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Początki New Age

ks. Andrzej Wańka

Wstęp

Odwiedzając księgarnie i przeglądając katalogi bibliotek, możemy 
niekiedy zostać zaskoczeni pojawieniem się, obok tradycyjnych, całkiem 
nowych działów -  dotąd w tych miejscach nie spotykanych. Jednym z 
nich jest literatura z kręgu New Age. Ten, współcześnie dynamicznie 
rozwijający się społeczno-kulturowy fenomen swoimi historyczno- 
ideowymi korzeniami sięga drugiej połowy XIX w., kiedy to ukształto
wało się jego doktrynalne podłoże. Dziś, z perspektywy czasu, jednym z 
najważniejszych prekursorów New Age okazuje się zainicjowane właśnie 
wtedy Towarzystwo Teozoficzne1 2 O jego doniosłości dla ruchu New 
Age świadczyć może ciągłe zainteresowanie poglądami takich autorów 
teozoficznych, jak: Helena Bławatska, Annie Besant, Charles Webster 
Leadbeater, Alfred Percy Sinnett, Geoffrey Hodson, Mabel Collins.

Jak zauważa J. Badewien, współcześnie obserwujemy nawet zjawi
sko wzrostu popularności idei teozoficznych, zwłaszcza dzięki ich spopu
laryzowaniu przez New Age (choć niewyłącznie), nawet pomimo spadku 
liczebności członków samego Towarzystwa Teozoficznego . Świadczy to 
dużym stopniu zasymilowania przez współczesną kulturę euroamerykań- 
ską idei teozoficznych oraz o pewnym stopniu ich usamodzielnienia się, 
co pozwala im funkcjonować niezależnie od stowarzyszenia, które jest 
ich projektodawcą.

1 Por. R. S. Ellwood, How New is the New Age?, w: Perspectives on the New Age, Albany 
1992, 59; J. G. Melton, Encyclopedic Handbook of Cults in America, New York, NY 1986 
109; D. R. Groothuis, Confronting the New Age, Downers Grove, 111. 1988, 202; M. B. 
Schlink, Nowy Wiek (New Age) -  z biblijnego punktu widzenia, Warszawa 1991 
7 - 8; J. Vemette, New Age. U progu ery Wodnika, Warszawa 1998, 56; tenże, Sekty, 
Warszawa 1998, 68, 130; P. Occhiogrosso, Sekty, religie, wyznania, Warszawa 1999, 
611.
2 Teozofia, w: Leksykon religii, (red. F. König, H. Waldenfels), Warszawa 1997, 489n.



1. Etymologia

Termin teozofia, od którego wywodzi się nazwa tego stowarzy
szenia, jest złożeniem greckich słów theos -  bóg i sophia -  mądrość, 
uczoność, wiedza i może być przetłumaczony na język polski jako bo
ska mądrość. W starożytności słowo to pojawiało się u Ojców Kościoła, 
zarówno wschodnich jak i zachodnich, niemal wyłącznie jako synonim 
słowa; teologia. W takim też znaczeniu funkcjonowało w literaturze aż 
do XVII wieku, kiedy to nabrało charakteru poznania ezoterycznego3 
Terminem tym posłużyli się w drugiej połowie XIX w. założyciele To
warzystwa Teozoficznego. Zaznaczyć jednak należy, że ich rozumienie 
tego terminu pozostaje w dość odległym związku z dotychczasowym 
jego znaczeniem i wprowadza w jego rozumienie pewne zamieszanie4

2. Historia Towarzystwa Teozoficznego

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH -  Nie ma religii wyższej 
nad prawdę -  to dewiza Towarzystwa Teozoficznego (motto to za
czerpnęli teozofowie od Maharajah z Benaresu)5 6 7 Towarzystwo Teozo- 
ficzne powstało 17 listopada 1875 roku w Nowym Yorku, w klimacie 
panującego powszechnie od połowy XIX w. pozytywizmu, a jednocze
śnie tuż przed narodzinami modernizmu. Był to okres królowania scjen- 
tyzmu i empiryzmu Bardzo popularny był spirytyzm Założycielami

3 Por. A. Faivre, Theosophy, w: The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade editor in chief, 
Vol. XIV, New York 1987, 465 - 466.
4 Por. A. Faivre, art. cyt., 466; J. Vemette, New Age, Warszawa 1998, 58 - 59.
5 Por. H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine, t. 1, Pasadena 1988, XLI; W. D., Pierwszy 
Wszechświatowy Kongres Sekcji Towarzystwa Teozoficznego, „Przegląd Teozoficzny” 
(1921) 2, 60; (anonimowo), O celach Towarzystwa Teozoficznego, w: A Besant, Karma, 
Warszawa 1936, 119.
6 Por. B. Markiewicz i B. Szymańska, Metafizyka i pesymizm. O niektórych koncepcjach 
filozofii drugiej połowy XIX wieku, Wrocław 1983, 48.
7 Por. Świat tajemny. Leksykon magii, okultyzmu i parapsychologii (red. R. Cavendish), Łódź 
1992, 44.
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Towarzystwa Teozoficznego byli: pułkownik Henry Steel Olcott8, Wil
liam Quan Judge9 i Helena Petrowna Bławatska10 Jednak w rzeczy
wistości to H. Bławatska była charyzmatycznym autorytetem i osobą 
pierwszoplanową w powstaniu Towarzystwa. Ona też wywarła najgłęb
szy wpływ na tę organizację, wyznaczyła jej charakter i przez swoje 
nauczanie jest główną fundatorką jej doktryny.

Helena Petrowna Blawatskąja, z domu Hahn, urodziła się 31 lipca 
1831 r. w Jekaterinosławiu (obecnie Dniepropietrowsk, Ukraina), jako 
córka oficera artylerii i znanej literatki rosyjskiej -  Heleny Andrejevny 
Fadiejew von Hahn (1814 -  1842). Charakter pracy ojca sprawiał, że 
rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania. Przyczyniło się to do 
ukształtowania bardzo samodzielnego charakteru Heleny Petrownej. Jak 
zaznacza jeden z jej biografów (...) w siedemnastym roku życia wyszła 
samowolnie za mąż za starego urzędnika, p. Bławatskiego, wice- 
gubematora na Kaukazie, jak później przyznała się otwarcie „jedynie w

