ΕΛΕΝΑ ΠΕΣΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΣΚΤ

Η Ζλενα Πετρόβνα Μπλαβάτςκυ γεννικθκε το 1831 ςτο Αικατερινοςλάβ τθσ
Ουκρανίασ. Λζγεται πωσ υπιρξε θ επιφανζςτερθ αποκρυφίςτρια ςτθν ιςτορία τθσ
Δφςθσ και θ αντιπρόςωποσ τθσ Αδελφότθτασ των Διδαςκάλων τθσ Σοφίασ. Ζφερε
τθν Αρχαία Σοφία από τθν Ανατολι, τθν οποία ονόμαςε Θεοςοφία. Κδρυςε το 1875
ςτθ Νζα Υόρκθ το Θεοςοφικό Κίνθμα μαηί με τουσ Χζνρυ Στθλ Όλκοτ και Ουϊλλιαμ
Κουάν Τηατη. Το ζργο τθσ υπιρξε ζνα είδοσ ανοιχτισ μφθςθσ κακϊσ ζδωςε τθ
δυνατότθτα ςτον άνκρωπο του 19ουαιϊνα να ενδιαφερκεί και να γνωρίςει κζματα
που αφοροφν ςτθν μεταφυςικι όψθ τισ ηωισ. Ο προοριςμόσ τθσ ιταν να παρουςιάςει ςτθν Δφςθ τθν πνευματικι επιςτιμθ τθσ απϊτατθσ αρχαιότθτασ, τθ Θεοςοφία,
που επί αμζτρθτουσ αιϊνεσ ιταν ο μίτοσ που ζνωνε τθν ανκρωπότθτα με τθ κεία
γνϊςθ. Για ζνα ζργο τζτοιασ ςπουδαιότθτασ απαιτείτο θ υπζρβαςθ κάκε προςκόλλθςθσ ςτα πράγματα των αιςκιςεων και μια κακάρια εςωτερικι φφςθ που κα
τθσ επζτρεπε τθν ανάλθψθ τθσ μεγάλθσ ευκφνθσ να εμφανίςει το κεοςοφικό ζργο
που, όπωσ θ ίδια διαβεβαίωςε, τθσ είχε ανατεκεί από τον Διδάςκαλό τθσ.
Από παιδάκι παρουςίαηε οξυδζρκεια και εκπλθκτικζσ ψυχικζσ ικανότθτεσ για τθν
θλικία τθσ. Ωριμάηοντασ ζγινε μια γυναίκα με δυνατι κζλθςθ, ανεξάρτθτθ, αςυμβίβαςτθ και γενναιόψυχθ, και ζτρεφε μεγάλο ςεβαςμό για τθ δικαιοςφνθ. Είχε
ακλόνθτθ πίςτθ προσ τθν κυβερνοφςα Δφναμθ του ςφμπαντοσ και ανυπζρβλθτθ
αυταπάρνθςθ και αφοςίωςθ ςτο ζργο που τθσ ανατζκθκε από τουσ Διδαςκάλουσ
τθσ Σοφίασ να φζρει ςε πραγμάτωςθ ςτθν γθ.
Η μθτζρα τθσ γνωςτι ςυγγραφζασ τθσ εποχισ τθσ, ζκεςε ςτα βιβλία τθσ πολλζσ
φορζσ το ηιτθμα τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ ςτθν ρωςικι κοινωνία και τθν ζλλειψθ
ευκαιριϊν για τθν μόρφωςι τουσ. Η γιαγιά μαηί με τον παπποφ τθσ υπιρξαν από
τουσ πρωτοπόρουσ του ρωςικοφ διαφωτιςμοφ. Στθν βιβλιοκικθ τθσ γιαγιάσ τθσ θ
μικρι Ζλενα είχε τθν ευκαιρία να μελετιςει ςθμαντικά ζργα για τθν ιςτορία, τισ
φυςικζσ επιςτιμεσ, τθν αρχαιολογία, λαμβάνοντασ ζτςι γνϊςεισ που κα τθν
βοθκοφςαν αργότερα να αναλφςει με επιςτθμονικό τρόπο ςτθν Δφςθ όςα κα
μάκαινε κατά τθν μακθτεία τθσ ςτθν Ανατολι. Ζτυχε επιμελθμζνθσ μόρφωςθσ,
ζπαιηε όργανα και πιάνο με εξαιρετικι ευχζρεια και χάρθ, ηωγράφιηε καυμάςια, και
φθμιηόταν για τθν γλωςςομάκειά τθσ. Ήταν ζνα άτομο ιδιαίτερα χαριςματικό και
διαβεβαίωνε πωσ είχε ζντονθ δίπλα τθσ μια ιςχυρι αόρατθ παρουςία, που τθν

προςτάτευε και τθν κακοδθγοφςε. Διθγόταν γεγονότα που είχαν ςυμβεί αιϊνεσ
πριν, ςτα μζρθ και ςτα κάςτρα που επιςκεπτόταν και ςυχνά τθν άκουγαν να μιλά με
αόρατεσ οντότθτεσ. Όμωσ οι ψυχικζσ τθσ ιδιότθτεσ ιταν μόνο μια κατάςταςθ που
αργότερα ζκεςε υπό τον πλιρθ ζλεγχό τθσ, κακϊσ οι Διδάςκαλοί τθσ επζμεναν ςτον
ζλεγχο των ψυχικϊν και ςτθν ανάπτυξθ κυρίωσ των πνευματικϊν τθσ ςτοιχείων.
