dlatego Gurdżijew, aby przyśpieszyć proces 

poznania siebie, aranżował sztucznie sytuacje stresowe, żeby uczniowie mieli możliwość 

spojrzenia na siebie i swoje reakcje w trudnych i niezwykłych warunkach*.  

Do rozważenia pozostają jeszcze inne metody poznanie siebie. Można na przykład szukać 

pomocy w poradnictwie, prowadzonym dla trudnej młodzieży lub rozpadających się 

małżeństw, gdzie odpowiednio przygotowany, doświadczony i mądry „przewodnik” powie 

nam, jacy jesteśmy, i wytłumaczy, na czym polegają nasze problemy. Niestety, pokazanie 

wad i niewłaściwego zachowania jest bezużyteczne, ponieważ jesteśmy dobrze chronieni 

przed „psychologicznymi atakami” innych ludzi przez różne zderzaki, dobre o sobie 

mniemanie i wyimaginowany obraz siebie. Pokazanie komuś jego błędów niczego nie 

zmieni, ale wyzwoli nieprzyjemne odczucia i przyjęcie postawy obronnej. Do bardziej 

efektywnych należą metody psychoanalityczne, które pomagają ludziom odkryć źródła ich 

problemów i w ten sposób zmniejszyć ich oddziaływanie. Psychoanaliza zabiera jednak 

bardzo dużo czasu i nie zajmuje się wszystkimi aspektami osobowości człowieka. Należy 

również pamiętać, że po pomoc psychologów sięgają ludzie z głębokimi zaburzeniami, 

którzy nie mogą poradzić sobie z życiem, zaś metody obserwacji siebie proponowane przez 

Gurdżijewa przeznaczone są dla osób zdrowych i zrównoważonych psychicznie.  

Obserwacja centrów funkcjonowania 

                                                 
*
 Zobacz rozdział IX. 
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Pierwszym krokiem w procesie obserwacji siebie jest przyjrzenie się swoim centrom 

funkcjonowania. Powinniśmy zacząć od prostych działań, np. rejestracji swoich myśli, 

tego, o czym myślimy, dlaczego i w jaki sposób to czynimy. Obserwujemy swoje proste 

fizyczne doznania, np. ciepła, zimna, to, co widzimy i co słyszymy, jak się poruszamy, 

dokąd idziemy, jak siadamy, stajemy, kładziemy się itp. 

Kiedy człowiek obserwuje siebie, musi identyfikować i łączyć obserwowane zjawisko z 

właściwą funkcją. Chociaż teoretycznie nietrudno identyfikować działanie czterech 

centrów własnego funkcjonowania, w praktyce nie jest to takie proste. Ludzie mają duże 

trudności w zaklasyfikowaniu poczynionych obserwacji i często np. przypisują funkcje 

emocjonalne lub instynktowne funkcjom intelektualnym, ponieważ dominuje u nich 

centrum myślowe. Równie trudno jest zrozumieć różnicę pomiędzy myślą i odczuwaniem 

lub odczuwaniem i doznaniem. Musimy pamiętać, że funkcje umysłowe wyrażają się w 

porównywaniu dwóch lub większej liczby wrażeń, funkcje emocjonalne określają po prostu 

dane wrażenie i identyfikują je jako przyjemne lub nieprzyjemne, a doznania pochodzące 

od pięciu zmysłów należą do centrum instynktownego. 

Ważne jest, aby zauważyć, czy właściwe centrum zostało włączone do wykonania pewnych 

funkcji, ponieważ bardzo często zdarza się niewłaściwy wybór centrów. W rozdziale I 

podaliśmy, że centrum emocjonalne często przejmuje kontrolę nad centrum intelektualnym, 

powodując zdenerwowanie, stres i pośpiech w sytuacjach, w których potrzebne jest 

zastanowienie się i analiza sytuacji. Gdy do pracy zostaje włączone centrum intelektualne 

zamiast emocjonalnego, jego oddziaływanie jest nieefektywne, nie potrafi ono bowiem 

zrozumieć skomplikowanych uczuć i sytuacji, gdyż intelekt nie tylko nie może zrozumieć 

wielu odcieni naszych uczuć, ale nie może również zrozumieć doznań, co wyraża się w 

trudności opisania np. odczuć związanych ze słuchaniem muzyki lub smakowaniem 

dobrego jedzenia. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że większa część naszego życia 

kontrolowana jest przez centra instynktowe i ruchowe. 

Zazwyczaj centra mogą pracować bez udziału naszej świadomości, ale powinniśmy starać 

się zachować świadomość ich funkcjonowania, ponieważ powoduje to wyostrzenie ich 

działania. Proces obserwacji swoich centrów pomaga właśnie nam to osiągnąć. Nie jest 

jednak konieczne, aby działanie naszego instynktownego centrum było świadome.  

Walka z utożsamianiem 
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Omawiane w rozdziale I utożsamianie należy do najważniejszych cech człowieka, 

hamujących jego rozwój, ponieważ przeszkadza mu w obserwacji siebie. Jeżeli człowiek 

utożsamia się z tym, co obserwuje, nie może mieć do tego dystansu i właściwej oceny, tak 

jak człowiek, który, stojąc na desce, usiłuje ją podnieść. Utożsamianie jest niezwykle 

silnym stanem, który czyni człowieka psychicznie niepełnosprawnym, ponieważ przesłania 

mu cały świat. Dlatego jedną z ważniejszych zasad obserwacji jest identyfikacja stanu 

utożsamiania, ponieważ człowiek, który utożsamia się ze sobą, nie może obserwować 

siebie. Człowiek może utożsamiać się z obrazem siebie, marzeniami, z wieloma swoimi 

JA, nastrojem, emocjami – zwłaszcza negatywnymi – a także ze swoimi cierpieniami. 

Walka z utożsamianiem z własnymi cierpieniami powinna być jednym z najważniejszych 

zadań od chwili podjęcia pracy nad sobą. 

Setki form utożsamiania powinny być studiowane w toku obserwacji siebie. Jeżeli 

człowiek przez pewien czas praktykuje samoobserwację, staje się bardziej świadomy 

swoich wewnętrznych stanów i w wyniku tego będzie mógł przewidzieć stan utożsamiania, 

zanim dana sytuacja wydarzy się. 

Walka z wpływami imaginacji  

Jak wspomnieliśmy, celem samoobserwacji jest przyglądanie się dotyczącym nas faktom. 

Jednak nie jest to prosta praca. Zwykle mamy tyle wymówek, tłumaczeń, usprawiedliwień, 

że nie udaje się nam zanotować jakichś faktów źle o nas świadczących. Jeżeli jesteśmy 

skąpi, nie zauważamy tego, nie zdajemy sobie z tego sprawy, podczas gdy inni dostrzegają 

to łatwo. Jeżeli często mówimy źle o innych, również nie rejestrujemy tego. Główną 

przyczyną takiego braku świadomości swoich cech jest własna imaginacja, która 

przeszkadza nam widzieć nasze rzeczywiste cechy.  

Gurdżijew uważał, że imaginacja człowieka jest odpowiedzialna głównie za brak postępu w 

rozwoju ludzkości. Jeżeli jesteśmy przeświadczeni, że widzimy i znamy siebie, stanowi to 

przeszkodę w prawdziwym zrozumieniu siebie, imaginacja zastępuje bowiem realność, i co 

gorsza, zadowala wszystkie centra funkcjonowania człowieka. Nicoll pisze, że jeżeli 

przeciętnemu człowiekowi wspomni się o potrzebie obserwacji siebie, to 

najprawdopodobniej odpowie: „Dla mnie to nic nowego, zawsze siebie obserwuję”
12

. Ale 

właśnie tacy ludzie nie zmieniają się, ponieważ wyobrażają sobie, że wiedzą o sobie 

wszystko.  
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W pierwszym rozdziale przedstawiony był wpływ imaginacji na zachowanie człowieka. W 

wyniku imaginacji każdy tworzy swój własny obraz siebie, uważając się np. za człowieka 

tolerancyjnego lub twardego itp. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy tymi lwami czy orłami z 

bajeczki o czarowniku lub co najmniej przyjemnymi i szanowanymi ludźmi. Powstaje 

jednak pytanie, czy te wyimaginowane obrazy odzwierciedlają rzeczywistość. W 

większości przypadków można powiedzieć, że jest na odwrót: człowiek uważający siebie 

za miłosiernego jest niemiłosierny, a człowiek uznający się za mądrego jest głupi itd. 

Ważnym krokiem w naszej pracy jest dostrzeżenie własnego wyimaginowanego obrazu i 

zdanie sobie sprawy z jego istnienia. Musimy być w pełni świadomi tego obrazu. Nie 

powinniśmy go jednak niszczyć, dopóki nie zaakceptujemy zaistniałej w nas „nowej wizji”, 

bardziej zgodnej z rzeczywistością. Stopniowo przestaniemy lubić starą wizję siebie, 

zaczniemy się od niej oddalać i wtedy utraci ona nad nami hipnotyczną władzę. W pewnym 

punkcie, kiedy zdamy sobie w pełni sprawę, że jesteśmy zupełnie inni niż nasze o sobie 

wyobrażenia, utracimy je na zawsze.  

Aby utracić iluzje dotyczące nas samych, powinniśmy stale zadawać sobie pytania: Czy 

rozpoznaję swój stan świadomości? Czy decyduję o tym, kiedy być świadomym? Jak długo 

mogę być świadomy? Czy oszukuję siebie, kiedy uważam, że robię co chcę? Czy nie 

jestem niewolnikiem sytuacji? Czy robię to, co zamierzałem robić? itp. Gdybyśmy starali 

się uczciwie przeanalizować te pytania i odpowiedzieć na nie, być może dotarłyby do nas 

przebłyski świadomości, że coś nie jest tak, jak uważaliśmy. Postawione tu pytania dotyczą 

najbardziej czułej i ważnej części osobowości –opinii o sobie, to jest naszego wysokiego o 

sobie mniemania i uprzywilejowanej pozycji na świecie. Jakiekolwiek próby podważania 

tej pozycji zazwyczaj budzą u ludzi nieugięty opór i wrogość.  

Walka z własną imaginacją jest bardzo trudnym zadaniem i potrzeba na nią wiele czasu. 

Nawet obserwacja swojej imaginacji nie jest łatwa, ponieważ gdy człowiek próbuje to 

robić, imaginacja przestaje funkcjonować. Jest to spowodowane tym, że człowiek, dzięki 

samoobserwacji staje się świadomy siebie, a ten stan zmniejsza siłę imaginacji. Według 

Gurdżijewa, imaginacja jest najważniejszą siłą oddziaływującą  na ludzkość i jest 

odpowiedzialna za większość zła na Ziemi. Uważa on, że możemy ograniczyć jej 

znaczenie, kształtując w toku samoobserwacji specjalną, świadomą pamięći, która  będzie 

niwelowała  naszą nierealną, sentymentalną i imaginacyjną pamięć. 

Gurdżijew podkreślał, że wyobraźnia niszczy w nas motywację doskonalenia siebie. Czemu 

mamy się zmieniać, skoro nie widzimy potrzeby tego, skoro nie znamy swego 
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prawdziwego obrazu, swego prawdziwego zachowania, swojej realnej sytuacji. Pracować 

nad sobą zaczniemy dopiero wtedy, gdy utracimy te wszystkie iluzje. Ale iluzje możemy 

tylko utracić w wyniku pracy nad sobą, i na tym polega to „błędne koło”.  

Praca nad naszymi JA 

Aby zacząć obserwowanie siebie, człowiek musi wyrwać się spod panowania swoich 

wyimaginowanych JA, ponieważ w przeciwnym razie będzie trwał w iluzji posiadania 

jednego JA, co stanie na przeszkodzie właściwego rozpoczęcia obserwacji. Na początku, 

zamiast obserwować indywidualne JA, których jest bardzo wiele, łatwiej jest obserwować 

grupy JA. Nasza osobowość składa się z szeregu grup i każda z nich zawiera wiele JA. 

Jedne grupy odpowiedzialne są za nasze życie zawodowe lub publiczne, inne za życie 

rodzinne itd. Jak już podaliśmy, do efektywnej obserwacji siebie konieczne jest 

wytworzenie na swój użytek JA obserwującego, które zawsze powinno znajdować się na 

zewnątrz naszych pozostałych JA, aby je efektywnie i bezstronnie rejestrować. Można 

powiedzieć, że obserwujące JA jest jak szpieg pracujący w twierdzy nieprzyjaciela, 

usiłujący „fotografować” pozostałe JA. W praktyce „fotografowanie” innych JA nie jest 

łatwe, ponieważ niektóre JA mają hipnotyczną władzę nad nami, jak na przykład 

podejrzliwe JA. Kiedy obserwujące JA jest słabe i nie jest usilnie wspierane przez wolę 

człowieka, może utożsamiać się z innymi JA, takimi jak zawiść, zazdrość czy chęć zemsty, 

i zupełnie nie spełniać swojej roli, to znaczy nie będzie zdolne tych JA identyfikować. 

Cechą najbardziej niebezpieczną jest podejrzliwość, ponieważ wywiera olbrzymi wpływ na 

ludzi. Wyzwala ona negatywne uczucia i prowadzi do nieprzyjemnych wniosków. Ciągłe 

podejrzewanie intencji i działań innych ludzi, zwłaszcza najbliższych, może być najbardziej 

destrukcyjną siłą w naszym życiu. Podejrzliwe JA są bardzo niebezpieczne, ponieważ 

bardzo trudno uwolnić się od ich wpływu. Tworzą na swój użytek system mentalny oparty 

na fałszu. Podejrzliwe JA zmieniają fakty po to, aby je dopasować do swojej teorii. W tym 

samym celu zmieniają też pamięć, aby wszystko pasowało do ustalonej koncepcji 

wydarzeń. Mogą również zaangażować centrum intelektualne, aby stworzyć własne 

przekonujące argumenty. Mogą spowodować, że człowiek będzie żył w wymyślonym, 

nierealnym świecie. Podejrzliwe JA w emocjonalnym centrum wywołują specyficzne silne 
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negatywne uczucia, które różnią się od zazdrości*, zawiści czy nienawiści
13

. Jeżeli 

człowiek im się podda, zagrabią całe jego życie wewnętrzne i zmienią je w piekło.  

W walce z podejrzliwymi JA musimy zachować pewną równowagę pomiędzy 

podejrzliwością i łatwowiernością. Usunięcie podejrzliwych JA nie powinno wpłynąć na 

naszą prawidłową ocenę otrzymywanych informacji i nie znaczy, że będziemy każdemu 

ślepo wierzyć. Powinniśmy zawsze ocenić wiarygodność źródła informacji, korzyści 

płynące dla osób przekazujących informacje, a kiedy mamy wątpliwości, powinniśmy 

sprawdzić otrzymane dane. 

Inna grupa JA oparta jest na oszczerstwie. Te JA przejawiają się w różnych formach 

oczerniania, oszczerstwa i zniekształcania prawdy. Są szczególnie niebezpieczne, gdyż 

mogą obrócić się przeciwko „swojemu panu” – ich posiadacz zacznie oczerniać sam siebie. 

Wtedy zmieniają to, co człowiek myśli o sobie, jego szacunek do siebie, poczucie własnej 

wartości i niszczą go wewnętrznie.  

JA, które należą do grup podejrzliwości, oszczerstwa, nienawiści, zemsty, zawiści, 

zazdrości i tym podobnych, są bardzo w nas zakorzenione i w praktyce trzeba z nimi 

walczyć przez całe życie.  

Grupa JA powodujących zamartwianie się wywołuje wewnętrzne napięcia, wprowadza w 

stan dyskomfortu psychicznego, a nawet depresji. Kiedy jest ona bardzo rozwinięta, może 

nawet zdominować całe życie człowieka. Szkodliwość tych JA jest bardzo duża, ponieważ 

ich działanie skierowane jest przeciwko samemu człowiekowi i ujawnia się niemal przy 

każdej okazji. Wszystko może spowodować zamartwianie się, np. zdrowie, praca, 

pieniądze, interesy, czy rodzina. Nicoll pisze, że te JA są jak muchy – siadają na 

czymkolwiek, wszystko może być bowiem przedmiotem zamartwiania się
14

. Obserwacja 

tych JA pomoże nam zobaczyć, jak one funkcjonują, jak i kiedy nami rządzą. Początkowo 

możemy ich nie widzieć u siebie, ale na pewno zobaczymy je u innych ludzi. 

Komplikujące JA są podobne do JA powodujących zamartwianie się. Pod ich wpływem 

wszystko wydaje się znacznie trudniejsze, niż jest w rzeczywistości. Kierują one naszą 

uwagę w stronę spraw nieistotnych i trywialnych. Celem ich jest utrudnianie nam życia 

przez wyolbrzymianie spraw, piętrzenie trudności, wynajdywanie niebezpieczeństw, 

                                                 
*
 Jest wiele przyczyn zazdrości – sława, majątek, powodzenie, itp. Potocznie rozumiana zazdrość na 

tle seksualnym wynika nie tylko z podejrzliwego JA, ale i innych czynników. 
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dowodzenie niemożliwości realizacji czegokolwiek. Powodują one nieporozumienia 

między ludźmi i opóźnienia w osiągnięciu wspólnych celów. 

Sensacyjne JA lubią robić sceny, awantury, powodują niepotrzebne podniecenie i często 

prowadzą do histerii. Ich celem jest wyolbrzymianie wszystkiego i przejaskrawianie 

sytuacji. To one prowadzą do utraty kontroli nad sobą. Działają głównie w centrum 

emocjonalnym, ale przejawiają się również w innych centrach. W centrum ruchowym 

powodują gwałtowną gestykulację, a w centrum intelektualnym wykrzykiwanie, np. „Ja 

mam tego dosyć!”. Są naszymi wrogami, ale ludzie je lubią, bo dają poczucie teatralności, 

pomagają „ulżyć sobie” i są dobrym sposobem na zastraszenie i panowanie nad innymi. 

Są również JA, które hołubią choroby i przyciągają je. Nałóg chorowania może powstać już 

w dzieciństwie jako efekt okazywania dzieciom troski i miłości tylko w okresach choroby. 

Ludzie lubią te JA, ponieważ dają im poczucie wartości, że tak dzielnie znoszą cierpienia. 

Choroby są często idealną wymówką i usprawiedliwieniem własnej bierności w wielu 

sytuacjach wymagających działania czy pracy. Gurdżijew uważał, że 80 proc. chorób ma 

podłoże psychiczne, to znaczy jest spowodowane przez nasze JA. 

Oczywiście nie mamy tylko szkodliwych ale i wiele dobrych i użytecznych JA, które mogą 

być wcześnie uformowane, ale niestety giną na skutek braku pielęgnacji i rzadkiego do nich 

się odwoływania. Są to na przykład JA lubiące muzykę, poezję, literaturę, itp., które 

zanikają z powodu naszej niechęci do wysiłku lub wpływu otoczenia. Do ważnych JA 

należą charytatywne JA dające pomoc innym ludziom i JA odpowiedzialne za losy nasze i 

innych itp. Musimy zaobserwować i zadbać o te użyteczne i ważne JA, nie zapominając o 

JA związanych z pracą nad sobą i rozwojem świadomości. 

Wymieniona lista nie zawiera oczywiście wszystkich JA, które powinniśmy obserwować, 

ale daje wyobrażenie jak wiele ich istnieje. Obserwacja, ocena i zrozumienie mechanizmów 

odczuć i zachowań, czyli swoich licznych JA, stopniowo będzie prowadziła do tworzenia 

się rzeczywistego obrazu nas samych i naszego prawdziwego JA. Trzeba pamiętać o tym, 

że nie można zmienić tego czego się nie zaobserwowało, ponieważ obserwować znaczy w 

praktyce to samo co poznać. 

Do zilustrowania rozwoju człowieka Gurdżijew używa wschodniej paraleli o pałacu 

pełnym służby. Porównuje on nasze JA do zachowania się służby w pałacu, w którym nie 

ma rządcy, wobec tego każdy robi co mu się podoba. W wyniku obserwacji siebie zaczyna 

wytwarzać się w nas pewien rodzaj kontroli, którą Gurdżijew nazywa wyborem zastępcy 

rządcy
15

 spośród służących. To znaczy, że bardziej świadome JA zaczyna przejmować 
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kontrolę. Zastępca ten zaczyna stopniowo wprowadzać porządek w pałacu i nie dopuszcza 

do „rządzenia się” indywidualnym JA. Wybór zastępcy rządcy i jego praca przygotuje 

pałac do przyjścia prawdziwego rządcy, a ten z kolei przygotuje go na przyjście Pana. 

Przyjście Pana w tej przypowieści symbolizuje zaistnienie prawdziwego JA człowieka. 

Walka z negatywnymi emocjami 

Człowiek nie może posunąć się nawet na krok we własnym rozwoju, dopóki nie zacznie 

obserwować i walczyć z negatywnymi emocjami. U ich podłoża leży agresja i 

egocentryzm. Na domiar złego pozostające pod wpływem tkwiących w nas negatywnych 

emocji, centrum emocjonalne nie może brać udziału w naszej pracy nad sobą. Należy więc 

ją rozpocząć od sporządzenia listy negatywnych emocji tkwiących w nas. Powinna ona 

zawierać różne stany depresji, żalu nad sobą, urazy, poczucia krzywdy, wiele rodzajów 

nienawiści, form zadowolenia z siebie, zadowolenia z czyjegoś nieszczęścia i pogardy dla 

innych. Każda z nich sączy w nas swoją truciznę, która niszczy nam życie. Trzeba też 

dołączyć do tej listy wygórowane poczucie własnych zalet i zasług, które może wyzwolić w 

nas uwzględnianie. Każdy z nas jest niewolnikiem swoich negatywnych stanów, i co 

gorsza, często nawet je bardzo lubi, dlatego walka z nimi jest umożliwia tylko ciągła 

obserwacja siebie.  

Negatywne emocje są gorzej niż bezużyteczne, gdyż pochłaniają naszą energię, czas i mają 

niszczące wpływy na psychikę, dlatego musimy skoncentrować się na tym, aby jak 

najszybciej zapobiec ich oddziaływaniu. Sytuacja staje się bardzo trudna, gdy utożsamiamy 

się z negatywnymi emocjami, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich obserwować. W takim 

stanie cała nasza psychiczna energia jest zużywana przez negatywne emocje i nie wystarcza 

jej do naszego rozwoju.  

W zwalczaniu negatywnych emocji przeszkadza nam również wyobraźnia. Ludzie, którzy 

mają wysokie o sobie mniemanie, na przykład wyobrażają sobie, że są przyjacielscy, 

tolerancyjni, przystępni, towarzyscy, przebaczający itd., nie zdają sobie sprawy, że to tylko 

wyobrażenia, pod którymi kryje się olbrzymia warstwa negatywnych emocji. Nasze 

stosunki z innymi ludźmi, a szczególnie w małżeństwie mogą być bardzo łatwo niszczone 

przez negatywne emocje. Nicoll pisał:  

„Emocjonalne życie mężczyzny i kobiety jest całkowicie zniszczone przez obecność wielu 

form negatywnych emocji. Jak można spodziewać się, aby ludzie, którzy od wczesnego 
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dzieciństwa naśladują i nasiąkli wszelkiego rodzaju negatywnymi emocjami, mogli żyć 

razem?”
16

 

Aby pozbyć się negatywnych emocji, musimy nie tylko je obserwować, ale również 

analizować i w pełni rozumieć. Musimy być w pełni świadomi istnienia swoich 

negatywnych emocji i uprzedzać ich narastanie. W czasie konfliktu czy awantury jest już za 

późno na kontrolowanie negatywnych emocji, dlatego konieczne jest wypracowanie metod 

ich zapobiegania. Na przykład niektóre intelektualne JA niezależne od centrum 

emocjonalnego są w stanie spojrzeć na sytuację konfliktową bez emocji, to znaczy 

obiektywnie. Jeżeli spowodujemy, że te JA będą kontrolowały nasze zachowanie, to 

będziemy mogli rozładować napiętą sytuację i zapobiec negatywnym emocjom. Bardzo 

ważne jest również zrozumienie genezy negatywnych emocji: nie powstają one z winy 

innych zachowujących się niewłaściwie ani z powodu dotykających nas trudnych 

okoliczności, ale zawsze powstają wewnątrz nas, ponieważ na to pozwalamy. W 

codziennym życiu prawie na każdym kroku spotykamy ludzi nieprzyjemnych, 

ordynarnych, napastliwych, negatywnie nastawionych itp., ale nie możemy im pozwolić, 

aby to oni rządzili naszymi emocjami, przez przyzwolenie stajemy się bowiem 

niewolnikami tych ludzi. 

Zasady czwartej drogi mówią nam: „masz prawo nie być negatywnym”, a nie „nie masz 

prawa być negatywnym”. Czwarta droga daje realistyczne wskazówki, które powinniśmy 

starać się spełniać. Człowiek z wieloma JA nie może nie mieć negatywnych emocji i w 

związku z tym takie wymagania byłyby nierealistyczne i zniechęciłyby zwolenników tej 

drogi. Wybierając ją, nie jesteśmy zmuszani do robienia tego, co niemożliwe do spełnienia 

na danym poziomie rozwoju człowieka.. 

Po pewnym czasie obserwowania swoich negatywnych emocji zaczniemy odczuwać 

pewien „niesmak” i to właśnie będzie miernikiem naszego rozwoju. Czasem potrzeba wiele 

lat pracy, aby przestać lubić swoje negatywne emocje i zacząć pozbywać się ich. 

Pamiętanie siebie 

W miarę jak poznajemy siebie, swoje przyzwyczajenia, nałogi, reakcje emocjonalne, 

sposoby myślenia i swoje różne JA, od czasu do czasu doświadczamy przebłysków innego 

poziomu świadomości. Stan ten Gurdżijew nazywa „pamiętaniem siebie”. Prowadzi ono do 

trzeciego poziomu świadomości, nazwanego w rozdziale I świadomością siebie. Jest to 

świadomy wysiłek postrzegania siebie jako całości, odczuwania swojego jednego JA, w 
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czasie gdy obserwujemy zewnętrzne wydarzenia i swoje wewnętrzne stany. Jest to stan 

obudzenia się nie tylko ku światu, ale i ku sobie. Pamiętanie siebie ma wiele poziomów i 

dlatego każdy może indywidualnie, na swoim poziomie, praktykować i rozumieć 

pamiętanie siebie. Proces ten jest nie tylko obserwacją siebie, ale zawiera też elementy 

koncentracji i skupienia wewnętrznego i dlatego jest to stan bardzo trudny do opisania. 

Równie trudno opisać smak soli, ale gdy jej raz spróbujemy, już zawsze będziemy go znali.  

Przykładem pamiętania siebie może być stan lub sytuacja podczas której robimy coś 

niewłaściwego, np. utożsamiamy się z jakimś uczuciem. Zdajemy sobie wówczas z tego 

sprawę i możemy zaprzestać utożsamiania. Nicoll do określenia pamiętania siebie używa 

paradoksu, mówiąc, że „pamiętanie siebie polega na pamiętaniu tego, czym nie 

jesteśmy”
17

. Ma on na myśli to, że powinniśmy zapomnieć na chwilę, jacy w 

rzeczywistości jesteśmy, zapomnieć o wielu swoich JA, swym uwzględnianiu i o wielu 

innych szkodliwych dla własnego rozwoju nawyków. Człowiek powinien zacząć 

odczuwać, że istnieje stan świadomości ponad codzienną rzeczywistością. Gurdżijew 

powiedział: „Człowiek powinien pamiętać siebie, ale którego siebie?” Znaczy to, że 

powinien pamiętać tego siebie, który zna swoją nicość. 

Nicoll tak mówi o procesie pamiętania siebie:  

„Kiedy człowiek pamięta siebie, to stara się nie utożsamiać ze swoją osobowością. 

Poszukuje innego odczucia i percepcji siebie. Szuka nie wiedzy o sobie, ale wyjścia z 

siebie. Staje się pasywny. Pragnie otrzymać coś, co nie było mu dane. Pragnie wznieść się 

ponad siebie – ponad swoje szumy – ponad wewnętrzny zgiełk negatywnych emocji, 

żalów, strachów, podejrzliwości, zmartwień, niepokojów, różnych trosk, zdobywania 

pieniędzy, zawodowych i biznesowych podnieceń, ponad dziwaczne próżności i 

zarozumiałości, fałszywe oceny siebie i fałszywe oceny innych. Próbuje znaleźć coś w 

sobie, co nie jest żadną z tych rzeczy ani z tysiąca innych rzeczy stworzonych w nim przez 

życie”
18

.  

W pełnym stanie pamiętania siebie powinny uczestniczyć wszystkie centra, ponieważ jeżeli 

uczestniczy tylko jedno lub dwa, pozostałe centra mogą zakłócić ten proces. Trzeba 

podkreślić, że pamiętanie siebie nie jest bezpośrednio związane z centrami funkcjonowania, 

ale leży ponad nimi i nie zakłóca pracy centrów, ale nawet wyostrza ich działanie. W 

początkowym okresie pracy nad sobą nie mamy kontroli nad centrami – emocjonalnym i 

instynktownym – dlatego musimy dążyć do osiągnięcia choćby częściowego pamiętania 

siebie przy pomocy centrum intelektualnego, nad którym sprawujemy pewną kontrolę. W 
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początkowym stadium pracy nie jesteśmy w stanie kontrolować swojego zachowania, 

imaginacji czy oszukiwania siebie, ale możemy kontrolować własne myśli. Myślenie więc 

może stworzyć właściwą atmosferę do pamiętania siebie, ale konieczne jest 

wyeliminowanie niepotrzebnych myśli, na przykład prowadzących do utożsamiania się. 

Stopniowo pamiętanie siebie przestaje ograniczać się jedynie do centrum intelektualnego i 

zaczyna obejmować inne centra i wtedy zaczyna się proces obudzenia, prowadzący do 

trzeciego stanu, to jest świadomości siebie, który jest początkiem i końcem procesu 

rozwoju świadomości.  

Jednym z ćwiczeń ułatwiającym pamiętanie siebie jest dążenie do zaprzestania myślenia, 

odcięcia się od wszystkich swoich myśli. Jest to ogromnie trudne do spełnienia i 

początkowo udaje się trwać w tym stanie jedynie przez kilka minut. Aby okres ten 

wydłużyć, potrzeba silnej woli, dużo energii i wmawiania sobie, że „nie chcę o niczym 

myśleć”.  

Jednym z najważniejszych celów pamiętania siebie jest wydobycie i ukształtowanie 

prawdziwego JA. Droga doń zaczyna się od obserwacji siebie.  Prawdziwe JA znajduje się 

na wyższym i głębszym poziomie niż zwyczajne i codzienne JA, i każdy  ma możliwość 

dotarcia i skontaktowania się z nim. Należy ono do wyższych centrów funkcjonowania i 

rozumie ich język, podczas gdy zwyczajne JA nie mają możliwości komunikacji z 

wyższymi centrami. Prawdziwe JA jest tym, czym człowiek naprawdę jest i dlaczego 

istnieje. Dotarcie do niego należy do przełomowych momentów i najważniejszych 

osiągnięć w rozwoju człowieka. Gurdżijew kiedyś powiedział: „za prawdziwym JA kryje 

się Bóg”
19

.  

