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Předmluva.

Význačným hnutím tohoto století jest Theosofická
společnost a jí hlásaná tajná věda. Není dnes země a
národa, kde by theosofie byla neznáma, zvláště pak
v krajinách protestantských výborně se jí daří. | u nás
má toto hnutí četné stoupence a poměrně bohatou lite
raturu odbornou. Hnutí theosofickému věnují dnes po
zornost i katoličtí učenci a spisovatelé, spatřujíce v něm
proud velmi nebezpečný katolické církvi; a tak litera
tura theosofická v poslední době vzrostla velice a zájem
o hnutí theosofické všude stává se patrným.

Katolická literatura česká nemá dosud ani jediného
díla, jež by stručně a soustavně podávalo obraz dneš
ního hnutí theosofického. Proto odhodlal se pode
psaný na základě delšího studia okkultní vědy a lite
ratury theosofické sestaviti katolickému čtenářstvu pří
ručku, jež by je informovala o společnosti theosofické
a základních naukách theosofických. Není účelem práce
této vyčerpati obsáhlou literaturu theosofickou a podati
obraz veskrze výstižný; spíše chce ukázati na organi
sační taktiku společnosti, seznámiti se základními my
šlenkami theosofickými a upozorniti objektivně a s lá
skou křesťanskou na nesrovnatelnost těchto myšlenek
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s pokrokem naší vědy a s duchem křesťanským. S to
hoto hlediska budiž také práce tato posuzována.

Kéž nepatrné dílko toto, jemuž „Vzdělavací knihovna
katolická“ vstup do veřejnosti umožňuje, přispěje k upev
nění sv. víry katolické v srdcích křesťanských a po
vzbudí u nás všecky lidi dobré vůle k obětavé práci
a lásce k největšímu Učiteli lidstva, Ježíši Kristu a
k úctě jeho sv. církve.

V Praze v prosinci 1913.

Spisovatel.



Uvod.

„Theosofická společnost má býtí sdružením lidí,
usilujících o poznání pravdy vzhledem k nejvyšším
statkům života. Cleny nespojuje nijaké předem stano
vené vyznání víry; neb kdo touží po světle, nachází
na své cestě co jest pravé, nechť vychází s hlediska
jakéhokoli. V tomto hledání ryzí pravdy skýtají si čle
nové vzájemně podpory.

Nechť jsou jednotlivci jakéhokoli vyznání a hlásí
se k tomu neb onomu názoru světovému : Theosofické
společnosti nejde o dogmata a různá mínění. Ne co
lidi rozdvojuje, nýbrž co je v sympatii sjednocuje jest
podstatné. Theosofická společnost nebrojí proti žád
nému náboženství, nýbrž přispívá k porozumění pra
vému jádru žití náboženského. Theosofie povznáší nad
veškeré pochybnosti a malomyslnosti vůči nejvyšším
pravdám, vede k duševnímu míru a k duchovní sku
tečnosti; tato cesta směřuje též k nejušlechtilejšímu
bratrství lidí. Na ní vykvétá láska a spravedlnost, ja
kož i trvalé štěstí, o něž jest nám usilovati. Smrti vy
kázáno jest v nepomíjivém bytí pravé místo a otevřen
výhled do života vyššího a bohatšího.

Nauky velikých učitelů moudrosti a duchovních
vůdců lidstva stávají se ve svém hlubším smyslu Theo
sofickou společností lidstvu přístupnými. Každému lze
dopracovati se vědění podle příkladu těch, kteří usi
lovnou snahou a čistým životem dosáhli poznání vyš
ších světů a pronikli tajemství přírody.“



Těmito lákavými slovy, jež možno čísti na každé
obálce „Theosofické Revue“,") představuje se nám
Theosofická společnost jako sdružení zdokonalující člo
věka v jeho náboženském životě a vybízející ku hle
dání objektivní pravdy, pravdy hlásané duchovními vůdci
lidstva všech dob.

Ukolem naším tudíž jest, abychom se seznámili
s Theosofickou společností a jejími vůdci, abychom
uvážili ony veliké základní pravdy pravé moudrosti
náboženské a své stanovisko k celému hnuti theosofi
ckému určili po stránce vědy i víry. Za tím účelem
rozhlédneme se nejprve po theosofickém hnutí v době
přítomné, seznáme zakladatele a přední pracovníky
theosofické, na to uvědomíme si a oceníme nauky theo
sofické po stránce vědecké a nábožensko-katolické.
Pojednáme tedy o těchto otázkách ve dvou oddílech,
totiž I. „O Theosofické společnosti“ a II. „O učení
Theosofické společnosti.“

1) Viz na př. časopis české společnosti theosofické „Theo
sofická Revue“, roč. XIII. (r. 1913).
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DÍL I.

Theosoťfická společnost.

HLAVA L

Vznik, rozšíření, organisace a snahy
Theosofické společnosti.

S 1. Vznik Theosofické společnosti.
Theosofická společnost má původ v okkultismu a

spiritismu. V kroužcích spiritistických seznámili se v No
vém Yorku v Americe vyškolení okkultisté: Ruska He
lena Petrovna Blavatská, americký bývalý plukovník
Henry Steele Olcott, irský vystěhovalec William Auan
Judge, a uzavřeli záhy přátelství. Dne 8. září 1875 vy
bídl Olcott Judgea, aby požádal Blavatskou, by založila
zvláštní samostatnou společnost pro pěstování okkult
ních věd. Blavatská vyhověla tomuto přání a dne IT.
listopadu 1875 konala se za předsednictví Judgeova
ustavující schůze nové společnosti, jež přijala jméno
„Theosofická společnost“. Na návrh Judgeův prvním
presidentem nové společnosti zvolen byl Olcott, jenž
pak jmenoval tajemníkem společnosti Judgea; duchovní
vnitřní vedení odevzdáno Blavatské.
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Heslem nové společnosti učiněna slova: „Není
vyššího názoru nad pravdu“, a cílem společnosti usta
noveny základní věty:

1. Tvořiti jádro povšechného bratrství lidstva bez
rozdílu plemene, národnosti, víry, pohlaví a stavu;

2. povzbuzovati ke srovnávacímu studiu různých
soustav náboženských, fiiosofií a výzkumů vědeckých;

3. poznávati duchovní zákony a skryté sily, dří
mající v člověku i v celé přírodě.')

Byla tedy společnost theosofická založena od pě
stitelů tajných nauk a úkolem svým si učinila i theoretické
studium okkultismu i praktickou applikaci jeho na život
lidstva. Jsou tudíž theosofie a okkultismus ve svých
počátcích a tendenci jedna a táž věc, jak výslovně
přiznává Calvari, vůdce theosofů italských.)

Zajimavý jest rozbor trojího úkolu Theosofické spo
lečnosti, jak jej podává přední pracovník theosofický
v Evropě, dr. Rudolf Steiner. Píšeť:*) „Držíme-li se
toho, co bylo právě řečeno o vlastním poslání theoso
fického hnutí, není těžko poznati, že Theosofická spo
lečnost má své právo na život jen vzhledem k třetímu
svému účelu. Podívejme se na věc bez předsudku.
Utvoření bratrského svazku mezi lidmi bude nepo
chybně cílem každého dobrého člověka. A proto exi
stují nesčetné spolky a společnosti, které si ustanovily
tento cíl za svůj ideál. A není zajisté naprosto třeba
býti theosofem, abychom se k takovému ideálu přizná
vali... Ale právě tak nemůže též „vědecké“ zkou
mání náboženských nauk býti pokládáno za samo
statný, výhradný cíl theosofického hnutí. K tomu třeba
býti pouze učencem, nikoli však theosofem. Rovněž
tak srovnávací studium náboženských pramenů: co ji
ného má toto společného s theosofickým hnutím, nežli
že ukazuje, jak v těchto pramenech obsaženy jsou
základní pravdy tajné vědy?... Tak možno tedy
uznati za základní cíl theosofickéhohnutíjen třetí
heslo Theosofické společnosti, totiž: pěstování pravd
tajné vědy, zvaných též „pravdami spirituálními“.

1) „Theosofická Revue“, roč. XIII, str. 54.
2) V theosofickém časopise „Ultra“, roč. I., str. 318.
S)Dle překladu Pražákova v „Theos. Revue“,r. X.,str.130 a n.
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Uvidíme, že „bratrství“ Theosofické společnosti
jest pouze ve stanovách, odborníci nás přesvědčí, že
theosofie jest daleka skutečného studia srovnávací vědy
náboženské, spatříme v theosofi pouze okkultismus,
opravdovému pokroku vědeckému a náboženským zá
sadám nikterak neprospívající. Než vrafme se k ději
nám Theosofické společnosti.

S 2. Rozšíření Theosofické společnosti.
Theosofické společnosti v New Yoftku nedařilo se

zprvu valně. Blavatská s Olcottem přesídlila r. 1870
na půdu příznivější, do Indie, zanechavši starost o loži
americkou Judgeovi. Se značnými obtížemi pracoval
Judge v New Yorku, účastenství ve spolkových schů
zích bývalo velmi skrovně; nicméně vytrvalostí a na
dáním svým udržel mladou loži, a později Theosofickou
společnost v Americe hojně rozšířil, jsa jejím trvalým
sekretářem.

Zatím co Judge v Americe šířil Theosofickou spo
lečnost, pracovala Blavatská horlivě v Indii. Tam byla
s radosti přivítána, radžové a maháradžové ucházeli
se 0 její přízeň, domorodci pokládali členy Theosofické
společnosti za své osvoboditele, za křísitele svého ná
boženství. Tam právě zapustila theosofie nejmohut
nější kořeny, a působení její zřetelně pociťují křesťanští
missionáři v Indii, ať katoličtí či protestantští. ')
V Indii zbudována hlavní střediska hnutí theosofi
ckeho v Adyáru u Madrasu a v Benaresu. V Indii
oddala se Blavatská studiu náboženské filosofie brah
mínské a buddhistické, ji akkomodovala své zásady
okkultistické theosofie a téměř celou terminologii indi
ckou přijala pro své nauky. Zde konala Blavatská své
zázraky a vstoupila ve styk s „mistry“. Za tím úče
lem zřídila si v Adyárťu zvláštní „pokoj okkultní“,
přístupný pouze důvěrnici Coulombové, v němž byla
„posvátná skřínka“, do níž tajemní „mistři“ vkládali
své dopisy. Než divy a okkultní pokoj způsobily Bla
vatské velikou nepříjemnost. Londýnská učená společ
nost pro badání psychické („The Society for Psychical

1) Srv. „Stimmen aus Maria-Laach“, r. 1910, str. 480.
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Research“) chtěla se přesvědčiti o divech Blavatské;
i zvolila zvláštní komisi, jejímiž členy mimo jiné byl
prof. H. Sidgwick, F. W. Myers, E. Gurney, F. Pod
more, R. Hodgson, mužové učení a okkultismu znalí,
aby věc prozkoumala. Hodgson odebral se do Indie,
kde podrobně prostudoval všechna fakta a výsledek
se schválením Society for Psychical Research uveřejni
ve „Proceeding of Society for Psychical Research“
1884: „Report on Phenomena connected with Theo
sophy“, kdež Blavatská prohlášena podvodnicí. K to
muto výsledku nemálo přispěla zmíněná důvěrnice Bla
vatské paní Coulombová, která prodala missionářům
(evangelickým) důvěrné dopisy, jež jí Blavatská psala,
a v nichž žerty a smích si troplla i ze svých nejlep
ších přátel a ctitelů, nazývajíc na př. Olcotta idiotem a
hlupákem.")

Blavatská sice popřela autentičnost listů těch,
avšak soudce Grible uznal jejich autentičnost a Bla
vatská umlkla. Mezi r. 1884—86 psala Blavatská též
několik důvětných listů Solov;ovovi, s nímž se setkala
v Paříži, a hleděla ho získati pro theosofii. Solovjov
však nedal se ovládati Blavatskou,*) nýbrž sdělil obsah
jejích listův a způsobil rozchod lože theosofické, ne
dávno založené v Paříži.

V těžkých dobách stal se mocným pomocníkem
Blavatské MUDr. František Hartmann, jenž od r. 1883
stal se horlivým ctitelem jejím. S ním odebrala se Bla
vatská do Evropy, a tam rozvinula novou Činnost orga
nisační i literární. Navštívila na této cestě Italii, Francii,
Německo a usadila se konečně v Londýně. Tam se
psala svá hlavní díla, založila a řídila první časopisy
theosofické, odtud ovládala celé hnutí theosofické, tam
získala Besantovou.

Aby Theosofická společnost svému úkolu se neod
cizila a pokročilejší členové hlouběji v tajnou vědu mofhli
vniknouti, inspirovala Blavatská a s Olcottem založila

1) Listy ty uveřejnil r. 1886 prof. Patterson v „Christian
College Magazine“ v Madrasu.

*) Listy tyto byly přeloženy do francouzštiny, ověřeny r.
1802, a r. 1895 vydal je tiskem. dr. Walter Leaf v „Une mo
derne Prétresse d' Isis“ v Londýně.
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při Theosofické společnosti r. 1888 esoterní Školu nebo
sekci, jejíž hlavou byla Blavatská a správci Judge
s Annií Besantovou. Clenové této esoterní sekce (Eastern
School, zkracováno E. S), tvořící jakési jádro a vnitřní
kruh T. S. (t. j. Theosofické společnosti, podle zvykcvé
zkratky v literatuře theosofické) na rozdil od zevního
(2xoterního) tělesa členů všech, zavazují se slibem „při
svém vyšším Já“ čili „před Bohem v sobě“ k mlčení
a zachovávání jistých tajných nauk a k vyššímu theo
sofickému snažení.")

Tak překonala Blavatská všecky vnější překážky,
zanechala zásady theosofcké ve svých knihách, po
starala se o budoucnost své společnosti zřízenímvnitř
ního kruhu zasvěcencův. Umírajíc r. 1891 viděla Theo
sofickou společnost vnitřně zajištěnou a zevně rozšíře
rou ve všech dílech světa.

Než svornost a bratrství theosofův ukázalo se
brzy po smrti Blavatské. Mezi Judgem se strany jedné,
Besantovou pak a Olcottem na straně druhé vypukl spor
o náčelnictví v esoterní sekci. Oba dovolávali se Bla
vatské, a když to nepomáhalo, žádali rozhodnutí sporu
od „mistrů“. Než ani tu nemohlo se dosáhnouti roz
řešení, neboť jeden z „mistrů“, Kut Humi, rozhodl ve
prospěch Judgea, druhý, Morya, ve prospěch Besan
tové. Při této intervenci „mistrů“ dopaden byl Judge
při podvodu, ze společnosti theosoficko-adyárské vy
loučen, a Annie Besantová ustanovena vůdcem v E. S.,
kteréžto místo dosud zastává a nemíní se ho nikdy
vzdáti. Tak při schůzi poradní v Adyáru 20. prosince
1912 odpověděla na dotaz, proč se nezřekne svého
vůdcovství v E. S. ve prospěch C. W. Leadbeatra,
takto: „Poněvadž jsem byla určena v čelo E. 8. jak
zakladatelem jejím, H. P. B., tak i Mistrem sa
m ý m, který jest hlavou E. S.; a dokud budu živa,
nezřeknu se tohoto místa, leč by ten, který mne do
sadil na ně, opět mi poručil, bych se ho vzdala.“*)

Avšak s tímto „mistrovským“ rozřešením nespo
kojili se stoupenci Judgeovi; největší část členův ame

1) Srv. Brors, „Zur Lehr und Wehr““ v časopise „Der
Sendbote“, 1913, str. 286.

2) Dle „,Theosofické Revue“, r. XIII., str. 73.
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rické společnosti theosofické a také mnozí v jiných
zemích vystoupili na obranu Judgea, zvolili ho svým
presidentem a tak způsobili schisma v „bratrstvu“
theosofů, které trvá dosud. Po smrti Judgeově r. 1896
stala se presidentem této americké frakce Theosofické
společnosti Kateřina Tingleyová, jež ji přivedla k veli
kému rozkvětu a rozšíření. Jest však s podivem, že
Tingleyová a Besantová, obě hlasatelky „všeobecného
sbratření lidstva“, jsou největšími osobními nepřítel
kyněmi, a přirozeně i jejich stoupenci vzájemně mnoho
bratrské lásky nemají. A tak právě ti, kteří chtěli způ
sobiti sbratření lidstva, nedovedli ani několik let a mezi
několika tisíci přívrženců zachovati lásku bratrskou!

V nauce tito američtí rozkolníci theosofičtí zůstali
sice věrni základnímu učení Blavatské, avšak obrátili
zřetel více k životu ethickému, praktickému, a spekula
tivní stránku okkultistickou omezili na míru nejmenší,
po případě system zjednodušili. Uznávají sice nauku
Blavatské o karmě, o znovuvtělování, o 7 principech
světa a člověka, avšak z důvodů snadnějšího poroz
umění nekladou na tento komplikovaný system tolikváhyjakoBlavatská.Postačíjimděleníčlověkav tělo,
duši a ducha, ano omezí se na rozeznávání vyšší a
nižší přirozenosti lidské.) O „mistrech“ mluví a učí
co nejméně, rovněž o jejich tajných sděleních. Za to
však kladou velikou váhu na plnění povinnosti a čin
nost sociální.

Tingleyová učí, že ten, kdo hlásá, že vzdělává
duchovní síly a žije duchovním životem, při tom však
své svaté povinnosti ke své rodině nebo nějaké jiné
povinnosti zanedbává, zůmyslně a způsobem politování
hodným prohřešuje se přímo proti učení theosofi
ckému.*) A v německém orgánu této společnosti „Uni
versale Bruderschaft“*) prohlašuje se: „Pouhé theorie
a nauky nestačí k dosažení dokonalosti; jen upotřebe

1) Freimark, „Geheimlehre und Geheimwissenschaft“,
str. 60.

2) Fussell, Ereignisse in der Geschichte der theosophi
schen Bewegung,str. 2-3.

3) „Universale Bruderschaft,““ roč. VII, 1908: „„Theoso
phie und Arbeit“ str. 33.
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ním jich v souhlasu se světem nás obklopujícím při
vzdělávání půdy, při pěstování rostlin a zvířat, jen
pozorováním a zužitkováním sil přírodních shromažďu
jeme si sílu a vědění, které pak zůstávají naším trva
lým vlastnictvím, částí nás samých. Práce jest školou,
kterou musíme všichni kráčeti.“

Z těchto uvedených zásad vyplynula praktická
činnost, jež se jeví v theosofické společnosti směru
Tingleyové. V Point Lomě v Kalifornii — středisku to
společnosti Tingleyánské — založila presidentka Ting
leyová nádherně zařízenou vysokou školu, kde se vy
chovává mládež methodou indické radža-jógy. Město
samo je směsí škol, laboratoří, dílen, fotografických
atelierů s řeckým divadlem a theosofickým chrámem.

Sekce tohoto směru theosofického rozšířeny jsou
dnes nejen v Americe, nýbrž i v Evropě, i v samé
Indii; a nutno uznati, že tento směr zachoval nejvěr
něji původní učení Blavatské, nejvíce se vymanil z ok
kultismu a přispěl k sociálnímu působení společnosti
theosofické vůbec.

Avšak přináší se nám tu něco nového? Není dávno
známa vznešená nauka Kristova o bratrské lásce lidí,
o vzájemné pomoci, o skutcích milosrdenství těles
néno a duchovního? Nehlásá sociální práce katolické
církve prakticky prováděné bratrství ve všech do
bách? Kdo chce zdokonalovati sebe a jiným dobře
činiti, najde nejkrásnější příklad i příležitost k tomu
v církvi katolické, a netřeba mu teprve učiti se tomu
z theosofie.

Co učinil v Americe Judge a Tingleyová, to způ
sobil v Evropě způsobem mírným a přátelským dr.
František Hartmann, dávný přítel, průvodcea ctitel Bla
vatské, přední zakladatel a šířitel theosofie v Evropě,
zejména v Německu. Nechtěje hověti příliš okkultismu
adyárskému a zdůrazňuje více osobní dokonalost a
bratrství lidstva, založil v Německu zvláštní theoso
fické sbratření: „Internationale Theosophische Verbrů
derung“ (zkrác. I. T. V.) s hlavním sídlem v Lipsku.
Sekce tohoto internacionálního sdružení utvořily se pak
i mimo Německo, na př. v Anglii, Rakousku, Švýcar
sku, Rusku i v Americe.
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Jest tudíž v Theosofické společnosti rozeznávati
vedle jiných menších sdružení hlavně tři veliké inter
nacionální skupiny: Theosofickou společnost se sídlem
v Adyáru, Theosofickou společnost se sídlem v Point
Lomě a Internacionální theosofické sbratření se sídlem
v Lipsku; k těmto přistoupila roku 1913 čtvrtá skupina
theosofická, Steinerova, pod názvem „Anthroposophische
Gesellschaft“ (Theosophische Gesellschaft).

Dr. Rudolf Steiner vynikl v posledních letech nade
všecky jiné pracovníky theosofické v Německu, stal se
vůdcem nejen theosofů německých, nýbrž i jinde zí
skal si nadšené ctitele a stoupence. Steiner zdůrazňuje
nábožensko- okkultistické studium evropské, uznává sílu
a přednost křesťanství i katolické církve a nesdíli ná
zoru Besantové o brzkém příchodu nového velikého
učitele lidstva z východu (— hvězdy východní). Proto
zaujal odmítavé stanovisko ke členům nového řádu
„Hvězdy východní“ a docela je vyloučil ze společnosti
theosofické. Ovšem, to pobouřilo velice theosofy Be
santovské, i usnesli se v generální radě T. S. v pro
sinci r. 1912, aby tito Steinerovští němečtí haeretikové
se dostatečně ospravedlnili v dané lhůtě, a neučiní-li
tak, aby byli z Theosofické společnosti vyloučení. Po
něvadž Steiner a jeho stoupenci se nepodrobili, byli
vyloučeni, německá sekce rozpuštěna, Steiner zbaven
svého úřadu sekretáře, a dne 7. března 1913 utvořilo
se nově 16 pravověrných loží německých, jež jsou
ochotny pracovati dále v pravém theosofickém duchu
Besantovském. Pro ně pak místo Steinera byl jme
nován zatímním generálním sekretářem dr. Hiibbe
Schleiden, starý pracovník theosoficko-okkultistický,
vydavatel časopisu „Sphinx“. Na to utvořili stoupenci
Steinerovi zmíněnou „Anthroposophische Gesellschaft“.