Μζςω θςυχαςμοφ ςτον Καφκαςο και το Θιβζτ πζτυχε να αφυπνίςει τισ πνευματικζσ
δυνάμεισ τθσ και να αναςφρει τισ γνϊςεισ που είχε ςυςςωρεφςει ςτθ διάρκεια των
περαςμζνων ηωϊν και μυιςεϊν τθσ.
Η Ζλενα Μπλαβάτςκυ ταξίδεψε ςχεδόν ςε όλον τον κόςμο, κα λζγαμε ότι θ ηωι τθσ
υπιρξε ζνα ςυνεχζσ ταξίδι που τθν ζφερνε ςε επαφι με πολιτιςμοφσ πανάρχαιουσ,
με απόκρυφεσ παραδόςεισ, με γνϊςεισ και μνθμεία αρχαίων λαϊν. Αυτι θ ςυνεχισ
επικοινωνία με διαφορετικζσ νοοτροπίεσ, κρθςκείεσ, πολιτιςμοφσ και ανκρϊπουσ
τθν δίδαξε να είναι ανεκτικι προσ τισ κζςεισ των άλλων και τθν γζμιςε με ζναν
πλουραλιςμό γνϊςεων, δφο καταςτάςεισ που αργότερα τθν βοικθςαν να πραγματϊςει το Θεοςοφικό ζργο τθσ.
Η αποςτολι τθσ ξεκίνθςε, όταν το 1851, ςτο Λονδίνο, ςυνάντθςε τον Διδάςκαλό τθσ
αναγνωρίηοντασ ςτο πρόςωπό του τον μφςτθ με τον οποίο ςυνομιλοφςε ςτα όνειρά
τθσ από τθν παιδικι τθσ θλικία. Το ζργο που τθσ ανατζκθκε ιταν να επαναφζρει μια
όψθ τθσ κείασ ςοφίασ ςτον κόςμο τθσ Δφςθσ. Πολλά από τα επταςφράγιςτα μυςτικά γνωςτοποιικθκαν μζςω των βιβλίων και των άρκρων τθσ και επθρζαςαν τον
υλιςμό, τισ προλιψεισ και τισ δειςιδαιμονίεσ τθσ κοινωνίασ των μόλισ προθγοφμενων αιϊνων.