Pamiętanie siebie wprowadza nas w nowy stan świadomości, w którym nie jesteśmy już 

podatni na sugestie, nie poddajemy się łatwo podnietom przemijających chwil. Nie 

będziemy już w stanie robić tego, co poprzednio w niższym stanie świadomości, na 

przykład utożsamiać się, ponieważ zdajemy sobie sprawę z mechanizmów swego 

funkcjonowania, dzięki czemu zaczynamy uwalniać się od ich wpływów. Zaczynamy 

prowadzić życie bardziej świadome, nabierać dystansu do życia i w pewnym sensie 

separować się również od swoich nabytych JA. Używając podanej już paraleli Gurdżijewa 

o pałacu pełnym służby, stan pamiętania siebie odpowiada wprowadzeniu do pałacu 

prawdziwego rządcy, który zaczyna kontrolować wszystkie nasze JA. Kiedy rządca zacznie 

sprawować pełną kontrolę, pałac będzie gotowy na przyjęcie Pana, czyli prawdziwego JA.  



 164 

Na początku będziemy zdolni tylko do przebłysków pamiętania siebie, ale w miarę 

akumulowania się efektów tego procesu rośnie również wiedza o nas samych i swoim 

zachowaniu. Pojawiają się nowe relacje wewnętrzne, które są wynikiem walki między 

esencją i osobowością. W wyniku tej pracy wydobywamy na powierzchnię fakty dotyczące 

swego funkcjonowania i osobowości. Sprawia to, że osobowość traci władzę nad nami i 

zmniejsza się jej uścisk dławiący esencję. Utożsamianie nie jest już nieuniknione; można 

rozpocząć pracę wymagającą większego stopnia kontroli siebie. Dotyczy ona stosunków z 

innymi i wzajemnego oddziaływania między ludźmi. I jest to jest już następna faza pracy 

nad sobą. 

Druga faza pracy 

Niewyrażanie negatywnych emocji 

W drugiej fazie pracy zaczynamy stosować w praktyce, to jest w relacjach z innymi ludźmi, 

to, co opanowaliśmy w fazie pierwszej, to znaczy wykorzystujemy całą wiedzę o sobie 

wynikającą z obserwacji i pamiętania siebie. Pierwszą ważną zasadą fazy drugiej, którą 

musimy wprowadzić w życie, jest niewyrażanie negatywnych emocji, zwłaszcza w 

stosunku do innych. Nie jest ono równoznaczne z ich stłumieniem, wręcz przeciwnie. W tej 

fazie jesteśmy już zdolni obserwować swoje negatywne emocje, nie utożsamiając się z 

nimi, zrozumieć ich pochodzenie i zachować związane z nimi myśli dla siebie bez 

przekazywania ich innym. Nieokazywanie negatywnych emocji jest zadaniem bardzo 

trudnym, które potęguje walkę między esencją i osobowością, co jest dla nas bardzo 

nieprzyjemne. Nicoll tak to tłumaczył swoim studentom:  

„Przypomnę wam pierwszy stopień – mianowicie: nie musimy lubić [ludzi], ale przestać 

nie lubić ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami. To jest praktyczny punkt 

wyjściowy… Później, kiedy poczujesz obecność negatywnych emocji w sobie jako obcą 

substancję, tak ostro jak ból brzucha, wówczas zaczniesz poszukiwać [rozwiązania] z 

własnej inicjatywy i zaczniesz pracować nad sobą, aby przekształcić swój stan wewnętrzny 

dla polepszenia własnego wewnętrznego zdrowia”
20

. 

Studiowanie emocjonalnych odruchów, obserwacje i analiza zachowania są zasadniczymi 

metodami pracy również współczesnej psychoanalizy i były stosowane od jej zarania. Praca 

na czwartej drodze radykalnie różni się od psychoterapii, grup wzajemnej pomocy i innych 

grup samorozwoju tym, że traktuje negatywne emocje człowieka jako niepotrzebne. 

Gurdżijew twierdzi, że emocje te mogą być stłumione bez ryzyka powstania niechcianych 
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zachowań kompensujących. Ważne jest zrozumienie, że nie zostają one automatycznie 

tłumione, a jedynie obserwowane wewnętrznie, co pozwala na zablokowanie ich 

zewnętrznego wyrażania.  

Naszym ostatecznym celem powinno być nie tylko niewyrażanie negatywnych emocji, ale 

całkowite ich usunięcie ze swojego życia. Jest to jedno z najważniejszych zadań, ponieważ 

jeżeli negatywne emocje przynoszą nam zadowolenie, to powodują, że jesteśmy całkowicie 

odcięci od wyższego centrum emocjonalnego i intelektualnego
21

, a przez to od uzyskania 

prawdziwego JA. Negatywne myślenie o innych jest równie szkodliwe jak negatywne 

zachowanie, dlatego konieczna jest jak najszybsza jego eliminacja.  

Świadoma praca 

Kolejny etap pracy nad rozwojem świadomości polega nie tylko na poznaniu i pamiętaniu 

siebie, ale również na pracy dla innych. Kryje się pod tym zupełnie inne rozumienie pracy. 

Gurdżijew nazywa ją pracą świadomą. Czym ona charakteryzuje się? Jaki rodzaj pracy 

można tak nazwać? Czym się różni praca świadoma od zwykłej?  

Wszystkie stworzenia, które żyją na Ziemi, muszą wkładać swój wysiłek, aby spełnić 

wymagania Natury, chcąc utrzymać się przy życiu. Produkowanie żywności, 

zabezpieczenie schronienia, troska o dzieci itp. to podstawowe zadania człowieka, ale nie 

można ich uznać za pracę świadomą, ponieważ jej wykonywanie jest koniecznością. 

Również starania wynikające z naszej natury i prowadzące do poprawy życia, do tego, aby 

coś osiągnąć, aby stać się mądrzejszym, lepszym, silniejszym lub uwolnić się od nałogów, 

nie należą do świadomej pracy. Żadna, nawet najcięższa praca, którą wykonujemy, aby 

uzyskać jakąś nagrodę lub satysfakcję, nie może być uznana za pracę świadomą. Praca 

świadoma to ta, którą wykonujemy bez względu na jakiekolwiek korzyści własne. 

Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami pracy, to znaczy pracy świadomej i wynikającej 

z naszej natury, nie jest odczuwana instynktownie. Pierwszym warunkiem świadomej pracy 

jest rozróżnienie pomiędzy tym, co trzeba zrobić dla innych, od tego, co zrobić chcemy. 

Tylko wtedy jeżeli robimy to, co trzeba zrobić, ponieważ ktoś potrzebuje tego, a nie robimy 

dlatego, że chcemy coś zrobić, wyzwala nas od egoizmu. Jeżeli pracujemy dla siebie, to 

zawsze jest to połączone z zadowoleniem z czegoś w nas samych, dlatego skażone jest 

egoizmem. 

Spróbujmy zilustrować koncepcję świadomej pracy, rozważając dwa przypadki.  
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Dla własnej satysfakcji anonimowo przeznaczamy na cel dobroczynny nasze ciężko 

zarobione pieniądze, czyli pośrednio swoją pracę. Jednak nie będzie to wchodziło w zakres 

pracy świadomej, gdyż pobudką do tego działania była własna satysfakcja. Dajemy komuś 

pieniądze na oczach świadków, dajemy, bo ktoś jest w potrzebie i trzeba mu pomóc, nie dla 

pokazania swego dobrego serca. W tym przypadku wykonujemy pracę świadomą i bez 

znaczenia jest fakt, że wiele osób wie o tym.  

Czyli praca świadoma, pomagająca rozwijać własną świadomość jest określona przez 

wewnętrzną motywację, a nie przez to, co inni o nas myślą. Ideę świadomej pracy 

Gurdżijew zawsze łączył z „pomocą” dla przyszłości. Siewca sieje ziarno, ale ktoś inny 

będzie zbierał plony. Połączenie z przyszłością jest istotną cechą pracy świadomej.  

Waga pracy świadomej podkreślana jest już w ewangelii. W kazaniach na górze Jezus 

wyraźnie mówi o konieczności pracy, z której nie czerpiemy żadnej satysfakcji: „Baczcie 

też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. (…) Ale ty, 

gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica”
22

. 

Rola cierpienia w rozwoju człowieka 

Asziata Szymasz uczył, że droga do prawdziwej świadomości prowadzi przez świadomą 

pracę i intencjonalne cierpienia*. Dlatego ważne jest zarówno zrozumienie świadomej 

pracy, jak i intencjonalnego cierpienia, szczególnie dlatego, że ludzie bardzo cierpią i mogą 

uważać, że wszystkie ich cierpienia dają takie same korzyści. W trakcie pracy nad sobą 

musimy różnicować cierpienia, których doznajemy, i traktować je w różny sposób. 

Gurdżijew rozróżnia następujące grupy cierpień: mechaniczne, nieświadome, świadome i 

intencjonalne. Podział ten nie jest zbyt ścisły; niektóre z nich można zaklasyfikować 

jednocześnie do dwóch grup. W czasie obserwacji siebie powinniśmy określić, do jakiej 

grupy nasze cierpienia należą, i odpowiednio je traktować. 

Cierpienia mechaniczne 

Do tej grupy zaliczamy wszystkie cierpienia wyzwalane przez nas samych, to znaczy te, 

które wynikają z naszego stosunku do innych ludzi lub sytuacji, w jakich się znajdujemy. 

Są to cierpienia bardzo subiektywne i bardzo indywidualne, to znaczy że nikt inny poza 

nami ich nie zrozumie. Ich pochodzenia należy szukać w swych niekontrolowanych 

negatywnych emocjach, dlatego nasze życie jest nimi wypełnione. Stanowią one bowiem 

nierozłączną część naszej osobowości. Do tej grupy należą wszystkie negatywne emocje: 

                                                 
*
 Zobacz rozdział III. 
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wewnętrzne uwzględnianie tego, co inni o nas myślą, jak nas traktują, wszystkie 

wewnętrzne obrachunki z innymi, pamięć doznanych krzywd i niesprawiedliwości, 

poczucie prześladującego nas pecha, dotkliwych zrządzeń losu i inne. Za przykład mogą 

służyć odczucia mężczyzny, który nigdy nie spotkał rozumiejącej go kobiety; odczucia 

kobiety, która nie wyszła za mąż lub nie ma dzieci, albo ma niedobrego męża; 

przeświadczenie, że nigdy nie byliśmy rozumiani przez swoich rodziców, małżonków, 

dzieci itp. Lista cierpień mechanicznych jest długa i bardzo indywidualna. Uzupełnia ją 

lista rozważań zaczynających się od „gdyby”: gdybym miał więcej szczęścia, gdybym była 

piękniejsza, zgrabniejsza, gdybym spotkał właściwych ludzi, gdyby wojna nie wybuchła, 

gdyby nie było komunizmu, gdybym miał więcej pieniędzy itd., to moje życie byłoby 

wspaniałe. Inną formą cierpienia mechanicznego jest poczucie przegranej i niepowodzenia. 

Zdarza się, że ktoś, kto unikał w życiu solidnego wysiłku i przegrał, w dziwny sposób jest z 

tego zadowolony. Wie, że już nie musi stawiać czoła dalszym przeciwnościom, nie musi 

działać, walczyć i ryzykować. Cierpienia te należą do oszukańczych i muszą być zwalczane 

na początku pracy, choć trzeba powiedzieć, że cierpienia mechaniczne są oszukańcze tylko 

wtedy, gdy do nich nie przyznajemy się.  

Obserwując siebie powinniśmy zidentyfikować swoje mechaniczne cierpienia i starać się je 

jak najszybciej usunąć. Cierpienia, które przynoszą nam jakąś dziwną satysfakcję lub do 

których jesteśmy przyzwyczajeni, są najtrudniejsze do wykorzenienia i na nich powinniśmy 

koncentrować się od samego początku pracy.  

Cierpienia nieświadome i świadome  

Do cierpień nieświadomych można zaliczyć omawiane cierpienia mechaniczne, ale teraz 

rozważmy cierpienia, które pozostają poza naszą kontrolą, to znaczy te, które nie mogą być 

usunięte z naszego życia w wyniku pracy nad sobą. Do tej grupy możemy zaliczyć 

wszystkie cierpienia powstające w wyniku wojen, klęsk żywiołowych, chorób, głodu i 

śmierci najbliższych. Mogą to być cierpienia fizyczne, takie jak ból, wyczerpanie i 

niesprawność, i cierpienia psychiczne, zaistniałe pod wpływem sytuacji zewnętrznej lub 

zadawane przez innych ludzi, znęcających się nad nami, np. strach, upokorzenie, seksualne 

wykorzystywanie i tym podobne. 

Do świadomych możemy zaliczyć te cierpienia, które świadomie akceptujemy, to znaczy 

nie walczymy z nimi, nie buntujemy się przeciwko nim. Akceptujemy je nie przez bierność 

czy lenistwo, ale świadomą decyzję. Na przykład jeżeli nie mamy pieniędzy i głodujemy, to 
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będzie to cierpienie nieświadome i dla nas bezużyteczne. Jeżeli pościmy, to jest to 

cierpienie świadome i użyteczne. Gurdżijew mówi, że cierpienie dobrowolne ma zupełnie 

inny wpływ na nas niż cierpienie przymusowe, nie zaakceptowane. Twierdzi on, że po to, 

aby cierpienie było użyteczne, musi zachodzić w kilku centrach naraz, np. w 

instynktownym, emocjonalnym i intelektualnym. Cierpienie, które oddziałuje tylko na 

jedno centrum, np. ból w centrum instynktownym lub silny żal w centrum emocjonalnym, 

może doprowadzić nas do obłędu. Cierpienia fizyczne czy psychiczne, które są 

nieświadome, mogą całkowicie zniszczyć człowieka. Te same cierpienia przyjęte 

świadomie, z pełną akceptacją, prowadzą do jego rozwoju wewnętrznego.  

Pracę nad cierpieniami świadomymi powinniśmy zacząć od cierpień najczęściej 

spotykanych, to znaczy od ukształtowania w sobie zdolności znoszenia zachowania innych 

ludzi. Gurdżijew mówił: 

 „Znosić zachowanie innych jest olbrzymią rzeczą, najtrudniejszą dla człowieka. Tylko 

idealny człowiek może to robić. Ustal swoim celem, zrób swoim Bogiem zdolność 

znoszenia zachowania jednej osoby, której nie możesz znieść bez nerwowości”
23

. 

Jeżeli zaczniemy od cierpień spowodowanych przez zachowanie innych i nauczymy się je 

znosić z pełną świadomością – co nie znaczy akceptować czyjeś złe zachowanie – zyskamy 

dystans pozwalający uniknąć zdenerwowania i napięcia, zdamy sobie sprawę z tego, że 

możemy swoje cierpienia zneutralizować. Oprócz oczywistych korzyści doraźnych 

zyskamy znacznie więcej – zrobimy kolejny krok w rozwoju swojego bytu. Akceptacja 

cierpień jest jednym z najtrudniejszych zadań, które stoją przed każdym z nas, dlatego 

trzeba zaczynać od akceptacji małych cierpień i niewygód i znosić je bez odczuwania 

negatywnych emocji. Jest to bardzo ważny krok na drodze własnego rozwoju. 

Idea świadomego cierpienia jest bardzo stara i przekazywana przez nauki ezoteryczne. Na 

temat cierpienia tego typu bardzo często mówią nauki chrześcijańskie. W wielu miejscach 

Nowego Testamentu można znaleźć tego przykłady, a do najbardziej znanych należy 

nauczanie Jezusa w czasie kazania na górze: „A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się 

złemu, a jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”
24

.  

Głębokie znaczenie cierpienia dla naszego zbawienia zawarte jest w liście św. Pawła do 

Koryntian : 

„Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku 

upamiętaniu; zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście 



 169 

szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku 

zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć”
25

. 

W cytacie tym „światowy smutek” można zinterpretować jako cierpienia nieświadome, a 

„smutek według Boga” jako cierpienia świadome. 

Cierpienie intencjonalne 

Gurdżijew określa nowy rodzaj cierpienia, które nazywa cierpieniem intencjonalnym. Jakie 

ono jest? Jest to takie cierpienie, na które narażamy się, wypełniając swoje obowiązki, 

kiedy to musimy zaakceptować związane z nimi sytuacje i napotkane problemy, niezależnie 

jakie powodują cierpienia. Prostym przykładem jest czynienie czegoś dla dobra innej 

osoby. W takiej sytuacji trzeba potrafić zaakceptować jej możliwą niewdzięczność i 

niezrozumienie naszych intencji. Intencjonalne cierpienie połączone jest ze świadomą 

pracą, którą wykonujemy bez jakichkolwiek zysków i ukrytych korzyści dla siebie, 

włącznie z korzyściami związanymi z dobrostanem psychicznym i zadowoleniem z siebie, 

dumą z cierpień, sławą i popularnością, którą może nam przynieść poświęcanie się dla 

innych. W świetle tego takie skrajne poświęcenie jak oddanie życia przez japońskich 

„kamikadze” nie można uznać za cierpienie intencjonalne.  

Cierpienie intencjonalne, które wewnętrznie akceptujemy i na które świadomie godzimy 

się, nie powinno wywoływać poczucia przymusu ani potrzeby ogromnej siły woli. Nie jest 

to cierpienie fakira, który torturuje swoje ciało i zmusza się do tego siłą woli. Do tych 

cierpień nie należy długotrwałe umartwiania ciała, celibat czy izolacja od ludzi. Są to 

cierpienia „naturalne”, które wynikają z naszej świadomej działalności, którym 

powinniśmy poddać się, tak jak pływak poddaje się prądowi rzeki i spokojnie czeka, gdzie 

go ona zaniesie. Siła woli potrzebna jest nam tylko po to, aby wytrwać i nie zboczyć z 

wybranej drogi. 

Istnieje niewiele informacji na temat przypadków intencjonalnego cierpienia, ponieważ 

osobie postronnej jest bardzo trudno ocenić, czy czyjeś cierpienie było takie właśnie. 

Dlatego prawdziwe intencjonalne cierpienie zilustrujemy, używając przykładu Buddy. 

Początkowo podążał on drogą świadomego cierpienia, pracując nad sobą metodami 

skrajnego ascetyzmu. Po pewnym czasie zdał sobie jednak sprawę, że droga ta nie 

prowadzi do wolności, ale do poddaństwa. Szukał dalej i znalazł inną drogą, która 

pozwoliła mu zobaczyć, co leży u podstaw ludzkiego zniewolenia, i wówczas uczuł się 

wolny. Zdecydował się podzielić z innymi tym, co znalazł i przez następne pięćdziesiąt lat 
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żył ciężką pracą. Jego rodzina obróciła się przeciwko niemu, a bramini odrzucili jego 

nauki. Całe życie Buddy od chwili „oświecenia” jest obrazem świadomej pracy i 

intencjonalnego cierpienia. Cierpienie to nie zostało mu narzucone. Zaakceptował on swój 

obowiązek, za który uznał konieczność przygotowania czegoś dla następnych pokoleń. Nie 

znaczy, że był nieszczęśliwym i cierpiącym człowiekiem. Wręcz przeciwnie, był pełen 

radości i humoru, mimo że jego życie obfitowało w pracę i cierpienie. 

Czy świadoma praca i intencjonalne cierpienie jest możliwe tylko dla nielicznych 

wybrańców, dla wybitnych ascetów i ich uczniów? Obecny świat jest inny, ale i potrzeby 

są znacznie większe. Jezus powiedział: „plony są olbrzymie, ale żniwiarzy mało”
26

. Każdy 

z nas ma swoje poletko, na którym może służyć. Rodzina, znajomi, sąsiedzi czy obcy 

wymagają od nas czasem ogromnej świadomej pracy i intencjonalnego cierpienia. 

Obudzenie się, śmierć i narodzenie  

Dla kogo jest świadoma praca nad sobą, o co w niej chodzi? Jest ona dla wszystkich, którzy 

nie są zadowoleni z tego, co znaleźli w życiu, którzy czują, że musi być coś więcej poza 

światowymi sukcesami lub upadkami, poza tym, czego uczono ich w szkole i w czasie 

dorastania. Każdy, kto czuje, że życie takie, jakie wiedzie, jest bez sensu, każdy, kto zdaje 

sobie sprawę z tego, że historia ludzkości to dzieje wzajemnej nienawiści i zabijania, 

każdy, kto nie znajduje wytłumaczenia tego, co się dzieje dookoła niego, zawsze może 

szukać innej wiedzy, może szukać swojej drogi, która gdzieś na pewno istnieje.  

Wraz z rozpoczęciem swoich badań każdy będzie mógł przekonać się, jak wiele jest 

materiałów wskazujących na istnienie poszukiwanej wiedzy. Pochodzi ona z różnych 

źródeł, ma jednak wspólny motyw przewodni – transformację człowieka, to znaczy 

specjalny proces jego rozwoju, dogłębnych zmian, prawdziwej ewolucji, często nazywany 

„narodzeniem się na nowo”. Aby człowiek mógł tego doświadczyć, musi najpierw umrzeć, 

to znaczy muszą zginąć niektóre nasze osobowości, musi umrzeć wewnętrzny tyran, który 

trzyma nas w więzieniu i czyni nas niewolnikiem. Jeżeli umrze w nas to, co jest szkodliwe, 

to dopiero wtedy może powstać to, co jest potrzebne do nowego życia. Narodzimy się na 

nowo, świadomi sensu życia, rozumiejący cel egzystencji na Ziemi
27

. 

Czwarta droga mówi, że człowiek, aby narodzić się, musi umrzeć, ale aby umrzeć we 

właściwy sposób, musi najpierw obudzić się. W jakim sensie ma się obudzić? Obudzenie 

się polega nie tylko na zrozumieniu, jacy jesteśmy naprawdę, jaki jest świat i inni ludzie, na 

wyrobieniu w sobie zdolności obserwacji wydarzeń dookoła nas, ale i na wytworzeniu 
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silnej wewnętrznej potrzeby zmiany siebie i usunięcia swojej fałszywej osobowości. 

Rozwój będzie zależał od jakości, siły i szczerości naszego obudzenia się. I to właśnie 

obudzenie się wymaga ogromnej osobistej pracy.  

W wielu ezoterycznych naukach wspomina się o śmierci i ponownych narodzinach. W 

Nowym Testamencie w wielu miejscach czytamy o obudzeniu: „czuwajcie i módlcie się”
28

 

bowiem uczniowie Chrystusa spali, podczas gdy On modlił się w ogrodzie Getsemani, 

„dlaczego śpicie?”
29

 , „baczcie, czuwajcie”
30

. Oczywiście nie chodzi tu o zwyczajny sen i 

obudzenie się, lecz o konieczność przebudzenia wewnętrznego, niezbędnego do zbawienia. 

Gurdżijew wielokrotnie powtarzał, że czwarta droga opiera się na ezoterycznych naukach 

chrześcijańskich, ale podkreślał, że nauki te nie są łatwo dostępne, gdyż ewangelie, chociaż 

przekazują dosłowne powiedzenia Chrystusa, były pisane, a następnie tłumaczone przez 

ludzi, którzy ich nie rozumieli. 

Zanim człowiek zacznie pracować nad obudzeniem się, musi szukać. Musi poszukiwać 

właściwej drogi, musi wiedzieć, co chce przez ten proces osiągnąć. Musi szukać 

odpowiedniego nauczyciela, który pomoże mu na tej drodze. Wysiłek poszukiwania musi 

wyjść od nas samych. Fakt, że ktoś wskaże nam drogę, da gotowe odpowiedzi, nie pomoże 

nam w rozwoju. Oczywiście nikt nie będzie szukał, jeżeli nie ma odczucia, że coś stracił, że 

czegoś mu brakuje do życia lub że sam jest zagubiony i chce znaleźć siebie –są to również 

odpowiedzi na postawione na początku pytanie: „Dla kogo jest świadoma praca nad sobą?” 

Opisany proces rozwoju wymaga osobistej pracy – „nie ma zbawienia przez pośredników” 

– i dlatego czwarta droga jest również długa i trudna jak i inne drogi. W przeciwieństwie do 

wielu guru, Gurdżijew nie oferuje szybkich wyników, złudnych nadziei, że wystarczą 

medytacje, ćwiczenia oddechu czy inne, a zmieni się to, co zostało głęboko utrwalone w 

psychice ludzkiej. Mówi on uczciwie o mozole pracy nad własnym rozwojem. 
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Rozdział VIII 

Kosmologia 

Gurdżijew w swoich naukach prezentuje całkiem inną kosmologię niż ta, która jest 

przedstawiana przez większość współczesnych religii lub tych, które przetrwały w formie 

starożytnych mitów, legend i wierzeń prymitywnych plemion. Jedynym wspólnym 

punktem, łączącym kosmologię Gurdżijewa z kosmologiami religii monoteistycznych jest 

założenie, że istnieje tylko jeden Stworzyciel, który rządzi Wszechświatem. Jednak, według    

Gurdżijewa, Wszechświat ten jest wyłącznie materialny i podporządkowany prawom 

kosmicznym odpowiadającym prawom fizyki czy chemii. Bóg Gurdżijewa nie jest 

umiejscowiony w niebie ani nie jest wytworem procesu myślowego ludzi. Istnieje on w 

centrum Wszechświata materialnego – w miejscu, które Gurdżijew nazywa Najświętszym 

Absolutem Słońca. 

Genesis 

Na początku Wszechświat był jedynie przestrzenią wypełnioną materią pierwotną 

eternokritno, w której istniał tylko Najświętszy Absolut Słońca, a wraz z nim Stworzyciel. 

Egzystencja ta trwałaby w nieskończoność, gdyby Stworzyciel nie ustalił, że Absolut 

Słońca bardzo powoli, prawie niedostrzegalnie zmniejsza się. Proces ów był spowodowany 

przez Heropas, zdefiniowany jako „nieubłagany upływ czasu”*, pozostający poza kontrolą 

Stworzyciela. Heropas jest nieuniknionym składnikiem istnienia i główną przyczyną 

rozkładu Wszechświata. W wyniku tego procesu Absolut Słońca w końcu rozpłynąłby się 

w pustej przestrzeni kosmicznej1. Używając bardziej naukowej terminologii, można 

powiedzieć, że zmniejszanie się Absolutu Słońca było spowodowane zwiększaniem się 

entropii**. 

Aby zatrzymać ten nieodwracalny proces rozkładu, Stworzyciel musiał powołać do 

istnienia nowy Wszechświat, nazwany Makrokosmosem, w którym działały nowe prawa. 

Aby to zrobić, musiał zmienić działanie dwóch pierwotnych podstawowych praw 

Triamazikamno – prawo Trzech; i Heptaparaparszinok – prawo Siedmiu. Prawa te odnosiły 

                                                 
*
 Heropas omawiany jest w dalszej części tego rozdziału, zatytułowanej Względne pojęcie czasu. 

**
 Wzrost entropii określony jest przez drugie prawo termodynamiki, które mówi, że entropia 

izolowanej przestrzeni zawsze wzrasta, co w praktyce znaczy, że rozkład energii (temperatury) 

wyrównuje się z upływem czasu. Gorące miejsca powoli ochładzają się, a zimne ocieplają, w ten 

sposób temperatura w całej przestrzeni wyrównuje się. 
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się tylko do wnętrza Absolutu Słońca. Później Stworzyciel skierował działanie ich sił na 

zewnątrz, tzn. w przestrzeń kosmiczną, i tak powstała emanacja Absolutu Słońca2. Jest to w 

pewnym sensie odpowiednik „wielkiego wybuchu”, który nauka uznała za hipotezę 

zaistnienia w ułamku sekundy początku Wszechświata 3. 

Stworzyciel nie ustanawiał indywidualnych struktur kosmicznych czy form życia. Stworzył 

on mechanizm i prawa rządzące stworzeniem i ewolucją materii w kosmosie. Tak więc w 

wyniku koncentracji materii pierwotnej powstały słońca drugiego rzędu, czyli gwiazdy. 

Kiedy słońca już funkcjonowały, materia pierwotna zaczęła się koncentrować wokół nich i 

powstały planety. 

Gdy podstawowy proces stworzenia zakończył się, rozpoczęła się transformacja zwana 

ewolucją i inwolucją. W jej wyniku powstały nowe substancje chemiczne, nowy system 

wzajemnego zasilania i utrzymania struktur kosmicznych oparty na uniwersalnej wymianie 

substancji. Dzięki temu we Wszechświecie zaistniały równowaga i stabilizacja, nie 

pozwalające Heropas na dalsze nieprzewidziane zmiany4 .Kolejnym etapem tego procesu 

było powstanie życia, które  jest czymś magicznym w ujęciu praw fizyki, gdyż nie podlega 

bezpośrednio prawom wzrostu entropii, czyli wpływom czasu. Julian Huxley, jeden z 

najwybitniejszych ewolucjonistów XX wieku, tak to przedstawił:  

„Ewolucja – to jest antyentropijny proces, przebiegający na przekór drugiemu prawu 

termodynamiki, z jego degradacją energii i tendencją do jednolitości. Z pomocą energii 

słonecznej biologiczna ewolucja maszeruje pod górę, produkując wzrastającą różnorodność 

i wyższe stopnie organizacji”5. 

Indywidualne organizmy oczywiście podlegają prawom termodynamiki i po chwilowej 

koncentracji energii rozpadają się i rozpływają w przestrzeni materialnej. Ale organizmy te 

pozostawiają kopie, które są kontynuacją tego samego gatunku i dlatego życie może trwać 

wiecznie i jest niezniszczalne mimo upływu czasu. Oczywiście czas ma wpływ na źródła 

energii, które są niezbędne do podtrzymania życia. I choć źródła te powoli wyczerpują się 

w jednej części Wszechświata, to w tym samym czasie w innych jego częściach powstają 

nowe, które mogą podtrzymywać życie*. Można więc powiedzieć teoretycznie, że, życie 

                                                 
*
 Angielski astronom Fred Hoyle wysunął tezę, że życie na Ziemi powstało w wyniku przedostania 

się na nią bakterii z kosmosu. Organizmy w stanie zamrożenia mogą być na przykład przenoszone 

przez komety. Ostatnie badania naukowe wykazały, że podstawowe struktury biologiczne 

przetrwałyby wysokie temperatury i ciśnienia, wytwarzane w czasie spadania komet na Ziemię. 
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może trwać w nieskończoność, gdyż może przetrwać życie gwiazd i galaktyk. Jest to ta 

„magiczna” właściwość struktur DNA, które są odpowiedzialne za niezniszczalny proces 

życia, który nie potrzebuje żadnych zewnętrznych kontroli i poprawek. 

W wyniku zainicjowanego przez Stworzyciela procesu powstał Wszechświat niezależny od 

Heropas, nie podlegający więc prawom entropii. Zarazem też pojawił się system, w którym 

Stworzyciel musi być posłuszny prawom przez siebie stworzonym. Jest on jak gracz, który 

raz ustaliwszy reguły gry – nigdy już nie będzie mógł przebić asa atutowego dwójką 

pikową. W wyniku praw ustalonych przez Boga powstał Wszechświat, który jest 

niezależny od niego, który ewoluuje, trwa i jest kierowany ustalonymi przepisami i 

prawami. Dlatego też Bóg nie potrzebuje bezpośrednio kierować procesami i rozwojem 

Wszechświata; nie ingeruje w ustalone procesy kosmiczne, jedynie zapobiega tym, które 

mogłyby wyjść poza kontrolę praw i spowodować zniszczenie dużej części Wszechświata.  