8 Henry Steel Olcott urodził się 1 sierpnia 1832 r. w Orange w New Jersey. Jako wojskowy 
odznaczał się wysokim zmysłem organizacyjnym. Gdy w 1874 r. spotkał w Ameryce 
H. Bławatską, był już zaangażowany w spirytystyczne badania w House of Eddy Brothers w 
Vermont. Po powstaniu Towarzystwa Teozoficznego został jego pierwszym prezesem. Zmarł 
18 lutego 1907 r. w Adyarze w Indiach. Jego główne dzieła to: People from the Other World; 
Old Diary Leaves; Zasady filozofii i moralności buddyjskiej według kanonu Szkoły Połu
dniowej (ta ostatnia, jako jedyna ukazała się w tłumaczeniu polskim, Warszawa 1888); por. 
A. Besant, H.S. Olcott -  Szkic biograficzny, „Myśl Teozoficzna” (1933) 1, 312 - 316; Ency
clopedia of Occultism & Parapsychology, Edited by Leslie Shepard, Detroit 1979 666 i 927; 
Who’s Who of World Religions, editor J. R. Hinnells, New York 1992, 310 - 311; Świat 
tajemny. Leksykon magii, okultyzmu i parapsychologii (red. R. Cavendish), Łódź 1992, 184. 
Więcej szczegółów z jego życia podaje Howard Murphet w biograficznej książce Yankee 
Beacon of Buddhist Light.
9 W. Q. Judge (1851 -  1896), Pochodzący z Irlandii adwokat, współzałożyciel Towarzystwa
Teozoficznego, należał do ścisłego zarządu Towarzystwa, pełniąc urząd wiceprezydenta 
i radcy prawnego. W 1895 r. na skutek konfliktów o władzę w łonie Towarzystwa Teozoficz
nego, Judge dokonał schizmy i oderwał amerykańską sekcję Towarzystwa od głównego pnia. 
Kilka lat przed swoją śmiercią spotkał charyzmatyczną kobietę Katherine A. Tingley (1847 -  
1929) i do końca życia pozostał pod jej silnym wpływem. Stała się ona późniejszą reforma- 
torką amerykańskiej gałęzi teozofii i założycielką teozoficznej wspólnoty w Point Loma w 
Kalifornii. Por. Encyclopedia of Occultism & Parapsychology, Edited by Leslie Shepard, 
Detroit 1979, 928; J. G. Melton, Encyclopedic Handbook of Cults in America, New York, NY 
1986, 83 88; tenże, Religious Leaders of America, Detroit, London 1991, 238 239;
M. Gomes, Theosophy in the Nineteenth Century. An Annotated Bibliography, New York 
1994, 13 - 14; Świat tajemny. Leksykon magii, okultyzmu i parapsychologii, (red. R. Caven
dish), Łódź 1992, 277-278.
10 Por. J. G. Melton, Encyclopedic Handbook of Cults in America, New York, NY 1986, 87; 
C. L. Albanese, America. Religions and Religion, Belmont, CA 1981, 177; New Catholic 
Encyclopedia, Vol. XIV, New York 1967, 74; J. Z., Wstęp, w: H. Bławatska, Z grot i matecz
ników Hindustanu, St. Petersburg 1912,1.
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tym celu, żeby uwolnić się od opieki rodziny”, w kilka miesięcy potem 
porzuciła go i wyjechała nie wiadomo dokąd i prawie w ciągu dziesięciu 
lat znikła tak, że łatami rodzina nie miała o niej żadnej wieści11

Biografowie uważają, że po porzuceniu męża podróżowała ona 
m.in. po Indiach i Ameryce. Gdy w 1859 r. wróciła do Rosji, przejawiała 
już niezwykłe zdolności jako medium. W 1873 r. przeprowadziła się do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie wraz ze wspomnianymi już Henry Steel 
Olcottem
i William Quan Judge’m założyła Towarzystwo Teozoficzne. Wtedy też 
rozpoczęła pisać swoją pierwszą książkę Odsłonięta Izyda (Isis Unveiled, 
wyd. 1877 r.). W uznaniu za nią otrzymała od angielskiej loży masoń-1 9skiej dyplom i order

Helena Bławatska należała do osób wyjątkowo niechętnie ustosun- 
kowanych do katolicyzmu Swoją jawną wrogość wobec Stolicy Apo
stolskiej, manifestowaną na łamach prasy amerykańskiej, uzasadniała 
tym, że Papież poparł Turcję w wojnie z Rosją14 Oskarżenie jej o oszu
stwa spirytystyczne spowodowało, że w 1878 roku musiała opuścić Ame
rykę i wyjechać do Indii. Tam też założyła placówkę teozoficzną w Ady- 
arze koło Madrasu, gdzie wkrótce ulokowała się centrala Towarzystwa 
(znajdująca się tam aż do dzisiaj). W 1884 r. Bławatska udała się do An
glii (Norwood), by propagować idee teozoficzne w wydawanym przez 
siebie piśmie Lucifer, tam też opublikowała swoje główne dzieło Doktry
na tajemna (The Secret Doctrine, wyd. 1888 r.). Helena Bławatska zmar
ła w Londynie 8 maja 1891. Ciało jej spalono, a umy z jej prochami

11 W. Rogowicz, Szkic biograficzny, w: H. Bławatska, Dziwy Indii, Warszawa brw, 7. 
Wspomniany Szkic biograficzny jest streszczeniem biografii H. P Bławatskiej, jaką napisała 
jej siostra Wera Petrowna Żelichowska (1835 -  1896).
12 Informację taką podają: W. Rogowicz, Szkic biograficzny..., 9; M. Gomes, The Dawning of 
the Theosophical Movement, Wheaton, 111. 1987, 156 - 157.
13 W. Q. Judge, współzałożyciel Towarzystwa Teozoficznego, w opublikowanym 26 września 
1892, w New York Sun artykule The Esoteric She wyznaje, że kierunkiem i celem je j (tzn. 
Bławatskiej -  A. W.) życia było zerwać kajdany ukute przez księżowską zręczność dla umysłu 
człowieka. -  S. Cranston, HPB. The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavatsky, 
Founder of the Modem Theosophical Movement, New York 1993, 377.
Teozof -  tłumacz i autor wstępu do książki Bławatskiej, Z grot i mateczników Hindustanu 
mówi, że naprawdę bezlitosna stawała się ona w swej ironii wtedy, gdy walczyła z przesąda
mi i pychą religijnej ortodoksji. -  J. Z., Wstęp, w: H. Bławatska, Z grot i mateczników Hin
dustanu, St. Petersburg 1912,1.
14 Por. W. Rogowicz, Szkic biograficzny ..., 9 - 10.
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umieszczono w centrach teozoficznych w Londynie, Nowym Yorku i Ady- 
arze15

Początki Towarzystwa Teozoficznego odznaczały się dynamicznym 
rozwojem. Liczba ognisk szybko się powiększała, od 1 w 1878 r. do 169 w 
dziesięć lat później i liczby 1547 w roku 1914. W 1925 r. Narodowe Towa
rzystwa istniały już w 37 krajach, a w 1930 r. w 40 krajach, skupiając 50 tys. 
osób. Najwięcej ośrodków powstawało w USA, Indiach, Anglii16 Centrala 
w Adyarze dysponowała dużą (1600 ha) siedzibą, z biblioteką salami wy
kładowymi, wydawnictwem i domami. Towarzystwo posiadało własne pe-