Vratme se opět k původní mateřské společnosti
theosofické s ústředním sídlem v Adyáru v Indii. Annie
Besantová, dosáhnuvši r. 1891 předsednictví v eso
terní škole, dovedla uplatniti se ve společnosti a na
popud „mistrů“ byla označena od Olcotta za presidenta
celé Theosofické společnosti a také jím po smrti Ol
cottově r. 1907 zvolena přes odpor mnohých zaslouži
lých členů, jako na př. Sinnetta a Meada.
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Po svém zvolení provedla Besantová v Theosofické
společnosti nejednu časovou reformu, zejména v orga
nisaci společnosti a dělbě práce theosofické.

V presidiální adresse pří svém nastoupení v úřad
presidenta T. 5. pronáší svá desideria na základě do
savadního vývoje theosofického takto: „Clenové Theo
sofické společnosti měli by býti známi jako dobří pra
covníci ve všech oborech lidské činnosti. Lože s čet
ným členstvem měly by utvořití skupiny ke zvláštní
práci. Za druhé měly by býti tvořeny skupiny k pěsto
vání studia, a to tak, že by jednotlivé skupiny studo
valy každé z hesel naší společnosti odděleně. V navá
zání na přvní heslo studovala by se všechna intellektu
ální a sociální hnutí dne... Jiná skupina měla by Si
zvoliti druhé heslo, a opatřovati zevní svět těmi, kteří
dovedou přednášeti... [Iřetí skupina zabírala by se
třetím heslem společnosti a pěstovala by prakticky
okkultní badání a obohacovala naše vědění tímto způ
sobem ...“")

Uvidíme ihned, kterak Besantová tyto praktické
myšlenky dovedla realisovati v theosofickém hnutí. Jsou
to na prvém místě tak zv. „Pracovní řády“ (Ordre of
Service.. Učel a přehled jejich podává česká Theosofická
Revue, roč. XII. str. 134 a násl., kdež se praví: „My
šlenka „Pracovního řádu“, k níž dán byl v posledních le
tech podnět presidentkou Společnosti, AnniíBesantovou,
doznala právě v poslední době mohutného rozvoje.
Theosofické hnutí uvědomuje si svoje poslání... a vy
stupuje.. , aby zasáhlo podle svých sil do kulturního
vývoje lidstva. Nejenom v theosofických sekcích, od
borech, ložích a kroužcích jest pracovní pole theosofů,
nýbrž... ve všech „otázkách“kulturních, ethicko-soci
álních, výchovných, vzdělavacích atd., všude má theosot
spatřovati vítané pole, nejen pro vlastní svou práci,
nýbrž též... pro to, aby do všeho kulturního snažení
po zušlechtění života lidského vnesl nová, vyšší a vzne
Šenější hlediska, a tak posunul do pravého světla celý
vezdejší zápas o život, lidské stěstí a utrpení, bohat
ství a chudebu, dobro 1 zlobu.“

1) Theosofická Revue, roč. X., str. 167.
Vzdělavací knihovna katolická. Sv. LXII.: Theosohcká společnost. 2
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Dnes existují již tyto skupiny „Pracovního řádu“:

A)Provýchovu.
Oddělení pro povznesení utlače

ných tříd.. . <... < <.. ANeppy(Indie)
Oddělení pro výchovu . . . . Rangoon (Indie)
Oddělení pro theosofickou vý

chovu ... , Amsterodam
Oddělení pro mravní výchovu . Paříž
Oddělení pro národní výchovu . Muzzaffurpur (Indie)

Londýn, Manchester,„Kruh“-222 S Skotsko,Australie,
Nový Zéland

Oddělení pro výchovu dívek.. . Benares (Indie)

B) Pro reformu sociálních nesrovnalostí.
Oddělení pro odstranění vivi- | Londýn, Manchester,

sekce, léčení sérem a očkování ?Burnemouth (Anglie)
Oddělení pro odstranění vivisekce Nový York
Léčebný spolek.. . . . - . . Londýn
Oddělení pro studium sociologie

a řešení sociální otázky. . . Manchester
Oddělení pro podporování sociálníčistoty...... <..Chicago
Oddělení pro podporování stříd

mosti a mravnosti . . . . . Surat ([adie)
ÚstavVisconti... -< Grazzano(Italie)
Oddělení sedmi M (proti main =

hazardnímhrám, madon = pro
stituci, minum = požitku alko
holických nápojů, madat = po
žívání opia, malín — krádeži,
mada — utrhání, mangani —šejdířství). . . .. . . . .Buitenzorg(Java)

Oddělení pro pěstování vzneše
nýchideálů... .... „. Spokane(S.Amerika)

Oddělení pro zlepšení nemocnic
a přeměnu trestnic. . . . . Seattle (S. Amerika)

Oddělení pro odstranění dětských
sňatků v Indii obvyklých . . Indie
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Oddělení pro ochranu zvířat. . Adyár (Indie)
Pracovní sdružení žen . . . . Perth (Australie)

C)Pro šíření theosofie.
Oddělení pro překládání a uveřej

ňování učených písem Islamu Muzzaffurpur (Indie)
Oddělení pro vydávání theoso

fické literatury v písmu slepců Londýn a Boston
Oddělení pro založení theosofickéuniversity.... ... Chicago
Oddělení pro šíření theosofické

literatury -<< < 2 2 Toulon.a Janov
Oddělení „Oasa“ (k šíření theo

sofie mezi dělnictvem) ©.. . Toulon
Oddělení „Bratrství“(k šíření theo

-- sofie mezi dělnictvem) ©. . . Paříž
Oddělení pro vědu, náboženství

a umění . . . . . <... Brooklyn
„Bodhalaya“ —........... „. Bombay
Oddělení „Theosofické poslání“ Nový York
D) Pro všeobecnou pomoca ošetřování

nemocných.
Oddělení „Aeskulap“ . . . . . Benares a Manchester
Bratrstvo „Léčících“ . . . . . Leyden
Rád „Léčících“ —.. . . . . . Melbourne
Oddělení „Jednota“ . . ...... . Paříž
Oddělení ke zmírnění utrpení —.Paříž

Nové pracovní skupiny se stále zakládají. Tak
v poslední době založena byla plukovníkem Peacockem
„Královská služební liga nové myšlenky“. Do této ligy,
jak sděluje Theosotfická Revue, r. XIII str. 72., jsou při
puštění jen vojenští i civilní služebníci anglické koruny
a jejich rodiny. V Londýně zřízen byl řád „Růžového
kříže“ („The Grand Tempel of the Rosy Cross“ ), jenž
slouží přípravě pro příchod „Nejvyššího učitele“, a
nadšeně byl přijat v Anglii, Skotsku, a též pro Indii
založen v listopadu 1912 v Adyáru.

Pro přípravu na působení „Nejvyššího učitele“ za-.
ložila Besantová 11. ledna 1911 v Benaresu řád „Hvězdy
Výchoaní“, o němž později bude podrobněji pojednáno.
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Konečně 25. prosince 1912 založen byl jakýsi řád
mnišský, zvaný „Rád theosofických Sannyasů“. Toho
dne — jak sděluje opět Theosofická Revue, roč. XIII.
str. 72. „několik oddaných indických členů — šest
mužů a jedna žena — kteří prošli již rod nným živo
tem a jsou prosti všech závazků, zasvětilo se cele ži
votu meditativnímu, Studiu a službě T, S., přijavše slib
a zřeknuvše se všech rozdílů kastovních, všeho ma
jetku a rodinného Života. Vydržování budou dobro
volným pohostinstvím a „fondem Sannyasů“, jehož se
kretářem a pokladníkem jest Mr B. P. Wadia. Každý,
kdo chce podporovati tento řád, může příspěti k fondu.
Později může řád doznati jakéhosi rozšíření za účelem
cvičení svobodných theosofických pracovníků, jimž bude
vrátiti se opět do světského života; „bratři laikové“,
žijicí ve světě, budou taktéž připojení k řádu“.

Též výchově mládeže v Adyársko-theosofické spo
lečnosti věnuje se poslední dobou péče nemalá Pů
sobí tu dětský mezinárodní svaz „Zlatý řetěz“, jehož
členy jsou děti od 7 let. O jeho účelu svědčí následu
jicí: Při přijímání Činí každé dítě písemně slavnou pří
pověď že každé ráno při vstávání chce si říci a zvo
Jiti za heslo toho dne slova: „Já jsem člen Zlatého ře
tězu lásky, jenž se rozprostírá po celém světě.“ Slibuje,
že chce býti čísté a hodné, ke každé žijící bytosti dobré,
slabé chrániti a jim pemáhati „Chci se snažiti, Čisté
a krásné myšlenky mysliti, čistá a krásná slova mlu
viti, čisté a krásné skutky konati. Kéž každý článek
ve Zlatém řetězu září a sílí.““)

Těmito zařízeními a neúnavnou činností mnohých
vynikajících členů rozšířila se Theosofická soolečnost
téměř po celém světě a vzrůstá každým rokem, jak
ukazují zprávy statistické. Theosofie má stoupence své
nejen v Indii, Americe a Německu, kde jsou hlavní
střediska, nýbrž i v Kanadě, Novém Zélandě, Kubě,
jižní Americe, Africe, Australii; v Evrop: v Anglii Skan
dinavii, Hollandsku, Belgii. Francii, Italii, Švýcarsku,
v Rakousko Unersku, Španělsku, v Rusku i v zemích

1) Zimmermann, Die neue Theosorhie ve Stimmen
aus Maria-Laach 1910, str. 480. pozn.
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balkánských. Každým rokem zakládají se nové lože,
kroužky a skupiny theosofů. [ak na př. v roce 1912
utvořily se a přistoupily k T. S. adyárské 92 nové
lože s 3525 členy.)

Přesnou statistiku všech členů Theosofické společ
nosti jest těžko zjistiti, ježto jsou různé směry theoso
fické a jeví se značná fluktuace členstva. Přehled
členstva připojeného k ústředně v adyáru v zemských
sekcích uvádí na př. česká Theosofická Revue roč. XII.
str. 136. takto:

—— —— —————— —-u —

S | ZŠZ! počet | R19,W. 2 O% řistou

O Jměnosekce EB“ členstvapiločlenů

1| Indická . . 3251 5646.. 460
2, Americká . . . . . 123. 3092. 552

| 3| Německá. . <.. 522287400
| 4/ Anglická<. <.. BL 16944355, Holandská . <... 26. 1581. 391

6| Francouzská. . . . . 35. 1145, 2767! Austrálská< <... 201004. 158 |.
| 5, Skandinávská 32 985. 129 |

O| Novozélandská 18 674. 115 |
10" Kubánská . 39. 608. 169 ©
(11, Finská 22.536. 99 |
(12| Italská . 22, 326.. 76 ©
13, Skotská. 13.296. 121 |
i Ruská 8.197. 42 |(15,Belgická 9.177... A
16, Jihoafrická 8. 175.46.
17|Česká . 7.152 29
18| Švýcarská 7.033.. 2
19| Uherská . 9... 87.. 29.

Země bez sekcí . 41 669 207

Celkem „867 21464., 3787 |

1) Viz Theosofickou Revue, r. XIII. str. 71.
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Roku 1912 připojeny byly tří nové sekce: holland
sko-indická, burmská a rakouská.') Koncem r. 1912
měla tudíž Theosofická společnost s ústředním sídlem
v Adyáru podle výroční zprávy za rok 1912 22 ná
rodní sekce, 907 loží a 23.140 členů.“) Encyclopedia
Britannica *) již r. 1897 udává počet členstva Theoso
fické společnosti 100.000, což opakuje se i v nejno
vějších statistických poznámkách. Avšak hledíme-li
ke stálému rozšiřování a vzrůstu společnosti ve všech
jejích odstínech, příznáme, že počet stoupenců theo
sofie v době dnešní jest daleko větší. K tomuto roz
šíření společnosti theosofické přispívá nemálo důmy
slná organisační a literární práce, o níž nyní se
zmíníme.

S 3. Organisační a literární činnost Theosofické
společnosti adyárské.

Ačkoliv Theosofická společnost učinila svým heslem,
odstraniti v sobě dogmatičnost nauk a autoritářství
církevní, přece upadá v ně čím dále tím vice.*)

Viděli jsme to v rozkolnictví Tingleyové a v pří
padu Steinerově. Podobně jest tomu v organisaci celé
společnosti theosofické ; centralismus a autoritářství tu
rozhoduje.

1)O založení této sekce podává zprávu Theosofická Revue,
r. XIII.str. 78 takto: „Tato nová větev T. S. byla založena na
podzim r. 1912 ve Vídni p J. Cordesem, který působiv theoso
ficky po dlouhá léta v Africe a Indii, vrátil se za timtéž účelem
do Evropy, by v krajích německých přispěl svojí obětavou čin
ností k sesilení a šíření pravých ideí hnutí theosofického. A lze
s plným uspokojenim pohlížeti p. |. Cordesovi, který byl zvolen
gener. sekretářem rakouskésekce, na započaté dilo, neb téměř
hned po založení sekce Čitala tato na 90 členů z různých vrstev
vídeňské společnosti. Pro účely spolkové a přednáškové na
bidla s příkladnou ochotou své salony přední a bohatá rodina
vídeňská v samém středu města, kde se konají o 7. hod. večer
V pondělí a ve středu pravidelné schůze přednáškové. Hlav
ními přednášejícími jsou: Jj. Cordes, A. P. Eder, předseda
„Psychologické Společnosti“ vídeňské, dr. Fr. Feerhof, Ludvík
Last, P. Lukeneder, pí. M. Thalerová, sl. V. Thernová ...“

2) Viz „Theosofickou Revue“, roč. XIII. str. 71.
S) Supplem. vol V., str. 2893
4) Srv. Freimark, Geheimlehre u. Geheimwissenschaft,

str. 89 a násl.
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V čele celé společnosti jest společný president,
jimž byl nejprve Olcott doživotně, po něm však má
se voliti pouze na 7 let. Nutna tudiž r. 1914 nová
volba jeho, ježto se končí 7leti Besantové.') Clenstvo
rozděleno jest v sekce jednotlivých národností neb
zemí, z nichž každá má vedle společných stanov i své
stanovy vlastní, schválené vládou i presidentem T. S.
Sekci řídí výbor, vlastním však vůdcem jejím jest
generální sekretář. Tito sekretáři sekcí jsou zároveň
členy tak zv. „generální rady“, poradního to sboru
presidentova. Sekce pak dělí se v lože, místní kroužky
a skupiny. Jestliže počet členů v místě dostoupí 7,
zřídí se místní odbor neb kroužek T. S. neb lože.
Vzroste-li počet loží na 7, může se utvořiti v zemi
neb národě sekce, která se připojuje k ústřední spo
lečnosti v Adyáru. Kde ještě není 7 loží nebo kde při
pojení na mezinárodní Theosofickou společnost v Adyáru
není úředně povolováno, tam tvoří se různá samo
statná sdružení theosofická, pracující za stejným cílem
a v těchže intencích jako v ústředí. Nikdo však není
nucen býti členem lože neb sekce; může přímo při
hlásiti se za člena T. S. v Adyáru, i když v místě
neb zemi jest sekce.

Každoročně v prosinci koná se sjezd celé společ
nosti, tak zv. „výroční shromáždění [heosofické spo
lečnosti“, a to střídavě v Adyáru a v Benaresu v Indii,
při němž přehlíží se vykonaná práce uplynulého roku,
a podává se obšírná zpráva o celém hnutí theoso
fickém. Roku 1912 konalo se toto již 37. výroční
shromáždění v Adyáru za účasti více než 2500 ná
vštěvníků.

Evropské sekce jak směru adyárského tak Hart
mannova sdružují ss též ve svazy a konají ob čas své
vlastní sjezdy, jichž účastní se i četní theosofové
mimoevropští. Tak „Theosofické mezinárodnísbratření“
konalo v poslední době sjezdy v Bremách (1910),
v Lipsku (1911) a v Magdeburku (1912). A „Svaz

1) Při nové volbě r. 1914 zvolena byla opětně presidentkou
Annie Besantová většinou hlasů na období 7 let; volbu doži
votní zamítla.
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evropských sekcí T. S. adyárské“ konal sjezdy v Am
sterodamě, Londýně. Pařiži, Mnichově, Budapešti, [a
nově a v červnu r. 1913 ve Stockholmě.

Touto hierarchickou Oorganisací a každoročními
sjezdy udržováno jest členstvo zevně v jednotě.

Vnitrné spojení ideové všech přátel theosofi
ckého hnutí obstarává jednak jednotný mohutný tisk,
jednak rozsáhlá činnost přednášková předních pracov
niků. V tisku jsou posvátným evangeliem spisy H. P.
Blavatské „Tajná věda“ a „Odhalená [sis“, epištolami
spisy Besantové. K nim se řadí spisy velikých učitelů
theosofických, jako Hartmanna, Sinnetta, Leadbeatera,
Steinera a j. Na těchto základních literárních prame
nech spočívá rozsáhlá literatura theosofická, soustře
děná opět v centrech společnosti, v knihovnách, časo
pisech i celých knihkupectvích theosofických.

Zmiínili jsme se již o studijním centru theosofickém
v Point Lomě v Americe. Podobně v Adyáru u Ma
drasu zařídila společnost theosofická četné budovy,
sloužící účelům společnosti, na rozloze 203 jiter. Zde
založena pro odborné studium cenná knihovna s nád
hernými studovnami. R. 1906 obsahovala —podle Theo
sofické Revue roč. IX. — 12.847 rukopisův a 14.124
knihy literatury orientální i západních zemí, a za ře
direle jejího získán professor strassburské university
PhDr. Otto Schrader. Koncem roku 1912 — dle
Theos. Revue, XIII. str.64 — obsahuje již 13.000 ru
kopisův a 21.000 knih náboženských, filosofických, ok
kultních a vědeckých východu i západu. V druhém
hlavním sídle theosofickém, v Indii v Benaresu, zřídila
Theosof:cká společnost za přispění anglické vlády
ústřední ústav školní, zvaný „Central Hindu College“.
A když tento ústav byl ji roku 1912 odňat, založila
Besantová tamtéž nové theosofické gymnasium, jež se
má později vyvinouti v theosofickou universitu. Ředitelem
tohoto gymnasia byl jmenován prof. Telang z dřívějšího
Central Hindu College, a školní rok začat 7. července 1913.

Jiné veliké ústředí Theosofické společnosti bylo
založeno v Krotoně v americké Kalifornii, odkud práce
theosofická směru adyárského Šíří se po americkém
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soustátí za vedení nového generálního sekretáře Mr.
Warringtona.

Anglie svou rozsáhlou činností jest v čele theo
sofického hnutí v Evropě za vedení Sinnettova. V Lon
dýně pracuje se na stavbě obrovského a nákladného
ústředí T. S., k jehož zřízení Besantová svým vlivem
v Ang'ii přispěla v několika týdnech velikou sbírkou
peněžních darů, čítající více než 600.0J0 K. Rovněž
veliké bude ústředí francouzské sekce v Paříži, kde
bylo zakoupeno rozsáhlé místo ve středu města. Roz
sáhlé jsou též ústřední místnosti austrálské sekce
v Sidneyi, jejíž hlavní síně jest Četně užíváno též
tamější universitou a jinými předními vědeckými a
ethickými sdruženími.)

V Německu poslední dobou chtěli též theosofové
míti své vědecké středisko, vědeckou akademii a chrám
Boží moudrosti v Mnichově. Než prozatím nedosáhli
k tomu svolení vládního, za to však mají v Německu,
celá theosofická nakladatelství a knihkupectví.

V Lipsku na př. jest veliké theosofické ústřední
knihkupectví a nakladatelství „Theosophische Zentral
buchhandlung“ dra. Hugona Vollratha. Mimo ně jest
tu nakladatelství Maxe Altmanna, Th Griebena (L.
Fernau, nakladatelství „Der Theosophischen Kultur“.
Podobná knihkupectví nalezneme i v jiných velikých
centrech theosofických všech zemí. V těchto centrech
vydávají se četné spisy theosofické původní a překlady,
a mnoho periodických theosofických časopisů, jichž
se nyní počítá 61. Uvedeme aspoň některé význač
nější.

V Německu všechny směry theosofické mají své
časopisy, zpravidla měsíčníky. Orgánem T. S. adyárské
v Německu byl „Lucifer-Gnosis“, nyní „Theosophie“
s přílohami „Adyar Mitteilungen“ a „Theosophische
Rundschau“. Listem T. S. Tingley v Německu byl
„Universale Bruderschaft“ nyní „Theosophischer Přad“.
Směru Hartmannovu J. T. V. v Německu sloužil „Theo

1) Thecsofická Revue, roč. XI. (r. 1913) str. 71—72.
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sophischer Wegweiser“ nyní „Theosophische Kultur“;
směru americkému, jejž v Německu vede samostatně
Raatz, slouží „Theosophisches Leben“ ; orgánem Stei
nerovým byl „Lucifer-Gnosis“, nyní však vydává jeho
nová „Anthroposophische Gesellschaft“ v Kolíně „Mit
teilungen fůr die Mitglieder der Anthroposophischen
Gesellschaft“, čís. 1. v březnu 1913. Podobně ostatní
národní sekce T. S. mají své listy, pravidelně měsíčně
neb periodicky vycházející. Česká Theosofická Revue,
roč. IX. (1906) počala uveřejňovati přehled pozoru
hodnějších článků z různých časopisů theosofických
a zmiňuje se o těchto hlavních časopisech: ") Lucifer
Gnosis, Theosophischer Wegweiser, Theosophisches
Leben, „Revue theosophigue“ pro Francii, „Bulletin
théosophigue“ pro franc. sekci T. S., „Theosophical
Review“ pro Anglii, „Theosophist“, časopis dříve H. S.
Olcottův, nyní Besantové a hlavní orgán T. S. adyárské,
vycházející měsíčně o 140 stranách, „The Vahan“ pro
britskou sekci, „Lotus Journal“ pro Anglii, „Sophia“ pro
Španělsko, „Theosophia“ pro Nizozemsko, „I heosofisk
Tidskrift“ pro Skandinavii, „Omatiento“ pro Finsko,
„Bolgarski Theosophskí Pregled“ pro Bulharsko, „Theo
sophie Messenger“ pro Severní Ameriku, „Theosophical
Ouarterly“ pro Sev. Ameriku (J T. S.), „Verdad“ pro
Jižní Ameriku, „Theosophy in India“ pro Střední a Sever.
Indii, „Theosophic Gleaner“ pro Jižní Indii, „Theosophy
in Australasia“, „New Zeland theosophical Magazine“.
— V nakladatelství Altmannově v Lipsku vycházejí též
„Theosophische Flugschriften“ po 20 pf.Tisk theosofický
tudiž, jak z uvedených ukázek patrno, jest velice roz
šířen a znamenitě slouží propagačním účelům Theoso
fické společnosti.

