
 

Helena Petrovna Blavatsky 

Mia antaŭa artikolo pritraktis la francinon Alexandra David-Néel. Kiel 

budhistino ŝi deziregis ekkoni Lasaon, la ĉefurbon de Tibeto kaj religian 

centron de la tibetaj budhistoj. Laŭ la portugallingva Vikipedio ŝi estis la 

unua eŭropanino, kiu estis ordinita lamao (fakte lamaino), kaj laŭ kelkaj aliaj 

versioj de la Vikipedio ŝi estis la unua eŭropano aŭ eĉ okcidentulo enirinta 

la malpermesitan urbon Lasao. 

La faktoj,  

ke ŝi estis budhistino,  

ke ŝi vivis kelkan tempon en Tibeto,  

ke ŝi faris spiritan serĉadon,  

ke ŝi vivis ege aventurecan vivon   kaj  

ke ŝi aliĝis al la Teozofia Societo,  

memorigis min pri du aliaj homoj, kiuj antaŭ ŝi vivis tre aventurecan vivon. 

Temas pri la fondintoj de la Teozofia Societo, la rusino Helena Petrovna 

Blavatsky kaj la usonano Henry Steel Olcott. 

Mi ne volas nek povas ĉi-tie resumi ilian vivon, sed nur mencii kelkajn 

faktojn. 

Unue – kaj mallonge – pri Henry S. Olcott.  

Li naskiĝis en 1832 en orienta Usono. De la aĝo de 19 jaroj li interesiĝis 

pri la spiritismaj fenomenoj okazantaj tiutempe en la regiono. Li partoprenis 

en la Usona Enlanda Milito, estis promociita al la rango de kolonelo kaj 

okupis kelkajn altajn postenojn en la land- kaj mararmeo. En 1875 li fondis 

kun Helena Petrovna Blavatsky (kaj kelkaj aliaj homoj) la Teozofian 

Societon. Li estis tuj elektita kiel ĝia prezidanto kaj restis en tiu posteno ĝis 

sia morto en 1907 (do dum 32 jaroj). Kun H.P. Blavatsky li vojaĝis al Hindio, 

kie ili establis la sidejon de la Teozofia Societo, unue – en 1879 – en 

Bombajo. La sekvan jaron ambaŭ vojaĝis al Cejlono, kie ili iĝis budhistoj. 

Budhismo estis subpremita en Cejlono kaj Hindio, kaj Olcott, ofte vojaĝante 

en tre simplaj bovoĉaroj, faris multe por subteni kaj prosperigi tiun religion. 

Li ankaŭ publikigis libron por instrui la interesiĝantojn pri budhismo. La 

cejlonaj budhistoj starigis statuon honore al li kaj nomas lin “la blanka 

budhisto”. Sed li ankaŭ subtenis hinduismon, specife instigante la fondon 

de lernejoj por senkastaj hinduoj, de asocioj de hinduaj junuloj kaj de 



bibliotekoj por ili. Kiel prezidanto de la Teozofia Societo – subtenante kaj 

diskonigante ĝin – li vojaĝis sufiĉe ofte: al kaj ene de Japanio, Aŭstralio, 

Usono, Eŭropo.  

Nun pri Helena Petrovna Blavatsky (konata kiel H.P.B.) 

Ŝi naskiĝis en 1831 en la Rusa Imperio en nobela familio. Kiam ŝi estis 

17-jaraĝa, ŝi edziniĝis kun grava, sed multe pli maljuna homo, Nikifor 

Blavatsky – nur por iĝi sendependa de sia familio. Fakte ŝi ne vivis kun li, kaj 

malgraŭ ŝia deziro de sendependeco ŝia patro financis multajn de ŝiaj 

vojaĝoj – kaj ŝi vojaĝis multe. Ni memoru, ke en tiu tempo ne ekzistis 

aviadiloj nek rapidaj trajnoj (kaj malrapidaj trajnoj nur en malmultaj 

regionoj), nek ekzistis ĝenerale uzataj aŭtomobiloj, kaj por komunikiĝi kun 

homoj en aliaj landoj oni bezonis sendi leterojn; telegrafi eblis nur en kelkaj 

regionoj. Pro ĉio tio mirindas, kiom da vojaĝoj H.P.B. sukcesis fari. 

Mi montras nur resuman liston de ŝiaj vojaĝoj (laŭ ŝia biografio verkita 

de Sylvia Cranston), kiujn ŝi faris pro sia spirita serĉado: 

1849-50 – Turkio, Grekio, Egiptio, Francio 

1851 – Londono 

1852 – Kanado, Usono, Meksiko, Okcidentaj Indioj, Cejlono, 

Hindio 

1853 – Ŝi provis eniri Tibeton, sed ne sukcesis; Javo, Anglio 

1854 – Usono (kie ŝi transpasis la Rokan Montaron) 

1855-57 – Japanio, Hindio (kie ŝi vojaĝis multe), Kaŝmiro, Ladako, 

Tibeto kaj Birmo 

1858 – Francio, Germanio, Rusio 

1858-65 – Restado kaj vojaĝoj en la Rusa Imperio, vojaĝoj kun 

indiĝenaj triboj en Kaŭkazio 

1866-67 – Balkana duoninsulo, Egiptio, Sirio, Italio 

1868 – Hindio kaj Tibeto 

1870 – Grekio 

1871-72 – Egiptio, Sirio, Palestino, Libano 

1873 – Francio, Usono (Novjorko) 

Ĉu tio – tiom da longaj kaj malfacilaj, kelkfoje danĝeraj, vojaĝoj en la 

19-a jarcento – ne estas mirindega? 

Kiel ni vidis, en 1875 ŝi fondis en Novjorko kune kun Kolonelo Henry S. 

Olcott la Teozofian Societon. Tri jarojn poste ambaŭ forveturis al Hindio, kie 

ili establis sin kaj la sidejon de la Teozofia Societo, unue en Bombajo kaj 



poste en Adyar, ĉe Madraso. (Tie Alexandra David-Néel aliĝis al tiu Societo 

en 1891 aŭ 92.) En 1880 ili vojaĝis tra Cejlono, kie ambaŭ formale iĝis 

budhistoj. 

En 1884 ŝi iris al Francio, Germanio kaj Londono kaj reiris al Hindio. 

La sekvan jaron ŝi forlasis Hindion definitive kaj sin establis en 

Germanio, kie ŝi komencis skribi sian ĉefan verkon, La Sekreta Doktrino. En 

1886 ŝi transloĝiĝis al Belgio, kaj de 1887 ĝis sia morto (1891) ŝi vivis en 

Londono.  

Ŝi ne skribis tiom da libroj kiel Alexandra David-Néel, sed ŝiaj verkoj kaj 

skribaĵoj (artikoloj kaj leteroj) plenigas multajn – pli ekzakte 15 grandajn – 

volumojn.  

Pri ŝiaj instruoj mi ne intencas skribi ĉi-tie. 

Ekzistas kelkaj dokumentfilmoj pri H.P.B., sed strange kaj bedaŭrinde 

mankas bona kinofilmo (kiel tiu pri Alexandra David-Néel) pri ŝia aventureca 

vivo. 

Proksiman semajnon mi rakontos pri rusa familio, kiu travivis multajn 

aventurojn en sia spirita serĉado en Azio. 