Relacje pomiędzy Stworzycielem a ludźmi 

Stworzyciel, według Gurdżijewa, nie jest osobistym Bogiem, zajmującym się 

indywidualnymi losami ludzi, i nie kontroluje wydarzeń i naturalnych kataklizmów, takich 

jak powodzie, susze, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów itp. Nie ingeruje w problemy i 

konflikty ludzkości, na przykład wojny, choroby, klęski głodu i inne cierpienia. 

Stworzyciel nie pomaga rozwiązywać indywidualnych ludzkich problemów, nie zmienia 

biegu wydarzeń, nie broni niewinnych i nie karze przestępców, nie uzdrawia chorych i nie 

chroni nawet najlepszych ludzi przed cierpieniami i przedwczesną śmiercią. Nie 

wysłuchuje modlitw ludzi, często wnoszących wykluczające się prośby, i nie wchodzi w 

żadne umowy, jak to jest opisane w Starym Testamencie.  

Stworzyciel jest raczej menedżerem, który dba o to, aby życie we Wszechświecie płynęło 

bez większych zakłóceń, według ustalonych praw Natury. Stworzyciel ingeruje i 

wprowadza poprawki tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne, na przykład w razie 

zagrożenia kontynuacji życia w kosmosie, co wymagałoby zmiany ustalonych praw. 

Stworzyciel nie może zapobiec katastrofom wynikającym z istniejących kosmicznych praw 

i procesów. Na przykład nie będzie mógł zatrzymać zabłąkanej komety, która ma uderzyć 

w Ziemię. Stworzyciel musi działać w granicach praw Natury, które sam stworzył.  

Zdaniem Gurdżijewa, Stworzyciel jest miłosierny i zajmuje się ludzkością. Usiłuje jej 

pomóc, ale czyni to jedynie pośrednio, przez pokazanie ludziom, jak mogą pomóc sami 

sobie. W tym celu wysyłał na Ziemię posłańców, aby nauczali ludzi. Jak powiedziano w 
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rozdziale V, najważniejszymi posłańcami Stworzyciela byli: Budda, Lama, Mojżesz, 

Chrystus i Mahomet. Ponieważ człowiek ma możliwości osiągnięcia wyższej świadomości 

i obiektywnego rozumu, celem posłańców było pomaganie ludziom w ich rozwoju. Gdy 

człowiek osiągnie wyższą świadomość, będzie wiedział, jak postępować i co robić, dlatego 

nie ma potrzeby, aby Bóg stale nim kierował. Człowiek o wyższej świadomości i z 

obiektywnym rozumem nabiera bowiem cech boskich. 

Jest to bardzo logiczny i prawdopodobny obraz Boga. Trudno bowiem sobie wyobrazić, 

aby Bóg był stronniczy i pozwalał na zbawienie jedynie wyznawców pewnych religii czy 

sekt. Trudno sobie wyobrazić, dlaczego Bóg ma się zajmować każdym człowiekiem na 

Ziemi i wszystkimi jego uczynkami. Dlaczego Bóg ma udzielać łaski jednym, a odmawiać 

drugim. Taki powszechnie przyjęty obraz Boga może wynikać tylko z naszej 

zarozumiałości i przekonania, że człowiek jest najważniejszą istotą we Wszechświecie, w 

związku z czym Bóg powinien się nim zajmować. Ludzie uważają, że cały świat, włączając 

Boga, kręci się dookoła nich.  

Ten opis roli Stworzyciela różni się zasadniczo od obrazu Boga przekazywanego przez 

prawie wszystkie religie monoteistyczne. Ukazują one Boga jako wszechmocnego i 

wszechwiedzącego, to znaczy mogącego działać wbrew prawom Natury i przewidywać 

wszystkie przyszłe wydarzenia. Ale religie te nie potrafią wytłumaczyć, dlaczego niewinne 

dzieci cierpią i umierają, dlaczego nieszczęścia dotykają najlepszych ludzi, a źli prosperują 

i wygrywają. Dlaczego tysiące ludzi ginie w klęskach żywiołowych, takich jak powodzie, 

trzęsienia ziemi czy w wojnach itp. Dlaczego Bóg nie chroni ludzi? Tłumaczenie tego wolą 

Boga przedstawia Stworzyciela jako niedbającego, niemiłosiernego, a nawet okrutnego. W 

przeciwieństwie do tego, Bóg Gurdżijewa jest pełen miłości i prawdziwej troski o ludzi.  

Powstanie wyższych form ciała i poziomów rozumu 

Kiedy w wyniku ewolucji* powstały istoty ludzkie, Stworzyciel postanowił użyć je do 

pomocy w zarządzaniu powiększającym się Wszechświatem. W tym celu zmienił 

pierwotne procesy i warunki istnienia w taki sposób, że ludzie nabrali możliwości 

osiągnięcia indywidualnego i obiektywnego rozumu. Od tej chwili istoty ludzkie mogły 

składać się z dwóch niezależnych współistniejących form. Jedną z nich jest ciało fizyczne, 

a drugą ciało wyższe, nazwane kesdżan, w niektórych naukach ezoterycznych nazywane też 

                                                 
*
 Nie była to ewolucja oparta na teorii Darwina. 
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ciałem astralnym. Istnienie kesdżan wiąże się z kształtowaniem pewnego poziomu rozumu 

i dlatego nie każdy człowiek musi mieć kesdżan; nawet ludzie inteligentni i „uduchowieni” 

mogą go nie posiadać. Kiedy wymagany poziom rozumu zostaje osiągnięty, nowo 

utworzone kesdżan zaczyna absorbować pewne sakralne substancje kosmiczne i może 

wykreować najwyższą formę ciała, często nazywaną duszą. Pojawienie się duszy związane 

jest z rozwinięciem się jeszcze wyższego poziomu rozumu. Ale aby dusza mogła osiągnąć 

nieśmiertelność, musi wytworzyć obiektywny rozum. Wówczas po śmierci ciała otrzyma 

ona możliwość połączenia się ze źródłem wszystkiego, co istnieje na świecie, tj. z 

Absolutem 6.  

Z każdą formą ciała wiąże się pewien poziom rozumu, a dokładniej – stopień świadomości 

określający zakres zrozumienia celu egzystencji człowieka. Najwyższą, pierwszą formą 

rozumu jest obiektywny rozum związany z rozwojem i doskonaleniem duszy. Drugi 

poziom rozumu związany jest z istnieniem kesdżan. Najniższy jest trzeci poziom rozumu, 

objawiający się automatycznym funkcjonowaniem, prostymi reakcjami na zewnętrzne 

bodźce. Gurdżijew określa stan ludzi posiadających trzeci poziom rozumu jako „absolutna 

nicość i spokój”. 

Podkreśla on, że do osiągnięcia przez duszę obiektywnego rozumu nie są potrzebne jakieś 

specjalne nadprzyrodzone zdolności czy uprzywilejowana sytuacja człowieka, a jedynie 

odpowiednie wykorzystanie przez niego komórek mózgowych, czyli inteligencji, ponieważ 

komórki te zostały przeznaczone przez Stworzyciela do wypełnienia tej roli7. Gurdżijew nie 

ma wątpliwości, że rozwój duszy każdego człowieka nie zależy od dalszych wpływów 

Stworzyciela, a związany jest wyłącznie z własnym wysiłkiem człowieka. Rozwój 

wyższych form ciała przedstawiony przez Gurdżijewa symbolizuje rozwój świadomości 

człowieka i wskazuje drogę do osiągnięcia nieśmiertelności. 

Co się dzieje po śmierci? 

Gurdżijew tłumaczy, że po śmierci człowieka kesdżan i dusza oddzielają się od ciała 

ziemskiego i wznoszą razem tam, gdzie istnieją kosmiczne substancje, z których powstało 

ciało kesdżan. Ciało ziemskie stopniowo rozkłada się i zamienia w pierwotne substancje, z 

których powstało. Istnienie ciała kesdżan jest ograniczone w czasie i gdy przeznaczony dla 

niego czas upłynie, następuje ostateczna śmierć. Wtedy kesdżan musi się rozłożyć na 

substancje, z których powstał, nawet jeżeli dusza nie osiągnęła wymaganego rozwoju.  
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Dusza musi przebywać w pierwotnej sferze dopóty, dopóki nie osiągnie wymaganego 

poziomu obiektywnego rozumu. W takiej sytuacji może ona istnieć tylko razem z 

kesdżanem. Ale nie musi istnieć z oryginalnym kesdżanem, lecz z jakimkolwiek. Kiedy jej 

oryginalny kesdżan umarł, dusza może szukać innego „wolnego” kesdżanu – takiego, w 

którym dusza osiągnęła wymagany poziom i już go opuściła. Jeżeli znajdzie taki kesdżan, 

wtedy może przenieść się i istnieć w nowym kesdżanie dopóki nie osiągnie wymaganej 

perfekcji. Dusza nie podlega rozkładowi i istnieje w danym systemie słonecznym aż do 

osiągnięcia wymaganego poziomu obiektywnego rozumu. Gdy dusza osiągnie ów poziom, 

może odłączyć się od kesdżan i wówczas – jako godna –połączyć się z Absolutem. W ten 

sposób wypełni przeznaczone dla niej przez Stworzyciela zadanie. 

Część tego procesu została opisana m. in. w teorii reinkarnacji. Jest ona jednak błędna, 

zakłada bowiem, że dusza ciągle podlega reinkarnacji w coraz to nowym ciele fizycznym. 

Czyściec 

Gurdżijew podaje, że najwyższe formy, które osiągnęły konieczny poziom obiektywnego 

rozumu były początkowo umieszczone na Absolucie Słońca, tam, gdzie przebywa 

Stworzyciel. Po pewnych tragicznych wydarzeniach kosmicznych najwyższe formy straciły 

możliwość przebywania na Absolucie Słońca, toteż Stworzyciel przygotował dla nich 

planetę, która nazywa się Czyściec8. Zaczęła więc ona funkcjonować znacznie później, już 

po zakończeniu procesu tworzenia Wszechświata. Nie jest to ten sam czyściec, który w 

religii katolickiej służy do pokutowania za grzechy. Jest on raczej odpowiednikiem Raju. 

Gurdżijew uważa, że jest to najlepsza, najbogatsza i najpiękniejsza z planet w całym 

Wszechświecie. Jest ona ekologicznym rajem, gdzie tryska tysiące źródeł najczystszej 

wody. Żyje na niej tysiące gatunków najpiękniejszych śpiewających ptaków. Są tam okazy 

najwspanialszej flory i fauny z całego Wszechświata, a w specjalnych jaskiniach i 

pieczarach mieszkają „najwyższe ciała” z całego Wszechświata.9 Opis czyśćca ma również 

charakter symboliczny. Jest to miejsce, jakie mogłoby być stworzone przez ludzi, którzy 

osiągnęli obiektywny rozum. 

Pozycja człowieka we Wszechświecie 

Gurdżijew stwierdza, że ludzie żyjący na Ziemi są podobni do istot trzycentrowych, 

żyjących w innych częściach Wszechświata. Różnica jest tylko kwestią skali.  Mówi on, że 

wszystkie te istoty są podobne do Stworzyciela. Ludzie często wyrażają pogląd: „jesteśmy 
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stworzeni na podobieństwo Boga”. Uważa on, że zupełnie przypadkowo, ze wszystkich 

koncepcji, jakie ludzie mają na temat prawd kosmicznych, tylko ta jest prawdziwa. „Ludzie 

rzeczywiście są obrazem Stworzyciela, ale nie Stworzyciela wyobrażonego ograniczonym 

ludzkim rozumem, to znaczy starego człowieka z brodą”10. Gurdżijew mówi, że ludzie są 

stworzeni na podobieństwo prawdziwego Boga, jakim jest Wszechświat. 

 „Nie ma potrzeby studiować lub badać Słońca w celu odkrycia materii układu 

słonecznego. Ta materia istnieje w nas i jest wynikiem zróżnicowania atomów. W ten 

sposób mamy w sobie materię wszystkich innych światów. Człowiek jest w pełnym tego 

słowa znaczeniu «Wszechświatem w miniaturze». Są w nim wszystkie rodzaje materii, z 

których składa się Wszechświat. Te same siły, te same prawa, które rządzą życiem we 

Wszechświecie, działają w człowieku. Dlatego poznając człowieka, możemy poznać cały 

świat, podobnie przez poznanie świata możemy poznać człowieka”.  

Wiemy z obecnych teorii astrofizycznych, że prawie wszystkie pierwiastki, z których 

składamy się, powstały wewnątrz gwiazd, a więc stwierdzenie Gurdżijewa jest bliskie 

naszej współczesnej wiedzy o Wszechświecie.  

Aby ustalić pozycję człowieka we Wszechświecie, musimy najpierw spojrzeć na strukturę 

kosmosu. Człowiek żyje na Ziemi, jednej z planet Układu Słonecznego. Można więc 

powiedzieć, że człowiek należy do tego układu. Słońce jest jedną z gwiazd Drogi Mlecznej, 

a nasza galaktyka należy do świata wielu galaktyk, dlatego człowiek należy do Drogi 

Mlecznej i zbioru galaktyk. Astronomicznie nie możemy iść dalej, ale filozoficznie 

możemy wyobrazić sobie taki stan rzeczy, gdzie wszystko jest całością. Ten stan Gurdżijew 

nazywa Absolutem. Tak więc wszystkie galaktyki, Droga Mleczna, nasze Słońce, planety, 

Ziemia i Księżyc należą do Absolutu. 

Człowiek przynależy do tych wszystkich układów, ale każdy z nich oddziałuje na niego 

inaczej. Ziemia ze swoim życiem organicznym ma oczywiście wpływ największy. 

Znaczenie Słońca jest równie ważne, ponieważ bez jego promieniowania nie byłoby życia 

na Ziemi. Wpływ Księżyca jest bardziej ograniczony i na przykład jego działanie 

grawitacyjne wyraża się pływami morskimi. Gwiazdy i galaktyki również wpływają na 

człowieka, choćby przez różnego rodzaju promieniowanie kosmiczne. 

Cel istnienia człowieka  
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Gurdżijew podaje, że wszystkie istoty we Wszechświecie istnieją w celu przetwarzania 

kosmicznych substancji potrzebnych do ogólnego kosmicznego trogoautoegokratycznego* 

procesu. Celem istnienia jedno- i dwucentrowych istot (roślin i zwierząt) jest przetwarzanie 

substancji na potrzeby planety, na której żyją. Celem istnienia trzycentrowych istot, tj. 

ludzi, jest przetwarzanie substancji na potrzeby całego Wszechświata, ale tylko ludzie 

posiadający kesdżan mogą wypełnić to zadanie. Ponieważ w wyniku konsekwencji 

oddziaływania organu Kundabufer ludzie stracili możność pracy na potrzeby 

Wszechświata, dlatego Natura była zmuszona zaadoptować się do takiej sytuacji i zaczęła 

wykorzystywać ludzi w ten sam sposób, w jaki używa roślin i zwierząt, tzn. tylko na 

potrzeby Ziemi11.  

Z celami kosmicznymi istot jedno-, dwu- i trzycentrowych wiąże się pojęcie wartości życia 

tych istot. Gurdżijew twierdzi, że dla Stworzyciela nie ma różnicy pomiędzy wartością 

życia ludzi i innych istot i dlatego ustalił on takie zasady Natury, aby przystosowała różne 

istoty do wypełniania przeznaczonych dla nich celów12. Natura obdarzyła człowieka życiem 

nie dla jego przyjemności, ale wypełniania kosmicznych celów. Dlatego Natura zajmuje się 

nim, tak aby jego życie upłynęło we względnie znośnych warunkach i nie zakończyło się 

przedwcześnie. Gurdżijew mówi, że Natura działa jak człowiek, który karmi, troszczy się i 

rozmnaża owce, krowy czy świnie, zapewniając im względnie znośną egzystencję. Czy 

czyni to dla ich życia? Nie! Wszak przyjdzie czas, kiedy będą przeznaczone na mięso. 

Podobnie z ludźmi – Natura zapewnia nam długi żywot, ale kiedy przyjdzie czas, to nas 

uśmierci.  

W naszym życiu jest ten jeden wielki cel i musimy mu służyć. W tym tkwi sens i 

przeznaczenie naszego życia. Wszyscy jesteśmy jego niewolnikami, i chcąc nie chcąc, 

zmuszeni wypełnić go bez jakichkolwiek warunków czy kompromisu. Wszyscy ludzie są 

takimi samymi niewolnikami Natury, ale jedni są tego świadomi i dzięki temu mają 

możliwość zdobycia nieśmiertelnego istnienia, podczas gdy inni, nie rozumiejący celu 

niewolnictwa, służą całemu procesowi biernie, i kiedy są już niepotrzebni, znikają na 

zawsze13. 

Gurdżijew wyraźnie mówi, że człowiek nie ma ani uprzywilejowanej, ani centralnej 

pozycji nie tylko we Wszechświecie, ale i na Ziemi. Jest on składnikiem Natury, ale nie jest 

jej właścicielem. Z tego powodu człowiek nie ma prawa niszczyć innych istot, ale powinien 

                                                 
*
 Proces ten jest opisany w dalszej części tego rozdziału. 
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być odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie całego systemu ziemskiego. Takie 

podejście nie wywodzi się z pozycji interesów człowieka, ale odpowiedzialności za 

prawidłowe funkcjonowanie tej części Wszechświata, która jest pod naszą kontrolą. Można 

powiedzieć więc, że Gurdżijew jest prekursorem współczesnej myśli ekologicznej, 

traktującej Ziemię jako jeden żywy organizm*. Podważa on tak głęboko zakorzenione u 

ludzi przekonanie, że mogą robić co chcą ze zwierzętami i roślinami, to znaczy mają prawo 

zabijać wszystko, co żyje, i niszczyć Naturę dla swojej przyjemności czy odniesienia 

korzyści. Jest to bardzo rewolucyjne podejście do praw człowieka i mało kto nawet w 

obecnych czasach propaguje taką filozofię**. Gurdżijew po raz pierwszy w historii usuwa 

człowieka z piedestału i zrównuje go z innymi stworzeniami. 

Rzeka życia 

Według Gurdżijewa, życie ludzkie można porównać do dużej rzeki, która bierze początek z 

różnych źródeł i płynie na powierzchni Ziemi. Życie poszczególnych ludzi można 

porównać do kropel wody tworzącej tą rzekę. Płynie ona wzdłuż płaskiej doliny, aż 

dopływa do miejsca, gdzie rozdziela się na dwa strumienie. Jeden kontynuuje podróż przez 

różnego rodzaju przeszkody i na koniec wpada w szczeliny i znika w głębokich czeluściach 

Ziemi. drugi płynie płaską doliną i wpada do olbrzymiego oceanu. Życie każdego 

człowieka, dopóki nie osiągnie dojrzałego i odpowiedzialnego wieku, odpowiada kropli 

wody w początkowym strumieniu rzeki. Miejsce rozdzielenia się strumieni odpowiada 

osiągnięciu dojrzałości. Kropla wody odpowiadająca człowiekowi, który ma swoje 

prawdziwe JA, to znaczy osiągnął wyższy poziom świadomości wpada do pierwszego 

strumienia rzeki, a kropla odpowiadająca człowiekowi, który nie ma własnego JA, podąża 

drugim strumieniem. Przez pewien czas oba strumienie płyną razem obok siebie i dlatego 

każdy człowiek pracując nad sobą ma szanse przeskoczyć z drugiego strumienia do 

pierwszego14. Drugi strumień wpływając do oceanu, paruje, zmienia się w chmury i deszcz, 

czyli zużyty jest do powstania nowych kropli i powraca do rzeki życia. Woda z tego 

strumienia bierze udział w ciągłej odnowie życia. Strumień wpływający do wnętrza Ziemi 

                                                 
*
 Pojęcie Ziemi jako żyjącego organizmu, nazwanego Gają zostało wprowadzone w latach 

siedemdziesiątych XX wieku przez J. Lovelocka, naukowca pracującego w NASA. 

**
 Podobne idee głoszą takie ugrupowania jak np. „Prawa zwierząt” (ang. Animal Rights). 

 



 181 

jest przekształcany w inne formy chemiczne i kryształy i osiąga stałą nieśmiertelną 

strukturę*.  

Bieg rzeki regulowany jest prawami kosmicznymi, które odnoszą się również do każdej 

kropli, ale tylko do kropli będącej częścią wody płynącej w rzece. Ruchy indywidualnej 

kropli, jej kierunek, pozycja i prędkość, z jaką płynie, są rzeczą przypadku. Kropla nie ma 

indywidualnego przeznaczenia; ma je tylko cała rzeka. Krople w rzece, które istnieją w 

jednej chwili, w drugiej mogą rozpryskać się na skale, wyparować, przestać istnieć i to nie 

zmieni biegu rzeki.  

Rzeka życia symbolizuje tu losy dwóch grup ludzkich. Jedną jest ta, która nie osiągnęła 

wymaganego poziomu świadomości. Po spełnieniu swojego biologicznego zadania znika 

ona na zawsze. Druga grupa po osiągnięciu obiektywnego rozumu ma szanse na 

nieśmiertelność. Natura daje szanse na osiągnięcie obiektywnego rozumu w późniejszym 

okresie życia, czyli możliwość przejścia z jednego strumienia do drugiego. Jest to jednak 

możliwe dla tych, którzy mają silne i nienasycone pragnienie przekroczenia tego strumienia 

i przygotowani są do długiej i ciężkiej pracy nad sobą. 

Symboliczne porównanie życia człowieka do kropli wody w rzece jest współcześnie trudne 

do akceptacji.. Wiemy, że życie człowieka zależy od olbrzymiej liczby indywidualnych 

przypadkowych wydarzeń, dlatego nie odczuwamy, że nasze życie podobne jest jak dwie 

krople wody do życia innych ludzi. Ale musimy zgodzić się z tym, że nurt naszego życia 

jest bardzo podobny do życia tysięcy czy nawet milionów ludzi. Można by powiedzieć, że 

człowiek jest istotą bierną, nie mającą wpływu na swoje życie, ale taka interpretacja byłaby 

fałszywa. To właśnie jedynie od każdego indywidualnie zależy ta najważniejsza decyzja, 

jaką sam może podjąć – czy przejść z jednego strumienia do drugiego.  

Względność pojęcia czasu 

Gurdżijew w swoich naukach przedstawia czas jako niezwykły fenomen istniejący w 

kosmosie i nazywa go Heropas, co znaczy „nieubłagany upływ czasu”15. Wszystkie 

                                                 
*
 Dla łatwiejszego zrozumienia symboliki Gurdżijewa przedstawiona wersja została zmieniona 

przez autora. W wersji Gurdżijewa krople w strumieniu wpływającym do oceanu reprezentują ludzi 

o wyższym poziomie świadomości i mogą na przykład w czasie cyklonu przejść do następnej 

wyższej koncentracji. Strumień wpływający do wnętrza Ziemi uczestniczy w przymusowym 

tworzeniu nowego życia trwającym ciągle na naszej planecie. Zmieniony w parę, chmury i deszcz, 

służy do tworzenia nowych istot. 
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fenomeny we Wszechświecie, gdziekolwiek istnieją, są cząstką fenomenów, które powstają 

w Absolucie Słońca. W wyniku tego wszystkie kosmiczne fenomeny mają znaczenie 

obiektywne, ponieważ pochodzą z tego samego źródła. Czas jednak nie ma obiektywnego 

znaczenia i dlatego jedynie czas w całym Wszechświecie może być ,,idealnym unikalnym 

subiektywnym fenomenem". Płynie on niezależnie i miesza się z innymi fenomenami 

obecnymi we Wszechświecie. Najważniejszą cechą czasu jest to, że znajduje się poza 

kontrolą Stworzyciela i powoduje wzrost entropii, a przez to rozkład Wszechświata. 

Czas nie ma źródła powstania, a jego istnienie nie może być precyzyjnie ustalone, tak jak 

innych kosmicznych fenomenów. Czas może być określany przez porównanie z pewnymi 

kosmicznymi fenomenami, zdarzającymi się w tych samych warunkach i w tym samym 

miejscu. Czas nie może być zrozumiany przez rozum, zmysły czy instynkt ludzki*, chociaż 

istnieje w nas zegar biologiczny. Standardowa jednostka czasu została ustalona przez naukę 

na podstawie częstotliwości wibracji atomu. Służy ona do porównywania różnych stopni 

subiektywnych wrażeń świadomych istot i różnych szybkości obiektywnych fenomenów 

kosmicznych. 

Szczególną cechą czasu jest to, że jest odczuwany w ten sam sposób i w tej samej 

kolejności przez wszystkie kosmiczne istoty. Gurdżijew ilustruje to, dając przykład 

przepływu czasu w kropli wody16. Czas, który płynie w kropli wody, jest taki sam jak czas 

płynący we Wszechświecie. Przyjmijmy, że w tej kropli istnieją specjalne istoty, które żyją, 

rozmnażają się i umierają. Istoty w kropli wody odczuwają długość czasu przez 

porównanie go z innymi wydarzeniami wokół nich, na przykład z długością swojego życia. 

Z punktu widzenia uniwersalnego obiektywizmu przepływ czasu w tej kropli wody jest 

całkowicie subiektywny, jednak dla istot w niej żyjących ten sam okres jest odczuwany 

jako obiektywny. Odpowiada on całemu ich życiu, kiedy np. z punktu widzenia czasu ludzi 

trwa on tylko kilka godzin czy zaledwie minut. 

Podstawowe prawa kosmiczne 

Według Gurdżijewa, Wszechświatem rządzą dwa fundamentalne prawa: Prawo Trzech Sił 

lub Zasad nazwane Triamazkamno i Prawo Siedmiu, nazwane Heptaparaparszinok. 

Opierają się na nich prawa pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu, które bardziej 

                                                 
*
 Ludzie całkowicie odizolowani od zewnętrznych wskaźników upływu czasu, np. zamknięci w 

pokoju bez okien i zegara, tracą zupełnie poczucie czasu i jest to dla nich jedna z najgorszych tortur 

psychicznych. 
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szczegółowo określają funkcjonowanie Wszechświata. Można do nich zaliczyć poznane 

przez ludzi niektóre prawa fizyki czy chemii, jak na przykład prawo termodynamiki czy 

równoważności masy i energii.  

Prawo Trzech  

Według prawa Trzech, każde zjawisko, które zachodzi na jakąkolwiek skalę w 

jakimkolwiek miejscu – od fenomenu atomowego po kosmiczny, włączając zjawiska 

psychiczne – jest wynikiem kombinacji lub spotkania się trzech różnych i przeciwnych sił 

lub oddziaływań. Pierwszą siłę możemy nazwać potwierdzającą, popychającą lub dodatnią, 

drugą odrzucającą, opierającą się lub ujemną, a trzecią jednającą, równoważącą lub 

neutralizującą17. Wiedza współczesna potwierdza konieczność istnienia dwóch sił do 

powstania jakiegoś zjawiska: np. siły i oporu, dodatniego i ujemnego ładunku 

elektrycznego itp., ale zasadniczo nie porusza kwestii istnienia trzeciej siły. Możemy łatwo 

zrozumieć istnienie dwóch sił przeciwstawnych, znacznie trudniej zaś pojąć działanie siły 

trzeciej. W wielu przypadkach znalezienie tego trzeciego parametru nie jest łatwe i 

oczywiste. 

Postarajmy się zilustrować to prawo na kilku bardzo uproszczonych przykładach. W fizyce 

atomowej istnieją elektrony, które mają ładunek elektryczny ujemny, i protony o ładunku 

elektrycznym dodatnim. Aby stworzyć atom, potrzebna jest trzecia siła powodująca, że 

pewna liczba elektronów zacznie stabilnie krążyć wokół jądra atomu, w którego skład 

wchodzą protony. W wymiarze sprawiedliwości mamy oskarżyciela i oskarżonego, ale 

potrzebny jest sędzia, aby wydał wyrok. Człowiek chce posiadać pieniądze, ale lenistwo 

często nie pozwala mu ich pozyskać. Dopiero zewnętrzna siła, np. głód czy potrzeby 

rodziny, zmuszają go do podjęcia pracy. W naturze istnieją męskie i żeńskie komórki 

rozrodcze, ale potrzeba trzeciej siły, aby doszło do zapłodnienia. 

U podłoża Prawa Trzech leży istnienie „kierującej” siły, która sprawia wytworzenie 

pewnych czynników czy okoliczności umożliwiających połączenie się lub neutralizację 

dwóch przeciwstawnych działań. Prawo Trzech obowiązuje od początku istnienia 

Wszechświata i w jakiś sposób jest znane ludziom od najdawniejszych czasów. Objawia się 

ono w niektórych religiach np. pod postacią hinduskiego Trimurti: Brahmy, Viszny i 

Sziwy, lub w chrześcijaństwie Trójcy Świętej. 

Prawo Siedmiu 
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Prawo Siedmiu rządzi następstwem wydarzeń i sprawia, że wszystkie zjawiska rozwijają 

się w nieliniowy sposób, to znaczy, że w każdym ciągu wydarzeń występują nieciągłości i 

zmiany kierunku. Wyjaśnia ono, dlaczego zjawiska nie trwają w nieskończoność, ale mają 

swój początek i koniec. Prawo to Gurdżijew przedstawił następująco: 

 „Kierunek rozwoju sił lub wydarzeń przebiega po linii lub drodze, która ma ograniczoną 

długość i zmienia kierunek w pewnych ustalonych punktach i może powrócić do początku 

procesu. Linia rozwoju ma siedem punktów odchyleń lub siedem punktów «ciężkości». 

Odległość pomiędzy punktami odchyleń nazwana jest stopinder. Pełny proces, będący 

wynikiem tego prawa, odnoszący się do wszystkiego, co na nowo powstaje i co już istnieje, 

zawsze składa się z siedmiu stopinderów”18. 

Prawo Siedmiu w dużym uproszczeniu mówi, że nie ma siły fizycznej lub psychicznej, 

która bez przerwy działałaby w tym samym kierunku. W danym kierunku działa ona tylko 

przez pewien czas, a następnie zmienia swoją intensywność działania i swój kierunek lub 

zachodzi w niej wewnętrzna zmiana i transformuje się w inną siłę.  

Prawo Siedmiu, nazywane również Prawem Oktaw, opisuje istnienie i rozwój wibracji. 

Bardzo szczegółowe wytłumaczenie zasad tego prawa podał Uspieński19 i dlatego tutaj 

ograniczymy się do przekazania tylko głównych jego zarysów. Gurdżijew stwierdza, że „by 

zrozumieć znaczenie tego prawa, trzeba przyjąć, że świat składa się z wibracji. Wibracje 

występują we wszystkich rodzajach, aspektach i gęstościach materii Wszechświata, od 

najsubtelniejszej do najmniej subtelnej, pochodzą one z różnych źródeł i podążają w 

różnych kierunkach, nawzajem się przecinając, zderzając, osłabiając wzmacniając, 

zatrzymując się wzajemnie itd., (…) świat składa się z wibracji i materii, czy też materii w 

stanie wibracji, z wibrującej materii. Tempo wibracji jest odwrotnie proporcjonalne do 

gęstości materii”20.  