1 *7riodyki prasowe
W 1889 r. do obozu teozofów przeszła, po spektakularnej konwersji, 

znana angielska ateistka, wolnomyślicielka i działaczka społeczna, Annie 
Besant, która po śmierci Olcotta została drugim prezydentem Towarzystwa i 
osobą numer jeden teozofii W 1893 r. przedstawiciele Towarzystwa 
uczestniczyli

15 W kwestii biografii H. Bławatskiej por. W. Rogowicz, Szkic biograficzny..., 5 17;
J. G. Melton, Religious Leaders of America, Detroit, London 1991, 48; Who’s Who of World 
Religions, editor J. R. Hinnells, New York 1992, 57; Encyclopedia of Occultism & Parapsy
chology, Edited by Leslie Shepard, Detroit 1979, 114 117; R. S. Ellwood, Theosophy:
A Modem Expresion of the Wisdom of the Ages, Wheaton, 111. 1986, 211 - 214; Świat tajemny. 
Leksykon magii, okultyzmu i parapsychologii (red. R. Cavendish), Łódź 1992, 44. Więcej 
szczegółowych informacji na temat życia H. Bławatskiej można znaleźć w: H. Murphet, When 
Daylight Comes, Wheaton, 111. 1975; M. Made, Madame Blavatsky, the Woman Behind the 
Myth, New York 1980.
A. P. Sinnett podaje informacje, że Bławatska przed założeniem Towarzystwa Teozoficznego 
najpierw 40 lat studiowała okultyzm, a następnie 7 lat spędziła samotnie w Himalajach, po
święcając przy tym dla okultyzmu i teozofii wygody, zaszczyty i osobisty majątek;. Zob. 
A. P. Sinnett, Świat tajemny, Warszawa 1912, 25 27, 33. Biorąc jednak pod uwagę, że
H. Bławatska założyła Towarzystwo Teozoficzne w 44 roku swego życia, należy powyższą 
informację uznać za przesadzoną.
16 Por. W. D., Szkic sprawozdania z działalności Towarzystwa Teozoficznego, „Przegląd 
Teozoficzny” (1922) 3 -  4, 78; C. L. Albanese, America. Religions and Religion, Belmont, 
CA 1981, 178.
17 Organem prezydium Towarzystwa był miesięcznik The Theosophist, sekcji amerykańskiej 
The Mesenger, Theosophical Quarterly, angielskiej Theosophy in the British Isles, polskiej 
Przegląd Teozoficzny.
18 Annie Besant, z domu Wood (1847 -  1933), teozofką została w 1888 r. po lekturze Nauki
tajemnej H. Bławatskiej. Jedna z najwybitniejszych osobowości w historii Towarzystwa 
Teozoficznego, jego prezydentem była od 1907 r. , aż do swojej śmierci. Bliska współpra
cownica C. W. Leadbeatera i J. Krishnamurtiego, silnie angażowała się w działalność spo
łeczną na terenie Indii; por. W. Rogowicz, Szkic biograficzny..., 15; R.S. Ellwood, Theoso
phy: A Modem Expresion of the Wisdom of the Ages, Wheaton, 111. 1986, 213 214;
J.G. Melton, Encyclopedic Handbook of Cults in America, New York, NY 1986, 88; tenże, 
Religious Leaders of America, Detroit, London 1991, 41 - 42; W. Bockenheim, Besant Anna, 
w: Encyklopedia Nowej Ery, Wrocław 1996, 63 - 65. Więcej informacji o je j życiu uzyskać 
można w A. Besant, An Autobiography, London brw2, s. passim.
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w Parlamencie Religii w Chicago. Ważne dla Towarzystwa było też pozy
skanie w 1909 r. czternastoletniego Jiddu Krishnamurti (1895 -  1986), któ
rego przygotowywano do pełnienia roli lidera, a który okazał się w przyszło
ści znakomitym mówcą i znanym autorytetem duchowym. Jego związek 
z Towarzystwem ustał w 1933 r., po śmierci Annie Besant19 W dniach 
23-30 lipca 1921 r. odbył się w Paryżu pierwszy Wszechświatowy Kongres 
Towarzystwa Teozoficznego. Wcześniej organizowano jedynie kongresy 
sekcji europejskich20

Historia polskiej sekcji Towarzystwa Teozoficznego jest również 
przykładem jego początkowej popularności. Pierwsze koło teozoficzne 
powstało w Warszawie w 1905 r., z czasem przekształcając się w lożę 
teozoficzną „Alba ” Główną rolę pełnił w niej artysta -  malarz Kazimierz 
Stabrowski; podlegała ona wtedy sekcji rosyjskiej w Petersburgu. 
W kwietniu 1912 r. przekształciła się w Warszawskie Towarzystwo Teozo
ficzne. Po trudnościach związanych z odłączeniem się zwolenników Towćz- 
rzystwa Antropozoficznego stowarzyszenie teozofów reaktywowane zostało 
15 stycznia 1920 r. (lub -  wg innych źródeł -  już w 1919 r.) z inicjatywy 
Wandy Dynowskiej, Ireny Brzostowskiej i Henryka Miincha. Zaledwie w 
drugim roku od swego reaktywowania, a po dwóch miesiącach od 
„Pierwszego Wszechświatowego”, polscy teozofowie zorganizowali 
Pierwszy Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Teozoficznego w Kra
kowie, na który przybyli delegaci z Warszawy i Wilna (drugi zjazd Pol
skiego Towarzystwa Teozoficznego odbył się wiosną 1923 r.). Polska 
sekcja Towarzystwa wydawała też swoje pisma: Przegląd Teozoficzny, 
który w 1932 r. przerodził się w Myśl Teozoficzną oraz Biuletyn Mie-

19 Zob. Ch. White, Krishnamurti Jiddu, w: The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade 
editor in chief, Voi. VII, New York 1987, 381 - 382; J. Jastrzębski, S. Bednarek, Krishnamur
ti Jiddu, w: Encyklopedia Nowej Ery, Wrocław 1996, 200.
20 O historii Towarzystwa Teozoficznego zob. R. S. Ellwood, Theosophy: A Modem Expre- 
sion of the Wisdom of the Ages, Wheaton, 111. 1986, 211 - 216; J. G. Melton, Encyclopedic 
Handbook of Cults in America, New York, NY 1986, 83 - 88; H. Bławatska, Z grot i matecz
ników Hindustanu, St. Petersburg 1912 (mps. powiel.), 15 - 18; (anonimowo), Organizacja 
Towarzystwa Teozoficznego, „Przegląd Teozoficzny” (1925) 1, 30; W. Rogowicz, Szkic 
biograficzny..., 15; G. S. Arundale, Orędzie jubileuszowe, Warszawa brw, 4; W. D., Pierwszy 
Wszechświatowy Kongres Sekcji Towarzystwa Teozoficznego, „Przegląd Teozoficzny” 
(1921)2, 59-65.
21 Por. A. K. Gleic, Glossariusz okultyzmu, Kraków 1936 80 - 81; L. Hass, Ambicje, rachuby, 
rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905 -  1928, Warszawa 
1984, 74, 88 - 89, 224, 238; (anonimowo), Pierwszy Zjazd Polskiego Towarzystwa Teozo
ficznego w Krakowie, „Przegląd Teozoficzny” (1921) 3, 73.
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sięczny Polskiego Towarzystwa Teozofìcznego. W języku polskim uka
zywały się także inne pisma teozoficzne: Teozofìa (w Nydku), Wyzwole
nie (w Wiśle), Odrodzenie (w Cieszynie), to ostatnie w 1921 r. przejęli 
od teozofów różokrzyżowcy