Neméně prospívá theosofickému hnutí horlivá
činnost přednášková. Každá větší lože koná pravidelně
týdenní schůze, spojené s přednáškou a debatou. Ve
větších ložích konají se přednášky soustavné o před
ních otázkách okkultisticko-theosofických, přístupné též
zpravidla širšímu obecenstvu. Ob čas koná sekce neb
odbor řadu veřejných přednášek, jež koná některý

1) Strana 43—48.



27

vynikající člen Theosofické společnosti. Vedení ústřední
žádá, aby takovéto přednášky konal jen zasvěcenec,
seznámený se všemi otázkami tajné vědy. K vyško
lení zdatných řečníků theosofických zavedeny byly
poslední dobou i kursy theosofické. Tak na př. roku
1913 o prázdninách konal se kurs theosofický ve
„Weisser Hirsch“ v Drážďanech.za veliké účasti theo
sofických řečníků z Německa i ciziny. Současně se
utvořil zvláštní mezinárodní výbor, který si vzal za
úkol pořádati tyto kursy každého roku.")

Z. debatních večerních schůzí nutno se zmíniti
zvláště o schůzích, jež koná esoterní sekce v Adyáru
za vedení Besantové a Leadbeaterova. Obsah těchto
debat soustavně vydává právě Leadbeater a do něm
činy překládá pode jménem „Das innere Leben“ A.
Dunkhase v Lipsku. Horlivou Činnosti přednáškovou
vedle Besantové vynikl v Evropě dr. Hartmann a
v poslední době dr. Steiner, velicí Šiřitelé hnutí theo
sofického. Tak udržována jest jednota vnější v hnutí
theosofickém důmyslnou organisací po celém světě
rozvětvené společnosti a jednota vnitřní jednotným
tiskem a osobním stykem předních pracovníků.

Odkud má Theosofická společnost prostředky finan
ční k vydávání tolika časopisů, konání tolika schůzí
a přednášek, k zařizování nákladných ústředí a k vy
držování četných škol? Otázka tato každému mimo
volně se vnucuje, i chceme krátce k ní též odpověděti.

Prostředky finanční čerpá Theosofická společnost
z příspěvků členstva, a hlavně z dobrovolných darů
bohatých jednotlivců. Členy Theosofické společnosti
jsou nejvíce lidé zámožní, dámy vyšších kruhů spole
čenských.?) Každý člen ať přímo v Adyáru přihlášený
nebo skrze místní sdružení musí platiti do ústředí
adyárského.*) Za života Olcottova musila každá sekce
národní odváděti ústředí čtvrtinu všech svých příjmů,

1) Theosofická Revue, roč. XIII., str. 139.
2) Srv. Brors: „Zur Lehr und Wehr“ v časopise „Der

Sendbote“ 1913, str. 284.
3) Členský příspěvek obnáší u české sekce 12 K ročně

a 3 K zápisného.
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nyní pak musí platiti sekce za každého svého člena
asi 85 haléřův ústředí. Tyto příspěvky členské obnášejí
ročně asi 18.000 K.") Ovšem tento poměrně nepatrný
obnos nemohl by stačiti k rozsáhlé progagandě hnutí
theosofického, kdyby nebylo darů zámožných jedno
tlivců. Zajímavo jest všimnouti si aspoň některých
fakt tohoto druhu. V roce 1912 jen z Německa věno
váno bylo 40.000 marek jako dobrovolný dar účelům
hnutí theosofického v Adyáru. Při zmíněné již sbírce
v Anglii na millionovou stavbu londýnského ústředí
vybrala Besantová ve 14 dnech přes 600.000 K. Besan
tová ze svých osobních příjmů věnovala v roce 1912
na správu ústředí přes 80.000 K. Na posilnění svého
směru v Čechách věnovala Besantová roku 1914
české sekci příspěvek 600 K, jehož bylo použito na
založení trvalého „fondu A. Besantové“. Pro zřízení
vysoké školy indické (University of India r. 1907),
vedené v základním duchu theosofickém, vybrala Be
santová přes 6,000.000 K. V poslední době 2 vrchní
soudcové anglo-indičtí, jeden od vysokého soudního
dvora madraského a druhý od vysokého soudního
dvora mysorského trvale se přesídlili do Adyáru, vy
stavěli si tam každý veliký vlastní dům, jenž po jejich
smrti má se státi majetkem theosofického ústředí.
Takovýmto způsobem v posledních pěti letech území
T. S. v Adyáru se zdesateronásobilo.

Vládne tudíž adyárské ústředí theosofické velikým,
několikamillionovým jměním, a nové statisíce každo
ročně mu docházejí jako dary oddaných přátel hnutí
theosofického z celého světa. A stejně tak ohromnými
prostředky peněžnímí vládnou druhá ústředí, na př.
v Point Lomě, jak vytýká T. S. Adyár Mrs. Tingleyové
milionové jmění. A nejen ústředí, i národní sekce a
místní skupiny dostávají dobrovolné dary a shromaž
ďují poklady na zemi. Ceští theosofové na př. závistivě
sdělují,*) že „sdružení vídeňské může platiti 1200 K
ročně za nájem spolkových místnosti, protože mu bylo
již jen k tomuto účelu věnováno členkou 20.000 K.“

") Thecsofická Revue, roč. XIII. (1913), str. 77.
2) Lotus, ročník VI. str. 160.



29

Přehlédneme-li nyní krátce celé zřízení společnosti
theosofické, pozorujeme kopírování zřízení církve ka
tolické, té církve, od níž theosofové slovy chtějí se
odlučovati jako od společnosti autoritářské s názory
centralistickými a ztrnulým dogmatismem, k níž však
nevědomky se vracejí skutkem zřízení svých, vydáva
jice tak nejpádnější svědectví účelnosti i Časovosti
zřízení církve katolické. Kéž by si toho byli vědomi
všichni ti, kteří „bona fide“ přilnuli k novému proudu
theosofickému, aby prohlédli a vrátili sek matce své církvi
katolické a její nejvyšší viditelné hlavě s tou láskou
a obětavostí, s jakou hledají pravdu ve společnosti
theosofické. Oběma těmto pánům současně nelze slou
žiti, neboť cíle a snahy společnosti theosofické a církve
katolické nelze sloučiti, jak krátce naznačíme v od
stavci následujícím.

S 4. Úkol Theosofické společnosti.
Ukolem Theosofické společnosti jest boj proti

materialismu, vzpružení duchovního života na základě
společných pravd náboženských a zbudování nového
universálního náboženství budoucnosti. Vládnoucím
názorem doby byl materialismus. Proti tomuto bylo
celé hnutí theosofické uvedeno v život.") Studium
theosofických spisů nemá jiného účelu, než odvrátiti
čtenáře od škodného proudu hnutí materialistického,
upozorňujíc na vyšší názor světový, jenž uznává pů
sobení a tvůrčí moc ducha jak v přírodě, tak i v člo
věku.“)

Než jak odstraňuje theosofie materialismus? Po
ukazem na projevy tajných bytostí, projevy utajených
sil v přírodě i v člověku, poukazem na božství v člo
věku a ve všem. Neboť Theosofická společnost vy
chází z „bílé lože“,*) nauky její byly jí sděleny při
spěním „mistrů moudrosti“ „*) nlavním účelem jejím jest
uveřejnění oněch několika pravd, které byly dosud

1) Lotus, roč. XI. str. 185.
2) Procházka, „Karma“,v předmluvě.
3, Lotus XII., str. 48.
4) Lotus VÍÍ., str. 12.



30

pokládány za tak zv. „tajné vědy“,") o podstatě člo
věka a jeho vývoji, o jistých postupech zemského
vývoje, o vyšších světech. Základní naukou theoso
fickou jest učení, že vše co jest, jest pouze rozma
nitým rozrůzněním jediné, vše plnící spirituelní Byt
nosti,?) nauka o immanenci Boží. V tom právě jeví
se Sspiritualismus theosofický jako okkulfismus, jako
pantheismus materialistický a jako materialismus ma
gický, jenž neuznává Boha osobního, mimosvětového,
za to však tajné bytosti materialistické.*)

Tajná věda a studium spisů náboženských všech
dob a národů má lidstvo poučiti o jedné společné
vnitřní pravdě, jediné moudrosti božské, a tak smifiti
a vyrovnati protivy jednotlivých církevních nábožen
ství.“) Theosofie svým výrazným způsobem má půso
biti k tomu, aby víra a vědění, náboženství a poznání
vzájemně se smiřily.“) Theosofie tedy smiřuje vědu a
víru, smiřuje systemy náboženské. Jakým způsobem?
Zcela jednoduchým. Znehodnocuje vědu, zejména ev
ropského západu, která žádá positivních důkazův, a
předkládá „vědu tajnou“, „lidskému rozumu ne tak
zhola přístupnou“,“) vědu sdělenou tajnými mistry,
jichž nikdo mimo theosofické zasvěcence neviděl, vědu,
o jejiž podstatě a základu se přesvědčíme, až vyvi
neme nové duchovní orgány smyslové. Kdo by ne
viděl v tom výhodné methody, arci nevědecké, a ne
dostatku kritické zkoušky? A to přiznává na příklad
Calvari") a theosofové nemohou ani nechtějí to popírati. —
A protivy náboženské vyrovnává theosofie stejně dů
myslně. Co učí jednotlivé církve, test prý jen vnějším
obalem, a v něm skrývá se vnitřní smysl; náboženské
nauky církevní mají svůj esoterismus, společné jádro
věčné jediné pravdy, té pravdy, kterou blíže určují

1) Theos. revue Lotus X.. str. 126.
2) Lotus VÍ., str. 193.
3) Srv. Freimark, I. c., str. 27 a násl.
+) Steiner-Pražák: Háckel, světové záhady a theo

sofie, str. 1.
9) Lotus X, str. 1.
6) Viz Lotus X., str. 123.
7) Ultra 1907, str. 2.
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zasvěcencí, mistři. Z jejich středu vyšli prý všichni zakla
datelé velikých náboženství: Buddha, Zoroaster, Kristus,
Mohamed. Proto všechna tato veliká náboženství ve
svém jádru hlásají totéž. Ovšem církevnictví zastínilo
toto jádro, svými dogmaty znesvářilo lidstvo, a Theoso
fická společnost jest prý povolána, aby odstranila dogma
tismus a církevnictví, aby učila odvěké božské pravdě,
theosofii, a na jejím podkladě aby sbratřila veškeré
lidstvo.

Theosofická společnost tudíž, ačkoliv přímo ne
staví se proti žádnému náboženství, nepřímo brojí
proti všem, zavádějíc náboženský indifferentismus, od
straňujíc církevní formy náboženské a kult božstva,
a tak učí vlastně praktickému bezbožectví, atheismu.")
Theosofická snaha náboženská nevede tudíž ke spíiri
tualismu, zbožnosti a bratrství lidstva, nýbrž k magií
ckému materialismu, atheismu a egoismu. Mezi theo
sofií a křesťanstvím jest proto propast nepřeklenutelná,
pravý člen Theosofické společnosti nemůže býti pře
svědčivým křesťanem, a křesťan uvědomělý nemůže se
státi stoupencem Theosofické společnosti. S podivem
jest, jak může theosofický list napsati:?) „Kdo se věcí
více a hlouběji zabývá, sezná, že na síraně křesťanství
není ani nejmenší příčiny, aby bojovala proti tajné
vědě, že naopak tato tajná věda se s pravým křesían
stvím co nejúplněji shoduje. Kdyby se jen theologové
a učitelé náboženství pustili do studia tajné védy,
musili by v ní právě k vůli svému křesťanství samému
spatřovati nejlepší pomocnici a spolupracovnici v pří
tomné době.“ A proč tomu tak není? Odpověď tamtéž
zní: „Ovšem ale smýšlejí mnozí tbeologové zcela ma
terialisticky.“ — Tedy proto, že katolický theolog ne
může uznati nedokázané nauky tainé vědy, a že uznává
za náboženství Bohem zjevené, věčně platné, jen nauky
Kristovy, hlásané církví jeho, proto jest materialistou
a nerozumí křesťanství!

Konečně podle výroku mistra Kuta Humiho „má se
Theosofická společnost státi základním kamenem bu
—m -———

1)Srv. Busnelli, Manuale di Teosofia, parte [., str. 45,
53; parte II, str. 417 a j. — Civiltá cattolica, 1912, str. 281.

4) Theos. revue Lotus, roč. X. str. 107.
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doucího universálního náboženství lidstva“.") K tomu
tedy směřuje Theosofická společnost, aby odstranila
nynější náboženská vyznání a postavila náboženství
nové, pro všechny lidi společné, náboženství, které
formálně zavede podle požadavkův a chuti Theosofické
společnosti nový veliký vyslanec bratrstva zasvěcenců,
člen bílé lože, největší učítel lidstva. Pro příchod to
hoto nového zakladatele universálního náboženství
připravuje Theosofická společnost půdu, zřídivši za
tim účelem v poslední době zvláštní řád „Hvězdy
Východní“. Pro úplnost a zajímavost budiž učiněna
nyní zmínka o tomto učiteli a jeho předchůdci, řádu
„Hvězdy Východní“.

S 5. Veliký učitel lidstva a řád „Hvězdy Východní“.

Základem nauky o velikém učiteli lidstva jest in
dická nauka o Avatarech. Avatar t. j. „s výšin sestou
pivší“ znamená sestoupení božství ve formu individua,
tedy zjev, jenž lidem na této pláni jest objektivním,
avšak ve skutečnosti nikoliv. Ona forma nemá minu
losti ani budoucnosti, nemá co činiti s karmou. Tento
božský avatar volí pak určitá ztělesněná individua za
své nositele, a je takořka zastiňuje. Jim takto zastínění
jsou pak boddhisattvové. Největším osvícením v tomto
stavu stávají se buddhy a vstupují do nitvány, kde
se s věčným Otcem sjednotí. Kdykoliv nositel bož
ského avatara čili boddhisattva stane se „Osvíceným“
neboli buddhou, zvolen jest nový boddhisattva, nový
nositel božského ducha.

Theosofická nauka pak uznává hierarchii tako
vých nadlidských, odstupněných bytostí, které bdí nad
vývojem našeho světa a lidstva, které tvoří veliké bratr
stvo, nazývané často „bílou loží“. "Toto bratrstvo je
zdrojem velikých myšlenek, které čas od času ve světě
se objevují, a z něhož vycházejí učitelé lidstva. V čele
těchto učitelů lidstva jest „Světový Učitel“, jenž na
konci jednoho a na počátku druhého podplemene se

1) Lotus, roč. XII., str. 50.
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objevuje na zemi jako člověk v určitých individuích,
jako svých nositelích. Svět není nikdy bez učitele, bez
oné bytosti, která jej chrání a vede ke spáse. Odejde-li
jedna, skončivši své poslání, objeví se druhá, aby lid
stvo dále poučovala. Ohlédneme-li se na vývoj plemen
lidských a na vývoj rac v asijském plemeni našem,
můžeme — podle theosofické nauky — konstatovati při
počátku nové racy objevení se velikého světového uči
tele, jenž bývá označován různými jmény, za nimiž však
se skrývá vždy táž nesmrtelná bytost, individualita, Syn
Boží.

V první race objevil se světový učitel pode jmé
nem Vyasa a učil na podkladu symbolu božství —slunce.
Ve druhé race objevil se v Egyptě v osobě Tota,
jejž Řekové nazývali Hermes a který volil za symbol
božství světlo. Na to objevil se světový učitel v třetím
podplemení pode jménem Zarathustra neboli Zoroaster
a zvolil za znamení božství oheň. V době čtvrté po
znáváme velikého učitele lidstva pode jménem řeckého
Orfea, a ten zvolil hudbu za symbol božství. Konečně
v pátém podplemeni pozdravujeme velikého učitele
v osobě královského syna Gotamy Siddharty, v osobě
Buddhově. Buddha opouštěje svět předal svůj učitel
ský úřad svému bratru, kterého křesťanství nazývá
Kristem.

Naše doba a naše lidstvo blíží se svému konci,
aby učinilo místo novému pokolení, nové race lidské,
a novému kulturnímu vývoji, jenž provázen bude čá
stečným přetvořením se povrchu zemského a objeve
ním se velikého učitele světového. Tehdy zavládne na
zemi „světové náboženství“, které zcela nestranně bude
obsahovati vše podstatné a dobré každého jednotli
vého náboženství, a jehož podstatou nebude víra v dog
mata, nýbrž vědění na základě vlastní, mystické zku
šenosti o životě náboženském.

Proto nyní, ke konci páté racy a na počátku šesté,
brzo, snad v 50 letech, objeví se veliký učitel světový,
zavedeno bude světové náboženství a povstane do
konalejší lidstvo. Na tuto blízkou budoucnost nutno
se připravovati a očekávati velikého učitele.

Vzdělavací knihovna katolická. Sv. LXII.: Theosofická společnost. 3
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Za tím účelem založila Besantová dne 11. ledna
1911 v Benaresu řád „Hvězdy Východní“.') Učel to
hoto řádu jest, aby členové jednak ve vnějším světě
připravovali půdu pro příští velikého učitele světa a
upozorňovali veřejnost na nutnost jeho příchodu, jednak
aby vlastním zdokonalením stali se jeho vhodnýminá
stroji. Řád nemá nijakých stanov a jeho členové nejsou
povinni žádnými nucenými příspěvky členskými; ovšem
příspěvky dobrovolné jsou vítané a žádoucí. Rád sám
není odborem Theosofické společnosti, nýbrž sdruže
ním zcela samostatným a tudíž prislušenství k němu
není nijak podmíněno členstvím Theosofické společ
nosti, ačkoliv členové jsou všichni skoro zároveň členy
Theosofické společnosti a v čele obou společností stojí
jediná A. Besantová.

Clenstvo řádu „Hvězdy Východní“ má 4 určité stup
ně. Jsou to: Předně ti, kteří již prošli prvním „velikým
zasvěcením“ ; pak ti, kteří byli některými mistry přijati
za žáky; na třetím místě ti, kteří byli představeným
řádu zvlášť vyzváni, aby pro své určité vlastnosti pře
vzali vůdčí úlohu v řádu; čtvrtý stupeň pak tvoří ti,
kteří vstupují do řádu z vlastního podnětu, přijetím
jeho zásad. Zřízení pak řádu je hierarchické. V čele
stojí protektor, jímž je nyní Annie Besantová; pak
generální představený řádu, jímž nyní jest J. Krišna
murti; jemu ku pomoci jest generální sekretář a ko
nečně osobní sekretář. Představený řádu jmenuje v ka
ždé zemi vrchní úředníky řádové čili národní zástupce,
a tito mohou si dle potřeby zvoliti své místní zástupce
neb sekretáře. K těmto hodnostem mají však přístup
členové všichni, i stupně nejnižšího.

Řád „Hvězdy Východní“ má své zástupce již té
měř ve všech zemích a počet členův obnáší již na
12.000 příslušníků, mezi nimiž jsou i přední anglikán
ští duchovní.

Pojítkem ideovým všech členů jest uznávání 6 zá
kladních zásad, a vnějším odznakem jest stříbrná pěti
paprsková hvězda. Oněch 6 zásad řádu zní :*) 1. Chceme

1) Viz Theos. Revue, roč. XIII. (1913), str. 67. a násl.
2) Theosofická Revue, r. XIII., str. 68.
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přispěti k tomu, by v blízké době mohl veliký učitel
duchovní vystoupiti účinně ve světě. Proto chcemežíti
tak, bychom ho byli hodní a jej poznali, až přijde.

2. Chceme se snažiti stále mysliti na něho a v jeho
smyslu, dle svých nejlepších sil, plniti všechny své
úkoly a denní povinnosti.

3. Chceme se přičiniti, pokud nám toho ostatní
povinnosti dovolují, věnovati denně část svého času
práci, jež by pomáhala upraviti jeho příchod.

4. Chceme jako přední vlastnosti své povahy uplat
ňovati v denním životě oddanost všemu božskému,
vytrvalost v tom, co jest pravé, dobré a krásné, laska
vost vůči všem bytostem, zvláště k odpůrcům.

5. Chceme každý den začiti a skončiti krátkým
soustředěním se, prosíce o jeho přispění pro vše, co
konáme pro něho a v jeho smyslu.

6. Chceme dle možnosti pracovati stále s těmi,
jichž duchovní převahu cítíme. Pokládáme za svou
zvláštní povinnost, uznávati vznešenost a jí všude
v úctě sloužiti, kdekoli se projeví.

Hvězda jest symbolem budoucího učitele, jakož
psáno jest o něm: „viděli jsme jeho hvězdu na východě“,
a má členům připomínati, aby stále připravovali se na
příchod jeho a jiným jej zvěstovali. Učelu propagač
nímu slouží od r. 1913 v Berlíně vydávaný list pod
názvem „Lichtbringer“, list pro řád „Hvězdy Východní“.