Ονόμαςε Θεοςοφία, που ερμθνεφεται ωσ θ κεία ςοφία και με αυτόν τον όρο
προςδιόριςε το ζργο τθσ. Η Θεοςοφία κεωρείται θ κοιτίδα τθσ Αλικειασ από τθν
οποία πθγάηει θ ςοφία και θ πνευματικι επιςτιμθ. Η ανκρωπότθτα όπωσ και το
ςφνολο τθσ πλανθτικισ μασ ηωισ αποτελεί μία από τισ φαινομενικζσ παρουςιάςεισ
τθσ Μίασ Ενδοκοςμικισ Αρχισ, ενϊ τα όςα υπάρχουν πάνω ςτον πλανιτθ ωσ μφθςθ,
κρθςκεία, επιςτιμθ, τζχνθ και μυςτικι παράδοςθ είναι απόρροια αυτοφ του μεταφυςικοφ πυρινα. Αυτζσ οι πνευματικζσ απορροζσ τθσ Μίασ Φπαρξθσ εμφανίηονται
ανάμεςά μασ μζςω τθσ ακάνατθσ ςειράσ των Μυςταγωγϊν και των Διδαςκάλων τθσ
Σοφίασ, οι οποίοι μεταλαμπαδεφουν τθν εςωτερικι Πραγματικότθτα ςτθν ανκρωπότθτα αποκαλφπτοντάσ τθσ ςταδιακά τουσ νόμουσ και τουσ τρόπουσ που ςτθρίηουν
τθν πνευματικι τθσ πρόοδο. Η αποςτολι τθσ Ζλενασ Μπλαβάτςκυ ιταν να επαναφζρει ςτο παγκόςμιο προςκινιο τθν ιδζα τθσ Θεοςοφίασ – μια ιδζα που ανανζωςε
τθ γνϊςθ για τθν ενότθτα τθσ ηωισ και ωσ εκ τοφτου τθν αδελφότθτα των ανκρϊπων – ενϊ, αναςθκϊνοντασ ζνα τμιμα από τον πζπλο τθσ Κςιδασ, απεκάλυψε ςτθν
ανκρωπότθτα και κυρίωσ ςτουσ Δυτικοφσ, τισ απόκρυφεσ όψεισ τθσ ηωισ μασ που
ζωσ τότε υπιρχαν κρυμμζνεσ ςυμβολικά ςτα μυςτιρια και ιταν γνωςτζσ μόνο
ςτουσ ελάχιςτουσ. Τό ζργο τθσ ζφερε ςτον κόςμο ζνα τμιμα τθσ Αρχαίασ Σοφίασ
προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ τθσ εξζλιξθσ του δυτικοφ ανκρϊπου. Τον πλθροφόρθςε ωσ προσ τισ μεταφυςικζσ αιτίεσ και διαδικαςίεσ του ςφμπαντοσ και του
ανκρϊπου και τον ςυνειδθτοποίθςε ωσ προσ τθν αιτία και τον ςκοπό τθσ φπαρξισ
του πάνω ςτον γιινο πλανιτθ. Η Ε. Μπλαβάτςκυ, μίλθςε για τουσ νόμουσ του
Κάρμα και τθσ Μετενςάρκωςθσ, για τθ μετακανάτια ηωι, για τθν επταπλότθτα των
αρχϊν και των πεδίων, για τθν απόκρυφθ ηωι του πλανιτθ και τθσ ανκρωπότθτασ
και κυρίωσ αποκάλυψε τθν φπαρξθ και το ζργο τθσ Πνευματικισ Ιεραρχίασ, τθσ
οποίασ ο φωτεινόσ ίςκιοσ βρίςκεται ςυνζχεια ανάμεςά μασ.

Η μεγαλφτερθ επιτυχία τθσ είναι πωσ ζκανε αντιλθπτό ότι πίςω από τα φαινόμενα
υπάρχει ζνα Θείο Σχζδιο που επιδιϊκει ςτακερά τθν πνευματικι πρόοδο των ανκρϊπων που πραγματοποιείται με προςωπικι βοφλθςθ, προςπάκεια και εμπειρία.
Αυτό το εξελικτικό ςχζδιο προωκείται και ςτθρίηεται από Πνευματικά Όντα, τα
οποία υπάρχουν και παραμζνουν ςτθν ανκρωπότθτα προσ χάρθ τθσ πνευματικισ
τθσ εξζλιξθσ. Επεδίωξε επίςθσ μζςω τθσ κεοςοφικισ διδαςκαλίασ να ενςταλάξει
ενωτικζσ αρχζσ, τζτοιεσ ϊςτε οι άνκρωποι να μποροφν να υπερβαίνουν τθν χωριςτότθτα, το δόγμα και τθν φανατικι προςκόλλθςθ ςτο προςωπικό.
Η ίδια ζγραψε ςε κείμενο που δθμοςιεφκθκε μετά τον κάνατό τθσ ςτο περιοδικό
Λοφςιφερ, τεφχοσ Σεπτεμβρίου 1891: «Υπάρχει ζνασ δρόμοσ κακοτράχαλοσ και
γεμάτοσ αγκάκια, γεμάτοσ κινδφνουσ κάκε είδουσ, αλλά εντοφτοισ ζνασ δρόμοσ που
οδθγεί ςτθν καρδιά του ςφμπαντοσ. Μπορϊ να ςασ αποκαλφψω πϊσ να ςυναντιςετε Εκείνουσ που κα ςασ δείξουν τθ μυςτικι είςοδο, που ανοίγει πάντα προσ τα
μζςα και κλείνει ερμθτικά πίςω από τον νεόφυτο για πάντα.»