Towarzystwo Teozoficzne zorganizowane jest według klucza tery
torialnego. Na czele stoi prezydent, wspierany przez wiceprezydenta. 
Towarzystwo jako całość dzieli się na sekcje krajowe. Na czele każdego 
Towarzystwa Narodowego stoi prezes, noszący tytuł Sekretarza General
nego i Rada Główna. Sekcje krajowe składają się z ognisk liczących co 
najmniej 7 osób. Każde ognisko ma swojego kierownika, wybiera też 
specyficzny przedmiot zainteresowania i pracy23

3. Cele Towarzystwa Teozofìcznego

A. Cele główne

W zamierzeniu projektodawców Towarzystwo Teozoficzne pre
tenduje do bycia organizacją na wskroś uniwersalistyczną: (...) wszech
światowym lub międzynarodowym, w najwyższym tego słowa znaczeniu 
zrzeszeniem, gdyż członkowie jego rekrutują, się ze wszystkich ras, naro
dów, wyznań, oraz mają najróżniejsze światopogłądy, a pracują razem 
dla jednego celu f...)24

Przegląd Teozoficzny ukazywał się od 1921 r. początkowo jako miesięcznik, od 1922 r. jako 
dwumiesięcznik, a od 1923 r. nieregularnie (najczęściej raz lub dwa razy w ciągu roku). 
W 1932 r., po zmianie nazwy na Myśl Teozoficzna, po wydaniu jednego numeru, czasopismo 
przestało się ukazywać.
O szybkim przenikaniu idei teozoficznych do kultury polskiej może świadczyć fakt, że książ
ki teozoficzne były stosunkowo szybko dostępne w polskich bibliotekach na terenie Rosji. 
Np. w skład księgozbioru Biblioteki Polskich Książek Ferdynanda M. Heidenreicha w Peters- 
bugu w 1914 r. wchodziły już książki H. Blawatskiej; por. J. Kuszłejko, Książka polska w 
Rosji na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1993, 167.
Prezesami Polskiego Towarzystwa Teozofìcznego byli kolejno: Helena Bołoz- 
Antoniewiczowa (od 1920 r. do 1923 r.), Wanda Dynowska (od 1923 r. do 1935 r.), Stefania 
Siewierska (od 1935 r. do 1938 r.), Leokadia Piekarska (od 1938 r. do 1939 r.); por. L. Pie
karska, Do członków Polskiego Towarzystwa Teozofìcznego, „Biuletyn Miesięczny Polskie
go Towarzystwa Teozofìcznego” (1938) 6 -  7, 135; L. Szczepański, Wiedza tajemna, wróż
biarstwo, magia dni naszych, Kraków -  Warszawa brw, 73 74; L. Hass, Wolnomularze
polscy w kraju i na świecie. Słownik biograficzny, Warszawa 1999, 372 - 373, 448.
22 Por. L. Hass, Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo- 
Wschodniej 1905 -  1928, Warszawa 1984, 224, 238.
23 Por. (anonimowo), Organizacja Towarzystwa Teozofìcznego, „Przegląd Teozoficzny” 
(1925) 1, 30.
24 H. Bławatska, Klucz do teozofii, Madras 1954, 257.

66



Posiada ono ściśle określone cele swego istnienia i działania, a jego 
członkowie stosunkowo często i chętnie je prezentują. Mówiąc o celach 
Towarzystwa, teozofowie wyliczają je zwykle w trzech, ogólnie sformu
łowanych punktach. Poniższe zestawienie pozwoli porównać ich dwie 
wersje, obie, jak się wydaje, mimo iż odległe czasowo, mają dla teozo- 
fów charakter podstawowy. Pierwsza jest jednym z najwcześniejszych 
sformułowań, stworzonych przez założycielkę, Helenę Bławatską (pierw
sza kolumna), druga to sformułowanie obecne, zawarte w aktualnie obo
wiązującym formularzu zgłoszeniowym do Towarzystwa Teozoficznego 
(druga kolumna).

1. Stworzenie ośrodka wszech- 
ludzkiego Braterstwa, bez róż
nicy rasy, narodowości, płci, 
wyznania i barwy skóry.

1. Utworzenie zaczątku Powsze
chnego Braterstwa Ludzkości 
bez różnicy rasy, wyznania, płci, 
kasty lub koloru.

2. Popieranie studiów nad świę
tymi księgami Arjów i innych 
religii i nauk świata, oraz prze
konywanie o doniosłości staro
żytnych pism Azji, a mianowicie 
filozofii buddyzmu, braminizmu 
i zoroastrianizmu.

2. Popieranie studiów porów
nawczych religii, filozofii i na
uki.

3. Badanie nieznanych tajem
nic Natury w każdej postaci, a 
zwłaszcza psychicznych i du
chowych władz ukrytych w czło
wieku15

3. Badanie praw Natury i sił0 Aukrytych w człowieku

Powyższe ujęcie celów Towarzystwa Teozoficznego jest wśród 
teozofów bardzo popularne, gdyż w takiej postaci spotykamy je niemal u 
wszystkich przedstawiających je autorów, którzy najprawdopodobniej

25 H. Blawatska, Klucz do teozofii, Madras 1954, 45; por. także: tenże, Theosophical Glossa
ry, Krotona, Hollywood, Los Angeles, CA 1918, 304.
26 The Theosophical Society in America -  Application for Membership, form revised January 
23, 1995, 1.
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ograniczają się zwykle do ich wiernego powtarzania za założycielką 
Jak możemy zauważyć, poza drobnymi przeformułowaniami, cele te nie 
uległy zasadniczym zmianom aż do dzisiaj28