V Theosofické společnosti vyvinul se tudíž v po
slední době jasný úmysl zbudovati nové náboženství,
jež by na podkladě filosofie indické se rozšířilo po
celém světě a církev křesťanskou zničilo. Duch sektář
ský, protikřesťanský v theosofii se uplatnil, apoštolové
nového náboženství jsou připravení, schází jen mocná
osoba, jež by mohla vystoupiti jako světový učitel
náboženský. A tuto osobu theosofičtí blouznivci hle
dají, připravují a do svých úmyslů zasvěcují.

Kdo jest tedy neb bude oním velikým učitelem
světovým ? Bude to člověk s lidskými názory a mocí,
čí Bůh kosmickou silou obdařený ? Bude to člen osví
cené nadlidské hierarchie lidstva minulého, nebo polo
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bůh — poločlověk ? Má býti považován za nové vtělení
některého dřívějšího světového učitele, neb zakladatele
náboženství na př. Ježíše Krista? To jsou otázky bez
účelné, na něž jest odpověď neurčitá. Besantová sama
vyznává, že jest Ihostejno a předčasno hádati se o to,
kdo jím bude; řád „Hvězdy Východní“ prý neříká,
který učitel má přijíti; lidé mohou jej nazývati různými
jmény a mohou míti rozličné názory o tom, jaké místo
zaujímá v hierarchii duchovních bytostí; avšak s urči
tostí učitel veliký světa v brzku se dostaviti musi, to
jest pevné přesvědčení Besantové a theosofů. Veliký
ten učitel přijme některou lidskou nádobu jako kdysi
přijal Ježíše z Nazareta a učinil z něho Vykupitele,
Krista; kdo však jest k tomu účelu dnes vyvolen?
Nádobou vyvolenou zdál se býti podle svých vlastností,
Leadbeaterem pozorovaných, syn Dra. Hooka, jemuž
bylo dáno jméno „Orion“. Avšak nezdál se býti ještě
vyvoleným, a zrak Besantové a Leadbeaterův padl na
jiného vhodného jinocha, Inda Krišnamurtiho; ten zdá
se býti nádobou vyvolenou světového učitele, a proto
dostává významné jméno Alkyone.

Otec Alkyonův, podle theosofů nynějších slabomyslný, jménem Naraniah, Ind, stal se též členem
Theosofické společnosti a na žádost Besantové dal jí
své syny Krišnamurtiho a Mizru na vychování. Hoch
přilnul k Besantové a Leadbeaterovi jako k rodičům;
v poslední však době Naraniah na popud stoupenců
Tingleyové v Indii žádal o vydání svých dětí, což Be
santová odepřela. Vznikl soudní spor, v němž nejvyšší
soudní dvůr madraský obžalované osvobodil a všechna
obvinění, zejména proti Leadbeaterovi čelící, uznal za
bezpodstatné a úmyslné lži, žalobce pak odsoudil k ná
hradě soudních výloh, čímž zrušil rozsudek první in
stance, kde Besantová byla odsouzena k vydání dětí.
Z konečného rozsudku právního zavládla mezi theosofy
veliká radost, avšak se stanoviska morálky sotva lze
schvalovati oddalování dětí od vlastního otce jejich.
Tento KriŠnamurti, nyní 18letý jinoch, jest od mno
hých považován za nositele ducha Kristova, za budou
cího velikého učitele světa, jemuž řád „hvězdy Vý
chodní“ upravuje cestu. Za účelem tím vychováván
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jest Krišnamurti čili Alkyone ve všech mysteriích a
musí prodělávati všechny stupně zasvěcení a duchov
ního vývoje, podrobovati se zkouškám, zdali bude
s tak veliké úkoly učitele lidstva. Alkyone obdařil svět
již také svým prvním plodem ducha, „U nohou Mistra“,
jehož řád „Hvězdy Východní“ velice si váží. Avšak
theosof Raatz v časopise svém „Theosophisches Le
ben“ praví o knize Alkyonově, že ve skutečnosti jest
jen novým zpracováním pojednání, uveřejněného před
více lety v časopise Blavatské „Theosophist“ a pře
loženého též do němčiny. Nepodává tudíž první kniha
velikého světového učitele nic nového, jest pouhým
plagiátem. A autor knihy bude rovněž tak novým svě
tovým učitelem ? Kdo ví, obstojí-li dlouho Krišnamurti
ve své zkoušce na světového učitele! A neobstojí-li ?
Pro ten případ je tu ještě Orion a připraveni i jiní
v záloze.“) Ostatně připouští se, že nemusí volba pad
nouti na člena Theosofické společnosti; hlavní jest pří
chod velikého učitele, ostatní věci jsou vedlejší. Avšak
což když veliký světový učitel se vůbec nedostaví ?
V tom případě, praví osobní sekretář Krišnamurtiho
prof. Arundale,“) rozumný člen řádu našeho nepocití,
že byl nějak zklamán ve své nejsvětější víře, neboť
zbude mu vědomí, že se snažil některé z dítek Otce
přivésti blíže k jejich věčné domovině.

Hle, naděje v budoucího učitele lidstva a víra řádu
„Hvězdy Východní“ v něho! Jak snadno tyto naděje
a víra mohou zklamati, a podle přesvědčení a víry
katolické zcela jistě zklamou; kéž by čienové „Hvězdy
Východní“ nahlédli již nyní tento klam a obrátili zraky
své ke hvězdě, jež vedla nepředpojaté mudrce vý
chodní do Betlema k velikému učiteli světa; kéž by
i naši mudrci zašli o svátcích vánočních k jeskyni
betlemské, uznali božského svého Učitele a jemu jedi
nému cestu upravovali ve světě i v srdci svém, po
Bohu a pravdě toužícím.

1) Srv. Freimark, Geheimlehre u. Geheimwissenschaft,
str. 97.

2) „Lichtbringer“, roč. I. (1913), str. 9. a násl.
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S 60.Ceská theosofická spo'ečnost.')

Vše, co o Theosofické společnosti bylo dosud
řečeno, nalézáme též v České theosofické společnosti
v měřítku malém. Český theosofický spolek děkuje
za původ svůj mladému horlivému theosofistu Aloisu
Kochovi.*) Kolem něho shromáždili se první theoso
fičtí nadšenci a- spojili se dne 28. září 1897 ve spolek,
jehož účelem bylo studium nauk theosofických a ší
ření zušlechfujících názorů světových. Prvním rokem
měl spolek 29 členův a výbor tvořili pánové: Koch,
Kopecký, Kuneš, Kubásek, Draželák, Hauner, Procházka,

vagr, Pícha; schůze konávaly se v kavárně Union.
Naši theosofové po příkladu jiných vystihli též

nutnost vlastního tisku, a tak hned v roce 1897 za
ložen byl český theosofický časopis „Lotus“, jehož
redakci první rok vedl B. Pícha, potom A. Koch,
který ji řídil až do své smrti r. 1904.

Po způsobu jiných theosofických sdružení jal se
i český kroužek konati časté schůze členské s před
náškami a přednášky veřejné, k nimž zval cizí řečníky.
Tak již v prosinci r. 1898 přednášel v Praze nejzna
menitější theosofický pracovník evropský, zmíněný již
Dr. František Hartmann, „o theosofii a posmrtném
stavu duše lidské“.*) Na jaře pak r. 1900 přednášel
tu druhý theosofický pracovník německý, Edwin Bohme,
o zmrtvýchvstání.

Než novému hnutí nelze v prvních letech přiznati
mnoho zdaru. Clenstvo kolísá a jest roztroušeno po
celých Čechách. Roku 1901 má kroužek pouze 25 členů,
a po Gleté práci 42 členy. Avšak nad takovým zjevem
theosofové nezoufali a pracovali tím usilovněji na vnitř

1) Stať tato sestavena podle spolkových zpráv, uveřejně
ných v časopise Lotus a Theos. Revue.

2) Alois Koch, nar. se r. 1860 v Dolním Bousově, studoval
reálku v Mladé Boleslaví a v Hradci Králové; vstoupil pak do
státní služby poštovní v Liberci, později v Praze, kdež v hod
nosti c. k. poštovního officiála zemřel 16. září 1904. (Lotus,
roč. VII., str. 304.)

5, Za své zásluhy o hnutí theosofické jmenován byl Hart
mann na valné hromadě r. 1901 prvním čestným členem České
theosofické společnosti.
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ním zdokonalení malého jádra. Tak i v České theo
sofické společnosti zakládá se r. 1903 odborná knihovna
okkultisticko-theosofická, hlavně z darů příznivců, k níž
později zhotoven katalog a všem členům i příznivcům
zaslán, aby každý mohl si vypůjčiti knihu, po níž
touží, a tak se vzdělával. Knihovna tato v počátku svém
r. 1905 obohacena byla cenným odkazem Dra. Emila
Kohna, advokáta v Říčanech, jeňž daroval spolku theo
sofickému v Praze všechna svá díla theosofická, orien
tální a věd příbuzných, celkem 200 objemných svazků.

Po smrti zakladatele kroužku a redaktora Lotusu
Aloise Kocha převzal zatímně předsednictví i redakci
spolkového časopisu člen výboru V. Procházka. Při
valné hromadě v prosinci r. 1906 pozorujeme nové
vzpružení: Předsedou jest zvolen opětně V. Procházka,
místopředsedou Bedrníček, jednatelem Božetěch Pražák,
knihovníkem Přibyl; mimo ně pak jsou členy výboru
ještě Hauner, Maixner, J. a A. Geislerové. Při téže
valné hromadě ustanoveno bylo vydávati letáky theo
sofické, jež by měly za úkol poučovati a seznamovati
českou veřejnost s hlavními pojmy theosofickými a
s celým hnutím theosofickým. Téhož roku nastává též
změna v redakci spolkového listu i obsahu. Od roč
níku IX. vede totiž redakci J. B. Chlumský, časopis
dostává název „Theosofická Revue Lotus“ a po roce
název „Theosofická Revue. Věstník Theosofického
spolku v Praze“. V obsahu pak listu zavedeny 1907
nové rubriky pro zptávy domácí i cizí a pro infor
mační přehled časopisů theosofických, v čemž bohaté
vědomosti své uplatňoval Dr. B. Pražák, od r. 1907
sekretář Ceské společnosti theosofické a od r. 1908
spoluredaktor spolkového věstníku.

Na valné hromadě dne 25. března 1908 mimo
jiné jednáno o utvoření „České sekce theosofické spo
lečnosti“ a výbor pověřen vypracováním příslušných
stanov. Vypracované nové stanovy zadal pak výbor
c. k. místodržitelství k úřednímu schválení, které
na základě výnosu c. k. ministerstva vnitra ze dne
28. srpna r. 1908 změnu stanov 1názvu spolku v „Če
skou společnost theosofickou“ v plném znění povolilo.
Tím utvořena byla samostatná Theosofická společnost
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v Čechách a připojena k mateřské mezinárodní spo
lečnosti theosofické s ústředním sídlem v Adyáru
v Indii. Stanovy sekce obsahují též články o zřizování
odborů společnosti ve všech zemích předlitavských
našeho mocnářství, je-li v místě aspoň 7 členů
společnosti. Tímto rokem (1908) vzdává se Procházka
předsednictví a od té doby jest předsedou Jan Bedr
niček; společnost měla tehdy celkem 88 členův a
knihovna 640 svazků.

Rok 1909 znamená značný pokrok. V tomto roce
stoupl počet členův o 41, tak že po odečtení 5 vy
stouplých měla společnost již 124 členy; knihovna pak
v tomto jediném roce rozmnožena o 156 spisův. I ve
vnitřním životě spolkovém učiněn pokrok. Správní vy
bor totiž rozdělil ideovou činnost spolkovou v 7 pra
covních odborů, jež byly potvrzeny presidentkou společ
nosti Besantovou; jsou to se svými zástupci odborytyto:
1. okkultismus, řídí Dr. B. Pražák; 2. mystika, řídí

J. Bedrníček; 3. filosofie a věda, K. Třešňák; 4. ná
boženství, L. Přibyl; 5. ethika, J. Skokan; 6. aesthetika,
prof. Vrťátko; 7. psychismus, obstarává inženýr R.
Hambalík.

V těchto intencích pracuje společnost v letech
následujících až do r. 1913. Vydává časopis a občasné
přílohy jeho, a svým nákladem vydává základní díla
theosofická, koná četné schůze a přednášky členské,
debatní i poučné, pořádá cykly přednášek pro Širší
obecenstvo, aspoň jednou do roka volá slavného theo
sofického adepta Dra. Rudolfa Steinera k veřejným
přednáškám, obohacuje svou odbornou knihovnu stále
novými spisy českými i cizojazyčnými, sbírá horlivě
dary a příspěvky k účelům spolkovým. A tak jeví se
nám v roce 1912 Česká společnost theosofická
takto: Pro tento správní rok. zvolen byl výbor
tento: Předsedou J. Bedrníček, sekretářem Dr. Pražák
a náměstkem sekretáře Václav Procházka. Dále pak
pánové a dámy: Adámek, Pechmann, Přikryl, Třešňák,
Vrťátko, Skokan, Hauner, inž. Kiesewetter, prof. Klement,
paní Friedlová, Hanausková, Urbanová a slečna B.
Přeiferová; revisory účtů V. Nedvěd a J. Došel. Členů
bylo koncem r. 1911 v 7 ložích 152. Během r. 1911-12
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však vystoupili z výboru pánové: Adámek, Hauner,
Kiesewetter, Pechmann a Dr. Pražák; ze členstva též
mnozí vystoupili, neboť zpráva výroční za rok 1912
čítá nově přistouplých členů 31, všech však pouze 152,
tedy jako v roce 1911. Spolkový časopis tohoto roku
ztratil oba své redaktory, po několik měsíců pak ne
vycházel, až ročník XIII. začíná opět vydávati v roce
1913 sám předseda Bedrniček. Pro vnitřní tozpory
a neutěšené finanční poměry vydává v posledních dvou
letech svůj časopis velmi nepravidelně a obsahově
chudičký ; společnost ztratila své nejlepší pracovníky
a jen energickou podporou několika členů zachovává
svou existencí spolkovou, připravujíc opětně změnu svých
stanov. Knihovna obsahuje koncem roku správního 1912
celkem 1051 svazků, a to 866 knih a 185 časopisů,
nejvíce německých, totiž 532, dále 371 českých, 99
anglických, 48 francouzských, 6 latinských, 3 italské,
1 ruský a 1 španělský. V čítárně bylo vyloženo 13
časopisů theosofických v různých jazycích a 10 časo
pisů příbuzných směrů, t. j. spiritisuckých a okkulti
stických.

Při přednáškách působili dosud nejvíce: V. Pro
cházka, Bedrníček, Dr. Pražák, Třešňák a Přikryl, zdam
pak známá okkultistka pí. Moudrá.

Při valné hromadě konané dne 27. října 1912 byli
do výboru nově zvolení: Dr. Krkavec (za dočasně od
stouplého Dra. Pražáka), Fr. Dvořák, Fr. Sochůrek, Fr.
Vodrážka.

Aby Česká společnost theosoiická byla věrným
obrazem theosofického hnutí světového, musíla i v ni
nastat: roztržka. Nedá se upříti, že vliv Steinerův
na Českou theosofickou společnost byl směrodatný
a že nejlepší pracovníci čeští v theosofii byli nadše
nými jeho ctiteli a překladateli.

Vyloučení Steinerovo z Theosofické společnosti
pro jeho zřejmý odpor k novému řádu „Hvězdy Vý
chodní“ nemohlo zůstati bez účinku na jeho stoupence
i v Čechách. V důsledku toho také mnoho členův, a
fo i nejzasloužilejších, jako na př. Iřešnák a Přikryl,
bylo nuceno vystoupiti z České theosofické společ
nosti z jara 1913. Výbor byl nucen svolati plenární
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členskou schůzí na 9. března 1913, aby různá stano
viska se vysvětlila a smír opět nastal. Ovšem za ny
nějších poměrů v I[heosofické společnosti adyárské
nemožno dosáhnouti svornosti a „bratrství“ ani mezi
152 členy českými. Česká Theosofická společnost roz
dělila se též skutečně ve dva společky; jeden zůstal
věren Besantové, ztratil však mnoho svých nejlepších
bývalých členův. Tito pak přiklonili se plně ke směru
Steinerovu, a založili si právě českou odbočku jeho
„Anthroposofické společnosti“.

Vedení v dosavadní České theosofické společnosti
převzal nyní pan Bedrníček, kdežto dosavadní velmi
činný sekretář Dr. Pražák společnost nadobro opustil,
aby věnoval své síly anthroposofismu českému podle
směru Stein :rova.

Přehlédneme-li nyní hnutí theosofické v Čechách,
konstatujeme v něm vše, co ve společnosti theoso
fické celé: Hlásané bratrství všech lidí slovy, avšak
mezi členy samými nepřátelství a nesvornost; hlásanou
největší volnost názorů náboženských, avšak ve sku
tečnosti vylučování členů, kteří nevěří v nového veli
kého učitele světa z Indie; slovy zdůrazňované srov
návací studium náboženské, v praksi však protežované
studium spisův okkultistických a nekřesťanských; slovy
vynášenou vlastní mystickou zkušenost duchovní, ve
skutečnosti však nikým nedosaženou.")

Není divu, že česká inteligence zůstává celkem
Ihostejnou k hnutí theosofickému, že ti mystikové a
lidé dobré vůle, kteří v theosofii hledali splnění svých
duchovních tužeb, zklamáni opět odcházejí. Ne v theo

1) Do nedávna byl Steiner veleben jako vědec první
třidy, jako pravý theosof a chráněnec „božských mistrů“, od
nichž mnohou nauku čerpal. Nyní však ztratil svou slávu, jeho
spisy jsou pouhým individuálním zpracováním určité části nauk
theosofických za pomoci některých více nebo méně authenti
ckých zlomků z různých okkultních učení západních, přístup

ných též jinak literárně KAZ vzdělanémučlověku Vyprávémookkultní„svrchovanosti“a „neomylnosti“DraSteinera
postrádají naprosto vší rozumnosti OD a jsou pouze oblíbeným
předmětem „víry“ určité třídy jeho nesoudných (!) stoupencu.
(Viz Theos, "Revue, r. XIII. (1913), str. 83.) Ale neplatí totéž
o Besantové a jejích stoupencích ?!
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sofii, nýbrž v ideálech křesťanství, ne ve společnosti
moderních theosofů, nýbrž v křesťanské společnosti
apoštolů, mučedníků, světcův a světic, ne v osobním
kultu Blavatské a Krišnamurtiho, nýbrž v úctě Spasitele
v Nejsvětější Svátosti a v úctě Neposkvrněné Matky jeho
dojde hluboká křešťanská duše svého štěstí, pokoje a
nadšení.

HLAVA II.

Přední osoby v Theosofické společnosti.
Theosofická společnost podle výroku theosofů ')

bude vždy jen tím, čím ji miti chtějí její členové; avšak
— dodáváme — členové chtějí to, co chtějí vůdcové.
Abychom posoudili Theosofickou společnost, nutno
nám seznámiti se s charakterem jak zakladatelů, tak
předních vůdců společnosti. Z té příčiny pojednáme
nyní o zakladatelích Theosofické spoiečnosti a pak
o jejich pokračovatelích.

S 7. Helena Petrovna Blavatská, zakladatelka
Theosofické společnosti.

Duší "Theosofické společnosti a jedním z nejzají
mavějších zjevů minulého století jest bez odporu
Helena Petrovna Blavatská.*) Životopis této duševní
individuality — podle spisů theosofických“) — roz
prostírá se přes mnohá znovuvtělení, která našemu
pozorování ovšem zůstanou nepřístupna. Vypravuie Se,
že se narodila den po smrti jisté vážené paní, která
předpověděla svou smrt a sdělila, že se hned na to

1) Ceská theosofická revue Lotus, roč. X., str. 123.
2) Viz mezi jinými: Hartmann, „Z mých vzpomínek“

v Lotusu. Sinnett, „The occult World“ a „Incidents in the
life of Madame Blavatský“. Busnelli, „Manuale di Teo
sofia“, p. 2., str. 4—22. Oehl, „Moderne Theosofie“ v časop.
„Der Aar“, roč. III. zvláště pak Grand maison, „Le lotus
bleu“ a Hans Freimark, „H.P. Blavatsky“, v Lipsku1906,
pak jeho „Moderne Theosophen und ihre Theosophie“ v Lipsku
1912 a „Geheimlehre und Geheimwissenschaft“ tamže r. 1913.

3) Lotus, roč. I., str. 97.
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zase vtělí; vtělení mělo býti v Blavatské, proto prý
tato jako dítě samovolně ráda navštěvovala hrob oné
dámy. "Tvrdí se také, že ve vtělení dřívějším byla
Indein. Než zanechme těchto a podobných bájí a při
stupme k dějinným zprávám o H. P. Blavatské.

H. P. Blavatská narodila se dne 31. července 1831
v Jekaterinoslaví v jižní Rusi. Otcem jejím byl generál
Petr z Hahnů a matka, rodem Fadévová, byla neteří
tajného rady Ondřeje Fadéva a princezny Heleny
Dolgoruké. Matka jí záhy zemřela při porodu druhé
dcerušky své Věry, a malé děti odkázány byly na ne
pravidelnou výchovu cizí. Helenka nejevila nikdy chuti
k učení; nejraději projížděla se stepí na neosedlaném
kozáckém koni a k vychovatelkám byla neposlušnou
a umíiněnou. Jinak zase jevila sklon k mysticismu a
fantastičnosti. Vše ji silně rozrušovalo a přivádělo
k výbuchům vášně i k chorobné křeči. V příbuzen
stvu a v okolí jejím věřilo se v bytostí duchové a
pěstoval se spiritismus. Blavatská od mládí byla po
važována za medium a jasnovidku, a to až do 25. roku.
Ve 12. roce psala automaticky pod vlivem zemřelé
příbuzné spoustu manuskriptů, avšak po nějakém čase
se ukázalo, že domněle zesnulá dosud žije, a Bla
vatská se tudíž klamala. V takovém abnormálním pro
středí vyrůstala bez jednotné náležité výchovy vý
střední individualita malé Jelenky Hahnové.