Taka interpretacja materii jest podobna do współczesnych teorii fizyki, które podają, że 

materia jest falą, a fale można traktować jak materię. Wiemy bowiem, że każda fala 

charakteryzuje się wibracjami. Wiemy również, że materia może zmieniać się w energię 

falową według bardzo znanego obecnie wzoru Einsteina E = mc
2
. Szczególną uwagę trzeba 

jednak zwrócić na fakt, że wibracyjna teoria Wszechświata została rozwinięta przez 

Gurdżijewa niezależnie od powstających wówczas teorii falowych. 

Do zilustrowania Prawa Siedmiu Gurdżijew używa skali muzycznej, która jest zbiorem 

tonów leżących w jednej oktawie. Stosunek częstotliwości wibracji pierwszego tonu 
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oktawy do ostatniego jest jak jeden do dwóch, np. dla środkowego C jest to 256 do 512 

wibracji na sekundę. Skala muzyczna utworzona jest przez podzielenie oktawy na siedem 

nierównych części jak w poniższej tabeli, gdzie stosunek częstotliwości jednej wibracji do 

poprzedniej wibracji podany jest w kolumnie trzeciej. 

Tabela 2 

Ilustracja Prawa Oktaw 

 

 

 

Stosunek 

częstotliwości 

tonu do do 

Stosunek 

częstotliwości 

dwóch tonów 

Częstotliwość 

tonu od 

środkowego C 

Nuta 

do 1  256 C
1
 

re 9/8 9/8 288 D
1
 

mi 5/4 10/9 320 E
1
 

fa 4/3 16/15 341.73 F
1
 

sol 3/2 9/8 384 G
1
 

la 5/3 10/9 416.66 A
1
 

si 13/8 9/8 480 H
1
 

do 2 16/15 512 C
2
 

 

Różnice w wysokości dwóch dźwięków nazywa się interwałem. W oktawie istnieją trzy 

wielkości interwałów: 9/8, 10/9 i 16/15, z których 16/15 jest najmniejszy. Występuje on 

między tonami mi i fa oraz między si i do. Są to tzw. miejsca opóźnienia wibracji w 

oktawie. Ponieważ odstęp pomiędzy tymi tonami jest najmniejszy, dlatego nie ma między 

nimi półtonów. 

Gurdżijew twierdzi, że idea zastosowania takiego podziału oktawy do skali muzycznej 

powstała w najbardziej odległej starożytności. Skala siedmiotonowa jest wzorem 

kosmicznego Prawa Siedmiu, które zostało wypracowane przez pradawne szkoły i 

zastosowane w muzyce, a skala została udokumentowana po raz pierwszy przez Pitagorasa 

w 6 wieku p.n.e. 

Oktawa symbolizująca działanie Prawa Siedmiu może być przedstawiona w postaci linii sił 

(ilustracja 1). Początek działania sił – czy występowania zdarzeń – zaczyna się w do i 
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postępuje do re, mi i tak dalej. W dwóch punktach oktawy, pomiędzy mi i fa oraz si i do, 

gdzie stosunek częstotliwości dwóch tonów jest najmniejszy, tzn. 16/15, występuje 

opóźniony wzrost wibracji. W tych punktach zachodzą zmiany kierunku linii sił, pokazane 

na ilustracji 2. W następnych oktawach odchylenia narastają, tak że siła może zmienić 

kierunek o 180 lub 360 stopni, a nawet postępować po spirali21. Gurdżijew podaje, że 

można uniknąć zmiany kierunku sił, jeżeli w punktach opóźnienia wibracji zastosuje się 

wstrząs na tyle silny, aby wywarł właściwe działanie. Do zastosowania takiego wstrząsu 

potrzebna jest dobra znajomość Prawa Siedmiu i wiedza, jaki wstrząs jest odpowiedni do 

osiągnięcia danego celu. 

Prawo Siedmiu możemy łatwo zaobserwować w działaniach ludzi. Prawo to ukazuje, 

dlaczego, mimo ustalenia kierunku działania i celu, stopniowo zbaczamy i robimy coś 

wręcz przeciwnego, niż zamierzaliśmy. Człowiek zaczyna pewną pracę czy naukę, aby 

osiągnąć jakiś cel. Po pewnym czasie bez widocznych powodów zainteresowanie pracą 

słabnie, wysiłek zmniejsza się. Jeżeli nie zostanie zrobiony dodatkowy wysiłek, to linia 

pracy może zmienić kierunek. Sytuacja ta może powtarzać się wiele razy i jeżeli nie 

zostaną podjęte odpowiednie akcje, działanie człowieka może skierować się w odwrotnym 

kierunku. Gurdżijew mówi, że tak dzieje się ze wszystkim, co człowiek podejmuje. 

Widzimy na przykładzie historii cywilizacji i tego, co dookoła nas, jak demokracje 

zmieniały się w tyranię, nauki Chrystusa w inkwizycję, otwartość umysłu w nietolerancję, a 

miłość w nienawiść. Prawo oktaw tłumaczy wiele zjawisk w naszym życiu. Poza zasadą 

odchylania sił ukazuje również dynamikę zmian, tłumaczy, dlaczego nic w świecie nie jest 

stabilne; wszystko się zmienia, rodzi, rozwija i umiera. Istnienie tego prawa znajduje 

potwierdzenie w codziennym życiu, w biznesie, polityce czy religii.  

Promień Stworzenia 

Gurdżijew mówi, że Prawo Trzech Sił jest regułą podstawową stworzenia świata. Do 

pierwszego poziomu stworzenia konieczne są trzy siły, czyli trzy wole. Te trzy siły 

pochodzą od Jedności, którą nazywa Absolutem22. Absolut nie jest stworzony, nie 

manifestuje się i jest nie do pojęcia przez ludzi. Można przypuścić, że obejmuje on  
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Ilustracja 2 

wszystkie światy i systemy astronomiczne, słowem wszystko, co istnieje, włącznie z wolą 

Boga. Trzy siły wywodzące się z Absolutu w pierwszym akcie stworzenia są 

uwarunkowane jedyną Wolą Absolutu i wzajemnymi relacjami między siłami: aktywną, 

pasywną i neutralizującą. W wyniku połączenia się tych trzech sił utworzyły się inne 

światy. W nowopowstałym świecie siły te są już podzielone i rządzą nim trzy prawa. 

Dlatego nazwany jest światem 3. W drugim akcie stworzenia świat 3 stwarza na drugim 

poziomie świat 6, który jest rządzony przez trzy prawa świata 3 i trzy nowe prawa. 

  do          re         mi          fa          sol       la          si         do
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Następnie na trzecim poziomie powstaje świat 12, którym rządzi dziewięć praw 

istniejących i trzy prawa nowe. Proces stworzenia postępuje w dół do niższych poziomów 

w ten sam sposób, powiększając się zawsze o trzy nowe prawa: 

1) Absolut , ma jedną wolę, Jedność 

3) Pierwszy poziom stworzenia, świat 3, rządzony przez trzy prawa 

6) Drugi poziom stworzenia, świat 6, rządzony przez sześć praw 

12) Trzeci poziom stworzenia, świat 12, rządzony przez dwanaście praw 

24) Czwarty poziom, świat 24, rządzony przez dwadzieścia cztery prawa itd.  

Proces ten, połączony liniami sił biegnących od Absolutu do światów na niższych 

poziomach, nazywa się Promieniem Stworzenia.  

Jeżeli spojrzymy na widoczny dla człowieka Wszechświat, przez pryzmat Promienia 

Stworzenia, to na pierwszym poziomie znajdziemy świat wszystkich galaktyk i systemów 

astronomicznych; na drugim – Drogę Mleczną; na trzecim – Układ Słoneczny; na 

czwartym – układ planetarny; na piątym świat 48 – Ziemię rządzoną przez 48 praw; a na 

szóstym świat 96 – Księżyc rządzony przez 96 praw. Nasz Księżyc jest końcowym 

punktem tej gałęzi drzewa Wszechświata, w której również znajduje się Ziemia. Widzimy 

więc, że Promień Stworzenia określa dokładnie nasze miejsce we Wszechświecie i 

uświadamia nam, jak daleko Ziemia jest od Absolutu i dlaczego nie dociera do nas wola 

Absolutu 23. 

Aby łatwiej zrozumieć relacje pomiędzy światami i liczbą rządzących nimi praw, użyjemy 

analogii do organizacji armii. Na jej czele stoi marszałek, któremu podlega kilku 

generałów, każdemu z nich zaś podlega kilku pułkowników, im z kolei podlegają 

kapitanowie, sierżanci, kaprale, a na końcu szeregowcy. Generałowie dostają rozkazy od 

marszałka, które przekazują dalej, dodając własne rozkazy. Na każdym poziomie powstają 

dodatkowe rozkazy i dlatego szeregowy dostaje najwięcej rozkazów. Z rangą maleje liczba 

rozkazów, które żołnierz musi wypełnić, i w tej strukturze marszałek podlega najmniejszej 

liczbie rozkazów. 

Trzy początkowe siły stworzenia, zaczynające się od Absolutu, kierują się w dół Promienia 

Stworzenia i tworzą nowe siły, które kontynuują ten proces. Bez Prawa Siedmiu siły te 

rozwijałyby się bez żadnej przeszkody. Prawo Siedmiu stwierdza, że w Promieniu 

Stworzenia istnieją dwie takie przeszkody. Może łatwiej będzie zrozumieć wpływ Prawa 

Siedmiu, jeżeli przedstawimy Promień Stworzenia w formie oktawy, w której Absolut jest 
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pierwszym do, poziom wszystkich światów odpowiada si, poziom Drogi Mlecznej 

odpowiada la i itd. Oktawa stworzenia podana jest w tabeli 3. 

Z Prawa Oktaw, które mówi, że istnieją dwa opóźnienia wibracji pomiędzy do i si oraz 

pomiędzy fa i mi, wynika, że w Promieniu Stworzenia również istnieją dwa ograniczenia 

powodujące zahamowanie procesu stworzenia. Promień Stworzenia napotyka pierwsze 

ograniczenie pomiędzy Absolutem i Wszystkimi światami; aby siły tworzenia 

kontynuowały działanie, potrzebny jest wstrząs.  

Tabela 3  

Promień Stworzenia 

 Liczba 

Praw 

Ton Wodór Typ człowieka 

Absolut 1 do H6 Siódmy 

Pierwsze ograniczenie 

Wszystkie światy 3 si H12 Szósty 

Droga Mleczna 6 la H24 Piąty 

Słońce 12 sol H48,H96 Czwarty 

Planety 24 fa H192,H384 Trzeci 

Drugie ograniczenie 

Ziemia 48 mi H768,H3072 Drugi 

Księżyc 96 re H6144, H12288 Pierwszy 

 

W tym wypadku wstrząs pochodzi od samego Absolutu i jest wynikiem jego woli. Drugie 

ograniczenie występuje pomiędzy poziomem Planet i poziomem Ziemi. Tu wola Absolutu 

już nie sięga i dlatego musi zostać stworzone coś, co wywoła konieczny wstrząs. Jest nim 

pojawienie się życia organicznego na Ziemi, umożliwiające przepływ sił w dół Promienia 

Stworzenia. Dokładniej, życie organiczne pełni funkcję transmitującą siłę stworzenia do 

Ziemi i Księżyca. Częścią tego życia organicznego jest człowiek. Nie jest on jednak częścią 

Promienia Stworzenia i jego rola, taka sama jak innych żywych organizmów na Ziemi, 

wyznaczona jest przez Naturę. 

Przedstawiony Promień Stworzenia jest jednym z nieskończonej liczby Promieni, które 

istnieją we Wszechświecie. Jest widoczne, że w naszym Promieniu Stworzenia pozycja 

Ziemi jest bardzo daleko od Absolutu. Przedstawiając odległą pozycję Ziemi, Gurdżijew w 
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jakimś sensie kontynuuje atak Kopernika i Giordana Bruna na ugruntowane przekonanie o 

specjalnej roli Ziemi we Wszechświecie. Nie waha się nawet nazwać nasz Układ Słoneczny 

małym i marnym tworem, położonym gdzieś na „Syberii” Wszechświata. 

Człowiek ma do spełnienia również inną rolę przedstawioną przez Promień Stworzenia. 

Promień Stworzenia symbolizuje rozwój świadomości człowieka, porównując go z 

poziomem Wszechświata. Promień Stworzenia przedstawia możliwy rozwój człowieka, od 

człowieka typu pierwszego poczynając, a na człowieku typu siódmego kończąc. W tym 

systemie człowiek typu pierwszego, jako biologiczny organizm, reprezentowany jest przez 

Księżyc, człowiek typu drugiego, kierowany emocjami, reprezentowany jest przez Ziemię, 

człowiek zaś typu trzeciego, kierowany intelektem, reprezentowany jest przez planety. Te 

trzy typy odnoszą się do człowieka będącego częścią świata organicznego i wypełniającego 

rolę narzuconą mu przez Naturę. Spośród nich człowiek na poziomie Księżyca jest 

najbardziej zniewolony, ponieważ podporządkowany jest aż 96 prawom, a na poziomie 

Ziemi – 48 prawom itd. Ale człowiek może osiągnąć wyższe poziomy – pierwszym 

wyższym poziomem jest poziom Słońca. Na tym poziomie człowiek podlega tylko 12 

prawom. Człowiek typu piątego jest reprezentowany przez Drogę Mleczną; typu szóstego – 

przez wszystkie światy. Najwyższy poziom, jaki człowiek może osiągnąć, to poziom 

Absolutu, równoznaczny ze świadomością boską. 

Elementy energomaterii w kosmologii Gurdżijewa 

Jak już mówiliśmy, w kosmologii Gurdżijewa wszystko, od Absolutu aż do Księżyca, jest 

materialne. Różne materie, energie oraz punkty Wszechświata nazwane są przez 

Gurdżijewa „wodorami"24. Nazwa ta nie ma nic wspólnego z pierwiastkiem o nazwie 

wodór, ale opisuje istnienie energomaterii we Wszechświecie. „Wodory” mają symboliczne 

znaczenie i pomagają wytłumaczyć skomplikowane zależności we Wszechświecie jak 

również u człowieka. „Wodory” identyfikowane są przez ciąg liczb: 6, 12, 24 – aż do 

12288. Wszechświat, określony przez Promień Stworzenia, składa się z ciągu „wodorów” 

pokazanych w tabeli 2, zaczynając od „wodoru” H6 w Absolucie aż do „wodoru” H12288 

na Księżycu25. Absolut składa się z najszlachetniejszej materii o największym poziomie 

energii, a Księżyc – z najmniej szlachetnej materii o najniższym poziomie energii.  

„Wodory” odpowiadają również różnym formom energomaterii istniejącej u człowieka. 

„Wodory” H6, H12, H24, H48, H96 odpowiadają różnym formom energii psychicznej 

człowieka, H192 reprezentuje powietrze, H384 wodę, H768 pożywienie człowieka, H1536 
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materię organiczną, a H3072 materię nieorganiczną. Używając tych samych numerów 

„wodorów” co we Wszechświecie, Gurdżijew chce pokazać, że człowiek jest stworzony 

identycznie jak kosmos.  

Gurdżijew przedstawia człowieka jako skomplikowaną „fabrykę” przetwarzającą 

„wodory”. Do normalnego funkcjonowania człowiek potrzebuje nie tylko „wodorów” 

H192, H384 i H768, ale również H48 – określonego jako otrzymywane wrażenia. Człowiek 

ma możliwości przekształcenia otrzymywanych „wodorów” w wyższe „wodory”, tzn. H96, 

H48, H24 i H12. Efektywność transformacji „wodorów” zależy w dużej mierze od 

poziomu świadomości i pracy nad sobą26. 

„Wodór” H96 symbolizuje odporność psychiczną, wewnętrzną siłę, odpowiedzialny jest za 

nasze samopoczucie i chroni nas od chorób psychicznych i fizycznych. Negatywne emocje, 

strach, depresja hamują wytwarzanie H96, a utożsamianie może go zupełnie zniszczyć. 

Kontakt z osobą posiadającą dużo H96 może dodać energii, z ludźmi zaś pełnymi 

nienawiści i zazdrości może pozbawić energii. H96 może być przekształcony przez nas w 

H48. „Wodór” H48 używany jest przez centrum intelektualne do procesu myślenia. Jeżeli 

tworzenie H96 uległo zahamowaniu, to wtedy powstaje bardzo mało H48. W takiej sytuacji 

człowiek nie może się koncentrować, myśleć. W skrajnym przypadku taka sytuacja może 

doprowadzić do załamania27. 

W następnych transformacjach z H48 tworzy się H24, który jest źródłem energii centrum 

emocjonalnego, a z H24 powstaje H12. „Wodór” H12 jest źródłem energii centrum 

seksualnego i jego ilość zależy od wytwarzanego H24. Jeżeli H24 jest zużyty przez 

negatywne emocje, będzie to miało ogromny wpływ na nasze życie seksualne. Ilość 

wytwarzanych H96–H12 zależy nie tylko od naszych stanów psychicznych, ale może być 

spowodowana tak prostym faktem jak brak: H768 – właściwego pożywienia – lub H192 – 

świeżego powietrza. 

System „wodorów” Gurdżijewa pomaga wytłumaczyć skomplikowany psychofizyczny 

mechanizm człowieka. Według niego, wszystkie wymienione „wodory” mają równie 

ważny wpływ na funkcjonowanie człowieka, co nie jest jeszcze w pełni doceniane przez 

współczesną medycynę*.  

Prawa zarządzania Wszechświatem 

                                                 
*
 Wyniki badań naukowych wykazują, że odżywianie ma pewien wpływ na zachowanie dzieci. 
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Przed stworzeniem Wszechświata utrzymanie Absolutu Słońca opierało się na dwóch 

pierwotnych sakralnych prawach, Prawie Trzech i Prawie Siedmiu, działających 

niezależnie, bez jakichkolwiek sił z zewnątrz. Gurdżijew nazywa ten system Autoegokrat 

,co znaczy „nad wszystkim sprawuję kontrolę”. Aby uchronić Absolut Słońca przed 

zagładą w wyniku działania Heropas, Stworzyciel zmienił zasady działania tych 

podstawowych praw i uzależnił je od sił zewnętrznych. Ponieważ utrzymanie Absolutu 

Słońca zaczęło zależeć od sił zewnętrznych, w związku z tym Stworzyciel musiał 

wykreować inne struktury opisane w Promieniu Stworzenia. System zarządzania musiał 

ulec zmianie; powstał nowy, który Gurdżijew nazywa Trogoautoegokrat, co znaczy 

dosłownie „zjadając siebie utrzymuję się”. W systemie tym Wszechświat jest „wzajemnie 

utrzymujący” się i dzięki temu wiecznie trwający. Nie znamy praw zarządzających tym 

systemem, ale z obserwacji astronomicznych możemy wywnioskować, że jest to system 

dynamiczny, tzn. wciąż zmieniający się. Wiemy, że jedne gwiazdy czy galaktyki giną, a 

inne powstają, więc nie jest to system zanikający czy umierający. Co tym procesem kieruje, 

pozostaje wielką tajemnicą. W skali Ziemi łatwiej jest pojąć system „wzajemnego 

utrzymania”. Widzimy, że w tym olbrzymim ekologicznym systemie jedne istoty, na 

przykład rośliny, przetwarzają i akumulują energię słoneczną, produkując ją na potrzeby 

swoje i innych istot. Istnieje długi łańcuch zależności jednych istot od drugich zaczynając 

od bakterii, a kończąc na człowieku. W tym łańcuchu jedne istoty stanowią pożywienie dla 

drugich, włączając w to człowieka. W ten sposób zamyka się koło wzajemnego utrzymania.  
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Rozdział IX 

Historia życia i ruchu Gurdżijewa 

Życie i postać Gurdżijewa są chyba jedną z największych zagadek. Gurdżijew nie miał 

zwyczaju mówić o sobie i chyba nikt nie śmiał go pytać o historię życia. Ujawniał 

informacje o sobie tylko wtedy, gdy było mu to potrzebne do zilustrowania 

prezentowanych koncepcji, dlatego też nigdy nie będzie wiadomo, na ile były one 

prawdziwe i czy odnosiły się do niego. Należy więc odróżnić dane przekazywane przez 

Gurdżijewa od informacji potwierdzonych przez niezależnych świadków. Nawet data jego 

urodzenia nie jest pewna. W paszporcie wstawiono 1877 rok, Encyklopedia Brytyjska 

podaje 1872, paszport Nansena 1864, a sam Gurdżijew potwierdził w 1943 roku, że 

skończył 78 lat. Wspomnienia z dzieciństwa potwierdzają, że pamiętał dobrze wydarzenia z 

lat 1872–1873, kiedy to zaraza zdziesiątkowała trzody należące do jego ojca, więc rok 1866 

jest chyba najpewniejszą datą jego urodzenia. O wczesnym życiu Gurdżijewa wiadomo 

wszystko i nic. To, co wiadomo, pochodzi od niego samego. Jednak nie ma ani źdźbła 

dowodu z niezależnego źródła i nie można tych informacji sprawdzić. Jedynym źródłem 

informacji o życiu Gurdżijewa do rozpoczęcia przez niego nauczania jest jego książka 

Spotkania z wybitnymi ludźmi
1
 i krótkie wzmianki, kierowane przez niego do uczniów o 

swoich podróżach i poszukiwaniu prawdy. 

Dzieciństwo  

Gurdżijew urodził się w Aleksandropolu (później przemianowanym na Leninakan, obecnie 

Gjumri) w rosyjskiej Armenii, z ojca Greka i matki Ormianki. Ojciec jego odziedziczył 

duże trzody bydła i pozycję seniora rodu. Z zamiłowania był ludowym poetą, chętnie 

opowiadał mity i legendy, baśnie z Tysiąca i jednej nocy oraz opowiastki o Mullahu Nassr 

Eddinie*. Wychował się w domu pełnym spokoju i rodzinnego ciepła, prostoty, uczciwości 

i porządku. Był to dom o hierarchii patriarchalnej, w którym każdy miał swoje ustalone 

miejsce, a głową rodziny był ojciec.  

Kiedy w 1873 roku zaraza zniszczyła całą należącą do ojca trzodę, życie rodziny i jego 

samego uległo całkowitej zmianie. Ojciec stracił wszystko, sprzedał więc meble i inne 

wartościowe przedmioty i kupił tartak z warsztatem stolarskim. Handel drzewem, 

zdominowany przez Ormian, i prowadzenie tartaku przynosiło jednak bardzo małe 

dochody. W tej nowej sytuacji młody Gurdżijew dawał sobie bardzo dobrze radę. Był 

                                                 
*
 Legendarna postać ludowa, opowiadająca żarty i dowcipy. 
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odporny na niepowodzenia, pomysłowy, energiczny i zaczął już zarabiać pieniądze na 

pomoc dla rodziny.  

Od najmłodszych lat wielki wpływ na niego miała babcia. Na łożu śmierci dała mu 

najważniejszą wskazówkę, która ukierunkowała jego życie: „Najstarszy mój wnuczku! 

Słuchaj i zapamiętaj mój nakaz: Nigdy nie bądź taki jak inni. Albo nic nie rób, tylko idź do 

szkoły, albo rób to, czego nikt inny nie robi
2
”. Chłopiec wziął to sobie do serca i zaczął 

postępować zgodnie z tą poradą: w czasie pogrzebu śpiewał nieodpowiednie piosenki, 

skacząc na skakance dookoła jej grobu. 

W 1877 roku, kiedy car Aleksander II wygrał wojnę z Turkami, ojciec Gurdżijewa, którego 

tartak w owym czasie zbankrutował, zdecydował się przenieść do Karsu*, dopiero co 

podbitego przez wojska rosyjskie. Kars znajdował się wówczas na skrzyżowaniu szlaków 

wielu narodowości. Poza Rosjanami i Ormianami był zaludniony Tatarami, Kurdami, 

Azerami, wędrowcami z Beludżystanu, Kafirystanu, Mołdawii, a nawet z Estonii. To był 

jego pierwszy kontakt z szerokim światem. Już wtedy znał kilka języków – ormiański, 

którym mówiono w domu, i turecko–tatarski, będący mieszaniną wielu języków 

używanych w tej części Azji, którego nauczył się od ojca. Uczył się też greckiego, 

rosyjskiego i tureckiego
3
. 

Poziom szkół w Karsie, zwłaszcza greckich i ormiańskich, był bardzo niski. Uczono w nich 

głównie religii. Ojciec zdecydował się więc wysłać go do trochę lepszej szkoły rosyjskiej, 

ale tam z kolei wszystko wykuwano na pamięć. Na szczęście chłopiec miał dobry głos i 

dostał się do chóru katedry wojskowej w Karsie, i zwrócił na siebie uwagę dziekana 

Borsza, który się nim zaopiekował. Ojciec Borsz cieszył się olbrzymim poważaniem i 

autorytetem duchowym w Rosyjskim Kościele Ortodoksyjnym. Gdy Gurdżijew był chory 

na jaglicę, dziekan Borsz przyszedł do jego domu z dwoma lekarzami wojskowymi, aby 

wyleczyć swego podopiecznego i poznać jego ojca. Na szczęście dla Gurdżijewa, ojciec i 

Borsz polubili się. Borsz zaczął bywać w ich domu regularnie, aby dyskutować z ojcem 

różne tematy historyczne i religijne. W 1879 roku, kiedy naradzano się nad przyszłością 

chłopca, rodzice chcieli, aby został księdzem, Borsz zaś sugerował zawód lekarza, a sam 

Gurdżijew myślał o zachodniej technologii i chciał być inżynierem. Wszyscy byli zgodni 

jednak co do tego, aby wypisać chłopca z tej marnej szkoły i rozpocząć nauczanie w domu. 

                                                 
*
 Obecnie należy do Turcji. 
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Borsz podjął się uczyć go matematyki, chemii i astronomii, innych zaś przedmiotów uczyli 

go młodzi diakoni na zlecenie dziekana
4
. 

Gurdżijew studiował nie tylko przedmioty szkolne, ale również chodził do szpitala 

wojskowego, gdzie uczył się anatomii i fizjologii. W tym czasie czytał już biegle w kilku 

językach i pochłaniał książki, które dostawał od swoich nauczycieli. Jeden z diakonów – 

Bogaczewski – był bardzo przywiązany do swojego ucznia i zapraszał go często do siebie. 

To właśnie Bogaczewski wprowadził Gurdżijewa w pojęcia dotyczące dwóch 

kontrastujących ze sobą moralności. Pierwsza to moralność obiektywna, absolutna, stała, 

ustalona przez Boga i głęboko zakorzeniona w świadomości człowieka. Druga – 

subiektywna, względna, zmienna jak kameleon, zależna od kultury i środowiska, zagubiona 

w przymusie i zakazach
5
. 

Bardzo wcześnie zetknął się ze śmiercią w rodzinie. Gdy miał 15 lat, zmarła jego najstarsza 

i najukochańsza siostra. Był to dla niego tak duży wstrząs i strata, że zainteresował się 

nawet seansami spirytystycznymi. Wkrótce po tym sam, przypadkowo postrzelony, ledwo 

uniknął śmierci. Odkrył wówczas, że ten wypadek przepowiedziała mu wróżka. Te i inne 

niewytłumaczalne wydarzenia pogłębiły jego zainteresowanie mistycznymi i 

nadprzyrodzonymi zjawiskami; zaczął szukać ich wyjaśnień. Nie przekonywały go jednak 

tłumaczenia, które otrzymywał od lokalnych autorytetów. W tym czasie, który był 

najważniejszym okresem intelektualnego rozwoju Gurdżijewa, został on pozbawiony obu 

nauczycieli. Bogaczewski wyjechał, aby objąć posadą kapelana za Morzem Kaspijskim, a 

dziekan Borsz odszedł ze służby ze względu na zły stan zdrowia
6
. 

Z tego okresu szczególnie utkwił mu w pamięci jeden wypadek. Był to „pojedynek” z 

konkurentem o dziewczynę. Pojedynek polegał na chowaniu się w kraterach powstałych po 

wybuchach pocisków na poligonie w czasie trwania ćwiczeń artylerii i czekaniu, kto zginie 

pierwszy. Było to przytłaczające i niezwykłe doświadczenie – odczucie świadomości 

samego siebie, zmieszane z terrorem unicestwienia. Wyszedł z tego pojedynku bez ran, ale 

od tego momentu jego poczucie wartości życia uległo całkowitej zmianie.  

Poszukiwania 

W 1883 roku przenosi się do Tbilisi, gdzie podejmuje pracę na kolei. W tym czasie studiuje 

w klasztorze u ojca Jewlampiosa, odbywa pielgrzymki do świętego miasta Eczmiadzyn i 

innych miejsc na Zakaukaziu. W tym okresie poznaje dwie osoby o podobnych 
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zainteresowaniach, z którymi może dzielić swoje problemy – Sarkisa Pogossiana i Abrama 

Jełowa.  

Pogossiana, który skończył seminarium w Erewaniu i Eczmiadzynie i czekał na święcenia 

kapłańskie, poznał w Eczmiadzynie w czasie swojej pielgrzymki do archimandryty 

Sureniana. Ojciec Gurdżijewa miał nadzieję, że syn będzie studiował w tym znanym 

gruzińskim seminarium, ale on sam o tym nie wspomina. Uspieński twierdził, że widział u 

matki Gurdżijewa fotografię syna w stroju kapłana Kościoła prawosławnego, więc być 

może chłopiec tam studiował. Wyjaśniałoby to też jego przyjaźń z Pogossianem – alumnem 

tego seminarium duchownego. 

W tym czasie Gurdżijew podjął próbę jasnego sprecyzowania poglądu na życie i 

zrozumienia sensu istnienia życia na Ziemi wszystkich stworzeń, a zwłaszcza ludzi. Razem 

z Pogossianem doszli do wniosku, że istnieje coś, o czym ludzie wiedzieli w przeszłości, 

ale wiedza ta poszła w zapomnienie. Zdawali sobie sprawę z tego, że klucza do jej 

poznania nie odnajdą we współczesnych naukach czy literaturze, a szukać go trzeba w 

starożytności.  

Dlaczego Gurdżijew tak bardzo był zainteresowany tym problemem? Traktował on życie 

na Ziemi jako wielką zagadkę, która przerasta ludzką wyobraźnię. Czy gdzieś we 

Wszechświecie istnieje coś podobnego? Kiedy powstało życie na Ziemi? Kiedyś musiało 

się zacząć, ale jak? Jak można pogodzić naukę i religię i wiele mitów o stworzeniu świata? 