Helena Bławatska, w swoim Kluczu do teozofii, napisała, że cele 
powyższe były takie same od początku istnienia Towarzystwa Jednak 
we współczesnych opracowaniach tego zagadnienia pojawiają się opinie, 
że cele Towarzystwa nie były w ten właśnie sposób formułowane od 
samego początku i że wraz z rozwojem Towarzystwa uległy pewnej ewo
lucji. Opisująca to zagadnienie Catherine L. Albanese uważa, że Towa
rzystwo zaraz po swoim powstaniu w 1875 r. miało charakter raczej 
okultystyczny i miało tylko jeden cel -  było nim prowadzenie badań 
w dziedzinie okultyzmu. Jej zdaniem, potwierdza to charakter napisanej 
w latach 1875 -  1877 książki Bławatskiej Odsłonięta Izyda, która zajmu
je się głównie przedstawianiem prawd okultystycznych. Jednak wraz 
z upływem czasu Towarzystwo zmieniało swój charakter, a jego cele 
stały się potrójne, dodano dążenie do stworzenia powszechnego brater
stwa i prowadzenie studiów porównawczych różnych religii. Zdaniem 
autorki, wtedy właśnie Towarzystwo z grupy badawczej przekształciło 
się w grupę religijną30

Por. np.: H. S. Olcott, Theosophy. Religion and Occult Science, London 1885, 159; 
A. Besant, Theosophy and the Theosophical Society, Chicago, 111. 1913, 72 - 73; C. Jinara- 
jadasa, The Golden Book of the Theosophical Society. A Brief History of the Society’s 
Growth from 1875 -  1925, Adyar 1925, 244; R. S. Ellwood, Theosophy: A Modem Expre- 
sion of the Wisdom of the Ages, Wheaton, 111. 1986, 21; (anonimowo), Membership Informa
tion. The Theosophical Society in America, Wheaton, 111. brw rewers strony tytułowej; po
dobne sformułowania spotykamy też w anonimowym dodatku do publikacji teozoficznych 
O celach Towarzystwa Teozoficznego w: A. Besant, Karma, Warszawa 1936, 119, lub we
wszystkich pierwszych ośmiu numerach ,frzeglądu Teozoficznego ”
28 Niekiedy jednak w literaturze teozoficznej spotykamy inne przedstawienie celów Towarzy
stwa Teozoficznego. Przykładowo Harry Benjamin mówi o pięciu celach Towarzystwa: 
1) Szerzenie pomiędzy ludźmi poznania praw tkwiących we Wszechświecie. 2) Obwieszczanie 
istotnej jedności wszystkiego i ukazywanie, że ta jedność jest czymś fundamentalnym w Natu
rze. 3) Organizowanie aktywnego braterstwa pomiędzy ludźmi. 4) Studiowanie starożytnej 
i współczesnej religii, nauki i filozofii. 5) Badanie wrodzonych mocy człowieka. -  H. Benja
min, Everyone’s Guide to Theosophy. A simple explanation of the Theosophical teachings for 
the new student, London 1969, 27.
Odmienne ujęcie celów Towarzystwa podaje też F. Hartmann: 1) stosowanie praktyczne 
humanitarności; 2) dążenie do Prawdy; 3) własny rozwój duchowy; por. F. Hartmann, Teozo- 
fia i Towarzystwo Teozoficzne, w: Szkice teozoficzne wybitnych adeptów wiedzy herme
tycznej, Warszawa 1912, 9.
29 H. Bławatska, Klucz..., 45.
30 Por. C. L. Albanese, America Religions and Religion, Belmont, CA 1981, 177 178. Wy
raźną sugestię na temat okultystycznych początków Towarzystwa Teozoficznego znaleźć 
można we wczesnym dziele założycielki. Zob. H. P. Blavatsky, Isis Unveiled, Vol. I, Pasade
na, CA 1950, XLI.
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Zbliżoną opinię prezentuje też Stephen Prothero, który wyróżnia 
w historii Towarzystwa dwie fazy rozwoju. Pierwsza faza wczesnej teo- 
zofii, obejmująca lata 1875 -  1878, i druga, późnej teozofii, od roku 1879 
do dzisiaj. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę spirytystyczną przeszłość 
niemal wszystkich początkowych członków Towarzystwa Teozoficzne- 
go, stwierdzić należy, że Towarzystwo zawiązało się jako elitarna grupa 
typowo spirytystyczna, dążąca do reformy spirytyzmu od góry. Taki cha
rakter, zdaniem autora, Towarzystwo miało zachowywać w swej wcze
snej fazie istnienia. Ważnym dla nas spostrzeżeniem autora, potwierdza
jącym jego tezę, jest brak we wczesnej literaturze teozoficznej powiązań 
z religiami azjatyckimi i brak koncepcji panreligijnego powszechnego 
braterstwa ludzkości, występują tam natomiast obficie odniesienia do 
spirytyzmu. Dopiero w drugim okresie istnienia Towarzystwa Bławatska 
zaczęła nadawać mu obecnie znany charakter, jednak, zdaniem autora, w 
pełni obecną postać organizacji poświęconej realizowaniu interreiigijnej 
harmonii przybrało ono dopiero po śmierci założycielki31

Postępując za obserwacjami obu wymienionych autorów, przyjąć 
możemy, że Towarzystwo Teozoficzne stopniowo osiągnęło ostateczną 
formę na drodze ewolucyjnego przekształcania swej natury. W świetle 
posiadanej przez nas wiedzy skłonni jesteśmy upatrywać korzeni Towa
rzystwa Teozoficznego raczej w dziewiętnastowiecznym spirytyzmie, 
uznając, że z czasem porzuciło go ono na rzecz okultyzmu. Przemiana ta 
musiała dokonać się stosunkowo wcześnie, gdyż już w dziełach założy
cielki spotykamy sformułowanie celów, które bez większych zmian jest 
powtarzane aż do dzisiaj.

B. Cele drugorzędne

Poza powyższymi teozofowie wyliczali niekiedy także inne, party
kularne cele Towarzystwa, np.: Henry Steel Olcott mówi, że celem teozo- 
fa jest badanie buddyzmu, a zwłaszcza jego południowej odmiany. Spo
śród innych wymieniane są też: połączenie religii z nauką, przezwycięże
nie zabobonów i obskurantyzmu, służba dobru i prawdzie, naprawa życia 
społecznego, wprowadzenie we wszystkich krajach oświaty i wychowa
nia niezależnego od żadnych wyznań i sekt, walka z egoizmem, rozpo
wszechnianie okultyzmu, moralne podniesienie ludzi, przedstawienie 
zasadniczej prawdy o reinkarnacji w czystej postaci i wiele innych szcze-

31 Por. S. Prothero, From Spiritualism to Theosophy, „Religion and American Culture” 
A Journal of Interpretation Voi. 3 (Summer 1993) 2, 198 - 210.
32 H. S. Olcott, Zasady filozofii i moralności buddyjskiej, według kanonu Szkoły Południo
wej, Warszawa 1888, 54 -55 przyp. 1.
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gółowych punktów33 Wydają się one jednak być tylko jakimiś celami 
drugoplanowymi i cząstkowymi, wynikającymi z trzech celów zasadni
czych.

Nie można także zapominać, że istotnym celem Towarzystwa, dla 
którego zostało ono założone i dla którego podejmuje ono wszystkie 
działania, jest szerzenie idei teozoficznej. Mówi o tym wyraźnie Bławat- 
ska: Towarzystwo Teozoficzne zostało założone, by dopomóc ludziom do 
zobaczenia, że istnieje takie zjawisko jak Teozofia, by pomóc im wznosić 
się ku niej przez zgłębianie i przyswajanie je j odwiecznych prawd3̂ .