Η Ε. Π. Μπλαβάτςκυ υπιρξε ο πρόδρομοσ τθσ Νζασ Εποχισ, ο πρωτοπόροσ τθσ
οικουμενικισ ιδζασ και ο ςκαπανζασ τθσ παγκοςμιότθτασ. Το ζμβλθμα - motto του
Θεοςοφικοφ Κινιματοσ « θ αδελφότθτα των ανκρϊπων » ζγινε θ βάςθ τθσ ςυνφπαρξθσ και τθσ αλλθλεγγφθσ μεταξφ των ανκρϊπων και άμβλυνε τθν άγνοια και τθ
χωριςτότθτα προτείνοντασ περιςςότερθ κατανόθςθ, ςυμπάκεια και αλτρουϊςμό.
Προςδιόριςε ωσ «Πρακτικι Θεοςοφία» και «Ηκικι» τθν εφαρμογι των κείων
αρχετφπων ςτθν κακθμερινι ηωι. Για τθν Ε.Π.Μπλαβάτςκυ, κεόςοφοσ είναι αυτόσ
που εφαρμόηει τα όςα προςδιορίηει θ κεία γνϊςθ. Η ςυμπεριφορά του κεόςοφου
είναι το αποτζλεςμα ςυνδυαςμοφ ικουσ και γνϊςθσ των εςωτερικϊν νόμων που
διζπουν ςφμπαν και άνκρωπο.
Η Ε.Π. Μπλαβάτςκυ δεν χαρακτιριςε ποτζ τον εαυτό τθσ ωσ «αυκεντία», αλλά είπε
πωσ είναι μόνο ο «αγγελιαφόροσ» από τθ Μεγάλθ και Αρχαία Στοά των Διδαςκάλων
τθσ Σοφίασ και προςφζρει τισ διδαςκαλίεσ των Αδελφϊν τθσ ανκρωπότθτασ ωσ «ζνα
μπουκζτο με λουλοφδια που το μόνο δικό τθσ ςε αυτό είναι το ςχοινί που τα
ενϊνει».
Τα κυριότερα ζργα τθσ είναι : «Αποκαλυμμζνθ Κςισ», «Η Μυςτικι Δοξαςία», «Το
Κλειδί τθσ Θεοςοφίασ» και « Η Φωνι τθσ Σιγισ ». Συνζγραψε πλθκϊρα άρκρων ςτα
περιοδικά «Θεόςοφοσ», «Λοφςιφερ» και «Ατραπόσ», τα οποία είναι ςυγκεντρωμζνα ςτουσ δεκατζςςερεισ τόμουσ των Collected Writings ( Άπαντα ).
Ζφυγε από τθν ηωι ςτισ 8 Μαΐου, 1891, ςυμπλθρϊνοντασ ζωσ τθν τελευταία ςτιγμι
παραγράφουσ ςτα κείμενά τθσ. Οι Θεόςοφοι ςε όλο τον κόςμο, τιμοφν τθν θμζρα
τθσ αποχϊρθςθσ τθσ ιδρφτριασ του Κινιματοσ προςκομίηοντασ άνκθ, ιδιαίτερα
λευκοφσ λωτοφσ, και διαβάηοντασ αποςπάςματα από τα βιβλία τθσ.
Η τελευταία τθσ επικυμία και παραίνεςθ προσ τουσ μακθτζσ τθσ ιταν «Να
κρατιςουν τον δεςμό αδιάςπαςτο» εννοϊντασ τθν μελζτθ και τθν διάδοςθ τθσ
γνιςιασ κεοςοφικισ διδαςκαλίασ όπωσ παραδόκθκε από τθν Καρδιά τισ Σοφίασ.
Η επικυμία τισ καταγράφεται ςτο Κλειδί τθσ Θεοςοφίασ όπου λζει :
«Αυτό το βιβλίο γράφθκε για τθν μελζτθ και τθν διάδοςθ τθσ Θεοςοφίασ».