Jaki jest cel tego różnorodnego planetarnego życia? I w jakim celu to życie staje się 

nośnikiem świadomości? W jakim celu człowiek z unikatową, skomplikowaną naturą i 

zdolnościami powstał z jednej komórki? Czy to nie wynika z tego, że człowiek ma również 

jedyną i unikatową rolę do wypełnienia? I jeżeli taki cel kiedykolwiek był ustalony, to kto 

go ustalił?
7
 

Te dręczące pytania były głównym motorem, popychającym Gurdżijewa do poszukiwania 

na nie odpowiedzi, do wędrówek po pustyniach, górach i klasztorach. Pytania te, pomijając 

odpowiedzi, wtedy i dzisiaj są niechętnie rozważane przez większość społeczeństwa, 

ponieważ jedna część wierzy w materialistyczną teorię Darwina, która usunęła jakikolwiek 

cel istnienia, a druga w religijne wyjaśnienia, utwierdzające wiarę. 

Kiedy Gurdżijew miał 20 lat, pojechał z Pogossianem do starożytnego miasta Ani*, gdzie w 

ruinach klasztoru natrafili na zwoje starożytnych pergaminów. W jednym z nich była 

                                                 
*
 Dawna stolica Bagratydów – dynastii królów Armenii. 
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wzmianka o Bractwie Sarmung, to znaczy o szkole ezoterycznej, która powstała w 

Babilonie (Sumerze) około 2500 lat p.n.e. Przypisywano jej posiadanie ogromnej wiedzy, 

kryjącej klucz do wielu ezoterycznych tajemnic i misteriów. Odnalezienie Bractwa 

Sarmung i dotarcie do zasobów jego wiedzy stało się głównym celem Gurdżijewa.  

O dalszych jego losach wiemy bardzo niewiele. Pewne jest tylko to, że podróżował, co 

potwierdziła rodzina jego brata Dymitra. Zwykle po swoich długich i wyczerpujących 

podróżach schorowany Gurdżijew przyjeżdżał do brata mieszkającego w Tbilisi, aby leczyć 

boharyjską malarię, beludżystańską dyzenterię czy kurdyjski szkorbut. Pokazywał również 

rany postrzałowe
8
. Jest pewne, że prowadził życie niezwykłe i niebezpieczne. 

Cel, który sobie wyznaczył – znalezienie Bractwa Sarmung – uczynił z niego koczownika i 

nie pozwolił cieszyć się życiem rodzinnym. Gurdżijew obawiał się, że ukryta przed 

wiekami gdzieś na kontynencie azjatyckim wiedza Bractwa Sarmung nie oprze się 

naporowi cywilizacji Zachodu. Rozwój linii kolejowych spowoduje napływ nowych ludzi, 

nie związanych z dawną tradycją; za pięćdziesiąt czy sto lat stare wierzenia, mity i 

zwyczaje pójdą w zapomnienie. 

W Spotkaniach z wybitnymi ludźmi Gurdżijew pisze o podróżach w towarzystwie 

inżynierów, lekarzy, duchownych, książąt, ludzi o wybitnych cechach, o czym świadczą ich 

zaradność, charakter, opanowanie i współczucie dla innych. Grupa podróżników, skupiona 

wokół Gurdżijewa około 1895 roku, nazwała się „Poszukiwacze Prawdy”. Nastawiona była 

na studiowanie zwyczajów ludzi, starej literatury, budowli, wykonywanie różnorodnych 

doświadczeń i obserwacji i pomaganie sobie nawzajem. Prawdopodobnie grupa ta liczyła 

szesnaście osób: piętnastu mężczyzn i jedną kobietę, panią Witwicką. Przyjaciele 

Gurdżijewa – Pogossian, Jełow, Karpenko – stanowili zalążek tej grupy. Inni, mniej bliscy, 

byli specjalistami w zakresie archeologii, astronomii, inżynierii, górnictwa, muzyki i 

filologii. Podróżowali po całej Azji, przemierzając pustynie, skaliste góry, niedostępne i 

nieznane miejsca. Informacje te pochodzą wyłącznie od Gurdżijewa, nie ma bowiem 

świadków lub dokumentów potwierdzających te wydarzenia i niemożliwe jest 

zidentyfikowanie członków tej grupy ani potwierdzenie ich podróżniczych tras.  
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boharyjską malarię, beludżystańską dyzenterię czy kurdyjski szkorbut. Pokazywał również 

rany postrzałowe
9
. Jest pewne, że prowadził życie niezwykłe i niebezpieczne. 

Cel, który sobie wyznaczył – znalezienie Bractwa Sarmung – uczynił z niego koczownika i 

nie pozwolił cieszyć się życiem rodzinnym. Gurdżijew obawiał się, że ukryta przed 

wiekami gdzieś na kontynencie azjatyckim wiedza Bractwa Sarmung nie oprze się 

naporowi cywilizacji Zachodu. Rozwój linii kolejowych spowoduje napływ nowych ludzi, 

nie związanych z dawną tradycją; za pięćdziesiąt czy sto lat stare wierzenia, mity i 

zwyczaje pójdą w zapomnienie. 

W Spotkaniach z wybitnymi ludźmi Gurdżijew pisze o podróżach w towarzystwie 

inżynierów, lekarzy, duchownych, książąt, ludzi o wybitnych cechach, o czym świadczą ich 

zaradność, charakter, opanowanie i współczucie dla innych. Grupa podróżników, skupiona 

wokół Gurdżijewa około 1895 roku, nazwała się „Poszukiwacze Prawdy”. Nastawiona była 

na studiowanie zwyczajów ludzi, starej literatury, budowli, wykonywanie różnorodnych 

doświadczeń i obserwacji i pomaganie sobie nawzajem. Prawdopodobnie grupa ta liczyła 

szesnaście osób: piętnastu mężczyzn i jedną kobietę, panią Witwicką. Przyjaciele 

Gurdżijewa – Pogossian, Jełow, Karpenko – stanowili zalążek tej grupy. Inni, mniej bliscy, 

byli specjalistami w zakresie archeologii, astronomii, inżynierii, górnictwa, muzyki i 

filologii. Podróżowali po całej Azji, przemierzając pustynie, skaliste góry, niedostępne i  
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nieznane miejsca. Informacje te pochodzą wyłącznie od Gurdżijewa, nie ma bowiem 

świadków lub dokumentów potwierdzających te wydarzenia i niemożliwe jest 

zidentyfikowanie członków tej grupy ani potwierdzenie ich podróżniczych tras. 

Na początku XX wieku Gurdżijew wybrał się do jednego z najważniejszych dla niego 

miejsc na świecie – do Tybetu. W 1901 roku w Górnym Tybecie studiował język, 

medycynę, rytuały, tańce i techniki psychiczne. Studia te przerwała w 1902 roku 

„zabłąkana kula”, która niemalże wyprawiła go na tamten świat. Po powrocie do zdrowia 

ponownie odwiedził Tybet i stał się świadkiem inwazji brytyjskiej na ten kraj i 

unicestwienia anachronicznej, źle wyposażonej armii tybetańskiej. Po wyjeździe z Tybetu 

wyruszył w dalsze podróże, między innymi dotarł aż w 1905 roku dotarł do Taszkientu, 

gdzie studiował i prowadził rozległe działania handlowe. W Taszkiencie przebywał do 

1910 roku.  

Czy zdołał znaleźć to, czego szukał? Chwalił się, że znalazł klasztor Bractwa Sarmung i 

pobierał w nim nauki. Nie wiemy, niestety, gdzie się ten klasztor znajdował, gdyż 

Gurdżijew przysiągł zachować tajemnicę tego miejsca. Czy tak rzeczywiście było, czy też 

całą jego podróż i odkrycia należy uznać za legendę? Gurdżijew co prawda obiecywał, że 

opublikuje informacje na ten temat, ale niestety, nigdy tego nie zrobił. Być może chciał, 

abyśmy nigdy nie rozwiązali tej zagadki. 

Światowe życie 

Aby znaleźć fundusze na swoje wyprawy Gurdżijew wykorzystywał wszystkie swoje 

umiejętności, których miał bez liku, m. in. ogromny talent do handlu. Sprzedawał i 

kupował antyki, perskie dywany i chińską porcelanę, handlował wszystkim, od śledzi 

poczynając, a na ropie naftowej kończąc. Działalność handlowa była podstawą jego 

niezależności i umożliwiała mu nie tylko podróże, ale przede wszystkim w późniejszym 

okresie rozpowszechnianie swoich nauk. Co mu ułatwiało docieranie do najbardziej 

niedostępnych miejsc? Czasem sam rzucał trochę światła na swoje poczynania, mówiąc: 

 „Miałem, zgodnie ze specjalnymi warunkami mojego życia, możliwości dostania się do 

tak zwanych «najświętszych ze świętych» centrów prawie wszystkich hermetycznych 

organizacji religijnych, filozoficznych, okultystycznych, politycznych i mistycznych 

stowarzyszeń, partii, związków itp., które były niedostępne dla przeciętnego człowieka”
10

.  

Może to świadczyć o jego uczestnictwie w tajnych służbach. Krążyły plotki, , że był on 

rzekomopodobno agentem carskiej tajnej policji. Należy przyjąć, że jest w tym element 
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prawdy, gdyż w 1920 roku, po przyjeździe do Konstantynopola, był – jako niebezpieczny 

agent – pod obserwacją wywiadu brytyjskiego. Ma to prawdopodobnie związek z raportem 

tego wywiadu dotyczącym pobytu Gurdżijewa w Tybecie w okresie intensywnej 

działalności rosyjskich tajnych służb, mającej na celu osłabienie wpływów brytyjskich na 

tym terenie.  

Czy Gurdżijew był emocjonalnie związany z jakąkolwiek sprawą, organizacją czy ideą? 

Chyba nie, ale prawdopodobnie działał i popierał ormiańskie i greckie tajne stowarzyszenia 

walczące o niepodległość. Kiedyś powiedział: „Było mi wszystko jedno, jak dojdę do celu 

– czy na grzbiecie diabła, czy na ramieniu księdza”.  

Mało wiemy na temat jego życia osobistego. Z jego półsłówek można się domyślić, że było 

to życie pełne przygód, różnego rodzaju ekscesów, włącznie z alkoholizmem. Podobno w 

Tybecie zostawił żonę i dwoje dzieci, ale często on sam rozpowszechniał takie plotki.  

Przełom 

Rok 1908 staje się rokiem przełomowym w jego życiu, ponieważ po raz pierwszy zaczął 

myśleć o nauczaniu innych, wszak do tej pory był głównie nastawiony na naukę. W ciągu 

20 lat studiów posiadł ogromną wiedzę, techniczne umiejętności i poznał rozliczne idee. 

Zmienił się sens jego życia, uznał, że w końcu zrozumiał znaczenie i cel życia człowieka. 

Czuł, że na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za przekazanie ludzkości zdobytej 

wiedzy. Działalność swoją zaczął dosyć dziwnie – jako zawodowy hipnotyzer, leczący 

nałogi i choroby. 13 września 1911 roku Gurdżijew postanowił przez następne 21 lat 

prowadzić życie oparte na wzniosłych zasadach, ale zupełnie nieszablonowe i nie dające się 

pogodzić „z moim charakterem i moją indywidualnością”.  

Początki nauczania 

Do Rosji przybył w okresie narastających zmian. Kierowane regułami pochodzącymi z 

czasów Piotra Wielkiego, wstrząśnięte rewolucją 1905 roku i przegraną wojną z Japonią, 

społeczeństwo było zainteresowane różnego rodzaju naukami mistycznymi. Dlatego tutaj 

Gurdżijew znalazł podatny grunt dla swoich teorii Pierwsze lata jego pobytu w Rosji 

również są okryte mgłą tajemnicy. Wiadomo jednak, że prowadził życie aktywne i pełne 

kontaktów. Podobno został przedstawiony carowi w uznaniu zasług, jakie oddał Rosji, być 

może jako członek tajnej policji. Postępował wszak według zasady „cel uświęca środki”. 

Wiemy, że kupił trzy posiadłości: najpierw małe mieszkanie w Moskwie przy ulicy 

Bolszaja Dymitrowka, kolejne mieszkanie w Petersburgu przy Newskim Prospekcie i w 
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końcu dużą daczę pod Moskwą. Skąd miał na to fundusze? Podobno przywiózł ze sobą 

kolekcję bardzo cennych dywanów, kolekcje porcelany chińskiej i cloisonné*. Posiadał 

niezliczone ilości antycznych fajek, mieczy, ikon, stolików hebanowych, wschodnich 

instrumentów muzycznych, figurek z kości słoniowej itp
11

. Świadczy to o dużym majątku 

osobistym i znacznej zaradności życiowej. 

Wkrótce po przyjeździe do Moskwy, w 1912, roku ożenił się z Julią Ostrowską. Pozornie 

nie było to dobrane małżeństwo. On miał 45 lat, a ona 22, on był pochodzenia grecko–

ormiańskiego, ona Polką; on był bogaty, a ona biedna Gurdżijew był jednak bardzo oddany 

żonie, zapewniał jej pozycję i opiekę, a ona towarzyszyła mu wiernie przez wojnę, 

rewolucję i na emigracji. Julia Ostrowska była kobietą niezwykłą, o bogatym wnętrzu, co 

rzutowało na jej autorytet, wyrażało się emanującym spokojem i miękkością ruchów. 

Chociaż nie brała oficjalnie udziału w zajęciach grup Gurdżijewa, to jednak odgrywała 

bardzo ważną rolę w jego pracy, a szczególnie w jego tańcach sakralnych. Wczesne lata jej 

życia okryte są tajemnicą, której ani ona, ani Gurdżijew nigdy nie ujawnili. Czasem mówił 

on, że była hrabianką i towarzyszką carycy, a zaraz potem rzucał aluzję, że była na granicy 

moralnego upadku. Wiele wskazuje na to, że prawdopodobnie Gurdżijew w jakiś sposób ją 

uratował.  

Być może postać Witwickiej, opisana przez Gurdżijewa w Spotkaniach z wybitnymi ludźmi, 

oparta jest na wczesnym życiorysie jego żony. Witwicka, podobnie jak Julia Ostrowska, 

była Polką. Urodziła się na Wołyniu, gdzie jej ojciec był zarządcą majątku niedaleko 

Równego. Jej matka zmarła, gdy była małym dzieckiem. I ją, i siostrę wychowywała 

ciotka. Ojciec zmarł, kiedy miała czternaście lat, a wkrótce po nim zmarła ciotka. Po 

utracie ojca i ciotki obie siostry znalazły się w bardzo trudnej sytuacji i przeniosły się 

wówczas do Odessy. Witwicka była piękna i lekkomyślna. Miała duże powodzenie u 

mężczyzn. Do Petersburga trafiła jako przyjaciółka poznanego komiwojażera, który w 

końcu okradł ją i porzucił. Od tego wydarzenia zaczęła wieść życie kurtyzany, ale na 

szczęście starszy brat znalazł jej posadę guwernantki w rodzinie rosyjskiego konsula w 

Egipcie. Podczas podróży do Aleksandrii poznała księcia Lubowieckigo i Gurdżijewa, 

którzy ofiarowali jej pomoc. Przyłączyła się do grupy „Poszukiwaczy Prawdy” i brała 

udział w ich ekspedycjach. Tyle wiemy o Witwickiej. Czy jest to obraz Julii Ostrowskiej, 

tego się nigdy nie dowiemy. Gurdżijew napisał o Witwickiej:  
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„Myśląc o niej teraz, gdy mam już za sobą połowę życia, w czasie której odwiedziłem 

prawie wszystkie kraje i widziałem tysiące kobiet, muszę wyznać, że nigdy nie spotkałem i 

chyba już nigdy nie spotkam drugiej kobiety takiej jak ona”
12

. 

Napisał to w roku 1928, już po śmierci żony, więc być może jest to pośmiertny pomnik dla 

niej, gdyż to o niej miał takie wysokie mniemanie. 

Pierwsi uczniowie 

W Moskwie pierwszym wybitnym uczniem Gurdżijewa był młody, utalentowany 

kompozytor Włodzimierz Pohl – następca Rachmaninowa na stanowisku dyrektora 

Instytutu Muzycznego im. Carycy Marii. Za jego pośrednictwem przystąpił do ruchu kuzyn 

Gurdżijewa, znany rzeźbiarz Sergiusz Merkurow, który przeszedł do historii jako twórca 

pomników Lenina i Stalina, za co otrzymał Order Lenina. 

W 1913 roku, kiedy Gurdżijew miał już sporą grupę uczniów rosyjskich, przyłączy się do 

niego pierwszy student zagraniczny – Anglik Paul Dukes, nauczyciel muzyki w 

konserwatorium w Petersburgu i zarazem agent wywiadu brytyjskiego, a następnie dr Leon 

Stjoernval, znany psychiatra petersburski, który pozostawał z Gurdżijewem przez wiele lat. 

Flegmatyczny, uczciwy, z naukowym podejściem, był osobą, na której można było 

polegać. 

Najważniejszym uczniem z tego okresu bez wątpienia był Piotr Uspieński, który w 

przyszłości odegra ważnągłówną rolę w szerzeniu nauk Gurdżijewa. W listopadzie 1914 

roku Uspieński zauważył w prasie wzmiankę dotyczącą mistycznego baletu „Walka 

Magów”, przygotowanego przez Gurdżijewa. Wzbudziła ona jego zainteresowanie, nie 

nawiązał jednak z nim kontaktu. Uspieński był już wtedy znanym pisarzem i publicystą, 

docenianym w kręgach intelektualnych Moskwy i Petersburga. W 1912 roku opublikował 

najważniejszą swoją książkę Tertium Organum, którą uważał za kontynuację Organum 

Arystotelesa i Novum Organum Bacona. Kiedy w kwietniu 1915 roku przybył na odczyty 

do Moskwy, Gurdżijew za pośrednictwem Pohla i Merkurowa starał się nawiązać z nim 

kontakt. W tym czasie pozycja Uspieńskiego była znacznie wyższa niż Gurdżijewa i trzeba 

było dużych nalegań ze strony Pohla i Merkurowa, aby spotkanie doszło do skutku.  

Zostało ono zaaranżowane w małej kafejce, uczęszczanej przez podejrzane elementy, gdzie 

normalnie Uspieński nie postawiłby swojej nogi. Gurdżijew przedstawił się w najgorszym 

świetle, co zwykle robił celowo na pierwszych spotkaniach, aby sprawdzić zdolności 

potencjalnych uczniów. Był dziwacznie ubrany, mówił b. źle po rosyjsku, z kaukaskim 
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akcentem, a mimo to przejął inicjatywę. Uspieński podszedł bardzo ostrożnie do 

Gurdżijewa i jego idei, spodziewając się mieszaniny przesądów, okultyzmu, autosugestii i 

bredni. Później tak napisał o tym spotkaniu: „Moje pierwsze spotkanie z nim całkowicie 

zmieniło moją opinię na jego temat, jak również o tym, czego mógłbym się po nim 

spodziewać”
13

. Uspieński wyczuł niezwykłą i egzotyczną osobowość Gurdżijewa. Kwestia 

dominacji została ustalona bardzo szybko i bez dyskusji.  

Uspieński nie należał do osób uległych i uznających autorytety. Wręcz przeciwnie. On sam 

był nieustraszony i nieulegający wpływom, co wkrótce dało znać o sobie, prowadząc do 

konfliktów między nimi. Ale na początku znajomości osobowość i wiedza Gurdżijewa 

wywarły na nim ogromne wrażenie. Polubił w nim prostotę, naturalność, poczucie humoru, 

brak pozy, pretensji do świętości i magicznych mocy. Już w czasie pierwszego spotkania 

Uspieński wiedział, że chce częściej spotykać się z Gurdżijewem. Po kilku spotkaniach 

został też zaakceptowany przez niego i uznany za ucznia, ale ich wzajemne kontakty były 

bardzo ograniczone, ponieważ Uspieński przebywał większą część czasu w Petersburgu. 

Tam też Gurdżijew skierował swoją uwagę i zdecydował się rozwinąć swoją 

działalnośćwygłosić jak najwięcej odczytów.  

Uspieński gromadził dla niego publiczność, i korzystając z osobistych kontaktów i 

wpływów, wypełniał widownię lub organizował spotkania w domach znanych osobistości. 

Zainteresowanie naukami Gurdżijewa było tak duże, że od stycznia 1916 roku przyjeżdżał 

on do Petersburga co dwa tygodnie. W ciągu następnych sześciu miesięcy Gurdżijew 

przekazywał słuchaczom podstawowe idee i kanony swojej nauki – zbierane przez 25 lat. 

W sierpniu 1916 roku grupa petersburska liczyła już 30 osób. Byli to głównie pisarze, 

muzycy, lekarze i wyżsi urzędnicy państwowi. Uczestnicy grupy robili duże postępy w 

przyswajaniu głównych kosmologicznych i psychologicznych teorii wykładanych przez 

Gurdżijewa. Uspieński potajemnie sporządzał notatki z tych spotkań, które stały się 

podstawą jego wykładów, a później – bardzo ważnej w popularyzacji tych nauk książki. 

Nauczanie stawało się coraz bardziej intensywne i Gurdżijew prawie codziennie miał 

zajęcia z uczniami. Praktykowano ćwiczenia oddechu, specjalne ruchy, a nawet post. 

Uczniowie byli stawiani w trudnych sytuacjach, obrażani i prowokowani, wszystko po to, 

aby mogli znacznie lepiej poznać siebie. Gurdżijew wiedział, że tylko osobiste 

doświadczenie pomoże uczniom zrozumieć własne zachowanie i charakter. Szybko jednak 

doszło do konfliktu pomiędzy Uspieńskim i Gurdżijewem, który zdecydował: albo 

Uspieński zaakceptuje obowiązujące warunki, albo musi z grupy odejść. 
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Jesienią do petersburskiej grupy dołączył jeden z najważniejszych uczniów tego okresu – 

Thomas de Hartmann. Był on muzykiem, kompozytorem i oficerem gwardii carskiej. 

Delikatny i subtelny arystokrata, należał do grupy stale poszukujących czegoś nieznanego i 

mistycznego. Wkrótce do grupy dołącza jego żona – Olga, która przez następne 13 lat 

wniesie ogromny wkład do prowadzenia grup Gurdżijewa. Olga pochodziła z arystokracji 

niemieckiej, będąc z morganatycznego związku prawnuczką cesarza Wilhelma I. Piękna, 

inteligentna, mówiła pięcioma językami i miała operowy głos. Olga i Thomas 

Hartmannowie całkowicie połączyli swoje losy z Gurdżijewem i byli z nim przez wiele lat. 

Okres rewolucji w Rosji 

Sytuacja polityczna w Rosji zmieniała się bardzo szybko na gorsze. Przegrana wojna z 

Niemcami, zabójstwo Rasputina, bunty wojska w Petersburgu wskazywały na to, że reżym 

rozpadnie się. Przewidując dalszy rozwój wydarzeń politycznych, Gurdżijew opuścił 

Petersburg 23 lutego 1917 roku. Wraz z żoną udał się do Moskwy, a następnie po abdykacji 

cara Mikołaja II do swoich rodziców w Aleksandropolu. Miał zamiar powrócić do Moskwy 

na Wielkanoc lub w maju, ale zmieniająca się sytuacja polityczna spowodowała, że osiadł 

w mieście Jessentuki u podnóża góry Elbrus. 

Przyjechał tam do niego Uspieński z grupą 12 uczniów z Moskwy i Petersburga, i 

rozpoczęli bardzo intensywną pracę. Wykonywali różnorodne ćwiczenia praktyczne, aby 

wyostrzyć samoobserwację i poznać samych siebie. Zajęcia trwały około sześciu tygodni. 

Uspieński tak pisze o nich:  

 „Nikomu nie chce się wierzyć, że trwało to tylko sześć tygodni. Nawet sześć lat nie 

wystarczyłoby, żeby pomieścić to, co wiązało się z tym czasem, tak bardzo był on 

wypełniony.(…) Gurdżijew rozwinął przed nami plan całej pracy. Ujrzeliśmy początki 

wszystkich metod, wszystkich idei, ich wzajemne powiązania, zależności i ich kierunek”
14

.  

Tutaj też po raz pierwszy Gurdżijew pokazał nowe ćwiczenie, które polegało na 

zatrzymaniu się w miejscu i zamarciu bez ruchu na komendę „stop”. Uczniowie nie tylko 

musieli przestać się ruszać, ale również zachować ten sam wyraz twarzy, patrzyć w to samo 

miejsce i utrzymać takie samo napięcie mięśni jak w momencie usłyszenia komendy. 

Musieli pozostać w tym stanie aż do usłyszenia zwalniającego ich sygnału. Jeżeli uczeń nie 

mógł ustać w danej pozycji, musiał upaść jak worek, nie chroniąc się przed uderzeniem. 

Ćwiczenie to było praktykowane w najbardziej nieoczekiwanych chwilach, np. gdy ktoś 

trzymał szklankę z gorącą herbatą i nie mógł jej postawić, zaciągał się dymem z papierosa i 
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nie mógł go wypuścić. Polegało ono na pamiętaniu siebie, aby nie przegapić sygnału, nie 

przyjąć wygodnej pozycji, na obserwacji napięcia mięśni, na przezwyciężeniu czasem 

bardzo silnego bólu. Było to jednoczesne ćwiczenie woli, uwagi, myśli, czucia i centrum 

ruchowego. 

Nieoczekiwanie pod koniec sierpnia Gurdżijew ogłosił, że kończy zajęcia i przenosi się nad 

Morze Czarne do Tuapse. Zabrał ze sobą dopiero co przybyłych z Petersburga Thomasa i 

Olgę Hartmannów, ale nie zaprosił Uspieńskiego, który zdecydował się wrócić do 

Petersburga. Stosunki między nimi wyraźnie zaczęły się pogarszać. Gurdżijew zdawał 

sobie sprawę z tego, że Uspieński posiadł dużą wiedzę i zrozumienie wykładanych teorii, 

ale niestety, wiedział też, że osiągnął on również kres swojego rozwoju. Uspieński zaś nie 

mógł zaakceptować dominacji Gurdżijewa i kwestionował jego metody nauczania.  

Ponieważ tamtejsza sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna, Gurdżijew 

zdecydował w grudniu przenieść się z powrotem do Jessentuk. Zaprosił tam znowu swoich 

uczniów z Moskwy i Petersburga. Przybyło około 40 osób, łącznie z dr. Stjoernvalem i 

Uspieńskim. W marcu 1918 roku Gurdżijew rozpoczął z tą grupą bardzo intensywne 

zajęcia. Do wykładów dołączył ćwiczenia rytmiczne, tańce derwiszów, ćwiczenia 

oddychania i gimnastykę.  

W tym czasie doszło do ostatecznej separacji Uspieńskiego od szkoły Gurdżijewa. 

Przeprowadził się do oddzielnego domu i zajął pisaniem. Od tej chwili zaczął niezależnie 

nauczać i propagować teorie Gurdżijewa, często nie wspominając ich źródła. Jednak nie 

zerwał zupełnie kontaktów z Gurdżijewem, ale już nigdy nie czuł się jego uczniem. 

W lipcu 1918 roku przybyła z Aleksandropola do Jessentuk liczna rodzina Gurdżijewa. 

Gurdżijew dowiedział się, że kiedy w maju 1918 roku Turcy zaatakowali Armenię 

masakrując tysiące ludzi, ojciec i starsza siostra Anna zostali w Aleksandropolu. Siostra 

zdołała się uratować, ale ojciec zginął ze strzelbą w ręku broniąc własnego domu. Był to 

dla Gurdżijewa ogromny cios i chociaż nigdy nie występował przeciwko Turkom, z 

pewnością było to powodem tego, że nienawidził każdej wojny. 

W tym okresie Gurdżijew opiekował się nawet dalszą rodziną i wszystkimi, którzy byli z 

nim związani. W tak trudnych czasach wielu nie miało żadnych środków do życia i zdani 

byli wyłącznie na niego. Na utrzymaniu Gurdżijewa pozostawało około 150 osób. Mimo że 

przed rewolucją Gurdżijew posiadał spory majątek, niewiele z niego pozostało. W tej 

sytuacji zastosował on psychologiczny i ekonomiczny szok. Każdy z uczniów musiał 
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podpisać dokument, w którym zrzekał się swojego osobistego majątku, pieniędzy i 

biżuterii.  

Mimo że życie w Jessentukach pod rządami bolszewików było względnie spokojne, 

przypominało jednak ciszę przed burzą. Gurdżijew przewidywał, co stać się może, i zaczął 

przygotowywać się do wyjazdu. Aby nie wzbudzać podejrzeń, oficjalnie poprosił 

bolszewików o pozwolenie zorganizowania ekspedycji w celach naukowych i 

poszukiwania złota w górach. W zadziwiający sposób otrzymał zezwolenie i niezbędne 

zaopatrzenie. W skład ekspedycji, poza Gurdżijewem i jego żoną Julią, weszli tylko 

najwierniejsi uczniowie, między innymi: Thomas i Olga Hartmannowie, dr Stjoernval z 

żoną, Żukow, Zacharow i Pietrow, w sumie dwanaście osób i dwoje dzieci. Ekspedycja 

wyruszyła 6 sierpnia 1918 roku i to prawie w ostatniej chwili. W trzy tygodnie po ich 

wyjeździe rozpoczął się terror; wielu oficerów i inteligentów, którzy przebywali w 

Jessentukach, zostało rozstrzelanych. 

Po podróży pociągiem do Majkop rozpoczęli długą i niebezpieczną drogę przez góry. Dla 

uczestników ekspedycji była to następna lekcja, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak 

zdobyć się na nadzwyczajny wysiłek, jak przeżyć. Grupa po tej niezwykłej podróży 

przybyła do Soczi we wrześniu i prawie natychmiast rozbiła się. Tylko dwa małżeństwa – 

Hartmannów i Stjoernvalów zostały z Gurdżijewem w Soczi. Można zapytać, jaki był cel 

tej ekspedycji? Czy była tylko konieczną ucieczką, czy ostatecznym sprawdzianem i 

selekcją. Przy Gurdżijewie zostali tylko ludzie najwierniejsi, najsilniejsi, zdecydowani 

poświęcić wszystko dla „sprawy”. Wkrótce i w Soczi sytuacja stała się niebezpieczna i w 

styczniu Gurdżijew ze swoimi wiernymi uczniami odpłynął do Poti, a stamtąd pociągiem 

udał się do Tbilisi. 