4. POWSZECHNE BRATERSTWO
JAKO REALIZACJA CELÓW TOWARZYSTWA TEOZOFICZNEGO

Zauważyć też należy, że zarówno samo sformułowanie celów To
warzystwa Teozoficznego, jak i świadomość jego członków, wskazują na 
to, że absolutnie najważniejszy i podstawowy jest pierwszy z trzech 
głównych celów, tzn. zainicjowanie powstawania, przekraczającego 
wszelkie podziały i obejmującego wszystkich ludzi, powszechnego bra
terstwa.

O ważności tego właśnie celu dla założycieli Towarzystwa świad
czyć może następująca wypowiedź Bławatskiej: Powszechne Braterstwo 
to drugi tytuł Towarzystwa Teozofìcznego i pierwszy z jego celów35 Jest 
to dla teozofów nie tyle pierwszy spośród trzech równie ważnych celów, 
ale właściwie cel jedyny i wymagający powszechnego zaakceptowania 
przez członków Towarzystwa. Dwa pozostałe są raczej sposobami jego 
realizacji, rodzajem jego dopełnienia i wyjaśnienia, a ich wypełnianie ma 
wprost służyć urzeczywistnieniu powszechnego braterstwa. Informator o 
Towarzystwie Teozoficznym tak przedstawia ten cel: Z powyższych

33 Por. H. Bławatska, Klucz..., 46, 50, 59 - 60, 257; A. P Sinnett, Świat tajemny, Warszawa 
1912, 15, 24; Z. Skorobohata-Stankiewicz, Przedmowa, w: tamże, VI - VII; A. Ulrich, Nauka 
dawna i idee nowe, Łowicz 1908, 24; I. S. Cooper, Reinkarnacja, Warszawa brw, 
s. 12.
34 H. Bławatska, Klucz 62; w innym miejscu stwierdza, że celem Towarzystwa jest (...) 
szerzenie nauk Teozofii i zachęcanie ludzi do teozofìcznego życi; tamże, 18. W bardzo podob
ny sposób wyraża się także A. Besant, Theosophy and the Theosophical Society, Chicago, 111. 
1913,71.
35 H. Bławatska, Klucz..., 409.
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trzech celów wymaga się przyjęcia tylko pierwszego od wszystkich człon
ków; dwa inne niechaj służą do poparcia pierwszego36

W czasie obchodów jubileuszu sześćdziesięciolecia istnienia To
warzystwa -  jego ówczesny prezydent powiedział: Zasadniczo zdaje mi 
się, że członkostwo w Towarzystwie oznacza uznanie faktu powszechnego 
braterstwa, a także chętne okazywanie i przyjmowanie od innych szczerej 
przyjaźni, przynajmniej wewnątrz Towarzystwa tak, iż członkostwo w 
Towarzystwie jest w istocie koleżeństwem przyjació ł Mówiąc to, wi
dział on Towarzystwo przede wszystkim w perspektywie realizowania 
pierwszego celu -  uniwersalnego braterstwa. Oczekiwane powszechne 
braterstwo jest bowiem spełnieniem i realizacją wszystkich innych party
kularnych celów Towarzystwa.

Jak widać z powyższego, cel ten jest dla teozofów tak zasadniczy 
i niepodważalny, że nie może zostać zaniechany lub podlegać dyskusji 
bez naruszenia natury Towarzystwa. Jednocześnie dla teozofów nie jest 
to jakiś cel abstrakcyjny, niepragmatyczny, wręcz przeciwnie, postrzega
ny jest on jako istotna potrzeba ludzkości, której Towarzystwo chciałoby 
zaradzić w sposób całkowicie bezinteresowny.

Już choćby pobieżna analiza głównego celu Towarzystwa pozwala 
nam także zauważyć, że odnosi się on do dwóch rzeczywistości czaso
wych. W czasie teraźniejszym i w najbliższej przyszłości pragną teozo- 
fowie utworzyć zaczątek39,, czy też położyć fundament, czyli zainicjować 
rzeczywistość, która skromna w swych początkach -  w dalszej przy
szłości miałaby przybrać formę powszechną, wszechludzką.

36 (anonimowo), Co to jest Towarzystwo Teozoficzne?, w: Szkice teozoficzne wybitnych 
adeptów wiedzy hermetycznej, Warszawa 1912, 129.
37 G. S. Arundale, Orędzie jubileuszowe, Warszawa brw, 6.
38 Angielskie słowo nucleus z cytowanego wyżej tekstu formularza zgłoszeniowego do Towa
rzystwa Teozoficznego może być też tłumaczone jako zawiązek lub jądro.
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5. Jedność religijna jako sposób i warunek realizowania 
POWSZECHNEGO BRATERSTWA

A. Ocena religijnej sytuacji świata
-  podziały religijne, źródłem podziałów międzyludzkich

Czytelnik pism teozoficznych już po lekturze pierwszych stron z ła
twością zauważy, iż Towarzystwo Teozoficzne oficjalnie deklaruje swój 
bardzo poważny i pełen rewerencji stosunek do wszystkich bez wyjątku 
istniejących religii. Uważny czytelnik dostrzeże jednak, że ocena działalno
ści istniejących religii wypada często w sposób dla nich jednoznacznie nie
korzystny.

Charakterystyczne jest, na przykład, że w przedstawianiu ważności 
swoich celów i motywowaniu roszczeń wysuwanych pod adresem innych 
religii, teozofowie posługują się często specyficzną sofistyką bazującą na 
bardzo spłyconej ocenie aktualnej rzeczywistości religijnej. Wychodząc z 
faktu historycznego istnienia wielości religii oraz niezaprzeczalnego faktu 
istnienia licznych, historycznych i aktualnych wrogości, wojen i konfliktów
-  dostrzegając przy tym, że niejednokrotnie linia podziałów międzyludzkich 
biegnie wzdłuż linii podziałów religijnych -  wyprowadzają oni bardzo 
uproszczony, choć przekonująco brzmiący wniosek, że nieszczęściom tym 
w sposób bezpośredni lub pośredni winne są różnice religijne, a zwłaszcza 
różnice doktrynalne. Zaznaczyć przy tym należy, że mówiąc o religiach 
świata, widzą oni historię świata raczej w ciemnych barwach jako nieprze
rwane pasmo przemocy, wojen i nienawiści. Co nie zawsze pokrywa się z 
obrazem historii, prezentowanym przy przedstawianiu losów prekursorów 
Towarzystwa Teozoficznego, chyba że są oni przedstawiani jako niewinne 
ofiary owej przemocy lub luminarze tej historii.