Kdysi domlouvala vychovatelka vzdorovité cho
vance a prohodila, že při takovém počínání ani se
nevdá, že by ji ani starý generál Blavatský nechtěl
za ženu; slečna Hahnová však si umínila, že ukáže
vychovatelce opak. Vynasnažila se a v krátkém čase
přivedla vše tak daleko, že GOletý generál Blavatský
požádal o její ruku, ač ji bylo teprve 17 let. R. 1848
byla siavena svatba šťastných snoubencův. (Ovšem
manželské štěstí nemělo dlouhého trvání. Když sta
řičký manžel hlásil se ke svému manželskému právu,
jeho něžná choť rozčilila se tak, že stříbrným svícnem
srazila ho k zemi a v temné noci uprchla na koni,
domnívajíc se, že muže zabila. Tak po tříměsíčním
manželství opustila mladá Blavatská svého muže a vy
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dala se na dobrodružné cesty jako neporušená panna,
jak o sobě později s chloubou prohlašovala.

Následující léta života H. P. Blavatské až do r. 1873
nejsou zcela řiistoricky osvětlena, ježto jsme tu od
kázání na sdělení její, jež jsou často nejasná neb
pravdě nepodobná. Dle zpráv jejích a přátel můžeme
konstatovati krátce asi toto: Po svém útěku odebrala
se v přestrojení do Cařihradu, odtud do Egypta, pak
přes Recko do Paříže. Tu seznámila se s jistým
magnetisérem, jenž v ní odkryl výtečnou somnambulu
a chtěl ji získati pro své pokusy. Než Blavatská ne
dala se upoutati, odcestovala opět z Paříže do Lon
dýna a odtud do Ameriky, kterou z veliké části pro
cestovala. Po 10 letech navrátila se opět do Ruska ke
své sestře do Pskova. Tam pak rozvinula značnou
činnost spiritistickou, až upadla v duševní chorobu
a přijala fixní ideu o svém „druhém já“ jakožto by
tosti vyslané duchy. V roce 1863, pozdravivší se opět,
opustila Rus a odebrala -se do Italie. Tvrdila, že
s Garibaldim bojovala u Mentany a že byla raněna;
možno Souditi, Že ve své nenávisti proti papeži a při
své výstřední povaze přestrojila se za muže a bojo
vala v řadách Garibaldiho, aspoň ještě po mnoha
letech ukazovala Olcottoví jízvu od poranění šavlí.
Když se zotavila, odcestovala do Indie. Mezi rokem
1807—170jest její pobyt zahalen v temno, jež pronik
nouti nedovedli ani přátelé, ani nepřátelé její. Konečně
r. 1870 objevila se v Kairu, a založila tu spiritistický
kroužek zvaný „Société spirite“, který však neměl
pro objevené klamy dlouhčěho trvání. [ vypůjčila si tu
Blavatská od paní Coulombové na cestu peníze a
odešla přes Palestinu do Oděsy k příbuzným. Nezů
stala však v otčině dlouho. Opět vydala se na cesty,
nejprve do Paříže, odtud pak r. 1873 do Ameriky,
kdež se usadila na delši dobu v Novém Yorku.

Na všech těchto svých cestách, jež konala po
více než 20 let, vyhledávala Blavatská horlivě kroužky
okkultistů a spiritistů, pověrečným a tajným naukám
neúnavně se učíc od zasvěcenců různých krajin a
náboženských vyznání. Těmito cestami a studiemi
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osvojila si nejen znalost několika řečí, nýbrž i hojnou
zásobu nejrozmanitějších pojmův okkultistických a ná
boženských, jak je sledovati lze v jejích spisech. Zá
roveň však vzniká u Blavatské myšlenka, že ona jest
duchy, neb — jak později se představy vytvořily ve
společnosti theosofické — tajnými mistry vyvolena,
aby tajnou vědu lidstvu sdělovala a společnost k tomu
cíli založila. K úkolu tomu byla prý připravována
zvláště v oněch tajeplných letech 1867—1870. Podle
soukromého sdělení leželo prý po tu dobu její tělo
v Tiflisu v takovém stavu, že jen Časem přišlo k vě
domí, za to její duševní „já“ vedlo prý samostatný život
v Tibetu, kde bylo od zasvěcenců vyučováno. V této
myšlence zakládala též v Kaitu zmíněný kroužek.
Mistři také byli toho příčinou, že odešla do Ameriky
a založila tam Theosofickou společnost. Theosofické
podání líčí celý průběh asi takto: „Bílá lože“ bdí stále
nad duchovním vývojem lidstva a Čas od času způsobuje
nová duchovní hnutí k zdokonalení lidstva. Když v této
loži byla přetřásána otázka, jak by nový duchovní
výron XIX. století měl býti zahájen, ukázalo se, že se
mínění mistrů různí. Konečně nabídli se dva z nich
za obět, by Theosofická společnost mohla býti zalo
žena; byli to mistři známí pode jménem Morya a Kut
Humi. Na to bylo bratry v „Bílé Joži“ usneseno založiti
Theosofickou společnost. Jejím vůdcem vyvolili pak
mistři Blavatskou. Blavatská tedy — dle theosofického
podání) — byla zvoleným vyslancem „Bilé lože“,
a Theosofická společnost jest výsledkem dobře pro
myšleného plánu mistrů, kteří neustále nad ní bdí a
více nebo méně činně účastní se v jejím vedení.

Těmito mistry byla Blavatská vybídnuta v Paříži,
aby šla do Ameriky. — Blavatská tedy odchází do
Ameriky s myšlenkou založiti společnost k pěstováni
okkultismu spiritistického na popud bytostí spiritisti
ckých. Až dosud zůstává Blavatská na poli spiri
tismu, proto v New Yorku vyhledává kroužky spi
ritistů; v těchto kroužcích poznává Olcotta a později
Judgeho, proto zakládá „Spiritual Scientist“, orgán,

1) Srov. Theos. Revue Lotus, roč. XII., str. 49—50.
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jenž měl podávati vědecké odůvodnění medijních
zjevů.

Na myšlenky další uvedl Blavatskou anglický po
divín Felt, veliký znalec nejstarších kultů náboženských,
zejména egyptského. Jeho vlivem obrátila Blavatská
pozornost svou více ke srovnávacímu studiu nábožen
ství všech dob a zemí a k tajným silám psychickým
v člověku. Pro pěstování těchto otázek založen byl
Blavatskou „Miracle Club“. Když však nenalézal
mnoho přátel, byl r. 1875 zrušen, založena společ
nost nová a k jejímu programu přidáno též všeobecné
bratrství lidstva. Tak objevily se spolu již 3 zásady
společnosti, která však potřebovala ještě vhodného
jména. Olcott nalezl k tomu účelu ve slovníku kon
versačním jméno theosotie. Tak objevila se Theoso
fická společnost jako důsledek dosavadní Činnosti
Blavatské. Jako evangelium pravdy podala Blavatská
v této době pobytu v New Yorku své společnosti

první hlavní svou kompilaci: „Isis unveiled“ (OdhalenáSIS).
V téže době uzavřela Blavatská za příčinou příjmu

druhý sňatek manželský Ss Armenem Betanellym,
ačkoliv první její sňatek s Blavatským nebyl zrušen
a muž její dosud žil. Podmínkou však druhého sňatku
učinila Blavatská, že bude užívati i nadále svého
jména a že Betanelly nebude žádati plnění manželské
povinnosti. Když pak Betanelly nechtěl dostáti druhé
podmínce, dala se Blavatská rozvésti, načež Žila ve
společné domácnosti s Olcottem.

Jak již v dějinném přehledu Iheosofické společ
nosti bylo připomenuto, odebrala se Blavatská r. 1879
s Olcottem do Indie, kdež byla radostně přivítána.
Jsouc ve spojení se společností Hindů Aria Samádži,
která podobně jako Theosofická společnost propago
vala bratrství lidstva, nalezla přístup do kruhů Hindů.
Tu měla bohatou příležitost působiti ve svých inten
cích. Zahloubala se do studia náboženské filosofie
indické, přijala mnoho nových myšlenek, tam mění se
její představa „mistrů“, kteřístávají se „mahatmy“, za
svěcenci, bytostmi nadlidskými, jež sídlí ve vnitřním
Tibetu a jen zcela výjimečně a tajemně se zjevují



48

svým pokročilým žákům. V Madrasu nastává již dříve
zmíněná tajemná korespondence s mistry a okkultní
zjevy. Víme ovšem, jak o těchto dopisech se vyslovila
anglická společnost pro psychické badání. Buďtež při
pomenuty jen dva zázraky jasnovidky Blavatské. Jed
noho dne nalezl Olcott v pokoji, jenž před několika
minutami byl prázdný, dvě vásy květin, dar to „ma
hatmy“. Olcottova radost byla nesmírná, ale Hodgson
mu ji pokazil. Ten prozkoumal místo a nalezl okno
pokoje přeměněné na skřínku, v níž byly ony nádobky
s květinami; paní Coulombová pak tvrdila, že nádobky
ty koupila sama, což Blavatská popírala. Podle udání
Coulombové odebral se Hodgson do Madrasu k ob
chodníku Sacciolovi a tam Konstatoval zápis: „25.
května 1883 pár japonských vás květinových odesláno
pani Coulombové.“ A hle, 26. května objevily se ony vásy
ve skřínce pokoje theosofova a bodrý plukovník si
poznamenal v denním zápisníku: „překrásný zjev ok
kultní“ |

Jiný zajímavý úkaz vypravuje Sinnet. Sekretář in
dické vlády v Simle p. Hume dával hostinu, jíž byla
přítomna též Blavatská. Při hostině přišla řeč také na
okkultní projevy. Při tom otázala se Blavatská paní
Humeové, nemá-li nějakého přání. Po krátkém zdráhání
projevila paní Humeová přání, že by ráda ziskala
zpět malý šperk, který před časem neopatrně předala
jisté osobě a který se ztratil. Pani Blavatská žádala
popis onoho šperku, slibujíc, že snad cestcu okkultní
bude moci o něm se dověděti. Na to paní Humeová
popsala přesně šperk — drahocennou jehlici S per
lami. Blavatská vzala medailku, uřetízku jejích hodi
nek visící, zabalila ji do papíru a vstrčila do kapsy
pravíc, že doufá, že do večera bude jehlice nalezena.
Ke konci hostiny poznamenala, že jí zmizela z kapsy
ona medailka, a za nedlouho oznámila, že jehlice bude
nalezena, ale ne v domě, nýbrž v zahradě. K večeru
tvrdila, že spatřila padati onu jehlici do Křoví v za
hradě. Hned nastalo hledání v zahradě, a ku podivu
všech přítomný Sinnet nalezl obal, do něhož před ne
dávnem zabalila Blavatská svou medailku, a když jej
rozbalil, objevila se hledaná jehlice. Tato událost vy
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volala značný rozruch, noviny se o ní rozepsaly a po
kládána byla za dokázaný zjev okkultní, za zázrak.

Než na neštěstí Hodgson přišel k důsledkům zcela
jiným, zkoumaje tuto událost. Zjistil, že paní Humeová
z neopatrnosti tuto jehlici odevzdala s jinými Šperky
osobě třetí, a že tato osoba všechny obdržené šperky
předala Olcottovi. Olcott sice tvrdil, že se nepamatuje,
že by byl s oněmi šperky dostal též zmíněnou jehlici,
avšak Hodgson zjistil, že nedlouho potom Blavatská
dala klenotníku Hormusjimu k opravení drahocennou
jehlici, a klenotník potvrdil, že jehlice ta. kterou Bla
vatské spravoval, úplně se shoduje s popisem jehlice,
jež se tajemně objevila v Simle. Tudíž o intervenci
vyšších sil neb bylostí aní v tomto případě nešlo.

Hodgson na základě osobního šetření všech uvá
děných divů Blavatské pronesl přísný soud, podle
některých poněkud jednostranný,") o divech okkultních
Blavatské, soud, který přijala za svůj anglická společ
nost pro psychické badání: „Nepozorujeme v ní ani
mluvčího skrytých mistrů, ani pouze obýčejného dobro
druha; myslíme, že si získala právo na trvalou pa
mátku jako jedna z nejdokonalejších, nejchytřejších a
nejzajímavějších podvodnic v dějinách.“*)

V době kritické odebrala se Blavatská v průvodu
Dra. Hartmanna a jedné společnice do Evropy do
Neapole, kdež bydlela dva měsíce v Torre del Greco
na úpatí Vesuvu, odtud pak odebrala se do Wůrz
burku, kdež bydlela s dávnou přítelkyní a společnicí
hraběnkou Wachtieistrovou a pracovala na svém díle
„Odhalená Isis“ a „Tajná věda“. Pobyla též nějaký
čas v Paříži, kdež snažila se získati pro své plány

1) Hodgson počínal si předpojatě, viděl v Blavatské agi
tátorku ruskou proti Anglii, zkoumání dálo se za nepřítomnosti
Blavatské a ponejvíce podle udání Coulombové. Srv. Frei
mark, Moderne Theosophen und ihre Theosophie, str. 18 a
19. — Stanovisko interessentů k zjevům okkultním jest různé:
jední všechny projevy považují za podvody a klamy, jiní při
pouštějí účinek tajných psychických sil, jiní konečně dovolá
vají se intervence bytostí, af již se jmenují duchy nebo mistry
a mahatmy. Srv. též následující řádky této práce.

; >% Report on Phenomena connected with "Theosophy,str.
Vzdělavací knihovna katolická. Sv. LXII.: Theosofická společnost. 4
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Solovjova, jenž však ji netaktně zradil a jejích intim
ních dopisů zneužil. Navrátila se později ještě jednou
na krátký čas do Indie, většinu však svého pozdního
života ztrávila v Londýně.

Odtud inspirovala celé hnutí theosofické, jemuž
zatím s nadšením se oddali četní ctitelé a žáci její,
tam získala pro ideje theosofické Annii Besantovou, tam
dokončila svá díla literární, odtud řídila a dopisovala
do předních listů theosofických.

Vedle zmíněné již knihy „Odhalená Isis“ („Isis un
veiled“) jest hiavním dílem Blavatské trojdílna „Tajná
věda“ („The secret doctrine“). Jakýmsi výtahem z „Tajné
vědy“ jest dílko „Klíč k theosofii“ („The key to Theo
sophy“); konečně je tu její poetické dílko „Hlas mlčení“
(„The voice of silence“). Při svých naukách odvolává se
Blavatská též na knihu „Dzyan“, kterou však mimo ni
žádné Jidské oko nikdy nespatřilo. Z listů theosofických
řídilaBlavatská časopis londýnských theosofů „Lucifer“
a psala články pro pařížský „Lotus“, madrasský „Theo
sophist“, a new-yorkský „Path“, časopisy to theosofické,
jimž sama vzniknouti dala.

Přes všechny překážky a nepřízeň, při otřeseném
zdraví pracovala Blavatská na svém díle neúnavně
dnem 1 nocí, od 6. hodiny ranní až do půlnoci;
vykonavší dílo podivuhodné a zajistivši trvání své
společnosti, zemřela v Londýně dne 8. května 1891.
Velikou ženou, světicí a messiášem novověkého lidstva
jest Blavatská v očích theosofických nadšenců, kteří
také památku její každoročně 8. května oslavují způ
sobem okázalým, slavností „bílého lotusu“.

Přehlédneme-li život a působení Blavatské, můžeme
krátce úsudek svůj shrnouti ve větu: Blavatská byla
ženou velikého nadání a podivuhodné vytrvalosti, ženou
mnohých zkušeností a obsáhlé sečtělosti, při tom však
vinou okolností ženou krajně uminěnou, výstřední fanta
ste, nanejvýš rozervanou a hysterickou. Vlastnosti tyto
obrážejí se nejen v celém jejím životě, nýbrž iv jejích
spisech, jak několika rádkami nastíním.

Blavatská od malička vyrůstala v prostředí cho
robném. rpěla často křečemi a hysterií, tak že od
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příbuzných byla i exorcismu několikrát podrobena,
jako by stav její byl dílem duchů.

V poutech ideí spiritistických zůstávala po celou
dobu svého dobrodružnéhoživota až do založeníTheoso
f:cké společnosti; to dokazuje zakládání společnosti spiriti
stické („Société spiritiste“) r. 1871 v Kairu, to potvrzuje jí
založený „Spiritual. scientist“ novo-yorský a stálé styky
s kruhy spiritistickými. Věřilave své mediumní schop
nosti, představovala si také své spojení s duchem
John Kingem. Felt pak uvedl ji do náboženských my
sterií a upozornil na moc psychických sil člověka;
indické pak názory filosoficko-náboženské přivodily
u ní představy mistrů, představy kosmogonické a anthro
pologické, jak je uložila podle svého zpracování ve
svých spisech.

Všechny tyto okolnosti musily mocně působiti v duši
vznětlivé a mysticismu nakloněné této ženy. Mimo to
choroba tělesná a vrozenáporucha pohlavních orgánů“)
zavinila jistě mnoho, s čímž se potkávámev jejím žívotě.

V její fantasii vytvořila se v chorobě nervové před
stava odruhém „já“, a toto druhé „já“ představuje se
jí jako bytost mužská. V periodě první vidí v této před
stavě a v podobných jiných projekcích psychických
predchůdce mistrů, své bytosti, jež umožňují různé pro
jevy. V periodě druhé pak stávají se tyto bytosti před
pokládané mahátmy, t.j. bytostmi tajuplnými, které znají
prastarou moudrost, náležejí nadpozemskému sboťtuby
tostí, pečují však o lidstvo a bydlí kdesi ve vnitřním
Tibetu. A tu Blavatská přenáší činnost mahátmů náhle
na svou minulost a rozpomíná se ve své fantasii, že
tito mahátmové to byli, kteří jí určovali cesty, jež dva
kráte v Tibetě navštívila, od níchž byla zasvěcována
do tajemství světa a člověka, od nichž byla povolána,
aby tato tajemství světu zprostředkovala, a od nichž
byla nadána mediumními schopnostmi, vědomostmi a
divotvorností. Jest možno, že Blavatská sama tyto hal
lucinace a výtvory své chorobné fantasie měla za reelní
skutečnost. Zcela však není si jista provenience svých

1) Wůrzburkský gynaekolog prof. Oppenheimer prohlédl
Blavatskoaulékařsky a konstatoval u ní vrozenou poruchu rodidel.

ok
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myšlenek, svá „vnuknuti“ připisujíc brzo „vnitřnímu
já“, brzo zase „mistrům“.

Touto cestou, chorobou a okolnostmi života, tudíž
cestou chorobné fantasie, hallucinace a nevědomého klamu
možno pravděpodobně vysvětlovati podivuhodné zjevy
ze života Blavatské, jak vedle jiných činí též Freimark.
Ovšem dlužno si též uvědomiti, že lze vykládati tyto
jevy i cestou vědomého podvodu, jak učinil na př. Hod
gson, neb cestou mediumnity a vlivem duchovních by
tostí, af již „mistrů“ podle theosofů neb „démonův“
podle protivníků theosofie, zejména podle výkladu ně
kterých jesuitů. V „Lotusu“ na př. čteme: „Mnohé z ok
kultních projevů prováděla Blavatská sama pomocí
svých psychických sil, jiné byly ovšem dílem nevidi
telných bytostí.“") Pozoruhodně vyjadřuje se též dr. Oehl,
jenž praví: „Mediumní nadání Blavatské jest nepo
chybné, ale byla zároveň hříčkou démonů a obětí vlastní
marnivosti.“*)

Máme-li vše uvedené na paměti, musíme usuzo
vati, že v životě Blavatské podivuhodné zjevy jejího
působení lze přičítati její chorobné fantasii, psychické
mediumnitě neb i vlivu démonickému, a že tudíž není
ničeho, co by prokazovalo její vyšší poslání k reformě
nábožensko-duchovního života, leda snad poslání dá
belské k odkřesťanění křesťanské Evropy.

Hlavním ovšem svědectvím vyššího poslání Bla
vatské jsou její spisy, v nichž položen základ k du
chovní obnově lidstva.

Slyšme nejprve, co po těto stránce hlásá o Bla
vatské náš theosofický časopis „Lotus“. V roč. III. str.
121. a násl. čteme mimo jiné slova: „Blavatská sešla
se s různými mystiky a adepty v Egyptě, Asii a v Jižní
Americe, propracovala se orthodoxií a spiritismem a uzrála
posléze k tomu, že mohla zvěstovati světu velikou vědu
náboženskou, již ve svém díle Tajná věda a v jiných
spisech vykládá ... Kdo zná Blavatské spisy Odhalená
Isis, Tajnou vědu a j., ví zajisté, že spisy ty obsahují
citáty z mnohých vzácných děl. Blavatská však měla

1) „Lotus“ roč. V. str. 224.
2) Oehl v časopise „Der Aar“, roč. III. str. 514.
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málo a to zcela obyčejných knih. Veškeré citáty, jež
ve světle astrálním četla, byly správné. Nebylo
knihy v tajných archivech Vatikánu a v nepřístupných
sbírkách, z nichž by nebyla uvedla zevrubné výňatky,
ano svazek i stránku udala.“

Přiznávají se tu prameny děl Blavatské: orthodoxie,
Spiritismus, knižní známost, jež však jest okkultně čer
pána četbou ve světle astrálním, neb jak Blavatská
Sama doznává, pramenem jest inspirace mistrů. Píše —
dle vlastního doznání — bez námahy o všech věcech,
metafysice, psychologii, filosofii, dějinách náboženství,
zoologii, přírodní vědě a j. Netáže se, může-li o této
věci psáti, prostě sedne a píše. Proč? Poněvadž cosi,
co všecko ví, jí diktuje. Kdo „jest onen diktující ? Její
„vnitřní já“, „jeji osvícené [á“. Jindy odvolává se na
sdělení mistrů, na knihu Dzyan; zkrátka díla její ne
jsou dila pouze Jeli, nýbrž spolu díla mistrů, jsou to
spisy „inspirované“, theosofická evangelia.

Pokud obsahu se týče, nalézáme v dílech Blavat
ské ohromnou spoustu ideí ze všech dob a národů,
ze všech náboženství a filosofií, ideje egyptské, staro
řecké, brahmanské, buddhistické, gnostické, kabbalisti
cké, křesťanské; ideje starověku mexického, peruán
ského; spiritismus, líčení period světových, evolucí
lidstva a m. j.