W Gruzji w tym czasie rządzili mienszewicy. Była to prawie ostatnia oaza, do której 

przybyło wielu uciekinierów z Moskwy i Petersburga. Thomas Hartmann uczył muzyki w 

konserwatorium i dyrygował orkiestrą, Olga śpiewała w operze. Życie toczyło się prawie 

tak jak w Petersburgu. Gurdżijew rozpoczął przygotowania do nauki sakralnych tańców i 

wciągnął do ruchu Joannę Salzmann, która przed wojną studiowała tańce w Instytucie 

Jacques–Dalcroze’a w Hellerau w Niemczech. Pasjonowała się tańcami i rytmiką, ale w 

czasie wojny i rewolucji nie mogła zaspokoić swoich pasji. Mąż jej Aleksander był 

wybitnym scenografem, wynalazcą i artystą powiązanym z Rilkem i Kandinskym. Oboje 

byli ludźmi wybitnie inteligentnymi, cechowały ich najwyższa kultura i silny charakter, ale 

w Tbilisi Gurdżijew porwał ich do swojego ruchu i zmienił całkowicie ich życie. 
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Z pomocą Joanny Salzmann Gurdżijew zaczął nauczać tańców i rytmiki. W czerwcu dają 

pierwsze publiczne występy, które cieszą się dużym zainteresowaniem. We wrześniu 1919 

roku powstają plany założenie Instytutu Harmonijnego Rozwoju Człowieka. Przybywa 

wielu nowych uczniów, między innymi Olgivanna – piękna i utalentowana tancerka, córka 

arystokraty z Montenegro. Zaczynają się wykłady, zajęcia i przygotowania do wystawienia 

baletu Walka Magów. Gurdżijew cały czas trzyma jednak rękę na pulsie wydarzeń 

politycznych, zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że gruziński rząd mienszewików 

niebawem upadnie. W tym czasie na północnym Kaukazie władzę już objęli bolszewicy i 

rozpoczynał się terror. Uciekinierzy przybywający do Tbilisi radzili Gurdżijewowi, aby 

wyjechał dopóki czas. Kiedy w kwietniu 1920 roku Armia Radziecka zdobyła Baku, 

pozostawała jedynie droga na zachód. Gurdżijew likwiduje swój Instytut i pod koniec maja 

wyrusza z grupą około trzydziestu osób do Batumi, a stamtąd do Konstantynopola, do 

którego przybywa 7 czerwca.  

Konstantynopol 

Od tego momentu rozpoczyna się nowy rozdział w rozwoju ruchu Gurdżijewa, dla którego 

Konstantynopol był jedynie punktem przejściowym i służył do przygotowania następnej 

fazy działalności. Było to miasto kosmopolityczne, pełne uciekinierów z Rosji, Greków, 

Ormian oraz wojsk angielskich i francuskich. Gurdżijew nie traci czasu, otwiera swój 

Instytut Harmonijnego Rozwoju Człowieka i rozpoczyna zajęcia ze studentami. W tym 

czasie na terenie Konstantynopola działa także Uspieński, który przybył tu wcześniej i 

nauczał teorii Gurdżijewa na własną rękę. Wokół niego skupiona już była spora grupa 

uczniów. 

W styczniu 1921 roku Gurdżijew został zaproszony na przyjęcie u księcia Sabaheddina – 

członka najwyższej arystokracji tureckiej*. Z księciem Gurdżijew utrzymywał od dawna 

bliskie stosunki, a w latach 1908–1912 widział się z nim kilkakrotnie. Na przyjęciu obecny 

był również kapitan John Bennett – szef tureckiej sekcji wywiadu brytyjskiego, który 

poszukiwał Gurdżijewa jako „niebezpiecznego agenta rosyjskiego”. Gurdżijew nie 

wiedział, że Bennett otrzymał z New Delhi informacje o jego szkodliwej dla interesów 

brytyjskich działalności w Tybecie prawie dwadzieścia lat temu. Nie wiedział również, że 

przyjaciółka Bennetta – Winifred Beaumont, będąca także na przyjęciu, znała bardzo 

dobrze Uspieńskiego i udostępniła mu swoje mieszkanie na spotkania jego grupy. Nie 

                                                 
*
 Ojcem Sabaheddina był Mahmet Pasza, a matką siostra sułtana Abdula Hamida II. 



 208 

zdawała sobie sprawy jednak, że nauczanie Uspieńskigo ma coś wspólnego z 

Gurdżijewem. Po tym spotkaniu się Benneta z Gurdżijewem, Bennett bardzo zainteresował 

się jego teorią i przez następne 50 lat odgrywał czołową rolę w propagowaniu jego prac.  

W grudniu 1920 roku Gurdżijew, dzięki Aleksandrowi Salzmannowi, dostaje zaproszenie 

od Jacques–Dalcroze’a, aby osiedlił się w Hellerau w pobliżu Drezna. Coraz mniejsze 

zainteresowanie jego naukami w Konstantynopolu sprawia, że decyduje się na wyjazd do 

Niemiec.  

W tym samym czasie Uspieński otrzymuje zaproszenie do Londynu. Lady Rothermere, 

żona magnata prasowego, popiera i finansuje jego przyjazd. Gurdżijew jeszcze trzyma 

drzwi otwarte dla Uspieńskiego, który jednak już wie, że nie chce żyć w cieniu Gurdżijewa. 

Ma własne plany. Zamierza pojechać do Londynu nie jako uczeń Gurdżijewa, ale jako 

„spokrewniony duchowo”, i napisać książkę przedstawiającą idee mistrza. Jedną z jego 

porażek był fakt, że żona Zofia została w Konstantynopolu w grupie Gurdżijewa. Uspieński 

pojechał sam do Londynu. Odpowiedź Zofii na trzymiesięczne przekonywanie jej przez 

męża, aby opuściła Gurdżijewa, brzmiała tak:  

„Ja nie udaję że rozumiem Gurdżijewa. Dla mnie jest on X [niewiadomą – przyp. autora]. 

Wiem jedynie, że jest moim nauczycielem i nie mam prawa go sądzić; nie jest konieczne, 

abym go rozumiała. Nikt nie wie, kim on jest naprawdę, ponieważ on ukrywa się przed 

nami. Bezużyteczne jest usiłowanie poznania go, i ja odmawiam jakiekolwiek dyskusji na 

jego temat.”
15

 

Niemcy i Anglia 

W sierpniu 1921 roku Gurdżijew z najbliższymi uczniami wyjechał do Berlina. W 

listopadzie wygłosił swój pierwszy odczyt w NiemczechEuropie i zaczął poszukiwać 

miejsca dla swojego Instytutu. Dzięki pomocy Aleksandra Salzmanna i rekomendacji od 

Jacques’a Dalcroze’a bracia Dohrn przekazali budynki w Hellerau na pomieszczenie 

Instytutu. Olga Hartmann ze swoją znajomością pięciu języków, a szczególnie 

niemieckiego, od tego czasu staje się stałą towarzyszką Gurdżijewa, pracując jako 

nieodzowny tłumacz i zaufana sekretarka.  

W tym czasie uwagę Gurdżijewa zwrócił Londyn. Zainteresowanie jego ideami, które 

propagował tam Uspieński, było prawdziwe i znacznie przewyższało zainteresowanie w 

Niemczech. Uspieński przedstawiał to, czego nauczył się w latach 1915–1918, korzystając 

z pomocy prowadzonych ukradkiem notatek. Chociaż nigdy nie zaprzeczał, że wykładane 
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przez niego teorie pochodzą od Gurdżijewa, to jednak był bardzo „oszczędny w ujawnianiu 

prawdy”. Wyszła ona na jaw, kiedy ukazała się książka napisana przez Bechhofer–Robertsa 

pod tytułem W Rosji i na Kaukazie Denikina, w której przedstawił Gurdżijewa jako maga–

mędrca, a Uspieńskiego jako postać tragikomiczną. W ten sposób uczniowie Uspieńskiego 

dowiedzieli się o źródle jego wiedzy i zmusili go do zaproszenia Gurdżijewa do Londynu
16

.  

Bardzo mało wiemy o pobycie Gurdżijewa w Londynie. To było terytorium Uspieńskiego, 

jego ambicje były większe od chęci nauczenia się czegoś nowego od mistrza, zatem jego 

gościnność była ograniczona do koniecznego minimum. Wiadomo, że 13 lutego 1922 roku 

Gurdżijew miał odczyt, na który przyszła intelektualna elita Londynu i bogate patronki 

Uspieńskigo. Między innymi był też Alfred Orage, redaktor postępowego czasopisma 

literackiego „Nowe Czasy”. Wydawane przez niego od 1907 roku czasopismo miało duży 

wpływ na kształtowanie współczesnej literatury angielskiej. Orage znał wiele wybitnych 

osobistości w polityce i świecie literackim, i był osobą, która mogłaby znacznie pomóc w 

popularyzowaniu nauk Gurdżijewa. Poza literaturą i filozofią Orage interesował się 

naukami hermetyków* i pracował nad samorozwojem. Był przekonany, że istnieje tajemna 

pierwotna wiedza, z której czerpali swoją wiedzę wybitni prorocy i filozofowie. Aby ją 

posiąść, oddałby wszystko i podjąłby się każdej, choćby bardzo trudnej i nieprzyjemnej 

pracy. Po odczycie Gurdżijewa Orage wiedział, że znalazł to, czego poszukiwał. 

Po entuzjastycznym przyjęciu Gurdżijewa przez londyńską grupę Uspieńskiego zaczęto 

rozważać możliwość przyjazdu i osiedlenia się Gurdżijewa w Anglii. Spowodowało to 

napięcie stosunków pomiędzy Gurdżijewem i Uspieńskim, który czuł, że traci grunt pod 

nogami, i wiedział, że jeżeli Gurdżijew osiądzie w Londynie, to straci swoich uczniów. W 

czasie drugiej wizyty Gurdżijewa w Londynie w marcu 1922 r. doszło do otwartego starcia 

i rozłamu. Nie znamy dokładnie przebiegu rozmowy; miała charakter prywatny i 

prowadzona była po rosyjsku, ale wiemy, że Gurdżijew podważył kwalifikacje do 

nauczania całości wiedzy Gurdżijewa, ponieważ nie zna muzyki, świętych tańców, a 

                                                 
*
 Nazwa wiedza hermetyczna wywodzi się od boga Hermesa Trismegistosa. Nazwa ta jest grecką 

formą egipskiego boga mądrości Thotha. Uważa się, że był on „posłańcem bogów” i cała wiedza 

ludzkości, włączając medycynę, muzykę, astrologię i inne, została zapoczątkowana przez niego. 

Hermetyczne nauki były produktem egipsko–hellenistycznej kultury, i mówią o spirytualnym 

rozwoju człowieka w celu osiągnięcia jedności z bogiem. Później nauki te objęły ezoteryczną 

wiedzę wywodzącą się z judaizmu i chrześcijaństwa. 
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głównie dlatego, że nie ma ludzkiego ciepła, aby pomagać uczniom w trudnych chwilach 

nauki tego ciężkiego, przenikliwego i trudnego systemu. Ostatnim gwoździem do trumny 

ich stosunków była publiczna konfrontacja na odczycie danym 15 marca. Uspieński do 

śmierci nie darował Gurdżijewowi jego ataku na niego w obecności jego uczniów. 

Bardzo istotna stała się decyzja, kto będzie nauczał w Londynie. Dla Uspieńskiego 

największym upokorzeniem było to, że prawie każdy z jego uczniów wybrał Gurdżijewa. 

Sprawa przenosin do Anglii stała się więc bardzo pilna i zaczęto czynić przygotowania. 

Lady Rothermere udostępniła Gurdżijewowi swoje studio, zapewniono mu fundusze a 

Orage przygotowywał publikacje i reklamę. Teraz wszystko zależało od tego czy 

Gurdżijew otrzyma wizę pobytową. Ponieważ cieszył się poparciem najwyższych sfer, a 

jego antybolszewickie nastawienie było dobrze znane, przeto w zasadzie gwarantowało to 

pomyślne załatwienie sprawy. Niestety, z Indii przyszedł stary raport, oskarżający 

Gurdżijewa o popieranie antybrytyjskich interesów w Tybecie przed dwudziestoma laty. 

Ponieważ nikt nie chciał się narażać i podważać wagi tego dokumentu, więc Gurdżijew 

wizy nie dostał*. I tak Anglia straciła okazję, aby stać się centrum nowego kierunku w 

rozwoju świadomości ludzkiej. 

Tymczasem sytuacja w Niemczech stawała się dosyć trudna. Bracia Dohrn zmienili zdanie 

i chcieli odebrać darowane budynki. Zaczął się proces sądowy o odzyskanie ofiarowanego 

Gurdżijewowi pomieszczenia dla Instytutu w Hellerau. Wyrok sądowy był niekorzystny dla 

pozwanego, a prasa niemiecka przedstawiła go w negatywnym świetle. Zainteresowanie 

jego nauką w Niemczech było małe i w związku z tym sytuacja finansowa Gurdżijewa 

pogorszyła się na tyle, że trzeba było przedsięwziąć pewne działania. Podjęto więc decyzję, 

aby przenieść się do Francji. 14 lipca 1922 roku, w dzień zdobycia Bastylii, cała grupa 

Gurdżijewa przybyła do Paryża. 

Prieuré des Basses Loges 

Do Paryża przybyli również Uspieński z Lady Rothermere, aby prosić Gurdżijewa o zgodę 

na nauczanie jego teorii w Anglii. Za szczodre finansowe poparcie Uspieński otrzymał 

prawo nauczania; był niezależny od Gurdżijewa. Los zrządził, że Gurdżijew osiadł we 

Francji, a Uspieński w Anglii. Ironią losu jest fakt, że logika i formalne podejście 

Uspieńskiego było raczej francuskie, kiedy humor, zdrowy rozsądek i ekscentryzm 

Gurdżijewa były raczej angielskie. Podział ten okazał się bardzo niekorzystny dla 

                                                 
*
 Podobno wizę obiecano tylko Gurdżijewowi, ale odmówiono wszystkim innym z jego grupy 
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Gurdżijewa, ponieważ przez następne 25 lat został on praktycznie odcięty od swoich 

uczniów angielskich, a zainteresowanie jego nauką we Francji było minimalne.  

Bardzo pilna stała się sprawa znalezienia odpowiedniego pomieszczenia dla Instytutu we 

Francji. Poszukiwaniami zajęła się Olga de Hartmann. W sierpniu znalazła idealne miejsce 

– Prieuré des Basses Loges w pobliżu Fontainebleau, około 60 km od Paryża. Dwupiętrowy 

budynek, który mógł pomieścić co najmniej sto osób, był położony w 

dwudziestuhektarowym sosnowym lesie, będącym częścią stuhektarowego majątku. 

Posiadłość tę Ludwik XIV podarował Madame de Maintenon, a Gurdżijew wydzierżawił ją 

z opcją kupna w ciągu roku za 700 tys. franków. 1 października Gurdżijew osiadł w nowej 

posiadłości. Wspomina on: „od tego dnia (…) zaczął się jeden z najbardziej zwariowanych 

okresów mojego życia”. 

Zaledwie zdołał rozpakować walizki, kiedy do Prieuré przyjechała znana pisarka Katherine 

Mansfield, zarekomendowana przez Orage. Znajdowała się ona wtedy u szczytu sławy, ale 

niestety była dotknięta ciężką chorobą – nieuleczalną gruźlicą płuc. Dawano jej tylko trzy 

miesiące życia. Gurdżijew zajął się nią osobiście i przyjął ją serdecznie do swojej rodziny. 

Przygotowano pomieszczenie nad oborą, aby mogła wdychać zapachy krów, które podobno 

miały pomagać na płuca. Mimo pomocy Gurdżijewa Mansfield zmarła 9 stycznia 1923 

roku. Po jej śmierci rozpoczął się najazd reporterów na Prieuré. Szukali tam sensacji i 

ciekawostek. Prieuré nazywano domem wariatów, Gurdżijewa przedstawiano jako 

czarownika i psychicznego rekina. Mąż Mansfield niemal winił Gurdżijewa za jej śmierć. 

Trzeba powiedzieć, że francuski publiczny debiut Gurdżijewa zakończył się klęską. Taka 

była zapłata za odrobinę dobrego serca.  

W Prieuré zaczęło się normalne życie. Było ono wypełnione pracą, nauką i ćwiczeniami. 

Trzeba było pracować w kuchni, w ogrodzie, przy hodowli zwierząt, przy budowie nowych 

pomieszczeń i różnych ulepszeń. Zaczęto od budowy łaźni tureckiej, która była ważnym 

miejscem odpoczynku. Nie zatrudniano żadnych fachowców z zewnątrz, ponieważ 

Gurdżijew osobiście planował i kierował pracami. Wszyscy też bez wyjątku brali w nich 

udział. Na przykład kiedy przyjechał Orage, nieprzyzwyczajony do pracy fizycznej, jak i 

większość uczniów, musiał pracować przez całe dnie, upadając ze zmęczenia. Orage tak 

opisuje swoje doświadczenia:  

„Moje pierwsze tygodnie w Prieuré były tygodniami rzeczywistego cierpienia. Kazano mi 

kopać rowy, a jako że nie miałem prawdziwego wysiłku od lat, cierpiałem fizycznie, że 

kiedy wracałem do swojego pokoju-celi, to płakałem ze zmęczenia”
17

.  
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Doktor Nicoll, znany lekarz z Harley Street, pracował jako pomoc kuchenna, wstając o 4 

rano, paląc w piecach ogrzewających wodę. Poza pracą wszyscy uczestniczyli w odczytach, 

ćwiczeniach i tańcach. Dzień pracy był długi, rozpoczynał się o 6 rano i kończył o 12 w 

nocy.  

Jedną z największych inwestycji w Prieuré było wybudowanie domu studiów. Gurdżijew 

kupił od francuskiego lotnictwa szkielet hangaru i w ciągu miesiąca, z niezwykłym 

wysiłkiem i własnymi siłami jego uczniowie zbudowali budynek 30 m długi i 13 m szeroki. 

Mieścił on salę do ćwiczeń, scenę i widownię. Ściany i podłogi były zakryte perskimi 

dywanami, przy wejściu znajdowały się dwie fontanny ze złotymi rybkami; wszystko to 

stwarzało niezapomnianą atmosferę.  

W maju 1923 roku Gurdżijew zaczął swoją aferę z samochodem. Uważał, że nie powinien 

brać lekcji i uczyć się jak inni. Po kilku dniach prób i zgrzytania skrzynią biegów szalał na 

głównych drogach, nie zważając na inne samochody. Wymijanie autobusów i ciężarówek 

wykonywał nader brawurowo
18

. Jazda taka musiała skończyć się źle. Późną jesienią na 

nieoświetlonej drodze prowadzącej przez las Fontainebleau Gurdżijew omal się nie zabił w 

wypadku, który sam spowodował.  

Podbój Ameryki 

Aby zabezpieczyć rezydencję w Prieuré, trzeba było wkrótce znaleźć dużą sumę pieniędzy 

na jej kupno. Gurdżijew zdecydował się na podbój Ameryki. Planował zebrać pieniądze, 

organizując pokazy sakralnych tańców i ruchów. Jako forpocztę wysyła Orage’a i dra 

Stjoernvala, aby przygotowali grunt. Tymczasem sam prowadził próby taneczne i 

przygotowywał przedstawienie w Paryżu w Teatrze Champs-Élysées. Przed próbą 

generalną wszystkie dywany, kilimy, poduszki, skóry baranie, a nawet 3 fontanny domu 

studiów zostały przeniesione do teatru, który zmienił się w orientalny pałac. W foyer dla 

publiczności przygotowano wschodnie smakołyki, a fontanny były wypełnione 

szampanem. Premiera odbyła się 16 grudnia. Przedstawienie składało się ze sakralnych 

tańców, ceremonii derwiszów i obrządków klasztornych z Tybetu. Widownia wyczuła 

niezwykłość i unikalność tego przedstawienia, które zyskało w Paryżu rozgłos. 

Spowodowało to duży wzrost zainteresowania Gurdżijewem. Na nieszczęście 

zainteresowanie prasy dotyczyło głównie plotek o jego życiu seksualnym, które 

intrygowało Francuzów przez następne piętnaście lat.  
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W grudniu 1923 roku przyjechały do Francji matka i siostra Gurdżijewa z rodziną, co było 

dla niego bardzo ważnym wydarzeniem. Matka była bardzo słaba i chora, ale siostra Zofia 

prawie nie zmieniła się.  

W styczniu 1924 roku Gurdżijew z trzydziestosześcioosobowym orszakiem wsiadł na 

statek w Bordeaux i popłynął do ziemi „płynącej dolarami”. Przed wyjazdem miało dużo 

kłopotów paszportowych, gdyż podróżował z paszportem nansenowskim i nie wiedział, czy 

władze wpuszczą go z powrotem do Francji. Kiedy więc zobaczył Statuę Wolności, 

wyrzucił swój paszport demonstracyjnie za burtę. Orage doskonale przygotował jego 

przyjęcie i zorganizował prasę. Wielu znanych nowojorskich intelektualistów, artystów i 

pisarzy spotkało się z Gurdżijewem i zaoferowało lokale na spotkania. Pierwsze 

przedstawienie odbyło się już 23 stycznia w Lesley Hall. Przyszło wielu dziennikarzy i 

reporterów. Przedstawienie było opóźnione o kilka godzin, ponieważ policja sprawdzała, 

czy nie będzie tańców „erotycznych”. Pokaz, który trwał cztery godziny, składał się z wielu 

tańców, ćwiczeń, sakralnych ceremonii i demonstracji komendy „stop”. Komenda ta, dana 

w czasie wykonywania tańców i ćwiczeń, była wyjątkowo trudna do spełnienia, gdyż 

uczestnicy zatrzymywali się w niezwykle trudnych pozycjach. Zrobiło to duże wrażenie na 

widzach. Program wyzwolił lawinę komentarzy i artykułów prasowych. Większość ich 

była jednak niechętna lub wprost wroga, szukająca ciekawostek i wykazująca zupełny brak 

zrozumienia. 

W tydzień później odbyło się przedstawienie w Greenwich Village dla nowojorskiej 

inteligencji. Przyszło wielu znanych pisarzy, aktorów i artystów, którzy byli zafascynowani 

magiczną siłą demonstrowanych tańców. Po tym przedstawieniu posypały się zaproszenia 

na odczyty, wykłady, spotkania i dalsze występy. Drzwi do Ameryki stały otworem. 

Gurdżijew zadomowił się w Nowym Jorku. Założył swoje „biuro” w kawiarni Childs na 

rogu Piątej Alei i 56. Ulicy. Przebywał tam całe dnie, popijając armaniak i kawę. 

Ktokolwiek chciał się z nim spotkać bez umawiania, przychodził właśnie tam. Mimo 

prohibicji Gurdżijew nie był pozbawiony swego ulubionego armaniaku, który był 

podawany w zakamuflowanych butelkach.  

Ostatnie przedstawienie w Nowym Jorku odbyło się w Carnegie Hall. Wtedy to jedyny raz 

bilety wstępu były płatne z powodu potrzeby ratowania trudnej sytuacji finansowej. Koszty 

utrzymania 36 osób były bardzo duże, zwiększone o wydatki na obiady i przyjęcia dla 

gości, a przedstawienia i odczyty nie przynosiły ani grosza. Gurdżijew sięgnął do swoich 

osobistych zasobów i sprzedał bardzo cenną broszkę, ale uzyskane pieniądze szybko 
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zostały wydane. Thomas de Hartmann, chcąc pomóc Gurdżijewowi, zaczął szukać pracy 

zarobkowej.  

Dzięki publikacjom w amerykańskiej prasie przyszły zaproszenia na występy do Bostonu, 

Filadelfii i Chicago, ale tam przyjęcie występów grupy Gurdżijewa nie było tak 

entuzjastyczne jak w Nowym Jorku. 

Po powrocie Gurdżijewa do Nowego Jorku, dzięki pomocy Orage’a, Jane Heap, Margaret 

Anderson i innych, w kwietniu 1924 roku powstał oddział Instytutu Harmonijnego 

Rozwoju Człowieka. Gurdżijew chciał zapewnić, że praca będzie właściwie kontynuowana 

w czasie jego nieobecności. Wrócił do Francji dopiero w czerwcu 1924 roku. Razem z nim 

przyjechało do pracy w Prieuré około 80 nowych uczniów. 

We Francji czekały go nieszczególnie dobre wiadomości. Uspieński oficjalnie zerwał 

stosunki i zabronił swoim uczniom i współpracownikom komunikować się z Gurdżijewem, 

a nawet wspominać jego imienia. W ten sposób odciął mu najważniejsze europejskie źródło 

uczniów i dochodów. W tym czasie jedynie w Anglii idee Gurdżijewa były przyjmowane z 

dużym zainteresowaniem. Trzeba było upływu aż 20 lat, aby i we Francji zainteresowanie 

nimi wzrosło. Mimo formalnego zerwania, wizyta Uspieńskiego w Fontainebleau została 

mile przyjęta i Gurdżijew przekazał mu informacje o swojej amerykańskiej podróży. Zaczął 

prowadzić zajęcia z nowymi uczniami i życie w Prieuré toczyło się jak przed wyjazdem. 

Nowy kierunek 

Nagle wszystko zmieniło się. Ósmego lipca o godzinie 16.30 Gurdżijew, prowadząc 

samochód z dużą szybkością, uderzył w drzewo. Znaleziono go w ciężkim stanie. Nie 

wiadomo dokładnie jak doszło do wypadku, ponieważ Gurdżijew jechał sam, nie było też 

świadków zdarzenia. Wypadek można by wytłumaczyć zmęczeniem, upałem lub obiadem 

zakrapianym obficie armaniakiem. Wszystko to było prawdopodobne, ale dlaczego właśnie 

kilka dni wcześniej otworzył konto bankowe na nazwisko Olgi de Hartmann, na które 

wpłacił pieniądze na utrzymanie Prieuré i dał jej prawne pełnomocnictwo? Dlaczego 

nieoczekiwanie nalegał, aby wróciła sama do Fontainebleau pociągiem, a nie, jak 

zazwyczaj samochodem z nim, kiedy pociąg miała dopiero o 17.00. Czy wypadek ten był 

spowodowany celowo? Ta niezwykła hipoteza znajduje jednak pewne poparcie.  

9 lipca przywieziono go ze szpitala do Prieuré, gdzie przez pięć dni był na pograniczu 

śmierci. Szóstego dnia otworzył oczy i zapytał się, gdzie jest. Od tej chwili stan jego 

zdrowia zaczął się powoli poprawiać i w sierpniu mógł już poruszać się przy pomocy żony 
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i Olgi de Hartmann. 26 sierpnia uczniowie doznali następnego wstrząsu. Gurdżijew ogłosił, 

że ze względu na stan swojego zdrowia zamyka Instytut w Prieuré i nie zamierza 

kontynuować pracy z uczniami. Był to olbrzymi szok dla wszystkich, a szczególnie dla 

tych, którzy byli z nim przez wiele lat, to znaczy dla małżeństw Hartmannów, Stjoernvalów 

i Salzmannów. Nowi uczniowie z Ameryki musieli wyjechać, nim się czegoś zdołali 

nauczyć. Wyjechały również żona Uspieńskiego Zofia, do pobliskiego Asnieres, i 

Olgivanna do Chicago, gdzie wkrótce wyszła za mąż za wybitnego architekta Franka 

Lloyd’a Wright’a. 

Tymczasem Gurdżijew wycofał się z bieżących zajęć i zobowiązań. Nie chciał też 

kierować Instytutem w Nowym Jorku, ale upoważnił de facto Alfreda Orage’a, mimo jego 

małego doświadczenia, do kierowania nauką w Ameryce. Wypadek nie zniechęcił jednak 

Gurdżijewa do jazdy samochodem i wkrótce odbywał długie wycieczki samochodowe po 

Francji i Szwajcarii.  

Wszystko to było wstępem do nowej drogi nauczania. Jaki był jej kierunek? Gurdżijew tak 

to ujmuje: 

 „Ponieważ, kiedy miałem dużo siły i dobre zdrowie, nie zdołałem osiągnąć tego, żeby 

ludzie zaczęli stosować w życiu dobroczynne prawdy, które im przekazałem, dlatego 

muszę, za wszelką cenę, zrobić to przed moją śmiercią choćby w teorii”
19

.  

Czytając te słowa można wyczuć pewne rozczarowanie. Gurdżijew przewidywał, że jego 

obecni uczniowie nie zdołają wprowadzić w swoim życiu zmian, które są konieczne do 

kontynuowania nauk bez jego udziału i przekazywania ich z pokolenia na pokolenie. 

Dlatego uznał, że potrzebna jest „biblia”, która przetrwa wiele pokoleń i będzie służyła 

rozpowszechnianiu zawartej w niej wiedzy. Dlatego 16 grudnia 1924 roku zaczął pracować 

nad swoim głównym dziełem Opowieści Belzebuba, zawierającym wszystkie idee, jednak 

bardzo trudnym do czytania. Po otrzymaniu pierwszej części do tłumaczenia Orage zwrócił 

ją z komentarzem „nie do zrozumienia”. Być może było to spowodowane tym, że 

Gurdżijew tę część pisał po armeńsku, kolejne zaś po rosyjsku, co znacznie ułatwiało 

tłumaczenie. 

Następne lata stanowiły ciężki okres w życiu osobistym Gurdżijewa. W czerwcu 1925 roku 

umarła jego matka, a żona Julia zachorowała na raka. Zmarła 26 czerwca 1926 roku w 

wieku 37 lat. Po śmierci ciało jej wystawiono na katafalku w domu studiów, a pogrzeb był 

celebrowany przez arcybiskupa ortodoksyjnego Kościoła rosyjskiego. 



 216 

Od lipca 1925 do maja 1927 roku Gurdżijew z Thomasem de Hartmann był zajęty 

komponowaniem wielu utworów. Czasem zagwizdał jakąś skomplikowaną melodię lub 

grał jednym palcem na fortepianie, a Thomas usiłował ją zapisać. Było to niezwykle trudne 

zadanie, gdyż nie była to muzyka europejska. Miała inne rytmy i frazy. Słuchając jej 

odczuwało się głębię istnienia. Powstało wówczas wiele utworów, które nie stanowiły 

akompaniamentu do tańców czy ćwiczeń, ale przeznaczone były wyłącznie do słuchania. 

W lecie 1927 roku do Gurdżijewa przyjechało wielu gości z Ameryki, między innymi 

lesbijski „kwartet”, to jest: Margaret Anderson, Georgette Leblanc, Jane Heap i Solita 

Solano – kobiety wybitnie inteligentne, znane już pisarki i dziennikarki. Jane Heap i 

Margaret Anderson brały czynny udział już od 1924 roku w pracach Instytutu 

Harmonijnego Rozwoju w Ameryce. 

Pierwsza wersja Opowieści Belzebuba została ukończona w październiku 1927 roku, 

prawie po trzech latach intensywnej pracy. Jednak autor nie był zadowolony ze sposobu 

przedstawienia problemów, z wydźwięku książki. Mawiał: „Napisać książkę dla w pełni 

świadomego człowieka jest łatwo, ale pisanie dla osłów jest bardzo trudne”. Chciał 

właściwie uchwycić i przekazać problemy. Pragnął, żeby książka była tak prosta, aby 

każdy zainteresowany mógł ją zrozumieć, ale jednocześnie powinna być tak głęboka, żeby 

wymagała głębokiej uwagi, koncentracji i zastanowienia. Niestety, nie wiedział, jak znaleźć 

właściwe rozwiązanie. Postanowił, że do 23 kwietnia, to znaczy do dnia swoich imienin i 

rocznicy urodzin Julii, powinien znaleźć rozwiązanie. Droga do tegoż rozwiązania leżała w 

„intencjonalnym cierpieniu”, zdawał sobie bowiem sprawę, że najlepsza część książki 

została napisana w czasie choroby i śmierci matki i żony.  