Oczywiście, nie we wszystkich publikacjach i nie u wszystkich auto
rów ten sposób myślenia pojawia się w jednakowym natężeniu. Chyba naj
bardziej skrajną formę osiągnął on w wypowiedziach założycielki. Jej zda
niem, współczesny system wychowania wyznaniowego jest główną siłą 
napędzającą ludzki egoizm, jak się wyraziła: (...) aż do dzikiej i niepohamo
wanej namiętności1, co z kolei jest przyczyną konfliktów międzyludzkich. 
Obciąża ona też tradycyjne religie odpowiedzialnością za wiele społecznych 
nieszczęść i podziałów. Dla przykładu zacytujmy tu następującą wypowiedź, 
dostatecznie jasno wyrażającą jej przekonania w tym względzie: (...)wszak 
nie ma chyba dziedziny, któraby rodziła więcej nienawiści i walk aniżeli 
różnice religijne. Gdy jedna lub druga strona uważa siebie za jedynego

1 H. Bławatska, Klucz..., 46.
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na uważa siebie za jedynego posiadacza absolutnej prawdy, rozumie się 
samo przez się, że każdą inną musi uważać za pozostającą w szponach 
bezwzględnego błędu, czyli ‘szatana’40

Tak więc ocena obecnej religijnej sytuacji świata w oczach teozo- 
fów wypada raczej ujemnie i budzi ich niezadowolenie oraz poczucie 
niezaspokojenia potrzeb. Religie ze swą niewzruszoną wiernością wy
znawanej doktrynie są obciążane odpowiedzialnością za ogromne ludzkie 
nieszczęścia, co z kolei jest dla teozofów znakomitym uzasadnieniem ich 
religijnych postulatów.

B. Radykalna jakościowa przemiana religijnej rzeczywistości 
jako warunek powszechnej jedności ludzkości

Z powyższej perspektywy łatwo już przychodzi teozofom wskazać 
i uzasadnić tezę, że niezbędnym elementem wprowadzania powszechne
go braterstwa musi być istotna zmiana w aktualnej religijnej sytuacji 
świata. Owa pożądana przemiana ma się charakteryzować, mówiąc ogól
nie, radykalnie pozytywną zmianą dotychczasowej sytuacji religijnego 
podziału świata, przy bardzo wydatnym udziale teozofów. Ważne jest, 
że ta nowa rzeczywistość ma mieć wreszcie charakter totalnie po
wszechny i nieskazitelny oraz być pełną realizacją dążeń Towarzystwa 
Teozoficznego. Jej sukcesywne powstawanie i rozwój ma także wywie
rać istotny wpływ na wszystkie obecne religie.

Powyższe rozumowanie jest tylko jednym z elementów, pozwala
jącym dostrzec, dlaczego w myśli teozoficznej idea powszechnego bra
terstwa jest tak bardzo współzależna i ściśle złączona z dążeniem ruchu 
teozoficznego do zjednoczenia wszystkich religii.

Podkreślić należy raz jeszcze, że w nauczaniu teozofów zjednocze
nie wszystkich religii jest nieodłączną funkcją powszechnego braterstwa, 
a co za tym idzie, ostatecznie także szczęścia wszystkich ludzi41. Nie ma 
braterstwa ludzi bez jedności religijnej i odwrotnie. Tak więc, dla teozo
fów, zjednoczenie wszystkich religii i nastanie powszechnego brater
stwa to w pewnym sensie jedno. Oba te procesy -  w rozumieniu teozo
fów -  wzajemnie się warunkują i uzupełniają42. Taką interpretację po-

40 H. Bławatska, Klucz..., 52; por. także: tamże 80- 81, 90,109, 334 - 335.
41 Powszechne Braterstwo i Religia (w znaczeniu religii powszechnej -  A. W.) musi szerzyć 
się we wszystkich ludziach, zanim ktokolwiek z nich może być naprawdę szczęśliwym -  
B. Das, The Religion of Theosophy, „Adyar Pamphlets” No 3 Vol. I (May 1911), 20.
42 Humanizm, inter-nacjonalizm, inter-religionizm, idą razem, są tylko aspektami jedno dru
giego -  The Essential Unity of All Religions, Compiled by B. Das, Wheaton, 111. 19392 
(przedr. 1946), 31.
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twierdza w swojej wypowiedzi H. Bławatska, gdy mówi, że jednym z 
trzech celów Towarzystwa jest właśnie zjednoczenie religii43 Zawiera 
się to zresztą w sformułowaniu pierwszego celu, mówiącego nie o jakim
kolwiek braterstwie ludzi, lecz o „braterstwie bez różnicy wyznania”

6. Wpływ idei teozoficznych

Towarzystwo Teozoficzne jest jednym ze zjawisk, które wywarły 
poważny i długofalowy wpływ na myślenie religijne XX w. i w ogóle na 
umysłowość naszych czasów. O tym, jaki wpływ na współczesnych wy
warły idee teozoficzne, niech świadczy przykład M. Gandhiego. 
W związku ze współczesnym zainteresowaniem jego osobą mówi się 
także o jego zajęciu się zagadnieniem jedności religijnej. Mało kto jednak 
wie, że w temat zjednoczenia religii został on wprowadzony przez litera
turę teozoficzną44 Dzieła teozoficzne inspirowały też Jawaharlal Nehru, 
Alberta Einsteina, Aleksandra Skriabina, Wassilyja Kandinsky, Paula 
Klee, Eivisa Presleya. Z ideami teozoficznymi sympatyzowali Paul Gau- 
gin i Nicholas Roerich45 Członkami Towarzystwa byli m. in. Naukowcy: 
Thomas Edison, Nikola Tesla, William Crookes, astronom Camille 
Flammarion, filozof William James, wynalazca koszykówki generał Ab
ner Doubleday, poeci: William Butler Yeats i George Russell, pisarze: 
George Bernard Shaw i L. Frank Baum46 W Polsce teozofami byli m.in.: 
Eliza Orzeszkowa, Maria Rodziewiczówna, Antoni Cwojdziński47

Innym przykładem wpływu, jaki nauki Towarzystwa Teozoficzne- 
go wywarły na naszą świadomość, może być fakt, że termin teozofia ko
jarzy się dziś zwykle już tylko z naukami H. Bławatskiej bądź jej Towa-