Po stránce kritické a metodické jsou však díla Bla
vatské odstrašujícím příkladem nesystematičnosti a akriti
cismu. Myšlenky a rozmanité otázky kladou se bez vnitřní
spojitosti, jak se právě namanuly, neposuzuje se cena
pramenů, báje se uvádějí jako these jisté, a nauky
přejaté se formulují podle vlastní představy. Z vědy
západu přijímá se jen maloučko, a to jen to, co
se zdá potvrzovati představy Blavatské; z nauk
východu a antických kultů vybírá se libovolně, COse
kodí do obrazu, jejž v mysli své vykteslila. K tomu
přistupuje tvorba fantasie a básnické líčení, tak že spisy
Blavatské činí dojem více básní než positivní vědy.

Hlavní otázkou jest, odkud čerpala Blavatská všecky
poznatky, jež konstatujeme v jejích dílech; ačkoli se
odvolává na přímé okkultní poznání těchto věcí, pří
pouští též knižní pomůcky, ovšem v míře nepatrné
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Avšak Freimark na pr. ukazuje, kterak mohla Blavat
ská nabýti svých poznatků cestou docela přirozenou.
Jest především podivné, že mezi Odhalenou Isidou a
Tajnou vědou jsou zásadní rozdíly, ano i rozpory
v nejedné nauce; jest podivné, že „mistři“ předkládali
pisatelce prameny indické, americké, gnostické, kab
balistické, ano i vatikánské, ale ignorovali skoro úplně
mythologii norskou, starověk německý, katolické spisy!

Přirozenějšim zdá se výklad, že nepůsohili tu
žádní „mistři“, kteří, jak bylo svrchu řečeno, existují
pouze v chorobné fantasii Blavatské, nýbrž pamět,
zkušenosti životní, pomoc přátel a tvořivá mysl Bla
vatské. Než v tomto předpokladu třeba ukázati na
prameny tak rozmanitých věcí a údajů. Chronologii
čerpala od indských Aria-Samádžů, sanskrtskou filo
sofii obdržela od Derana Badhadara R. Ragoonath
Rao z Madrasu; učený lama Thangopa Chhegomo
opatřil jí rukopisné záznamy. Mnoho materiálu poskytla
jí dr. Anna Kingsfordová, sběratelka a překladatelka
hermitických fragmentů. Dále měla k disposici rukopis
jistého Ralstona Skinnera o egyptských mysterích.
Wilder, vydavatel časopisu „Evolution“, revue pro po
Jitiku, náboženství, vědu, literaturu a umění, byl zna
menitým pomocníkem Blavatské; jemu na př. náleží
nauka o dvoupohlavnosti někdejšího pokolení lidského
a hypothesa o atlantidě. Jiným spolupracovníkem byl
Jacolliot, jehož 21 spisků Blavatská obržela při sepi
sování Isidy a poznamenala:') „Tento neúnavný spiso
vatel vměstnal tu celý svět informací z různých pra
menů, ponejvíce skrytých.“ Ovšem že těchto informaci
hojně též použila.

Myšlenky novoplatonské filosofie u Blavatské po
cházejí ze spisů Wilderových; ideje buddhismu, o němž
v Tajné vědě mluví, čerpá z Pocockova díla Indian in
Greece; oegvptské mythologii a o antických mysteriích
poučil ji Jiří Felt; tento spolu se Skinnerem a francouz
skými kabbalisty zprostředkoval jí též orientací o kab
bale a gnosticismu. Odtud měla ony diagramy, jež pak
si přetvořila na knihu Dzyan a z níž astrálně četla.

1) Isis I. 594.
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Kde Blavatská uvádí pro své these literaturu něme
ckou a norskou, činí to podle výtahů anglických ; jen
jednou odvolává se na Paracelsa a jednou na pubii
kace Švédské; avšak ani tyto zprávy nečetla ve světle
astrálním, nýbrž přijala je od Hartmanna a švédské
od hrab. Wacitmeistrové.

A citáty z nepřístupných knihoven a archivů vatikán
ských? Ovšem spisy vatikánské byly Blavatské nepří
stupny, a proto citovala je podle přístupných spisů de
Mirvillea, Mousseauxe a Elifase Levyho. V astrálním
čtení jeví se vše obráceně, a proto prý u Blavatské jsou
číslice někde uvedeny obráceně, v jiném pořádku; avšak
spíše nutno tuto věc připisovati povrchnosti a přepsání
Blavatské, když z uvedených spisů a výtahů čerpala.

Konečně jest zajímavé, že pokračovatelé Blavat
ské a vydavatelé jejích spisů byli nucení mnohé opra
viti, a to s velikou námahou; tak na př. Besantová
stěžuje si, že některé opravy mnoho námahy ji stály
a v předmluvě k 3. svazku Tajné vědy doznává pti
kritice „tajemství Buddhova“ : „Jen s jakýmsi zdráhá
ním přijala jsem tento oddil do Tajné vědy. Vedle ně
kolika velevýznamných myšlenek obsahujef velmi četné
skutečné omyly a mnohá tvrzení, jež spočívají na
exoterních spisech, nikoliv na poznání“.“)

Tak soudí služebnice „mistrů“ o dile jimi inspi
rovaném? O evangeliu budoucího náboženství? Tak
jeví se nám opět Blavatská ve svých spisech jako žena
nadaná, sečtělá, hysterická, jež své tvorby v chorobné
mysli vydává za dílo vyšších světů, za dílo božských
mistrů.

Slyšme ještě náboženské zásady zakladatelky bu
doucího světového náboženství. Již výše bylo upozor
něno, že tendence Theosofické společnosti jsou vlastně
atheistické, nesrovnatelné se žádným náboženským
vyznáním; viděli jsme též, že Blavatská překrucuje
náboženské systemy různých vyznání podle své libo
vůle. Zde budiž upozorněno na odpor Blavatské ke
všem náboženským vyznáním, zejména na jeji nenávist
ke křesťanství katolickému. V Isidě prohlašuje: „Svět

1) Viz Freimark, Geheimlehre, str. 07.
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nepotřebuje žádné sektářské církve, ani Buddhovy, Je
žíšovy, Mohamedovy, Swedenborgovy, Kalvínovy, ani
'takékoliv jiné.“") A v Tajné vědě se dočítáme: „...aby
věc jednou pro vždy byla jasnou: To, co kněžstvo
každého dogmatického náboženství, zvláště křesťan
ského, označuje jako satana, nepřítele Božího, to jest
ve skutečnosti nejvyšší duch božský, tajná moudrost
na zemi“.“) Kris:us pro Blavatskou neexistuje jako
historická osoba, nýbrž jako mythusa allegorie; Christos,
esoterický opravdový vykupitel není člověk, nýbrž
božský princip v každém srdci lidském; dilo vykou
pení není událostí historickou, nýbrž osvobozením ducha
od pozemskosti. Podobně vypadá v očích Blavatské
dilo Kristovo na zemi: Nauka křesťanská toť bez
duché formule exoterní, dogmata bez důvodů; nej
starší církevní Otcové a theologové jsou podvodníky
a ničíteli esoterní božské pravdy; papežové a kněží
jsou hordou hlupáků, pokrytců a krvežíznivců; úcty
hodní mužové, jako Augustinus, Lactantius, Beda a |.
zdají se jí svou dogmat'ckou nevědomosti vyhlazovati
veškeru důvěru ke starším theologům dob. před
kresťfanských.*) Takový jest názor Blavatské na církve,
křesťanství a vědu katolickou! Ovšem nelze jiného
očekávati od ženy chorobné a pověrečné. od ženy,
která orthodoxií, spiritismem, spisy gnostickými a kab
balou propracovala se k tomuto názoru na křesťanství!
S podivem však jest, kterak lidé křesťansky a katolicky
cítící mohou býti následovníky této bizarní ženy a po
kládati ji za zakladatelku bratrství a budoucího vše
obecného náboženství! Ovšem theosofům pravověrným
stači jejich víra a neomezená důvěra v božské poslání
této individuality a každý, kdo nepředpojatě a na
základě evropského badání pravdu o ní pronese, bude
považován za „tlachala“, jenž se o Blavatskou „otřel“
ve svém „nesmyslu“.“)

V) Isis, I. 644.
*) Tajná věda, II. 394.
3) Srv. četná místa v Odhalené Isidě i Tajné vědě; srv.

též citov. článek dra. Oehla a j.
+) Lotus, roč. IV., str. 24.
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S 8. Spoluzakladatelé Theosofické společnosti.
Spoluzakladateli a prvními organisátory i propa

gátory Theosofické společností vedle Blavatské byli
Olcott, Judge a dr. Hartmann, jimž věnujeme tuto
krátkou vzpomínku.

Henry Steel Olcott, bývaly plukovník v americké
armádě spojenecké, uplatnil svůj vojenský talent ve vnější
organisaci Theosofické společnosti. Blavatské zůstal
věren a neomezeně oddán, tak že tato jmenovala ho
výstižně hypnotisovaným děckem.") Na vnitřní duchovní
vývoj společnosti neměl valného vlivu, v nauce pří
držuje se vždy zásad Blavatské; vnější pak vývoj
společnosti řídil obezřele a neúnavně jako její presi
dent až do své smrti dne 17. února 1907. Zemřel
v stáří 75 let, byv ve dřívějším vtělení králem Ašokou
a těše se na další světovou pout. Jeho nekrolog v Ces.
Theosofieké Revue?) končí se slovy: „Kéž klid a mír
dá jeho duši nových sil na další pout!“

Pokud jeho náboženského vývoje se týče, jest po
zoruhodno, že již jako mladý jinoců pojal v duši hlu
boký odpor proti náboženství theologickému, hlavně
křešťanství ;") za svého života pozdějšího byl horlivým
Spiritistou a členem společností okkultistických; v Indii
pak vstoupil do náboženského svazku buddhistů. Za
těchto okolností sotva můžeme v Olcottoví uznatí apo
štola bohy vysíaného k založení a vedení nové spo
lečnosti náboženské.

Ouan William Judge, jenž stál u kolébky Theoso
fické společnosti a později se stal v ní prvním schis
matikem, narodil se dne 13. dubna 1851 v Důblíně
v Irsku. Ztrativ záhy dobrou matku Alicí, vystěhoval
se s otcem r. 1804 do Spojených Států amerických,
kdež později obdržel místo pomocného úředníka u jed
noho soudce nejvyššího dvoru v New Yorku.

Již ve svém mládí obíral se Judge rád otázkami
náboženskými, četl díla okkultismu, díla pojednávající
o magnetismu animálním, o vykládání povah, frenologii,

1) Srv. St. M.L. r. 1910, str. 399.
2) Roč. X., str. 37.
8) Viz Busnelli: „Manuale di Theosofia“, díl. I., str. 13.
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o magii. Zabýval se též hojně spiritismem, seznámil
se s Olcottem a od toho upozorněn byl na Blavatskou.
Zúčastnil se při zakládání Theosofické společnosti
r. 1875 a stal se jejím prvním generálním sekretářem.
Po odchodu Blavatské do Iadie připadlo mu vedení
theosofické lože v New Yorku. Když r. 18806byl usta
ven americký odbor Theosofické společnosti, Judge byl
jeho generálním sekretářem. Když pak tento odbor na
siezdu v Bostonu r. 1895 se odloučil od mateřské
T S. Adyárské a osamostatnil se pod názvem „Theoso
fická společnost v Americe“, stal se Judge jejim presi
dentem a zůstal jím až do své smrti r. 1896. Jeho
mrtvola byla v New Yorku odevzdána ohni.

Judge vykonal mnoho pro Theosofickou společ
nost, avšak dostalo se mu nevděku, výluky a zapo
menuti. O jeho nábožensko-mravním charakteru svědčí
jeho život, zasvěcený okkultismu, jakož i fingovaná
korrespondence s „mistrem“ Kut Humim.

Věrným a obětavým přítelem Blavatské, organisá
torem theosofického hnutí v Evropě a zakladatelem
mezinárodního theosofického sbratření v Německu jest '
MUDr. František Hartmann, čestný čien první České
společnosti theosofické,

Narodil se 22. listopadu r. 1838 v Donauwóorthu
v Bavořích jako syn král. soudního lékaře MUDra.
Karla Hartmanna a jeho choti Elisy ze Stacků. Mládí
strávil u dědečka v Kemptenu, kdež dostalo se mu
pečlivého vychování. Dšd a matka učili ho latině a
francouzštině. Absolvovav střední Školu, chtěl se věno
vati výlučně studiu chemickému, a domnívaje se, žc
nejvíce příležitosti k tomu nalezne v lékárnictví, vstoupil
do praxe lékárnické. Než vrtkavá jeho povaha nena
lezla uspokojení v tomto zaměstnání. Proto opustil
lékárnu a vstoupil r. 1859 jako dobrovolník k 1. pluku
dělostřelectva v Mnichově. Avšak již po roce zanechal
vojenské kariery a začal studovati lékařství na univer
sitě mnichovské. Dosáhnuv hodnosti doktorské, za
toužil po cizích krajích; odebral se roku 1855 do Paříže,
odtud pak si vyjel do Havru, tam vstoupil jako lodní
lékař na loď a plavil se do Ameriky, kdež na tůzných
mistech setrval déle než 15 let. I tu projevila se jeho
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těkavá povaha. Žil na různých místech, hospodařil
jako farmář, prodlel mezi Indiány americkými, oddal
se četbě spisův okkultních, jal se náruživě pěstovati
spiritismus. Po takovéto průpravě uvital s nadšením
snahy theosofické, stal se od r. 1882 ctitelem Blavat
ské, roku 1883 na pozvání Olcottovo odebral se do
Indie, aby po boku Blavatské a Olcotta pracoval pro
Theosofickou společnost. Přilnul též k naukám indi
ckým a 26. prosince 1883 přijat byl na Ceylonu do
náboženské obce buddhistické. V těžkých dobách osvěd
čil Hartmann Blavatské upřímné přátelství, roku 1885
vrátil se s ní do Evropy, stal se slovem i pérem ob
hájcem jejích zásad a prvním propagátorem Theoso
fické společností v Evropě, hlavně v Německu.

Cinnost jeho ve službách Theosof. společnosti byla
neúnavná. Zakládal theosofické lóže v Německu i v ji
nýca státech evropských, založil „internacionální theo
sofické sbratření“ s hlavním sídlem v Lipsku, redigoval
až do své smrti po 21 let theosof. časopis „Lotus
blůten“, napsal více děl o křesťanské a indické mystice,
mezi nimiž vyniká na př. „Tajné učení o křesťanském
náboženství podle výkladů mistra Eckharta“ a německé
vydání indické „Bhagavagity“ Není snad spolku theo
sofického, v němž by byl nepřednášel, v Německu,
v Rakousku, v Italii, v Anglii a Francii.

Vystoupením a činností Steinerovou v Německu
byl Hartmann zatlačen do pozadí, ano pro své odlišné
stanovisko od stanoviska německé sekce k Adyáru a
k rádu Hvězdy Východní byl nucen vystoupiti ze sekce
německé a připojil se přímo v Adyáru k Theosofické
společnosti. Zemřel dne 6. srpna 1912 v Kemptenu,
tělo jeho bylo v Ulmu spáleno a popel uložen v ro
dinnou hrobku v Kemptenu.

Dr. František Hartmann svým filosoficko-nábožen
ským vývojem řadí se plně k zakladatelům Theoso
fické společnosti. Povaha vrtkavá, dobrodružná, přiro
zeně skloněná k mysticismu a toužící po novotách.
Okolnosti životní působí neodolatelně na náboženský
vývoj této povahy. V mládí vychován katolicky, nadšen
vznešenými naukami křesťanství; později upoután spiri
tismem a pseudomystikou indickou, zasvěcuie síly své
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tajné vědě a bratrství lidstva; pomíjí zbytečné detaily
okkultismu a snaží se vzbuditi v srdcích lidských vě
domí vlastní síly a božskosti, bez ohledu na vnější
obřadnosti a vykupitelskou činnost Boží. Historická
osoba Kristova a skutečnost vykoupení jest mu lhostejna ;
jest atheistou, jenž vyznává jediné božství svého „já“.
Z tohoto přesvědčení vycházejí slova, jaká Čteme
o Kristu a Vykupiteli, na př. v jeho Tajném učení
o křesťanském náboženství podle výkladů mistra Eck
harta (str. 112.): „ ... Pročež jest též uctívání dřevě
ného Krista neb jakési „historické“ osobnosti tohoto
jména překážkou, abychom naučili se znáti pravého
žijícího Vykupitele, jenž přebývá v srdci všech!“ —

Toť zakladatelé Theosofické společnosti! Všichni
jsou povahy excentrické, všichni odchovanci spiritismu,
okkultismu a zednářství, všichni odpůrci božství Kri
stova, zjevnými nepřáteli katolické církve a křesťanství
vůbec. A věrnými, třeba že opatrnějšími následovníky
těchto zakladatelů jsou dnešní přední vůdcové theo
sofičtí, jak v následující stati se přesvědčíme.

S 9. Vůdcové dnešní Theosofické společnosti.
Po smrti zakladatelů Theosofické společnosti Bla

vatské, Olcotta, Judgea a po odstoupení Hartmanna
řídí [heosofickou společnost v jejích hlavních odstínech
Besantová s Leadbeaterem v Adyáru, Mrs. Tingleyová
v Point-Lomě a dr. Steiner v Německu, o jejichž Čin
nosti tuto krátce se zmíníme.

Po smrti Blavatské pověřena vedením esoterní
sekce a po smrti Olcottově zvolena byla presidentem
Theosofické společnosti adyárského směru Angličanka
Mrs. Annie Besantová.“)

Annie, rozená Woodová, narodila se v Londýně
1. října 1847 z rodičů zbožných, náboženského vyznání
evangelického. V mládí byla až přepiatě zbožnou,
takže jí matka vytýkala, že jest příliš náboženskou,

————n

l) O životě Besantové jednají mimo jiné: Besantová:
„Autobiography“; Schuver: „Annie Besant. Eine Lebensbeschrei
bung“; časopis Lotus, roč. V. str 53-58; Freimark, v dílech
citovaných; Encyclopedia Britannica, vol. I. str. 436.
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a Annie doznává, že byla z téže látky jako fanatikové.
Předmětem jejích citů byl Kristus a jeho veliké dílo
církev, jim chtěla zasvětiti celý svůj život; pro Ježíše
byla ochotna umříti, ano záviděla velikým mučednicím
křesťanství a litovala, že se nenarodila v době mu
čedníků víry Kristovy, Na vznětlivou mysl její mocně
působily zvlášť posvátné obřady náboženské Čím více
však dospivala, tím více přemýšlela o pravdách víry a
života, vznikly jí též pcchybnosti o výkladu evangelií,
v ideální své mysli toužila po uplatňování křesťanské
nauky v řádu sociálním. Aby upokojila své nitro, od
dala se též studiu spisů filosofických, čtla Kanta,
Schopenhauera, Spencera, Huxleye a j., avšak ani tu
duše její nenalezla uspokojení. Domnívajíc se, že po
boku sluhy Božího bude zbavena všech pochybností,
doufajíc, že po jeho boku vykoná mnoho dobrého pro
Boha i lidstvo, podala r. 18607 ruku k manželskému
sňatku Františku Besantovi, anglikánskému duchovnímu,
bratru novellisty Waltera Besanta. Než manželský život
zklamal Besantovou.

Ideály, o nichž snila, ustoupiti musily drsné sku
tečnosti, působení mužovo ji zklamalo, místo ideální
práce nábožensko-sociální přihlásily se starosti rodinné,
mateřství, a zanedlouho krutá nemoc milované dce
rušky. Matka sklíčena bolem volala o pomoc k Bohu,
ale zdálo se vše marné: Bůh jakoby jí neslyšel a volal
ditě její k sobě; Besantová ztratila trpělivost, ztratila
víru v Boha a v srdce pojala nenávist k němu.

Ditě sice nezemřelo,") avšak mladá matka setrvala
ve svém odvrácení se od Boha, život náboženský a
církevní se jí zprotivil do té miry, že vystoupila z církve
a zůstala bez vyznání. Manžel — duchovní církve —
nemohl žiti takto s paní svou bez pohoršení, proto
dal se s ní po Gletém manželství rozvésti a dcerušku
ji odňal, aby u matky atheistky nevzala zkázy.

Tím se ovšem hněv Besantové proti křesťanství
jen upevnil a změnil v pronášledování.?“) Od té doby

1) Ditě, Mrs. Besant-Scottová, nejen nemoc tuto přestálo,
ale žije dosud — v posledních letech v Melbourne v Australii
— a stala se katoličkou. Srv. Busnelli, I. c. I. str. 92—3.

2) Srv. Autobiography a Civiltá Cattolica, r. 1912, str. 285.
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stojí Besantová v čele nepřátel Boha křesťanského, nej
prve jako volnomyšlenkářka, později jako theosofické
pracovnice.

Po rozvodu nastala Besantové doba strádání, byla
nucena živití se prací rukou svých, šitím. Avšak na
nadání řečnické a podivuhodný život spřátelil ji S pře
dáky hnutí sociálního, s materialisty a atheisty, k nimž
cele přilnula, v řadách jejich jako výborná pracovnice
se uplatnila a stala se hlavní spolupracovnicí svobodo
myslného listu „The National Reformer“ v Londýně.

V tomto zaměstnání setkala se Besantová po prvé
s Blavatskou nepřímo r. 1882. Tehdy učiněn byl
dotaz, mohou-li theosofové býti členy „National Secu
lar Society“. Casopis „National-Reformer“ odpověděl
záporně, ježto mysticismus theosofický odporuje vědec
kému materialismu volnomyšlenkářství. Nato napsala
Blavatská ve svém listu „Theosophist“ odpověďasi
tohoto znění: Ujišťujeme radikální vydavatele Natio
nálního Reformátora, že oba byli uvedení v omyl ne
pravými zprávami o stejně radikálních vydavatelích
„[heosophistu“. Označení „supernaturalistů“ lze užiti
o těchto posledních ne větším právem, než o Mrs.
Annii Besantové a Mr. Bradlaughovi.