Chęć posiadania uczniów i zwolenników u nauczyciela i guru jest chyba silniejsza niż 

żądza pieniędzy czy sławy. Być może to spowodowało, że Gurdżijew postanowił – 

powodowany potrzebą „intencjonalnego cierpienia” – odepchnąć od siebie najbliższych i 

najbardziej oddanych mu uczniów i zdecydował, że uczniowie muszą pójść własną drogą. 

Uważał, że w samotności i cierpieniu nabierze nowych sił do pisania.  

Odsunięcie Margaret Anderson i Georgette Leblanc było łatwe, gdyż od początku były 

przekonane, że posiadły całą wiedzę. Niechętnie, za namową Gurdżijewa, do Londynu do 

męża Zofia Uspieńska, a małżeństwo Salzmannów udało się na krótko do Niemiec. 

Pozostała z nim jedynie Olga de Hartmann W ten sposób Gurdżijew stworzył sobie 

warunki do dalszego pisania. Było to posunięcie właściwe, ponieważ redagowanie książki 

zaczęło posuwać się dosyć szybko. W końcu jesieni 1928 roku podyktował Oldze ostatnie 
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zdanie. Było to dla niej radosne i jednocześnie przygnębiające wydarzenie, obawiała się 

bowiem, że to koniec jej bliskiej współpracy z Gurdżijewem, która trwała przez wiele lat. 

W styczniu 1929 roku Gurdżijew przybywa z drugą wizytą do Nowego Jorku. Głównym 

celem tej podróży było zebranie pieniędzy, co mu się zresztą świetnie udało. Kiedy w 

kwietniu wrócił do Paryża miał dobrze wypchany portfel.  

Po powrocie z Ameryki Gurdżijew odsuwa od siebie ostatnich pozostających przy nim 

najbliższych i najwierniejszych współpracowników – małżeństwo Hartmannów. Dla 

Thomasa był to cios, który doprowadził go do załamania nerwowego. Nigdy nie wybaczył 

tego Gurdżijewowi i nigdy więcej się z nim nie spotkał. Olga jednak ciągle przyjeżdżała do 

Prieuré i mimo nieprzyjemnych scen z Gurdżijewem nie dawała za wygraną. Dopiero w 

lutym 1930 roku, przed trzecią podróżą do Ameryki, Gurdżijew zdołał doprowadzić do 

ostatecznej separacji. 

Latem 1930 roku Aleksander Salzmann ostatecznie opuścił Prieuré. Jego wybitne 

artystyczne zdolności nigdy nie były wykorzystane przez Gurdżijewa. Zawsze znajdował 

się jakby na uboczu działalności Instytutu, ale nie widział dla siebie życia poza nim. Jego 

stosunek do świata wyraża się w zdaniu: „Nie mogę zmusić się, aby pogodzić się z tą 

agitacją małp w klatce, którą ludzie dramatycznie nazywają życiem”
20

. Jego główną 

zasługą było wciągnięcie do ruchu Francuza, pisarza René Daumala, który w wieku 22 lat 

miał już bogatą przeszłość. Opublikował swoje poezje, założył i redagował postępowe 

czasopismo literackie, brał udział w eksperymentach mistycznych, niestety, był 

narkomanem. Salzmann pomógł mu uwolnić się od nałogu i skierował go w stronę 

Gurdżijewa. Daumal tak o tym pisał: „On odnowił moje nadzieje i cel życia. Widzę, że ta 

ukryta wiedza, o której marzyłem, istnieje na świecie, i któregoś dnia i ja, jeżeli zasłużę, 

może ją otrzymam”.  

13 listopada Gurdżijew przybywa z czwartą wizytą do Nowego Jorku. Tym razem 

dochodzi do konfrontacji z Alfredem Orage’em i jego grupą. Pod nieobecność Orage’a, 

Gurdżijew żąda od każdego członka jego grupy podpisania oświadczenia, że nie będzie 

utrzymywał z Orage’em żadnych kontaktów bez osobistego pozwolenia Gurdżijewa. 

Niektórzy lojalni członkowie grupy Orage’a powstrzymali się od podpisania takiego 

dokumentu i czekali na jego przybycie. Kiedy Orage wrócił 10 grudnia, Gurdżijew zażądał, 

aby i on podpisał to oświadczenie. Ku ogromnemu zdziwieniu Gurdżijewa, Orage to zrobił 

– to znaczy zgodził się nie utrzymywać żadnych kontaktów z samym sobą! Kiedy 
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Gurdżijew odpłynął 14 marca 1931 roku, zostawił całkowicie zdruzgotanego Orage’a z 

rozbitą i zagubioną grupą*.  

Zimą 1930 roku Gurdżijew ponownie udał się do Ameryki, aby zebrać pieniądze. Niestety, 

tym razem nie zebrał wystarczającej sumy. Narastające i nie spłacone długi zaciągnięte na 

kupno Prieuré zmusiły go do bankructwa. Zwolennicy w Ameryce przestali być tak hojni 

jak poprzednio, a dochody z Anglii były odcięte przez Uspieńskiego. W wyniku 

bankructwa Instytut Harmonijnego Rozwoju Człowieka został zamknięty 11 maja 1932 

roku. Był to ogromny wstrząs dla jego twórcy i najbliższych współpracowników**. 

Gurdżijew wyjechał do Paryża i praktycznie odciął się od swoich uczniów. Na pastwę losu 

zostawił swoje osobiste rzeczy i kufry pełne oryginalnych manuskryptów i nut. Wszystko 

to zostało uratowane dzięki przytomności umysłu Joanny Salzmann.  

Gurdżijew w tym czasie pracował nad trzecim cyklem swoich książek pod tytułem Życie 

jest realne tylko wtedy kiedy „Ja jestem”. Potrzebował pomocy i porady w planowaniu tej 

książki i zatelefonował do Orage’a, który przebywał wtedy w Londynie, z prośbą, aby 

przyjechał do Paryża, ale Orage był bardzo rozgoryczony i odmówił, stwierdziwszy: „Był 

taki czas, kiedy ja bym przekroczył ocean na skinienie Twojej ręki. Teraz nie przekroczę 

nawet kanału”
21

. 

We wrześniu 1932 roku Gurdżijew napisał bardzo szybko książkę Zwiastun 

nadchodzącego Dobra – pierwszy apel do współczesnej ludzkości. Była to jedyna praca 

wydana za jego życia, ale nie przyniosła mu popularności. Od strony literackiej nie 

przedstawiała wartości, była to po części autobiografia, po części rozważania dotyczące 

natury ludzkiej. Miała ona przygotować czytelników do odbioru Opowieści Belzebuba, ale 

osiągnęła odwrotny skutek***.  

Jesienią 1933 roku Gurdżijew jeszcze raz wyruszył do Nowego Jorku, gdzie wydawał 

obiady dla znanych osobistości, głównie dziennikarzy i pisarzy. W maju 1934 roku 

pojechał do Chicago, a w czerwcu spotykał się z Olgivanną i jej mężem Frankiem Lloydem 

                                                 
*
 Orage nie nadawał się na kierownika ruchu Gurdżijewa ze względu na brak doświadczenia. Nauki 

w grupach w Ameryce miały mało wspólnego z zajęciami prowadzonymi w Prieuré. 

**
 Chociaż Gurdżijew odsunął wielu współpracowników w okresie pisania książki, to mimo 

wszystko wracali do niego i w dalszym ciągu czuli się z nim związani. W Instytucie nie odbywały 

się oficjalne zajęcia, ale zawsze było dużo odwiedzających, którzy przyjeżdżali po porady i nauki. 

***
 Wkrótce po opublikowaniu Zwiastuna Gurdżijew zmienił zdanie i zakazał go czytać. 
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Wrightem w Taliesin w Spring Green, Wisconsin. Było to dla Olgivanny ważne spotkanie, 

ponieważ szukała poparcia, aby móc otworzyć szkołę Gurdżijewa. Wright zaaprobował 

Gurdżijewa, a jego opinię o nim wyraża zdanie: „On przypomina świętego Augustyna, 

Lao-Tsyy i Jezusa”
22

. To była naprawdę najwyższa pochwała.  

Po powrocie do Nowego Jorku 6 listopada, w restauracji „Child” Gurdżijew zaczął pisać 

wstęp do trzeciego cyklu Życie jest rzeczywiste tylko wówczas, gdy „Ja jestem”. O 11 rano 

nadeszła wiadomość, że Orage zmarł na zawał serca. Mimo chłodnych wzajemnych 

stosunków Gurdżijew bardzo przeżył jego śmierć. Przez następne dwa miesiące nie mógł 

napisać ani słowa; krążył po Stanach od Waszyngtonu do Bostonu, Chicago i na południe. 

Do Nowego Jorku wrócił dopiero w styczniu 1935 roku i w kwietniu skończył pisanie 

prologu do zaczętej książki, ale wkrótce porzucił dalsze pisanie. Miała to być najważniejsza 

praca z całego cyklu, wytyczająca kierunek dalszego rozwoju człowieka; miała zawierać 

tajemne informacje o Bractwie Sarmung i opisać tajemniczych i możliwości ciała i duszy 

człowieka. Porzucenie pisania w chwili kiedy Gurdżijew znajdował się w pełni sił, 

wskazywałoby na zmianę ustalonych planów. Czyżby uważał on, że przekazanie ludziom 

informacji, które i tak nie będą przez nich zrozumiane i wykorzystane, byłoby stratą czasu? 

W kwietniu 1935 Gurdżijew przez swojego współpracownika zasięgnął informacji w 

ambasadzie sowieckiej o możliwości przyjazdu do Rosji i rozpoczęcia tam nauczania. 

Wskazywałoby to na całkowity brak rozeznania w sytuacji politycznej w Związku 

Radzieckim, gdzie już wtedy panował terror na pełną skalę. Być może liczył na swojego 

kuzyna, rzeźbiarza Merkurowa, który miał duże wpływy u władz sowieckich, lub na 

bezpośrednie poparcie Stalina. Podobno mieszkał on u krewnych Gurdżijewa, kiedy 

studiował w seminarium w Tbilisi*. Odpowiedź przyszła dosyć szybko – Gurdżijew może 

wrócić, ale nie będzie mógł nauczać. 

7 maja Gurdżijew znika bez śladu. Czy pojechał do Rosji, czy do Azji – pozostanie na 

zawsze tajemnicą. Pojawia się niespodziewanie we wrześniu w Paryżu w swojej kafejce 

Café de la Paix. Czekają go smutne wiadomości: w czasie jego nieobecności stary 

przyjaciel, Aleksander Salzmann zmarł na gruźlicę; tymczasem Joanna de Salzmann 

zaczęła prowadzić grupę francuską w Sévres pod Paryżem.  

                                                 
*
 Na powiązania Gurdżijewa ze Stalinem wskazuje fakt, że córka Stalina Swietłana Alilujewa 

wyjechała do Ameryki, do Taliesin West, gdzie wyszła za mąż za wdowca, byłego zięcia Olgivanny 

Lloyd Wright. Swietłana znała również rodzinę Olgi de Hartmann. 
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Na wiosnę 1936 roku powstała grupa lesbijska, „Lina”, do której należały Kathryn Hulme, 

Luise Davidson, Solita Solano i panna Gordon. Nazwę grupy tak uzasadniały: “lina na 

wspinaczce w górach trzyma nas bezpiecznie razem”. Później do grupy dołączyły 

Georgette Leblanc i Margaret Anderson. Jesienią 1937 roku grupa ta rozpada się, ale w 

pobliżu Gurdżijewa przebywa Solita Solano, która zostaje jego sekretarką, jakże różną od 

pracowitej i spokojnej Olgi de Hartmann. Solita Solano, aktorka, reporterka, dziennikarka i 

krytyk dramatyczny, prowadziła burzliwe życie zawodowe i osobiste, opublikowała też 

cztery nowele. 

W marcu 1939 roku Gurdżijew przybywa z Solitą Solano na swoją przedostatnią wizytę do 

Stanów. Już wtedy przeczuwał i ostrzegał przed zbliżającą się straszną wojną: “ 

,,Wwkrótce wydarzą się potworności na olbrzymią skalę”. Przyjaciele prosili go, aby 

pozostał w Ameryce, osiadł na wsi i zajął się ogródkiem. „Tak – odpowiedział ironicznie – 

to jest dobre życie, ale dla psa, dla człowieka nie. Jecie, śpicie i żyjecie marzeniami. Jak 

można to nazwać życiem człowieka?”
23

 Wrócił więc do Europy 19 maja 1939 roku. 

Po powrocie dowiedział się, że Georgette Leblanc choruje na raka, René Daumal ma 

nieuleczalną gruźlicę obu płuc i że w Anglii sparaliżowana Zofia Uspieńska oczekuje na 

przyjazd Gurdżijewa, niechętnie widzianego przez jej męża. Uspieński osiągnął wtedy 

szczyt sukcesu. Żył jak król w pałacu w Virginia Water w Surrey, miał przeszło tysiąc 

uczniów, duże dochody i liczne sukcesy towarzyskie. W tej sytuacji powinien być 

zadowolony, ale wewnętrznie czuł się przegrany, ponieważ nie zdołał skontaktować się z 

„wyższymi źródłami” ezoterycznej wiedzy i posiąść mistycznych doświadczeń. Szukał 

więc pocieszenia w alkoholu. Aby opóźnić przyjazd Gurdżijewa, szukał różnych 

pretekstów, aż przyszedł sierpień z gorączką wojenną, a wtedykiedy zaczęła się wojna, o 

przyjeździe nie było już mowy.  

Okres wojenny 

W pierwszych miesiącach wojny Gurdżijew zajął się gromadzeniem zapasów żywności. 

Dobrze wiedział jakie będą pierwsze skutki wojny, gdyż doświadczył wielu wojen na 

własnej skórze. W tym okresie grupa francuska rozrastała się. Dołączyło do niej wielu 

znanych intelektualistów. Gurdżijew ponownie zajął się nauczaniem, ponieważ tocząca się 

wojna odcięła go od reszty świata. Po ataku Niemców na Francję w maju 1940 roku 

większość uczniów Gurdżijewa wyjechała z Paryża. Amerykanie wrócili do Stanów 

Zjednoczonych, a Francuzi przenieśli się w bezpieczne miejsca na południu Francji. 
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Gurdżijew pod naciskiem uczniów wyjechał z Paryża wraz z dwoma milionami Francuzów, 

ale wrócił następnego dnia, gdyż nie widział sensu w ucieczce. 

Od października do jego mieszkania przy 6 Rue des Colonels Renard znowu zaczynają 

przychodzić uczniowie. Gurdżijew wynajmuje salę, w której ćwiczą oni tańce i rytmikę. 

Mimo nalegań amerykańskich uczniów, aby przyjechał do Stanów, i istniejących ciągle 

możliwości podróży przez Hiszpanię i Portugalię, Gurdżijew na wyjazd nie zdecydował 

się, ponieważ nie chciał opuścić swojej francuskiej grupy. Zupełnie inaczej zachował się 

Uspieński. Przekonany o przegranej wojnie, 29 stycznia 1941 roku w pośpiechu opuścił 

Anglię, zostawiwszy swoich uczniów na pastwę losu.  

Spokojnie, bez angażowania się Gurdżijew obserwował wojnę. Brak stronniczości 

politycznej pozwalał mu kontaktować się w celach handlowych zarówno z Francuzami, jak 

i z Niemcami. Zagraniczne powiązania i kontakty z czarnym rynkiem spowodowały, że był 

pod obserwacją policji. Wiedziała ona, że handlował nielegalnie, przymykała jednak oczy 

na jego działalność.  

Wojna zbliżała się ku końcowi. Paryż został wyzwolony 25 sierpnia 1944 roku; rozpoczęły 

się rozliczenia z kolaborantami. Policja francuska, skompromitowana współpracą z 

Niemcami, aresztowała Gurdżijewa, oskarżając go o posiadanie zagranicznych walut, które 

znaleziono podczas rewizji. Po 24 godzinach sąd zwolnił jednak Gurdżijewa na podstawie 

wspaniałych opinii, wystawionych przez jego wpływowych uczniów.  

Ostatnie lata 

Po wojnie ruch Gurdżijewa rozpadł się na małe grupy na skutek silnych indywidualności 

ambitnych przywódców. Grupy Orage’a z Nowego Jorku nie chciały współpracować z 

Uspieńskim, który mieszkał w Mendham, New Jersey. Angielskie grupy Uspieńskiego, 

prowadzone przez Kenneth Walker i innych przywódców nie współpracowały ani z 

Gurdżijewem, ani z innymi grupami dr. Maurice’a Nicolla i Johna Bennetta, które również 

nie kontaktowały się ze sobą. I to jest obraz postaw jakże bardzo ludzkich. Przywódcy grup 

walczą o pierwszeństwo i pozycję, jednocześnie rozpowszechniając naukę, której kanony 

mówią, że żądza sławy i władzy jest największą ludzką przywarą. I tu nasuwa się pytanie, 

czy uczniowie Gurdżijewa, którzy stali się przywódcami jego ruchu, cokolwiek zrozumieli 

z jego nauk i czy choć trochę zmienili się pod ich wpływem? 

13 stycznia 1946 roku Gurdżijew obchodził swoje 80. urodziny. Choć był już słaby, jednak 

bacznie obserwował ludzi, a często nawet ich zaskakiwał. W tym czasie rozpoczął 
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przewrotny eksperyment z „wyborem następcy”. Celem żartu było obnażenie próżności 

najbliższych współpracowników. Gurdżijew najpierw stwierdzał głośno: „W moim życiu 

muszę tylko jeszcze znaleźć człowieka, któremu mógłbym przekazać cały zbiór moich 

nauk. Kiedy taką osobę znajdę, będę mógł spokojnie umrzeć”. Następnie podnosił palec i 

po chwili poszukiwania wskazywał na jakąś ofiarę, której reakcja była bacznie 

obserwowana przez wszystkich.  

W 1946 roku rozpoczął się przypływ dolarów z Nowego Jorku, co znacznie poprawiło 

sytuację finansową Gurdżijewa. Z Londynu zaczęli przyjeżdżać uczniowie Jane Heap. 

Jednak inne grupy angielskie nadal pozostawały w izolacji. W styczniu 1947 roku wrócił 

do Anglii Uspieński, który popadł w nałóg alkoholowy i chorował na nerki. Gurdżijew nie 

był obojętny na jego cierpienia i ciepło zapraszał go do siebie. Jednak Uspieński nie 

widział szans na pojednanie i uznanie Gurdżijewa za mistrza. Był jednak zdolny dokonać 

dzieła zniszczenia swoich 30 lat pracy. W ciągu sześciu spotkań ze swoimi uczniami od 

lutego do czerwca zademonstrował swoje duchowe bankructwo i nihilistyczne podejście do 

nauk Gurdżijewa
24

. Piotr Uspieński zmarł 2 października 1947 roku, pozostawiwszy swoją 

grupę w Anglii odciętą od Gurdżijewa. 

Przywódcy byłych grup Uspieńskiego zdecydowali się skontaktować z jego żoną Zofią, 

mieszkającą w New Jersey i cierpiącą na chorobę Parkinsona. Trzyosobowa delegacja 

radziła się w kwestii przyszłości grup. Dla Zofii Uspieńskiej ten problem nie miał 

znaczenia, gdyż ona zawsze miała tylko jednego nauczyciela, i nie udzieliła im żadnej 

odpowiedzi. W angielskich grupach panował całkowity rozłam i duchowe zamieszanie, 

wszyscy wciąż czekali na odpowiedź z New Jersey. W końcu w styczniu 1948 roku Zofia 

wysłała im krótki telegram „Skontaktujcie się z Gurdżijewem w Paryżu”. Przywódcy grup, 

pozostając lojalni wobec Uspieńskiego nie mogli podjąć decyzji. W końcu w czerwcu 

przyszedł telegram od Gurdżijewa „ Jesteście owcami bez pasterza, przyjdźcie do mnie!” i 

to było decydujące.  

Jednak dwie inne grupy prowadzone przez Maurice’a Nicolla i Johna Bennetta pozostawały 

w dalszym ciągu bez kontaktu. Kiedy Bennett w czerwcu 1948 roku odwiedził Zofię 

Uspieńską w New Jersey, poradziła mu, aby skontaktował się z Gurdżijewem. Od 

ostatniego kontaktu Bennetta z Gurdżijewem upłynęło już 25 lat, w czasie których nie 

utrzymywali kontaktów. Bennett zdecydował się jednak go odwiedzić w sierpniu 1948 

roku. Ofiarował Gurdżijewowi setki uczniów, liczne kontakty i silne zaangażowanie w 

rozpowszechnianie jego nauk  
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8 sierpnia 1948 roku w drodze do Cannes Gurdżijew uległ wypadkowi samochodowemu. 

Mimo wieku jego zamiłowanie do jazdy samochodem pozostawało nadal silne, a styl 

prowadzenia nie zmienił się. Tym razem wypadek był bardzo poważny. Kierowca 

ciężarówki, z którą się zderzył, zginął na miejscu, a Gurdżijew miał pękniętą czaszkę, 

mostek, złamane żebra i wewnętrzny krwotok. Ze szpitala w Montargis natychmiast zabrała 

go do Paryża Joanna de Salzmann.  

Mimo takiego stanu w czasie obiadu goście byli zabawiani przez Gurdżijewa i chociaż sam 

nie mógł jeść, podawał jedzenie gościom. Lekarze chcieli uśmierzyć jego ból morfiną, ale 

odmawiał przyjęcia jakichkolwiek lekarstw. Po siedmiu dniach wszyscy byli świadkami 

cudu – Gurdżijew wyleczył się sam i wyglądał lepiej niż przed wypadkiem.  

Po śmierci Uspieńskiego zaczęli odwiedzać go w Paryżu dawni uczniowie i znajomi ze 

Stanów oraz uczniowie z Anglii. Przybył między innymi Kenneth Walker i John Bennett z 

sześćdziesięcioma uczniami i wielu innych. Dawni uczniowie Uspieńskiego byli 

zaszokowani. Zamiast sztywnych wykładów i wykresów na tablicy zastawali smakowite 

obiady, przeplatane toastami. Ich wyrafinowany intelektualizm został wystawiony na próbę 

przez Gurdżijewa, który mówił: „Wy musicie odczuwać, musicie doznawać, wasz umysł 

jest luksusem. Musicie mieć wyrzuty sumienia wśród swoich odczuć”
25

.  

Jednak najważniejsze dzieło nie zostało jeszcze przez niego ukończone. Opowieści 

Belzebuba nie zostały wydrukowane. Książka, która zawierała kwintesencję jego nauki, po 

dwudziestu latach ciągle była tylko maszynopisem kopiowanym przez uczniów. Gurdżijew 

przepowiadał, że kiedy ta książka zostanie wydana, on zniknie. Wydanie jej będzie jednak 

bardzo kosztowne. Gurdżijew planował jej edycje w czterech językach w cenie dostępnej 

dla każdego. Pieniądze na to przedsięwzięcie mogły napłynąć tylko z Ameryki, dlatego 

Gurdżijew raz jeszcze zdecydował się na pokazy w Nowym Jorku. We wrześniu 1948 roku 

zaczęły się intensywne przygotowania i próby, do których wybrano 18 uczniów 

francuskich i angielskich. Gurdżijew wysłał do Nowego Jorku Alfreda Etievana, aby 

przygotował do występów uczniów amerykańskich.  

Gurdżijew przybył do Nowego Jorku w listopadzie. zZa propagowanie swoichjej nauki w 

Ameryce uczynił odpowiedzialnego Lorda Pentlanda – Szkota, ucznia Uspieńskiego, co 

spowodowało duże niesnaski między ambitnymi przywódcami amerykańskimi. W czasie 

pobytu w Ameryce Gurdżijew odwiedził też Zofię Uspieńską, od której dowiedział się, że 

książka Uspieńskiego Fragmenty nieznanego nauczania, napisana 18 lat temu, nie została 

jeszcze wydana mimo ogromnego zainteresowania. Zofia pragnęła, żeby to on podjął 
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decyzje o dalszych jej losach. Książka ta wiernie przekazuje nie tylko teorie Gurdżijewa, 

ale również uczciwie przedstawia kwestię ich autorstwa. To właśnie był główny powód, dla 

którego Uspieński nie chciał jej wydać. Obawiał się bowiem, że ukazanie się jej drukiem 

mogłoby spowodować wiele zamętu w głowach jego uczniów, którym nie wolno było 

nawet wspomnieć o Gurdżijewie. I tak dopiero w Mendham Gurdżijew otrzymał od Zofii 

rękopis książki składający się prawie w 80 procentach z jego własnych słów.  

W czasie obchodów swoich urodzin 13 stycznia 1949 roku w Ameryce Gurdżijew 

zdecydował o wydaniu Opowieści Belzebuba i przygotował list do wszystkich adeptów 

swoich nauk, aby kupili tę książkę za ogromną wówczas sumę 100 funtów angielskich. 

Cena ta miała umożliwić przekazanie jej innym za darmo. Za jej opublikowanie 

odpowiedzialni byli: René Zuber we Francji, Lord Pentland w Ameryce i John Bennett w 

Anglii. Po podjęciu tych decyzji Gurdżijew wrócił w marcu do Francji. 

Lato spędził na wycieczkach samochodowych do Szwajcarii i południowej Francji. 

Ostatnią podróż odbył 31 sierpnia do jaskiń w Lascaux, gdzie znajdują się najstarsze 

predhistoryczne malowidła w Europie. Planował również kolejne podróże do Ameryki, 

Anglii, a nawet Tybetu. Wkrótce Gurdżijew gwałtownie podupadł na zdrowiu. 14 

października, podczas odwiedzin zajęć uczniów stracił przytomność i stan jego zdrowia 

zaczął się gwałtownie pogarszać. 21 przyszła z drukarni pierwsza korekta Opowieści 

Belzebuba – dzieła, które miało kontynuować jego naukę, zmieniać świat. 

26 października Gurdżijew został przewieziony do amerykańskiego szpitala w Neuilly, ale 

leczenie nie dało wyników. Nazajutrz przekazał Joannie de Salzmann ostatnie instrukcje: 

 „Teraz najważniejsze jest przygotowanie podstawowej grupy ludzi zdolnych do działania, 

kiedy zaistnieje potrzeba. Dopóki nie ma odpowiedniego zespołu, moje idee nie przejdą 

przez próg krytyczny. To zabierze wiele czasu… bardzo dużo czasu”
26

.  

To były jego ostatnie zapisane słowa. Gurdżijew zmarł 29 października o 10.30 rano. Msza 

żałobna odbyła się 3 listopada w Katedrze Aleksander Newski w Paryżu. Został 

pochowany na cmentarzu w Avon w rodzinnym grobie przy żonie i matce. 

Gurdżijew o sobie 

Postać Gurdżijewa jest otoczona tajemnicą, gdyż jak już wspomnieliśmy zwykle nie mówił 

o sobie. Nawet jego książka Spotkania z wybitnymi ludźmi, w której opisuje swoje życie, 

nie może być traktowana autobiograficznie, gdyż pisana była w celu zilustrowania 

zachowań i działania prawdziwych i świadomych ludzi. Gurdżijew powiedział o sobie do 
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Bennetta w zakodowanym języku, że „może napisać czek z siedmioma zerami, czego 

nawet twój król zrobić nie może”. Co chciał przekazać? Nie to, że jest milionerem, ale że 

jest człowiekiem typu siódmego, który posiadł obiektywną wiedzę i rozum; człowiekiem 

nieśmiertelnym w obrębie Układu Słonecznego.  

W książce Opowieści Belzebuba tak pisze: 

 „Ta oryginalna osobowość moja została odkryta przez pewne Indywidualności z obu 

chórów Sądu ponad nami, gdzie obiektywna sprawiedliwość istnieje
27

. (…) dDlatego nasz 

BezgranicznieAbsolutny Kochający Wspólny Ojciec zgodził się (…),aby w ciałach 

pewnych ziemskich istot zaistniały zarodki Świętych Jednostek, które po osiągnięciu 

dojrzałego wieku i rozumu mogłyby osiągnąć taki poziom realności, aby pokierować tak 

swoim duchowym rozwojem, by usunąć konsekwencje organu Kundabufer u siebie i u 

innych. że niektórzy dostaną zarodki świętych istot. Kiedy te osoby dojdą do wieku 

dojrzałego i osiągną rozum, będą zdolne widzieć realność i rzeczywistość i pokierować 

innymi ludźmi, jak mają usunąć złe skutki 
28

 (…) Na razie możemy powiedzieć, że jeżeli 

niedobre właściwości ziemskich istot mają zniknąć z tej planety, to stanie to się w wyniku 

upływu czasu pod kierunkiem istoty z bardzo wielkim obiektywnym rozumem”
29

.  

Czy Gurdżijew miał na myśli siebie? Być może. 

Gurdżijew jako nauczyciel i człowiek 

Informacje przekazane przez niektórych uczniów i podchwycone przez piszących o 

Gurdżijewie przedstawiają go jako człowieka bezwzględnego i często okrutnego, który 

znęcał się nad swoimi uczniami i wymagał od nich prawie niemożliwych do spełnienia 

zadań. Spróbujmy więc spojrzeć jak traktował on swoich uczniów i czym się kierował. W 

osobistych kontaktach z uczniami Gurdżijew kierował się dwoma zasadami: umożliwienia 

im jak najszybszego poznania siebie i rozwoju oraz zapewnienia im całkowitej wolności.  

Pierwsza zasada tłumaczy bardzo wymagające i często nieprzyjemne zachowanie 

Gurdżijewa wobec uczniów. W przeciwieństwie do Uspieńskiego, Gurdżijew uważał, że 

same wykłady i intelektualne podejście nie pomogą ludziom poznać siebie. Aby mogli tego 

doświadczyć, muszą zostać postawieni w trudnych sytuacjach, w jakich nigdy jeszcze się 

nie znajdowali. Należy do nich zaliczyć np. wymaganie przez Gurdżijewa w czasie pobytu 

w Jessentukach przekazania przez uczniów swojej biżuterii i wartościowych przedmiotów 

na rzecz wspólnego dobra, tj. na utrzymanie grupy. Jednak głównym powodem tego 

pociągnięcia było uzmysłowienie uczniom, że jeżeli chcą być naprawdę wolni, nie powinni 
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być niewolnikami rzeczy materialnych. Dla wielu osób, a szczególnie dla kobiet 

pochodzących z bogatych rodzin, oddanie rodzinnej biżuterii było olbrzymim wstrząsem. 

Gurdżijew to rozumiał, dlatego niektórym uczniom oddawał to, czego się wyrzekli. 

Postępował tak wtedy, gdy wiedział, że dana osoba rozumiała cel wyrzeczenia i nie żywiła 

niechęci. Gurdżijew był jednak wrażliwy na odczucia innych i kiedy po wielu latach, już w 

Paryżu, żona dr. Stjoernvala wypomniała Gurdżijewowi, że nie oddał jej cennych 

kolczyków, które przekazała mu w Konstantynopolu, on jakimś cudem znalazł i odkupił je 

po nader wysokiej cenie, i oddał prawowitej właścicielce.  