43 H. Bławatska, Klucz..., 5. Dokładnie tak samo widzi to również B. Das, The Religion of 
Theosophy ..., 6 - 8.
44 Por. K. L. Seshagiri Rao, Gandhi’s Experiments in Interreligious Dialogue, w: Interrelig
ious Dialogue. Voices from a New Frontier, Edited by M. Darrol Bryant and Frank Flinn, 
New York, NY 1989, 128 - 129. Wpływ ten wyraźnie widoczny jest w jego wypowiedziach; 
por. Gandhi, Tolerancja, czyli równość religij, w: Panorama myśli współczesnej (red. 
G. Picon), Paris 19673, 473.
45 Por. S. Cranston, HPB .... 492, 547, 549; M. Gomes, Theosophy in the Nineteenth Century. 
An Annotated Bibliography, New York 1994, 12; T. Marrs, Texe Marrs Book of New Age 
Cults and Religions, Austin, Texas 1990 315; J. Algeo, Kandinsky and Theosophy, 
w: H. P. Blavatsky and the Secret Doctrine, edited by Virginia Hanson, Wheaton, 111. 19882, 
s. passim.
46 Por. S. Cranston, HPB .... XX, 547; M. Gomes, Theosophy in the Nineteenth Century 
12; T. Marrs, Texe Marrs Book ..., 316.
47 Por. L. Hass, Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo- 
Wschodniej 1905 -  1928, Warszawa 1984, 88 - 89, 238.
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rzystwa. Okazuje się to znacznym zawężeniem i zubożeniem bardzo róż
norodnej i bogatej treści tego starożytnego terminu. Jednak wpływ ten 
znacznie wykracza poza warstwę semantyczną. Ruch ten przyczynił się 
w znacznej mierze do spopularyzowania w społeczeństwie okultyzmu 
i nietradycyjnej wizji rzeczywistości oraz wielu idei zaczerpniętych 
z religii azjatyckich, nieobecnych wcześniej w mentalności europejskiej 
lub obecnych jedynie w stopniu marginalnym. Takie współczesne ruchy, 
jak: Antropozofia Rudolfa Steinera, Universal Brotherhood Society, zało
żone przez Katherine A. Tingley; Association for Research and Enligh
tenment Edgara Cayce, Arcane School, założona przez Alice Bailey; 
związek Różokrzyżowców, założony przez Maxa Heindela; Tara Center 
Benjamina Creme, powstały z inicjatywy Marka i Elizabeth Clare 
Prophet Church Universal and Triumphant', „I AM ” Religious Activity, 
zainicjowane przez Guya i Ednę Ballardów oraz Liberalny Kościół kato
licki', Temple o f the People', Halcyon Community są bezpośrednio zależne 
od teozofii. Setki innych współczesnych ruchów i organizacji w dużym 
stopniu zawierają w swoich założeniach echo idei teozoficznych48

Samo Towarzystwo Teozoficzne współcześnie istnieje nadal i dzia
ła w sześćdziesięciu krajach, skupiając ok. 55 tys. członków49 Wydany 
przez jedno tylko wydawnictwo, The Theosophical Publishing House, 
katalog publikacji teozoficznych, oferowanych do sprzedaży w USA, 
zawiera spis ponad 470 tytułów dostępnych dziś na rynku50

Nie można więc uznać nauk Towarzystwa Teozoficznego jedynie 
za zjawisko historyczne czy przykład podręcznikowy. Jego idee są nadal 
kontynuowane przez wszystkie odmiany zwolenników Nowej Ery, co 
więcej, obserwuje się w ostatnich latach coraz więcej wznowień klasycz
nej literatury teozoficznej, któremu towarzyszy niemal całkowity brak 
opracowań krytycznie analizujących zawarte w nich poglądy. Idee te zaś

48 J. G. Melton, Encyclopedic Handbook of Cults in America, New York, NY 1986, 73, 88, 
92, 108, 121; B. Campbell, Ancient Wisdom revived, Berkelley and Los Angeles, CA 1980,
I. 158; J. G. Melton, J. Clark & A. A. Kelly, New Age Encyclopedia, Detroit, Michigan 1990, 
XXV -  XXVI, XXXV; E. Miller, A Crash Course on the New Age Movement, Grand Rapids, 
Michigan 1989, 146; A. A. Kelly, Introduction, w: Theosophy II. Controversial and Polemical 
Pamphlets, New York -  London 1990, I; L. Bullock, The Theosophical Cults, „Interpreta
tion” A Journal of Bible and Theology Vol. XII (April 1958) 2, 213; R. S. Ellwood, Reli
gious and Spiritual Groups in Modem America, Englewood Cliffs, New Jersey 1973, 93;
J. Vemette, New Age. U progu ery Wodnika, Warszawa 1998, 62 63. Sami teozofowie
nazywali Rudola Steinera „Jednym z najgorliwszych propagatorów teozofii, opartej głównie 
na zasadach Chrystianizmu”, Z. Skorobohata-Stankiewicz, Przedmowa, w: A. P. Sinnett, 
Świat tajemny, Warszawa 1912, X.
49 Informację tę podaję za A.Donimirski, Wielcy magowie i wróżbici, cz.I Warszawa 1994, 93.
50 Quest Books. Fall 1994/95. Complete Catalog. The Theosophical Publishing House, Whe
aton, 111.
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nie są dla współczesnego człowieka obojętne. Dotyczą bowiem najbar
dziej fundamentalnych kwestii ludzkiej egzystencji. Bardzo sugestywnie 
przedstawiają własną wizję świata i człowieka. Całościowo tłumaczą 
sens i cel ludzkiego życia oraz kierunki jego rozwoju. Wyznaczają normy 
postępowania nie tylko w wymiarze indywidualnym, lecz także społecz
nym, precyzują wiele istotnych dla człowieka aspektów jego życia, jak: 
nauka, kultura, medycyna, psychologia, wychowanie młodego pokolenia 
itd. Przedstawiają wreszcie własną kompleksową i łatwą w odbiorze spo
łecznym ideę religijną. Można więc powiedzieć, że nauka teozoficzna 
czy to bezpośrednio, czy poprzez inne ruchy wkracza w życie naszego 
społeczeństwa w charakterze światopoglądu, stanowiącego dla wielu 
atrakcyjną alternatywę w stosunku do chrześcijaństwa.

SUMMARY

The Origins of New Age Movement

The article is contribution to the research about the roots of New Age 
Movement. One of the main sources of New Age Movement is the Theosophical 
Society. The Theosophical Society is a worldwide organization, founded in 1875 
in New York City. Its founders were Helena P. Blavatsky (1831 -  1891), Col. 
Henry Steel Olcott (1832 -  1907) and William Quan Judge (1851 -  1896). Also 
Annie Besant (1847 -  1933) was one of the most important members of the 
Theosophical Society in its history. The headquarters of the International The
osophical Society is located in the Madras suburb of Adyar, India.

Three declared objects of the Theosophical Society are:
1. To form a nucleus of the Universal Brotherhood of Humanity, without dis

tinction of race, creed, sex, or color.
2. To encourage the study of comparative religion, philosophy, and science.
3. To investigate unexplained laws of nature and the powers latent in man.

But theosophical writers have made it clear, that the key idea of the The
osophical Society is intention of unification all existing religions. To introduce 
this idea of religion union they created a thesis that existing religions are insuffi
cient and should submit to the highest authority of theosophy.

Today, the Theosophical Society is one of the classical representatives of 
New Age and theosophical ideas are presented in a large literature, and there are 
branches of the Society in some sixty countries throughout the world.

Rev. Andrzej Wańka
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