Materialistický názor světový neuspokojil na dlouho
ducha Besantové ; cítila nutnost spiritualismu. Nové
pak zjevy psychologické, hypnotismus, případy dru
hého „já“ a p. zviklaly nadobro její monisticko-mate
nalistické přesvědčení. I jala se studovati díla o jevech
psychologických, o vědomí, snech, hallucinaci, illusi;
pročetla se zájmem Sinnettův „Okkultní svět“, zúčasl
nila se spiritistických kroužků, byla nucena uznati za
jimavé zjevy, avšak spirististický výklad jejichjí ne
vyhovoval. Seznámila se též s jasnozřením a přenáše
ním myšlenek, východiska však z těchto jevů nenalé
zala. V tomto stavu mysli obdržela r. 1889 od Steada
knihu Blavatské „Tajná věda“, aby o ní podala recensi
v „National-Reformer“. Kniha upoutala Besantovou;
nalezla v ní, po čem dlouho toužila. Navštívila B a
vatskou a podlehla úplně jejímu vlivu. V květnu roku
1889 stala se Besantová členem Theosofické společ
nosti, v níž záhy zaujala přední místo a jejímž presi
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dentem je dosud. Od této doby život jeji jest co nej
úžeji spojen s dějinami Theosof. společnosti, zvláště
Adyárské.

Prejavši po smrti Blavatské řízení esoterní sekce
a ideové vedení celé společnosti, zvolena byvši po
smrti Olcottově r. 1907 presidentem jejím, vykonala
dílo veliké. Svým osobním imponujícím zjevem, řeč
nickou pohotovosti, logickou důslednosti a obratnou
konciliantnosti dovedla nejen rozladěné členstvo udr
žeti, nýbrž i k nové, obsáhlejší a obětavější činnosti
nadchnouti a nové stoupence bnutí získati. Pročetši
dila filosofická nejen orientální, nýbrž též západní,
'souc nadanější a kulturně vyspělejší než Blavatská,
méně však fantastická a zaujatá proti vědě západní,
zavedla do nauk Blavatské pořádek ; otevřela a obrátila
pozornost theosofů též k vědě západu a K sociálním
potřebám doby.

Třeba že sama jest bez víry konfessijní a členkou
svobodného žednářství"), nevystupuje tak zjevně jako
Blavatská proti křesťanství, naopak snaží se užívati
křesťanství v theosofii, prohlašujíc Krista adeptem rov
ným Buddhovi a jiným osvíceným učitelům lidstva.

Celých 25 let věnuje Besantová hnutí theosofi
ckému ; ač již stařenkou, řeční dosud s mladistvým
zápalem při sjezdech společnosti Theosofické a uchva
cuje zajímavostí myšlenek. Vedle přednášek působí
značnou měrou svouliterární činností. Theosofickou
literaturu obohatila několika spisy, jež se těší oblibě a
horlivě se překládají. Z děl Besantové vynikají zejména
„Prastará moudrost“ a „Esoterní křesťan-tví“, v nichž
uložila svůj názor 0 srovnávacím studiu náboženství a
o kresfanství.“)

Známa jsou též její pojednání: „Člověk a jeho
tělo“, „Znovuvtělení“, „Zrození a vývoj duše“,*) pak

1) Hlídka, roč. XXIX, str. 796.
?) Spis prvý „Uralte Weisheit“ má již v němčině 3. vy

dání, spis druhý vydání druhé.

5 3) Vyšly též v českém překladě péčí theosofického spolkuv Praze.
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četné menší práce, jako „Theosofie a moderní psy
chické badání“ (r. 1907), „Populární přednášky o tneo
sofi“, „Běh světa“, „Budoucnost, jež nás čeká“, „Duch
a svět“, „Rodokmen člověka“, Autobiografie (3. vyd.
r. 1908) a |. —

V knihách těchto, podobně jako v knihách Bla
vatské, uloženo jest veliké množství myšlenek z nej
rozmanitějších oborů filosoficko-náboženských, Čerpa
ných zrůzných spisův orientálních i západních a visio
nářsky zpracovaných. Skutečné vědy ve spisech těch
není, proto jak odborníci vědečtí, tak vyznavači církví
náboženských nesouhlasí se zprávami Besantové.

Než této theosofické papežce nejde o vědu neb
náboženství, nýbrž spíše o získávání proselytů theo
sofie a o finanční effekt.

O náboženskomravním charakteru Besantové ne
třeba se šířiti po předcházejících zprávách. Zena bez
vyznání náboženského, zaujatá mstivě proti své bývalé
víře křesťanské, žena zdůrazňující myšlenky buddhi
stické na úkor křesťanství a hledající zdánlivě věčnou
pravdu náboženskou ve všech systemech náboženských,
vede důsledně k indifferentismu a náboženství bez
Boha. Tím, že v křesťanství uznává též jádro pravdy,
ale jen pravdy theosofické, jest pro křesťanství větším
nebezpečenstvím, než brutalita Blavatské.

O veliké dokonalosti mravnií, o nezištnosti a po
koře nesvědčí ani afféra Fuentova, ani žaloba Nara
niahova, o níž byla učiněna zmínka. Velikého odkazu
Španělského theosofa ve prospěch Theosof. společnosti
dovelda užiti libovolně ve prospěch ústavu s Theosof.
společností jen nepřímo spojeného, a když členové
německé sekce žádali nové projednání věci, byli prostě
odmítnutl a později vyloučeni, jak jsme v první kapi
tole sledovali. Jestliže pak v případu druhém — vydání
dětí vlastnímu otci — vysoký soudní dvůr madraský
osvobodil Besantovou a Leadbeatera, nezměnil tím
úsudku lidstva o mravní hodnotě jejich.

Po boku Besantové stojí dnes C. W. Leadbeater,
o jehož činnosti nutno též krátce se zmíniti. Zúčastnil
se od doby Blavatské horlivě theosofického hnutí, vě
noval se zejména otázkám života záhrobního a popsal
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pláně vesmírové. Než měl nehodu, že úřady nesrovná
valy se s jeho názory paedagogickými, pohnaly ho
před svůj tribunál, aby se zodpovídal z poklesků mrav
ních, jichž se dopustil na nedospělých dětech. V dů
sledku této afféry byl Leadbeater vyzván, aby opustil
Theosofickou společnost. S tim souhlasila i Besantová,
a hle, dnes vidime Leadbeatera po jejím boku v Ady
áru, dnes vede tento muž duchovní hnutí theosofické,
a nadšení theosofové žádají, aby mu bylo svěřeno
vedení společnosti neb esoterní sekce !')

Od Leadbeatera a Besantové liší se úplně ne Sice
náboženským indfferentismem, avšak mravní hodnotou,
presidentka Americké theosof. společnosti Kateřina
Tingleyová. Tato žákyně a přítelkyně Judgeova, ujavši
se vedení společnosti, založila již roku 1898 „Univer
sální bratrstvo“ pro osvědčování lásky k bližnimu.
Podržela sice základní system Blavatské, avšak ome
zila spekulaci a okkultní výklady na míru nejmenší;
za to však mravní nauku, ve spisech Blavatské jen
sporadicky obsaženou, zdůraznila, spojila a doplnila.
Na základě mravního systému svého a podle indické
Radža-Jógy zařídila výchovu lidstva v Point-Lomě a
dodělala se též jistého úspěchu. Ovšem názor proti
krestanský a peněžní velmcc rozhodují i u Tingleyové.

Sblížiti theosofické hnutí se západní vědou a
postaviti je na basi křesťanství, učinil svým úkolem
nejpřednější dnešní theosof evropský, Dr. Rudolf
Steiner.. Narozen v Kraljeviči roku 1861 z rodiny
židovské, vychován pak katolickým duchem a (bez
jakékoliv příhany řečeno) methodou jesuitskou,?) ob
dařen bohatými dary ducha i těla, věnoval se po

1) Srv. Busnelli, I. c., I. str. 159—160.
2) Výchovu tu stoupenci jeho popírají, za to však jiní

— jesuité sami — ji tvrdí. Zajímavé jsou zmínky různých
spisovatelův o tom: Eduard Schuré, horlivý žák a překladatel
Steinerův ve Francii, prohlašuje, že Steiner v mládí přislužbě
oltářní vštípil si hluboký náboženský dojem; německý jesuita
Zimmermann mluví o něm jako „podle doslechu odpadlém
knězi“; italský pak jesuita Busnelli uvádí ho výslovně jako
„bývalého katolického kněze“. Faktem nepopíratelným však je,
jak poznamenává správně Freimark, že se u Steinera uplatňují
vlivy talmudické, katolické a taktika jesuitská.

Vzdělavací knihovna katolická. Sv. LXII.: Theosofická společnost. 5
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zději studiím filologickým a filosofickým. Svůj talent
a svou píli uplatnil záhy na poli literárním. Stal se
spolupracovníkem Goethova archivu ve Weimaru a
spolupracovníkem při vydání Goethově v Kůrschnerově
„Deutsche National-Literatur“. V době r. 1886—1902
vydal několik filosofických děl, z nichž se uvádějí:
„Grundlinien einer Erkenntnistheorie“ r. 1886, „Philo
sophie der Freiheit“ r. 1894, „Goethes Weltanschauung“
r. 1897, „Haeckel und seine Gegner“ r. 1900 a j. Kolem
r. 1900 poznal Theosofickou společnost, stal se jejím
členem a brzy zaujal v ní první místo po Besantové.
Od r. 1902 až do 1913 byl generálním sekretářem ně
mecké sekce T. S. adyárské a ve skutečnosti duší
theosofickéko hnutí mezi křesťany ve střední Evropě.

Práce Steinerova pro Theosofickou společnost je
veliká. Podrobil spisy Blavatské i Besantové studiu,
neshody a fantastičnost z nich vyloučil, nauky okkul
tismu snažil se prohloubiíti, nenávist ke křesťanství
potlačil, indické názory náboženské snažil se uvésti
v soulad s křesťanstvím a tomuto je podřídil — ovšem
křesťanství esoternímu, ve smyslu gnostickém.

Snahy a názor svůj theosofický uplatnil Steiner
jednak svými spisy, jednak svými přednáškami.

Spisy jeho věnovány jsou v této jeho životní pe
rodě mystice a esoterice křesťanské, theosofii a ok
kultismu. Z nejznámějších jsou: „Die Mystik im Auf
gange des neuzeitlichen Geisteslebens“ v Berlíně roku
1901 ; esoterice křesťanské věnovánojest: „Christentum
als mystische Tatsache“ r. 1902. V tomto dile, obdob
ném „Esoternímu křesťanství“ od Besantové, uložil
svůj názor na křesťanství s poukazem na filosotii Pla
tonskou, Apokalypsi Janovu a filosofii Augustinovu.“)
Roku 1904 vydal „Theosofii“, jež dočkala se již roku
1910 3. vydání a přeložena byla i do jazyků jiných.“)
Pokračováním „Theosofie“ a učebnice Tajné vědy jest
„Die Geheimwissenschaft im Umriss“ v Lipsku r. 1910,
2. vydání. Okkultiismu náleží též spis „Wie erlangt

1) Přeloženo do francouzštiny od Schuré pod názvem:
„Le mystére chrétien et les mystéres antigues“ r. 19.8, do
italštiny r 1910 s názvem „Il cristianesimo guale fatto mystico“.

2) Přeloženo do češtiny od Kiesewettra a Pražáka r. 1910.
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man Erkenntnisse hoherer Welten“, v Berlíně r. 1910,
4. vyd. Mimo to napsal Steiner četná pojednání do
svého listu „Lucifer-Gnosis“, odkud opět byla hojně
překládána.')

Spisy Steinerovy vynikají obratnou dialektikou,
vzácnou tolerantností, ba někdy i zajímavostí myšlenek,
avšak nemají vědeckého podkladu a nutného zdůvodnění,
předpokládají a příliš spoléhají na neomezenou víru
čtenářstva v autoritu spisovatelovu, jenž vystupuje jako
zasvěcenec a učitel národů.

Co nedokáže u čtenáře kniha, to způsobí v po
sluchačích živé slovo Steinerovo. Konáť Steiner své
missionářské cesty po celé Evropě, provázen četnými
ctiteli a hlavně ctitelkami. Jeho vystupování jest vážné a
sebevědomé, přednes uchvacující, provázený jemnou
gestikulací. Není divu, že tímto způsobem získává si
posluchače citově naladěné a méně vědecky založené ;
zejména jsou to dámy středních i vyšších kruhů spo
lečenských, jimž vystupování Steinerovo imponuje a
které nelitují námahy ani peněz a provázejí ho dle
možnosti na jeho cestách.

Všech těchto okolností a svých předností jest si
Steiner dobře vědom, a proto může dovoliti si leccos
zvláštního. Maje dobrý příklad v Besantové a Tingley
ové, dovede též dobře hospodařiti. Jako Besantová
dědila po Fuentovi, tak Steiner dědil po hraběnce
Wachtmeistrové. Avšak odkazu toho použil se svou
pomocnicí slečnou ze Siversů pro zájmy I heosofické
společnosti tak, že členové nemohou věděti podrob
nosti. Jako Tingleyová vládne millionovým jměním, jako
Besantová dostává ohromné obnosy ve prospěch spo
lečnosti,tak i Steiner podle odhadu Freimarkova mároč
ních příjmů 30.000 marek, jež mu zámožné přízniv
kyně a příznivci věnují na jeho práci theosofickou
Nedivíme se pak, že cestuie první třídou vlaku, a že
béře si na cesty zvláštní dámu pro svojí obsluhu
a připravování jídel.

1) Dobrá polovina časopisu Theosof. revue české v po

sledních letech vyplněna byla překlady Steinerových článků.
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Poznáváme, že i dnešní přední representanti
Theosofické společnosti nesrovnávají se ani s vědou
dosavadní, ani S věrou katolickou, a že svou mravní
úrovní a nežištností nijak nevynikají, a proto musí buditi
nedůvěru uinteligenta soudného vůbec a zvlástě u kato
lického křesťana.

Jsou-li vůdcové Theosofické společnosti uvede
ného charakteru, jací budou členové a žáci jejich?
Vizme členstvo Theosof. společnosti! Opravdových
vědeckých pracovníků tu není, odborníci v otázkách
psychologických a náboženských tuto theosofii odsu
zují, lidé nábožensky založení, ať té či oné konfesse,
straní se Theosof. společnosti. Pozorujeme však
v Theosof. společnosti povahy výstřední, pseudomy
stiky, okkultisty a zvědavce, jimž nepostačuje Kristus
a jeho nauka, kteří odchováni jsou pověrou spiritismu.
Cteme výslovné přiznání českých theosofů v jejich
orgánu:") „Skorem všichni členové Theosofického
spolku jsme"odchovanci spiritismu a jsme mu vděční.
Byl můstkem, po němž Jsme bezpečně přešli propasti
agnosticismu nebo pověry, byl prvou naši praksí; a
theosofie znamená jen rozšíření této prakse a nabytí
hlubšího vědění.“ V takovéto společnosti není místa
pro věřícího katolíka; kdo se stal uvědomělým theo
sofem, přestal býti rozhodně katolíkem, jak správně
uzavírá Brors.*) A tak končím slovy sv. Augustina :
„Bratři moji, studujme moudrost křesťanskou, studujme,
poznejme a milujme Krista, svůj poklad!“*)
— u ——— ———

1) Theos. rev. Lotus, roč. X., str. 42.
2) Der Sendbote, 1913, str. 288.
S) In loan., tr. 7. n. 7.57
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DÍL II.

Učení Theosoťfické společnosti.

jest vehni těžko popsati theosofické nauky, ježto
theosofové sami neučí všemu stejně a hlásají největší
volnost názoru a naprostou bezdogmatičnost svých

„nauk, ač při tom vybírají své učení ze všech známých
nauk filosoficko-náboženských.

Theosofie není novum. posledních let, nýbrž
známky její spadají do šeré dávnověkosti; v době
přítomné jest pak theosofie snůškou nejrozmanitějších
nauk spekulativních, K nimž pojí se náboženská
praxe a ethický názor moderních theosofů. Proto dělím
tento díl na dvě nestejné hlavy; v první pojednámco
nejstručnějí o theosofické idei V minulosti a o pojmu
theosofie v době naší u moderních theosofů. V druhé
hlavě pak podám nástin theosofických nauk spekula
tivních i praktických ; pojednám o theosofickém ná
zoru na Boha a stvoření, o soustavě světové, o pod
statě a určení člověka, o základních axiomatech theo
sofických,t. |. o znovuvtělování a karmě, a o mahátmech
neboli mistrech božské moudrosti; na to poukáži na
theosofický názor o vykoupení a prostředcích spásy a
nastíním hlavní zásady theosofické mravouky; na
konec pak uvážíme theosofické nauky po stránce vě
decké i náboženské.
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HLAVA III.

Přehled theosofie v minulosti a přítomnosti.
Idea theosofie v minulosti.

Thesofií ") rozumí se moudrost božská a bezpro
střední poznávání Boha a všech věcí.

Předmětem jejím jest tudíž Bůh a člověk a jejích
vzájemný poměr, ponoření se Boha v člověka a sply
nutí člověka s Bohem. Jest tedy theosofie druh prakti
ckého mysticismu, a stopy její nalezneme již dávno
v minulosti v každém vyvinutějším systemu filosoficko
náboženském. Náboženskáfilosofie Čiňanův, Indů, Řeků,
Židův i křesťanů protkána jest ideami theosofickými.
V nauce Laotseově nalézáme nejstarší stopy theosofi
ckého myš'ení. Apanišády indického brahmanismu jsou
plny theosofického snažení po Bohu a vrcholí ve vzne
šené písní o nesmrtelnosti Bhagavaddžiítě. Podobně
buddhismus — zejména t. zv. severní mahájány* —
pěstuje theosofické ideje.?) Podobně jest tomu u Chal
deův a Egypfanův.

Filosofie myslitelů řeckých, Thaletova, Heraklitova,Pythagorova,Sokratova,| Platonovai Aristotelova'
v mnohých kusech souhlasí s naukami theosofickými.
Na základě této filosofie rozvinuli theosofické myšlení
zvláště novoplatonikové: Plotin a jeho žáci Porfyrius,
Jambi ch a Proklus. Zvláštního rázu theosofického byly
řecké mysterie, slibující zasvěcencům mimořádné nazi
rání božstva, rovněž jako mysterie egyptské Isidy a
Mitry.“)

Na troskách pohanství zavíádá křesťanství a i tu
můžeme zřetelně pozorovati ideje a snahy theosofické
od prvních jeho počátků. Některá místa Písma sv.“)

1) Ze slov řeckých VeoĎoogta, t. j. Boží moudrost. Ammo
nius Sakkas, učitel Plotinův,tvrdí o sobě, že první jména to
hoto užil.
| 2) Srovnej o theosofii indická dila: Oltramare „L'hi
stoire des idées théosophiges dans Inde“ (Paříž 1906);
Speyer „Die indische Theosophie“ (Lipsko 1914); můj článek
„Buddhismus a křesťanství“ (v progr. gymn. v Žitné ul., 1914).

8) Podstata těchto mysterii jest ovšem jen částečněznáma;
viz Busnelli „Manualedi Teosofia“ (Řím 1911).

4) Srv. [ Kor. 3, 16; II. Kor. 13, 5.
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dávala podnět blouznivcům k theosofickému smýšlení,
které ujímá se hlavně u gnostikův a jest již evangeliem
sv. Jana odsuzováno. Vlivem novoplatonismu a gnosti
cíismuvybudovalo židovství svou kabbalu s jejím eso
terním výkladem theosofickým. V islamu setkáváme
se s ideami theosofickými v tak zv. sofismu. Všude
jeví se ve zmíněných systémech snaha, poznati bož
stvo přímo vlastní silou a s ním spojiti se v blaže
ností. A podobné snahy theosofické najdeme též v kře
sfanství středního i nového věku, u mnohých mystiků
křesťanských, katolických a zejména protestantských.
Uvádím nejznámější: mistra Eckhaita, Reuchlina, Theo
frasta zv. Paracelsus, Osiandra, Schwenkfelda, Ottin
gera, Swedenborga. Z filosofů kloní se k theosofii
vedle Jakuba Boóhme Schelling a Weisse, z katolíků
mnichovský profesor Baader, ve Francii pak St. Martin.
Někteří odborníci vidí theosofické stopy též v dílech
předních mystiků, jako sv. Bernarda, sv. Bonaventury,
bl. Tomáše Kempenského, Angela Silesia a j

V minulosti tedy jeví se nám theosofie jako jakýsi
mysticismus, v němž člověk touží po Bohu a Spojení
Ssním; chce božstvo chápati dokonale, přímo a vlastní
přirozenou Silou immanentní; k tomu cíli volí pak
různé cesty sebepoznání a askese. Od této základní
myšlenky theosofické odchyluje se značně svým roz
sahem i methodou theosofie moderní, hlásaná a pěsto
vaná Theosofickou společnosti.

S 11. Pojem theosofie moderní.
Předmětem moderní theosofie jest božstvo, pří

roda a člověk. Učení o Bohu a svě vystihuje tato
věta:") „Základní naukou theosofickou je učení o jed
ností — nauka, že vše, Co je, jest jen rozmanitým
rozrůzněním jediné, vše plnicí spirituelní bytnosti.“
Základem tudíž všeho jest uznávání jsoucnosti bytnosti
spirituelni, Absolutna čili Parabrahmy. Co všakjest tato
bytnost? Jest to — podle theosofického výkladu —
„nic“, t. j. „žádná věc“, čili božstvo — %e0s — není
ani tím, ani oním, není vůbec „předmětem“ (objektem),

1) Viz Lotus, VI. str. 193.
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nýbrž je spíše „podmětem“ (subjektem) všeho, jest
vnitřní podstatou (substancí) ve všem. Božské žití není
nijaká jednotlivá forma bytí, nýbrž Čisté všeobecné
vědomé bytí, věčné a nekonečné pravědomí, které stále
všechny věci tvoří svou všemohoucností podle věč
ných nezměnitelných zákonů. Bůh jest, jest nekonečný,
neviditelný a neslyšitelný, jest velkým životodárcem
V nás i mimo nás, jest duší vesmíru, nesmrtelný, ne
měnitelný, všudypřítomný, vše objímající a pronikající.')