W ulubione podróże po Francji i Szwajcarii Gurdżijew zabierał ze sobą więcej uczniów, niż 

wygodnie mieściło się w samochodzie, co zwykle powodowało niesnaski. Wyjazd jednak 

był również lekcją. Wszystko szło nie tak, jak planowano. Gubiono drogę, mnożyły się 

„nieprzewidziane” przeszkody i trudności. Godziny wyjazdów, odpoczynku i przyjazdów 

były ciągle zmieniane. Uczniowie byli poddawani kłopotliwym sytuacjom, kiedy np. 

przyjeżdżano do hotelu o drugiej w nocy i Gurdżijew z ogromnym hałasem budził 

personel, żądał posiłku i obsługi. Oczywiście przy wyjeździe dawał wszystkim wysokie 

napiwki. Celem takiego zachowania było wskazanie uczniom, aby nie byli ślepo 

uzależnieni od obowiązujących zasad dobrego zachowania, temu co wypada albo nie 

wypada – uważał bowiem, że są one tak silnie zakorzenione w każdym, że czynią z nas 

niewolników. 

Innym aspektem poznania siebie było, jak już wspomnieliśmy, wykonywanie ciężkiej 

pracy fizycznej przez wszystkich uczniów. Trzeba pamiętać, że większość ich wywodziła 

się z elit inteligencji zatrudniającej służbę, co powodowało, że jego podopieczni nie byli 

przyzwyczajeni nie tylko do pracy fizycznej, ale i obsługi siebie. Celem Gurdżijewa było 

więc danie możliwości tym, którzy nigdy w życiu nie wykonywali monotonnej i ciężkiej 

pracy fizycznej, zrobienia tego „nadludzkiego” wysiłku, a tym samym umożliwienie 

poznania samych siebie i nabrania wiary we własne siły. W Instytucie w Fontainebleau 

jedni pracowali w ogrodzie, kopiąc ziemię, pielęgnując rośliny, nosząc wodę z odległych 

studni, pieląc grządki i wykonując wszystkie konieczne ogrodowe prace. Inni cięli w lesie 

drzewa, w kuchni przygotowywali posiłki lub budowali dom ćwiczeń czy łaźnię. Do 

najgorszych prac należało kopanie rowów, a następnie ich zasypywanie, kopanie studni i 

tłuczenie nikomu niepotrzebnych kamieni.  
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Gurdżijew zawsze podkreślał, że praca jest środkiem, a nie celem. Fritz Peters* w swojej 

książce
30

 opisuje sytuację, w której dwóch angielskich ogrodników urządziło ogród pełen 

pięknych kwiatów, z dumą pokazując swoje dzieło Gurdżijewowi. Tego samego wieczoru 

furtka do ogrodu została „przypadkowo” otwarta i krowy zjadły wszystkie kwiaty. Praca 

służyła również naturalnej selekcji uczniów. Kto był niezdolny do dużego fizycznego 

wysiłku, ten nie miał szans na sukces w dalszych pracach wymagających jeszcze 

większego wysiłku. Kobiety wykonywały zwykle lżejsze prace fizyczne, choć równie 

trudne prace w kuchni, ogrodzie i w gospodarstwie. Oczywiście Gurdżijew nie zmuszał 

nikogo do podporządkowania się tym rygorom: każdy mógł odejść, kiedy chciał, w wielu 

przypadkach sam do tego zachęcał uczniów. 

Gurdżijew uważał, że poznać siebie naprawdę można tylko wtedy, gdy stawia się czoło 

nowym, nieprzewidzianym problemom i sytuacjom, dlatego, aby przyśpieszyć ten proces, 

wciąż aranżował sytuacje konfliktowe. Chciał wstrząsnąć uczniami, aby wyrwać ich z 

rutynowego zachowania i przyzwyczajeń. Uważał, że bez kłopotów i konfliktów życie staje 

się martwe. Wywoływał więc awantury, sprzeczki, ciągłe nieporozumienia, np. 

„plotkował”, przekazując zasłyszane opinie tym, których one dotyczyły. Nie każdy 

wytrzymywał takie napięcie i wielu rezygnowało z dalszej pracy. W Prieuré zatrudniał 

rosyjskiego emigranta Rachmilewicza, który mając niezwykle trudny charakter, – 

powodował ciągłe starcia i konflikty, bez przerwy skarżył się, był niezadowolony ze 

wszystkiego i z każdego włącznie z Gurdżijewem, który uznał, że nie ma takiego drugiego 

miejsca na Ziemi, gdzie Rachmilewicz mógłby wykonywać tak pożyteczną pracę. 

Aby lepiej zrozumieć metody nauczania i rozumowania Gurdżijewa oraz jego stosunek do 

uczniów, sięgnijmy do wspomnień Fritza Petersa. Opisuje wydarzenia, kiedy pod 

nieobecność Gurdżijewa gospodarką Instytutu zarządzała bardzo surowa i nieprzyjemna 

stara panna Madison, która zapisywała w notesie przewinienia wszystkich mieszkańców, a 

zwłaszcza dzieci. Na czele listy winowajców z największą liczbą wykroczeń znajdował się 

oczywiście Fritz. Po powrocie Gurdżijewa na zebraniu całego Instytutu panna Madison 

odczytywała przewinienia każdego dziecka. Winowajca był wywoływany, aby otrzymać 

karę wyznaczoną przez Gurdżijewa. Peters w ogromnym przestrachu stanął przed 

Gurdżijewem, spodziewając się najgorszego, ale zamiast nagany Gurdżijew dał mu za 

każde przewinienie 10 franków, co na ówczesne czasy było bardzo dużą sumą pieniędzy. 

                                                 
*
 Fritz Peters spędził cztery lata w Prieuré (od jedenastego do piętnastego roku życia). 
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Inne dzieci otrzymały odpowiednio mniejsze sumy, a panna Madison za swoją pracę 

otrzymała jedynie 10 franków. Kiedy Fritz spytał, dlaczego otrzymał tyle pieniędzy, 

Gurdżijew powiedział:  

 [to] „czego nie rozumiesz, to to, że nie każdy tak jak ty jest zdolny sprawiać kłopoty. Ten 

składnik jest w życiu tak ważny, jak ważne do zrobienia chleba są drożdże. Ludzie żyjący 

w niezmieniających się warunkach żyją nawykami, automatycznie i bez świadomości. Ty 

byłeś przydatny pannie Madison, irytując ją bardziej niż ktokolwiek inny, dlatego dostałeś 

największą nagrodę. Bez ciebie jej świadomość byłyby uśpiona. Te pieniądze powinieneś 

dostać od niej, a nie ode mnie, ponieważ ty pomogłeś jej «obudzić się»”
31

. 

Peters wyznał, że nagradzanie jego złego zachowania musiało być dla panny Madison 

ogromnie nieprzyjemne, na co Gurdżijew potrząsnął głową i zaśmiał się. 

„Wydaje się, że nie widzisz i nie rozumiesz ważnej rzeczy, jaka się wydarzyła, kiedy dałem 

ci pieniądze. Jak ty to odczuwałeś? Żałowałeś panny Madison – czy nie? Wszyscy obecni 

na zebraniu jej żałowali. Ludzie nie rozumieją procesu uczenia się. Myślą, że człowiek 

uczy się tylko wtedy, gdy używa intelektu, za pomocą słów. Nieprawda. Wiele też można 

nauczyć się przez uczucia, nawet przez zmysły, ale ponieważ ludzie bez przerwy mówią, 

używają wyłącznie centrum intelektualnego i nie zdają sobie z tego sprawy. Czegoś nie 

widziałeś tego wieczoru w domu studiów, nie widziałeś, że panna Madison zyskała nowe 

doświadczenie. Panna Madison jest biedną kobietą, ludzie nie lubią jej, myślą, że jest 

dziwna, naśmiewają się z niej. Ale tego wieczoru nie śmieli się z niej. Prawdą jest, że 

panna Madison czuła się niezręcznie, była zażenowana, nawet wstydziła się, kiedy 

otrzymała pieniądze, ale to wzbudziło sympatię do niej, wiele osób współczuło jej, 

żałowało jej, a nawet kochało ją. I ona zrozumie to, ale nie natychmiast. Panna Madison po 

raz pierwszy w życiu odczuła sympatię wielu ludzi: ona nawet nie wie, że przez to jej życie 

zmieni się. Biorąc ciebie za przykład; ostatniego lata nienawidziłeś jej, teraz już jej nie 

nienawidzisz, nie myślisz, że jest śmieszna, żałujesz jej, nawet ją lubisz. I to jest dobre dla 

niej, nawet jeśli jeszcze tego nie widzi – ale ty nie możesz ukryć swojego uczucia przed 

nią, nawet jeżeli tego chciałbyś. Dlatego teraz ma przyjaciela, kiedy wcześniej miała 

wroga. To jest to dobro, które dla niej zrobiłem. Nie obchodzi mnie, że teraz tego nie 

rozumie, ale pewnego dnia zrozumie i poczuje w sercu ciepło, a może nawet polubi mnie. 

Ale ten rodzaj nauczania wymaga czasu.(…) To jest również dobra nauka dla ciebie. Jesteś 

jeszcze młodym chłopcem, który nie myśli o innych, tylko o sobie. Myślisz, że 

zachowałem się źle wobec panny Madison. Czujesz żal i zapamiętasz to. I to też jest dla 
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twojego dobra, ponieważ pomyślałeś o innej osobie, zidentyfikowałeś się z panną Madison, 

postawiłeś się na jej miejscu, pożałowałeś swojego zachowania. Konieczne jest 

postawienie się w sytuacji innej osoby, jeżeli chcesz ją zrozumieć i pomóc jej. Jest to 

ważne dla rozwoju twojej świadomości, w ten sposób nauczyłeś się przestać nienawidzić 

panny Madison. Jeżeli ja postąpiłem źle, to spowodowało to że ty nauczyłeś się kochać 

innych ludzi, a nie tylko siebie”
32

.  

Jeżeli zastanowimy się głęboko nad tym, co Gurdżijew powiedział Petersowi, to zdamy 

sobie sprawę, że jego zachowanie było słuszne, sprawiedliwe i logiczne, jednak sam opis 

wydarzeń mógł pozostawić bardzo nieprzyjemne wrażenie. I tak jest w wielu podobnych 

sytuacjach. Postronni świadkowie, a nawet uczniowie nie byli w stanie ocenić zachowania 

Gurdżijewa, ponieważ nie mógł im tego wytłumaczyć, tak jak Petersowi, gdyż sytuacje, 

jakie stwarzał, nie wywarłyby pożądanych skutków. Nie ma jednak najmniejszej 

wątpliwości, że Gurdżijew kierował się wyłącznie interesem uczniów, którego oni sami 

często nie byli w stanie zrozumieć.  

Druga zasada – zapewnienie wolności swoim uczniom – była znacznie trudniejsza do 

spełnienia. Gurdżijew nie zamierzał tworzyć nowej religii, szkoły czy sekty. Nie chciał, aby 

uczniowie stali się niewolnikami nowych dogmatów, przepisów i wierzeń; aby stali się od 

niego zależni, ponieważ prowadziłoby to do utraty prawdziwej wolności. Zachowanie 

Gurdżijewa, często nierozumiane nawet przez jego najbliższych uczniów, wypływało 

konsekwentnie z jego nauczania i celu, aby w wyniku pracy nad sobą każdy stał się istotą 

naprawdę wolną. W praktyce nie było to proste. Na skutek dominującej osobowości 

Gurdżijewa, jego autorytetu, wiedzy o ludziach, umiejętności rozumienia ludzkich 

problemów uczniowie bardzo szybko uzależnialiby się od niego i nie potrafili bez niego 

żyć. Aby do tego nie dopuścić, zachowanie Gurdżijewa często było nieprzyjemne, 

odpychające. Często prowadziło to do wymuszanych rozstań i usuwania bliskich uczniów z 

Instytutu. Po wyproszeniu z niego małżeństwa Hartmannów Gurdżijew musiał dodatkowo 

zastosować drastyczne środki wobec Olgi, aby doprowadzić do całkowitego zerwania 

kontaktów, ponieważ Olga nie zaakceptowała rozłąki i stale przychodziła do Instytutu.  

Takie zachowanie może wydać się nam dziwne, a nawet okrutne, gdyż jest praktycznie 

niespotykane w obecnych czasach. Bez wątpienia było ono całkowicie inne od 

postępowania wielu myślicieli, guru i nauczycieli, których główną ambicją jest stanie na 

czele organizacji z jak największą liczbą wiernych zwolenników. Również dla swego dobra 

Gurdżijew nie chciał tworzyć wokół siebie „królewskiego dworu”, otaczać się oddanymi 
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ludźmi i żyć w cieple uczuć i komforcie. On sam również potrzebował ciągłych zmagań i 

pokonywania trudności.  

Jak wspomniano, bardzo niewiele wiemy o Gurdżijewie jako człowieku. Rodzina, żona i 

najbliżsi nigdy nie dzielili się uwagami na temat jego życia osobistego. On sam nie 

zwierzał się do nikogo, a jego zachowanie wobec uczniów i obcych było zawsze 

dyktowane dążeniem do z góry ustalonych celów. Większość książek o Gurdżijewie 

napisali jego uczniowie, którzy znajdowali się pod jego ogromnym wpływem, ale pisząc, 

koncentrowali się głównie na naukach mistrza. Większość informacji dotycząca jego życia 

prywatnego pochodzi od wrogo nastawionych dziennikarzy, opierających się raczej na 

plotach i informacjach pochodzących od rozczarowanych uczniów, podchwytujących i 

wyolbrzymiających jego niekonwencjonalne zachowanie. Do wyjątkowych publikacji 

należy wspomniana już książka autorstwa Petersa, który spędził cztery lata w Prieuré. Nie 

będąc uczniem Gurdżijewa, pozostawał jednak w ciągłym z nim kontakcie i bacznie 

obserwował jego zachowanie. W swoich wspomnieniach opisuje Gurdżijewa bardziej jako 

człowieka niż nauczyciela, chociaż praktycznie trudno to rozdzielić.  

Co do jednego można mieć pewność – Gurdżijew bardzo kochał swoją rodzinę i dbał o nią. 

W okresie swoich odkrywczych podróży zawsze wracał do niej. W okresie rewolucji w 

Rosji, kiedy przebywał w Jessentukach, nie tylko sprowadził do siebie matkę, brata i 

siostrę, ale i dalszą rodzinę, tak że miał wówczas na utrzymaniu około 150 osób, co 

wymagało olbrzymiego wysiłku w tak trudnych czasach. Kiedy osiedlił się w Prieuré, 

natychmiast sprowadził matkę, brata z rodziną i siostrę z Rosji, co nie było wcale łatwe. 

Śmierć brata Dymitra spowodowała odwołanie przez Gurdżijewa ważnego wyjazdu do 

Ameryki. 

Poza tym można powiedzieć, że Gurdżijew dbał o ludzi, którzy byli w potrzebie. Na 

przykład w Prieuré przez wiele lat gościł rosyjskich emigrantów, którzy co prawda 

pomagali w pracach gospodarczych, ale nie byli zainteresowani naukami Gurdżijewa i nie 

należeli do jego uczniów. Peters, kiedy odwiedził Gurdżijewa w Paryżu tuż po wojnie, 

zaobserwował codzienne wizyty starszych ludzi. Byli to przeważnie ludzie samotni, bardzo 

biedni, pozbawieni środków do życia. Stosunek Gurdżijewa był do nich zupełnie inny niż 

do swoich uczniów – pełen kurtuazji, życzliwości i szczodrości. Do Petersa powiedział: „ci 

ludzie to moja rodzina, ponieważ nie mają swojej rodziny”
33

. Peters był świadkiem zakupu 

przez Gurdżijewa obrazu, namalowanego przez starszą panią. Kilka tysięcy franków, które 

zapłacił malarce wystarczało jej na utrzymanie przez kilka tygodni. Na pytanie Petersa, 
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dlaczego to zrobił, powiedział, że nie jest to tylko kwestia pieniędzy; ogromnie ważne dla 

niej jest, aby ktoś kupił jej obraz, ponieważ w pracę tę włożyła ona całe swoje serce. 

Bardzo źle jest jeżeli nie znajdzie się nabywca na taki towar. Pokazując ściany zawieszone 

od podłogi do sufitu obrazami, Gurdżijew żartobliwie mówił, że ma najgorszą kolekcję 

obrazów w Paryżu, a może i na całym świecie
34

. Peters daje chyba najlepsze 

podsumowanie cech Gurdżijewa, mówiąc: „To, co wiedziałem jako dziecko, zaczynam 

rozumieć jako dorosły. Gurdżijew praktykował miłość bliźniego w postaci nieznanej 

praktycznie nikomu: bez granic”
35

.  

Zupełnie inny był stosunek Gurdżijewa do bogatych i zarozumialców. Traktował ich z 

widoczną pogardą, kpił z nich, a przed wszystkim oskubywał z pieniędzy. Peters opisuje 

jego metody zdobywania pieniędzy w czasie pobytu w Nowym Jorku w 1933 roku. Otóż 

zaprosił on do swojego apartamentu dystyngowanych i bogatych gości na obiad. W czasie 

posiłku skierował rozmowę na seks i dał do zrozumienia, że mogą zachowywać się bardzo 

swobodnie. Kiedy po kilku kieliszkach atmosfera rozgrzała się i goście pozbyli się 

wszelkich oporów i zaczęli się rozbierać – powiedział poważnym głosem, że ma już 

wystarczająco dużo dowodów na dekadenckie zachowanie Amerykanów i nie potrzebuje 

dalszych przykładów. Uważa, że na tyle uświadomił swoim gościom ich prawdziwe 

oblicze, iż zasłużył na to, aby mu zapłacili za lekcję, którą otrzymali, i że akceptuje 

zarówno czeki, jak i gotówkę. Ten wieczór przyniósł Gurdżijewowi kilka tysięcy 

dolarów
36

.  

Jedną z najbardziej niezwykłych cech Gurdżijewa była łatwość pozyskiwania ludzi. Miał 

on niespotykane i wprost niewiarygodne wyczucie doznań i odczuć innych osób. 

Wykraczało to poza ogólnie znane „normy” i sprawiało wrażenie odbioru telepatycznego. 

Gurdżijew bardzo dużo wiedział zarówno o psychicznych procesach, którym podlegają 

ludzie, jak i o toku myślenia, był więc w pełni świadomy tego, co działo się w umysłach 

ludzi, których obserwował, i nigdy nie pomylił się w ich ocenie i rozumieniu
37

. Gurdżijew 

wykorzystywał swoje zdolności jedynie do właściwej oceny uczniów, nigdy, aby 

komukolwiek zaszkodzić. Umiejętność ta może tłumaczyć łatwość, z jaką pozyskał 

zaufanie takich wybitnych osób, jak: Uspieński, de Hartmann, Orage, Bennett i wielu 

innych. Interesujący też może być fakt, że już po pierwszym spotkaniu z Gurdżijewem byli 

oni przekonani, że znaleźli kogoś, kogo szukali przez całe życie. Wszyscy mówili o jego 

tajemniczym oddziaływaniu na nich już od pierwszej chwili. Wrogowie krytykowali go za 

jego hipnotyzujący wpływ na otoczenie, czemu przypisywali wpadanie ludzi w jego 
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„sidła”. Bez wątpienia Gurdżijew posiadał osobisty „magnetyzm” i charyzmę, która silnie 

działała na ludzi. Zawsze wzbudzał skrajne uczucia; jedni adorowali go i traktowali jak 

idola, inni nienawidzili i posądzali o najgorsze. 

Działalność Gurdżijewa zawsze wymagała dużych zasobów finansowych – zdobywał je 

dzięki wyjątkowym zdolnościom handlowym. Pieniądze przeznaczał na utrzymanie 

Instytutu, uczniów, rodziny i pomoc biednym, nigdy na osobiste przyjemności i luksusy. 

Do walki o przetrwanie wprawiał się już jako nastolatek, kiedy to zarabiał na swoje 

potrzeby i pomagał rodzinie. Mieszkając w Karsie, zdobywał pieniądze przeróżnymi 

metodami, nie zawsze uczciwymi. Czasem nawet kradł papierosy czy inne materiały z 

armii i sprzedawał je na czarnym rynku. To były sytuacje szczególne, głównie jednak 

ciężko pracował naprawiając np. zegarki, zamki, maszyny, różne urządzenia itp., a nawet 

wyszywając pokrycia na poduszki. Później handlował prawie wszystkim. Wiedział, że 

prowadzenie nauczania będzie pochłaniało dużo pieniędzy, dlatego w 1907 roku w 

Taszkencie rozwinął biznes na dużą skalę. Kupował i sprzedawał sklepy, kina, restauracje, 

handlował bydłem, rybami i ropą naftową. Kiedy przyjechał do Moskwy, miał dostatecznie 

duże zasoby, aby kupić potrzebne mu mieszkania i daczę. Rewolucja zabrała mu wszystko, 

ale w jakiś sposób Gurdżijew potrafił znaleźć pieniądze, aby utrzymać uczniów i rodzinę. 

Wydatki na kupno Prieuré i utrzymanie wielu uczniów były jednak za duże, aby sam mógł 

im podołać, dlatego w 1924 r. zdecydował się na wyjazd do Ameryki, aby tam pozyskać 

konieczne fundusze. Ameryka była głównym źródłem jego dochodów przez następne 25 

lat. Mimo dużych sum, jakie otrzymywał od uczniów, wszystkie dary pieniężne 

przeznaczał wyłącznie na cele Instytutu i nauczania. Na utrzymanie własne i swojej rodziny 

oraz innych czerpał pieniądze z prowadzonych prywatnie interesów, które przynosiły mu 

zyski (w Paryżu był właścicielem fabryki sztucznych rzęs i przedsiębiorstwa handlującego 

dywanami)
38

.  

W życiu prywatnym Gurdżijew był człowiekiem „z krwi i kości”. Lubił dobrze zjeść, 

uwielbiał armaniak i calvados, lubił przyjmować uczniów i gości obiadami, które w swoim 

paryskim mieszkaniu sam przygotowywał i które były prawdziwymi ucztami. Miał 

ogromne poczucie humoru, lubił żartować i opowiadać dowcipy. W Prieuré w czasie 

odpoczynku w łaźni w męskim towarzystwie żarty bywały czasem bardzo pikantne.  

Gurdżijew uwielbiał jazdę samochodem, ale prowadził z brawurą, nie przestrzegając 

przepisów drogowych. Bardzo często wyjeżdżał na tygodniowe wycieczki dpo Francji i do 

Szwajcarii, na które zabierał uczniów i rodzinę. Mimo wielu wypadków, które sam 
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spowodował, kontynuował jazdę samochodem aż do ostatnich tygodni swojego życia. 

Lubił mieć dookoła siebie ludzi i wiele czasu spędzał w kawiarniach i restauracjach, gdzie 

miał swoje „biura”; spotykał ludzi, omawiał interesy, a nawet pisał książki. 

Przedmiotem zainteresowania dziennikarzy zawsze było życie osobiste Gurdżijewa. 

Krążyły plotki o orgiach, w których miał uczestniczyć, i rozwiązłości seksualnej, 

wywodzące się z przekonania, że każdy przywódca sekty musi wykorzystywać swoją 

pozycję. Rzeczywistość była bardziej prozaiczna. W Prieuré tylko małżeństwa mieszkały 

razem, i to w oddzielnych kwaterach. Zachowanie seksualne Gurdżijewa zapewne nie 

wykraczało poza ówczesne normy. Nigdy nie udawał świętego, ale zachowywał dyskrecję, 

a uczniowie nie wnikali w jego prywatne sprawy. Peters wspomina, że w Prieuré podobno 

przebywało kilkoro jego dzieci, ale nie ma na to dowodów, gdyż nigdy nie zostało to 

potwierdzone. Wśród uczniów Gurdżijewa znajdowały się osoby o innych upodobaniach 

seksualnych, m.in. wspomniany już „kwartet lesbijski”. Gurdżijew bardzo jasno 

wypowiadał się przeciwko odchyleniom seksualnym. Uważał on, że: „Tylko osoba, która 

jest seksualnie normalna, ma jakieś szanse w Pracy (nad sobą – przyp. autora). Jakikolwiek 

rodzaj oryginalności, obce smaki i pożądania albo obawy muszą być zniszczone na 

początku”. Był on pod tym względem purytaninem, bezwarunkowym wrogiem 

homoseksualizmu, który potępiał bez wahania. Jednak był bardzo tolerancyjny i nie 

odtrącał nikogo, każdemu dawał szansę poznania samego siebie. 

Dalsza historia ruchu Gurdżijewa 

Gurdżijew nigdy nie usiłował stworzyć monolitycznej organizacji, ponieważ tego rodzaju 

struktury prowadzą do kreowania kultu przywódcy. Tak więc po jego śmierci nie było 

nikogo, kto by działał z upoważnienia i błogosławieństwa Gurdżijewa.  

Na początku nauki Gurdżijewa były kontynuowane w wielu niezależnych grupach 

prowadzonych przez jego bezpośrednich uczniów. Do zjednoczenia ruchu Gurdżijewa 

najbardziej przyczyniła się najbliższa uczennica i współpracownica, Jeanne de Salzmann, 

dzięki której powstały w różnych krajach współpracujące ze sobą organizacje. We Francji 

pod jej kierownictwem zawiązano Fundację Gurdżijewa, która koordynowała działalność i 

była odpowiedzialna za publikowanie prac Gurdżijewa. Po śmierci Jeanne de Salzmann w 

1990 roku ruchem we Francji kierował jej syn Michel do śmierci w 2001 roku. 

W Anglii grupy prowadzone przez Jane Heap, Kenneth Walker i innych z pomocą Jeanne 

de Salzmann założyły Stowarzyszenie Gurdżijewa w Londynie, którym kierowała 
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Francuzka Henrietta Lannes od 1950 do 1980 roku, a po jej śmierci pomagali prowadzić 

grupy angielskie Francuzi Henri Triscol i Maurice Desselle. Do Stowarzyszenia 

Gurdżijewa dołączyła się w 1962 grupa Maurice Nicolla kilka lat po jego śmierci. John 

Bennett, chociaż uznał kierownictwo Jeanne de Salzmann, w praktyce prowadził z 

przerwami niezależne grupy Gurdżijewa, a w okresie 1971–1976 – szkołę w Sherbourne, 

przez którą przewinęło się kilkuset uczniów. Po śmierci Bennetta grupy w Anglii i 

Ameryce prowadzone przez jego uczniów w dalszym ciągu kontynuują jego prace. 

W Ameryce w 1953 roku powstała Fundacja Gurdżijewa założona przez uczniów grup 

Orage’a i Uspieńskiego, kierowana przez Lorda Pentlanda do 1984 roku. Obecnie pod 

patronatem Fundacji Gurdżijewa działa wiele grup w Kalifornii, Chicago, Los Angeles, 

Teksasie, Waszyngtonie, Kanadzie i Australii. Powstało również wiele niezależnych grup, 

np. uczniowie Bennetta założyli Stowarzyszenie Clarmont. Olgivanna Lloyd Wright 

(1899–1985) kontynuowała pracę wcześniej założonego Stowarzyszenia Taliesin w Spring 

Green, Wisconsin. Powstały grupy w Kalifornii i innych stanach oparte na zasadach 

samowystarczalności, utrzymujące się z rolnictwa i rękodzielnictwa.  

Pojawiło się również szereg grup prowadzonych przez niezależnych przywódców, którzy 

nawiązując do nauk Gurdżijewa, bardzo często włączali własne ustalenia i metody 

nauczania. Do bardziej znanych należą: Rodney Collin (1909–1956), który prowadził 

grupy w Meksyku; Oscar Ichazo (1931–), który prowadził grupy w Chile, a później w 

USA; Jan Cox, Eugene Gold i Gary Chicoine.  

Jednak, jak zawsze istnieją ludzie, którzy potrafią na wszystkim zrobić interes i dotyczy to 

również ruchu Gurdżijewa. Do najbardziej znanych organizacji tego typu należy 

amerykańskie stowarzyszenie Fellowship of Friends Inc., kierowane przez Roberta 

Burtona. Organizacja ta prowadzi Szkoły Czwartej Drogi Gurdżijewa–Uspieńskiego, które 

działają w przeszło trzydziestu miastach, głównie w USA i Europie, ale również w Tokio i 

Tel Avivie. Werbuje ona członków, używając do tego celu zakładki z numerami telefonów, 

wkładane do książek Gurdżijewa sprzedawanych w księgarniach. Działa dyskretnie, nie 

publikuje swoich adresów, do kontaktów wykorzystuje wyłącznie telefony i internet. 

Organizacja ta utrzymuje się ze składek członków, którzy oddają 10–12 proc. swoich 

dochodów.  

Wpływ nauk Gurdżijewa na teatr współczesny  
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Do najwybitniejszych reżyserów, którzy byli związani z naukami Gurdżijewa, należą bez 

wątpienia Peter Brook i Jerzy Grotowski. Peter Brook zaliczany jest do najwybitniejszych i 

najbardziej postępowych reżyserów angielskich. W 1947 roku powierzono mu stanowisko 

głównego reżysera Opery Królewskiej, a w 1962 roku jednego z dyrektorów artystycznych 

Royal Shakespeare Company. Od tego czasu reżyserował sztuki i przygotowywał 

przedstawienia teatralne na całym świecie. Wiele z nich było całkowicie nowatorskich, 

opartych na wschodnich dziełach, jak np. spektakl Konferencja Ptaków według poematu 

Attara*, sufijskiego mistyka z XII w., wystawiony w Paryżu w 1979 roku, czy 

Mahabharata, hinduska epopeja wystawiana w wielu krajach. Z naukami Gurdżijewa 

Brook zetknął już w 1949, roku pracując w grupie prowadzonej przez Jane Heap. Od tego 

czasu idee mistrza miały ogromny wpływ na jego działalność. W 1978 roku Brook 

reżyserował film według książki Gurdżijewa Spotkania z wybitnymi ludźmi pod kierunkiem 

Jeanne de Salzmann
39

. 

Grotowski z naukami Gurdżijewa zetknął się dopiero w latach 70. dzięki książce 

Uspieńskiego Fragmenty nieznanego nauczania. To w tym czasie Grotowski odszedł od 

tradycyjnego teatru i rozpoczął pracę nad projektem Teatr Źródeł. Brook w swojej książce 

tak pisze o Grotowskim: „Teatr (w co wierzył) nie może być celem sam w sobie, jak tańce 

czy muzyka derwiszów. Teatr jest środkiem, sposobem studiowania siebie, poznania siebie, 

odkrywania siebie”
40

, dlatego Grotowski specjalnie stwarzał aktorom sztuczne warunki 

pracy, aby mogli poznawać siebie. Tak więc choć nie stosował metod Gurdżijewa, starał się 

osiągnąć podobny cel
41

. 

W Polsce w 2001 roku dzięki Ośrodkowi Grotowskiego została zorganizowana konferencja 

na temat Gurdżijewa, na którą przybyli m.in. Peter Brook, James Moore, i prof. Tilo 

Ulbricht, członek zarządu Stowarzyszenia Gurdżijewa w Londynie. Konferencja ta 

wzbudziła duże zainteresowanie naukami Gurdżijewa i w wyniku jej powstała grupa, którą 

opiekuje się prof. Ulbricht.  

 

 

  

 

                                                 
*
 Zobacz rozdział II. 
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