Projevem nekonečného Bytí, Absolutna, jest ma
nifestující se Bůh, neboli Logos (slovo), jenž tvoří a
řídí vesmíry. Přítomný vesmír jest pouze jedním z neko
nečné řady vesmírů. V jisté ohromné periodě časové
(kalpa) emanuje svět z Absolutna a prodělává vývoj
spirálovité evoluce od božské pramyšlenky ke kosmi
ckým duchům světovým, ku praduši planetové, k říši
minerální, rostlinné a zvířecí; pak opět vystupuje
k člověčenství, toto pak po mnoha milionech let, pro
šedši nesčetnými znovuzrozeními, a v jemnějších vždy
tělech a ve vznešenějších duších materii vždy více
oduševnivši, konečně osvobozuje v sobě duchové bož
ské síly a vítězně se vrací zpět v Absolutno při skon
čení této světové periody čili jednoho dne Brahmova.
Následuje stejně dlouhá perioda noční a po ní opa
kuje se evoluce znovu.

Viditelný svět jest tudíž projevem Absolutna, celý
svět a každá jednotlivá jeho bytost i každá zjednotli
vená duše jest v podstatě „vtělením“ božstva a ne
různí se tedy podstatně od něho. Jest tedy i v nás
božství — Jeúg —-a uvědomění si toho jest božským
sebepoznáním čili theosofií.

Bůh tedy jest a vše ostatní jest jedno s ním a
jeho projevem. Touto thésí zdá se býti theosofický
názor o Bohu pantheismem. Avšak theosofie liší se
od pantheismu podstatně. Neztotožňujeť zcela Boha se
světem a v materii nespatřuje božství. Podle panthei
stického názoru Bůh ztotožňuje se s přírodou, S ní
tedy má začátek i konec, a mimo látku není nic bož
ského. Theosofie však uznává ve hmotě duchovost,

1) Srvn. na př. Lotus VII. str. 1—2; XIII. str. 58.
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cosi božského, a toto se snaží hmoty se zbaviti. Bůh
jest sice ve světě jako jeho duše, ale přece jest nad
svět povznesen; svět jest — abychom přirovnání užili —
toliko pěnou na moři božského života; v podstatě jest
pěna vodou, a přece voda a pěna nejsou totéž;
svět jest toliko projevem Boha. Není tedy srav Se0g, vše
Bohem a Bůh vším, nýbrž jest pouze srcavčr er, t. j. vše
jest a existuje v Bohu, Bůh však není se vším totožný.
Tota jest theosofický názor světový zvaný panentheis
mem. Theosofie tedy není ani atheismem ani pantheis
mem.

Svět jest emanací božstva, a na rozdíl od božstva
věčného, neměnitelného, jest svět a jeho bytosti ve stálé
proměně, ve vývoji. Vývoj vesmíru a jeho bytostí děje
se podle dvou všeobecných zákonů: zákona cyklického
a karmického. Ve shodě se zákonem cyklickým a kar
mickým každá bytost sleduje povinnou Cestu všemi
říšemi přírody. První polovina cesty — od božskéřio
k lidskému — je cestou metempsychosy, na stupni
lidství je dosahována individualita, a druhá polovice
dráhy jest cestou reinkarnace. Každá bytost ve všem
míru byla, jest a bude člověkem.

Timto stanoviskem vývojovým blíží se theosofic
darwinismu, avšak liší se od něho opět celým svým
názorem vývojovým. Darwinismus neví ničeho o vývoji
duší, o sestupu a vzestupu božství, o vesmírových
okruzích.

Clověka chápe theosofie v rámci vývojového zá
kona cyklického a karmického. Člověk má v sobě Boha
a toho má v sobě poznávati a se snažit státi se
Bohem. Clověk jest nesmrtelný, vlivem zákona cykli
ckého a karmického stále se znovurodí, dokud nedo
sáhne dokonalosti božské.

S naukou o člověku tudíž nutně souvisí theoso
fická nauka o karmě, t. j. o zákonu naprosté spravedl
nosti, podle kterého každý svým jednáním určuje S
svůj život, své štěstí i utrpení, a nauka o reinkarnací.
Těmito dvěma zásadami jest theoscfie filosofii védské
v Indii velmi blízká; avšak jejich výkladem a ostat
ním systémem různí se od ní, tak že nemůže býti na
zývána novobrahmanismem ani novobuddhismem.
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jest Bůh, bytost absolutní, jest svět jako ema
nační projev tohoto absolutna, jest člověk jako mikro
kosmos velikého vývoje světového, jest zákon spra
vedlnosti, karma, a jest nutnost znovuvtělování. Tyto
věci jsou základem moderní theosofie a předmětem
jejího studia i života. Než všímněme si též formálního
předmětu theosofie, čili proč a jak theosofie zabývá
se Bohem, světem a člověkem!

Theosofie má předmětem poznání Boha, čili spíše
hledá cesty, jak nabýti tohoto poznání. Avšak nehledá
božství pouze badáním v přírodě a v dějinách, nýbrž
hlavně v revelaci. Tím stává se theosofie dilem ná
boženskou filosofií, dílem srovnávací historií nábožen
skou, dílem zjevovanou bohovědou. Než liší se též ode
všech těchto forem lidského myšlení a vědění, neboť
v přírodě nebadá positivní vědou experience, nýbrž
usuzuje podle svých nedokázaných předpokladů, po
hrdajíc dosavadní vědou přírodní i filosofickou; srov
nává systémy náboženské, avšak nikoliv historickou
kritikou, nýbrž měřítkem vymyšleného esoterismu ná
boženského ; čerpá hlavně ze zjevení, avšak ne ze zje
vení Boha neb poslance Božího, nýbrž ze zjevení
„mistrů“ božské moudrosti. Tím klade nový základní
článek své nauky, víru v mistry čili tajemné bytosti
lidské, které prošly již svým vývojem a nyní obětují
se službám přítomného lidstva.

Ukolem theosofie jest též studium přírody a člověka
jakožto úda přírody, avšak ne tak pro přírodu Samu,
jako spíše prosíly skryté v ní i v člověku. Předpokládá
opět existenci užitých sil v přírodě i v člověku a hlásá,
že člověku možno sily tyto poznati, je vyvinouti a jich
použiti ke svému vývoji. Ovšem k poznání těchto
skrytých sil potřebuje theosofie tajných prostředků;
proto sahá k naukám tajným, k okkultismu. Chtějíc tyto
sily tajnými prostředky ovládati, přichází k praxi ma
gické a theurgické. Ježto však těmito silami jsou hlavně
sily vyšší, nebeské, zabývá se theosofie i astrologií.
Síly své může člověk vyvinouti jen delším účelným
sebecvikem, životem opravdu theosofickým; a vnik
nouti do veliké moudrosti theosofické a tajné vědy
lze jen za vedení adeptů, dokonalýchjiž učitelů božské
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moudrosti. Odtud nutnost theosofické praxe, ethiky
a cvičení v theosofické nauce.

Toto jsou dogmata theosofická, základní pravdy
theosofického systému, jimiž v další části budeme se
blíže zabývati. Zde pouze odpovězme si k otázce:
Co jest vlastně moderní theosofie? Těžko podati výměr
jediný a určitý; jeť theosofie tak blízka naukám mno
hým. Uvědomněme si především, čím theosofie není.
„Theosophia“ sama není naprosto žádnou učebnou
soustavou (buddhismem ani brahmanismem, atheismem
ani patheismem neb dokonce spiritismem — za které
bývá často mylně od mnohých pokládána).") Naznačil
jsem, že theosofie stýká se s okkultismem i magií a
theurgil, avšak též od nich se různí. Theosofie varuje
před nebezpečím praxe magické, před „černou magii“
zvláště, nezabíhá do různých praktik okkultismu, ne
schvaluje methody spiritistické.

Čo tedy jest theosofie? Vizme některé výměry
její v knihách theosofů. Podle stanov [heosofické spo
lečnosti německé?) jest „božským sebepoznáním“ nebo
„Boží moudrostí“ ; nebo též „božským životem a vše
objímající božskou láskou v člověku“ ; jinde*) nazývá
se „poznáním jednotného božského původu všech
bytostí a odtud plynoucí světové harmonie“; podle
Hůbbe-Schleidena*) jest naukou o tom, že „všech indi
viduelních zjevů podstatou jest táž bytnost a že ve
všech individuích se nalézají abstraktní individuality,
které ukončivše okruh svého vývoje vstupují v jednot
nost všeho bytí“.

Jinde opět čteme: Theosofie jest „náboženstvím
moudrcsti“,*) neb theosofie jest „filosofii, vědou a umě
ním“,“) nebo: theosofie jest „ideální, ryzí, božskou
moudrosti“.") Patrno, že můžeme rozeznávati theosofii
jako subjektivní osobní činnost a jako objektivní názoť

1) Lotus VI. str. 197.
3) Lipsko 1909, 8 49 a S I7.
3) Theosophische Kultur II., Lipsko 1910, 11.
9) Karma (Theos. Schriften Nr. 2%),Berlín 1890,
5) Theosofický kat., ot. 1. (Lotus V. str. 83.)
6) Lotus VII. str. 254.
7) Lotus VÍ. str. 197.
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světový. V případu prvém lze říci, že theosofií toz
umíme „osobni schopnost, cvikem vypěstovanou, bez
prostředně poznávati jednotnost božství v sobě i mimo
sebe“.") V případu druhém jeví se nám theosofie jako
monisticko-vývojový systém, podle něhož „vše jest jen
projevem jediné bytosti absolutní, neměnitelné, z ní vy
cházejíc a působením určitých zákonů vývojového a
spravedlnosti v ni se opět vracejíc“.

Systém nauky theosofické představuje též podivu
hodně znak Theosofické společnosti, jehož si tuto
chceme všimnouti. Jest to had svinutý do kruhu; uvnitř

tohoto kruhu jsou dva troj
úhelníky, černý obrácený špič
kou dolů, bílý špičkou nahoru;
v šestiúhelníku, protnutím se
trojúhelníků vzniklém, jest e
gypiský kriíž; arijský ohýbaný
kříž,zvaný svastika, jest nahoře
a nad ním jest sanskrtské slovo
„Aum“. Tento znak má asi
tento esoterní význam: Had
značí moudrost a věčnost, kruh
pak, vždy opět se vracející,
běh světové evoluce; had svi
nutý jest tedy znamením věčné

moudrosti a cyklického zákona, jemuž každá věc jest po
drobena. Svastika znamenátvůrčí sílu v činnosti, tvořitele
vesmiru, a kolo, ve kterém jest tento kříž umístěn, zná
zorňuje mimo jiné kolobéh vývoje a kroužívé vývoje

přírodních sil. Slovo JAT(Aum) znamená božství, jediné
božské bytí, a symbolisuje zde tvůrčí slovo (Logos),
kterým se staly všechny věci ve vesmíru předmětnými.
Dva protínající se trojúhelníky poukazují na vzájemnou
působnost ducha a hmoty ve světě. Bílý, hrotem
vzhůru obrácený, označuje ducha s jeho třemyprojevy:
vůlí nebo mocí, moudrostí a láskou, činností nebo
inteligencí; temný, hrotem dolů obrácený, znázorňuje
hmotu s jejími třemi vlastnostmi: nepoddajností nebo

l) Srvn.: Zimermann, „Die neue Theosophie“ v Stim
men aus Maria-Laach, 1910, str. 389.
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tuposti, hybností nebo vášnivostí, vyrovnaností nebo
souladem. Prvý znamená sestup ducha do hmoty, druhý
jeho vzestup. Egyptský kříž konečně znamená člověka,
duši, život a zákony organisace lidského těla. Označuje,
že lidstvo a celý život přírodní vyšly z duchovního
okruhu božského, aby prošly za účelem svého zdo
konalení rozením a zkušenostmi fysického světa. Kolem
tohoto znaku bývá pak též heslo Theosofické společ
nosti: „Není vyššího názoru nad pravdu“ —

HLAVA IV.

Přehled nauk theosofických.')

S 12. Bůh a stvoření.
Velikým ústředním faktem všehomíru jest onen

duch nekonečného života a moci, jenž jest za vším,
jenž oživuje vše, jenž projevuje se ve všem a Skrze
vše; onen samobytný princip života, z něhož všecko
vzešlo, a nejenom to, nýbrž z něhož všecko ustavičně
vzchází. Tak charakterisuje poj2m božství R. W. Trine.)
Jest princip všeho, samobytný, z něhož a v němž
všecko jest. Tento první princip všeho jest bez za
čátku, jest nekonečný, nemůže býti pochopen ani
vyjádřen, jest neprojeven, jedno a vše, ani hmota ani
duch čistý, jest za brahmou, jest „parabrahmou“, „ne
projeveným“. Z tohoto „neprojeveného“ vzniklo „pro
jevené“ třemi velikými výrony čili emanacemí, jež se
označují v theosofické nauce jako „trojice“ velikých
Logů a tvoří theosofickou trojicí obdobnou křesťanské.
Představme si obrazně vývoj této theosofické trojice.
Absolutno, neprojevené, parabrahman, představme si
bez tvaru, v nečinnosti, v temnu a chladu, ve spánku,
bez aktu i potence, jedno vše slučující bez rozrůznění.
Toto jsoucno má vůli dáti počátek rozrůznění a stává
se principem, první příčinou všech věcí. Jest to první

1) Učení theosofické podávám hlavně podle Ceské theoso
fické revue a „Theosofie“ Dra. Rud. Steinera v překladu
českémod Kiesewettera a Dra.B. Pražáka (v Praze 1910).

2) V souzvuku s Nekonečnem str. 5.
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veliký výron, první veliký Logos, jenž zůstává však
dosud v neprojeveném, jest to bytí čili „sat“, dosud
bez rozrůznění, monistické; jest to příčina všeho a
podstata života, substance jednotná všeho, Co jest.
Z prvního velikého Loga, obdobného našemu Bohu
Otci, povstává druhý veliký Logos, jenž se projevuje
rozrůzněním ducha a hmoty, dvojností formy a života,
kladem a záporem, zkrátka dualitou, dvojicí. Obrazně
představme si, kterak bytí, Brahma, procitne ze svého
spánku a pojme myšlenku, že není ničeho. Tak vznikne
protiva bytí a. nebytí, sat-avidya, klad a zápor,
duch a hmota. Z tohoto pak druhého Loga novým
výronem povstává Logos třetí, obdobný Duchu sv.,
a jest to universální mysl, „mahat“, jež obsahuje ideaci
božskou a jest tvůrcem celého vesmíru. Tyto tři: Sat,
sat-avidya a mahat, Čili příčina všeho bytí, dvoj
nost a mysl, tvoří theosofickou trojici.

Třetí velký Logos obsahuje trojnou moc božství
a je tvůrcem vesmiru pomocí Loga solárního neb uni
versálního a Loga planetárního. Je tolik Logů světo
vých či universálních neb solárních, kolik je světů,
vesmírů, slunečních soustav. Každý Logos solární si
tvoří vlastní vesmír; tento vesmír jest emanací, výro
nem jeho síly a energie, jest proudem jeho života.
Logos veliký, jenž se rodí vývojem Parabrahmanu, Jze
chápati jako obracející se ke svému počátku a uva
žujicí svůj kořen (Parabrahman) jako závoj. Tímto se
přiodívá, aby se projevil, užívaje ho jako meze sobě
ukládané, a z něho buduje látku vesmíru.

Třetí veliký Logos, mysl tvůrčí, připravuje prvo
počáteční atomy v hmotě pomocí modifikací vědomí
božského (tanmatra), z nichž každá určuje ve hmotě
rozrůzněnost a dává počátek svérázného chvění kaž
dého atomu toho typu (tattva). Tyto atomy typické
nejsou síly nečinné, nýbrž přibírajíce k sobě nové
modifikace (tanmatry) stávají se počátkem nového typu
atomů. Tak během generací atomových žádný typ
není roveň druhému, od pláně k pláni látka se různí,
a tím 1 konstituce fysická různých kosmů neb nebe
ských systemů jest značně různá. Tímto způsobem
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povstává 7 různých typův atomů, odpovídajících 7 plá
níin vesmíru, života nebo vědomí.

Jakým způsobem Logos solární tvoří a vyvíjí
Svoji soustavu sluneční, vykládá theosofie naukou
o zákonu cyklickém ve vesmíru, jak jej tuto ihned
v přehledu uvedeme.

Ve stručném tom nástinu o božství a původu
vesmíru patrný bude rozdíl nauky theosofické od
nauky řeckých filosofův a nauky křesťanské. Plato,
Aristoteles a j. kladou božstvo jako princip činný a
vedle něho věčnou trpnou látku; křesťanská nauka učí
o jediňé nekonečné aktivní příčině, jež produkuje ne
konečnou tvůrčí silou hmotu z ničeho, ji udržujíc, avšak
S ní se nestotožňujíc; theosofie klade jediný princip
materielně-duchovní, jenž ze sebe, ze své pralátky
tvoří všechno bytí hmotné i duchovní, v něm a sním
maje stejnou podstatu. Tim mizí pojem božské by
tosti osobní, mizí její neměnitelnost vnitřní, její na
prostá duchovost.

V tomto smyslu vykládá pak theosofie místa Písem
sv. o Bohu a stvoření světa. S názorem takovým ne
může se ovšem srovnávati ani věda světská, ani nábo
ženská, kresfanská.

S 13. Nauka o vesmíru.Jakoz „neprojeveného“vzniklo© „projevené“
tremi velikými emanacemi, tak z Loga slunečního tvoří,
se a vyvíjí „soustava sluneční“ neb jeden vesmír třemi

ní výrony, jež theosofickáliteraturatakto stručněhčí:")
První velký výron. vycházející z nejnižšího prin

cipu Loga slunečního, jest oživením prvotní substance.
Vychází jako životní dech 7 velkými vlnami a tvoří
z prvotní hmoty kosmické různé druhy hmoty, které
nacházíme v naší soustavě sluneční. Druhý veliký
výron Ize nazvati oduševňující essencí, vychází z dru
hého principu Loga solárního a vystupuje taktéž
T vlnami; jest původcem oživené formy a tvoří 7 říší
—e———

1) Viz Besantové „Zrození a vývoj duše“, přeložila
P. Moudrá, pozn. str. 6—12.



80

přírodních, vyvíjeje v každé z nich postupně vědomí.
Třetí velký výron, vycházející z prvního aspektu Loga
slunečního, jest sestoupením božské jiskry, která je
nejvyšším principem člověka a činí jej nesmrtelnou
individualitou.

Vyšší věda theosofická rozlišuje ve vesmíru 7 růz
ných úrovní či plání neb světů, jež se vzájemně pro
stupují, jsou utkány z látky více nebo méně hutné,
v podstatě jedné, avšak modifikacemi atomovými,
svrchu zmíněnými, typicky rozrůzněné. Tak na př. fy
sický atom odpovídá 49 atomům astrálního světa,
1 astrální či duševní atom 49 atomům světa duchov
ního atd. Každý z těchto 7 světů má své vlastní roz
měry, svůj vlastní Čas, své vlastní obyvatele, vlastní
způsob smyslového poznáni, vlastní stav vědomí.
Každá z těchto plání či světů má opět 7 oblastí růz
ných, a jim odpovídající obyvatele.

Tyto úrovně vesmírové jsou: 1. fysická neb hutná,
2. abstrální neb pudová, 3. neutrální neb manasická,
4. buddhistická či neosobná, 5. nirvánická, neklamnosti,
6. paranirvánická či nadnirvánická a 7. mahápara
nirvánická či veliká nadnirvánická. V každé rozeznává
theosofické badání opět 7 stupňův a 7 říší obyvatelů.
Ve světě fysickém na př. není hmota jen ve stavu
hutném, kapalném a plynném, nýbrž jsou ještě 4 stupně
jemnější hmoty světa fysického.

A není na této úrovní jen říše nerostná, rostlinná,
živočišná a člověk, nýbrž jestě jiné říše bytostí. Uroveň
astrální jest světem pudů. chtíčů nebo přání. Pud,
přání, touha jsou tu označením pro hmotnost v du
Ševním světě. Ve světě tomto jsou rozhodujícími vlast
nostmi sympatie a antipatie; sympatií tu rozumíme sílu,
kterou jeden duševní útvar přitahuje jiné, Snaží se
s nimi splynouti, uplatniti svou příbuznost s nimi;
antipatie naproti tomu jest silou, kterou se duševní
útvary odpuzují a vylučují, kterou udržují svou své
Táznost.

Podle toho, jak v různých útvarech duševních
působí sympatie a antipatie, rozeznává se 7 oblastí
světa duševního, jež jsou tyto: 1. oblast žárů chtičů,
2 oblast plynné vznětlivosti, 3 oblast přání, 4. oblast
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libosti a nelibosti, 5. oblast duševního světla, 6. oblast
činné duševní sily, 7. oblast duševního života. Ovšem
neznamená těchto 7 oblastí 7 říší naprosto od sebe
odloučených. Jako se pronikají ve světě fysickém látky
pevné, kapalné a plynné, tak v duševním světě se proni
kají žár chtíčů, plynná vznětlivost a síly světa přání.
A jako ve fysickém světě proniká tělesy teplo, a světlo
na ně září, tak jest tomu v duševním světě s libostí a
nelibostí a se světlem duševním. I tento svět má 7 říší
bytostí.

Třetí úroveň, mentální neb manasická čili duchovní
svět, jest utkána z látky, z níž sestává lidská myšlenka
ve své skutečné podstatě. V tomto světě jsou pra
vzory všech věcí a bytosti, jež existují ve světě fy
sickém a astrálním. Tyto pravzory jsou však bytosti
skutečné, tvůrčí, vydávají i zvuk známý již starým
filosofům- pode jménem „harmonie sfér“. Také v tomto
duchovním světě rozeznává se 7 sturňů či oblastí.
První oblast obsahuje pravzory světa fysického, pokud
není nadán životem. Druhá oblast obsahuje pravzory
života ve světě fysickém; v třetí oblasti nalézají se
pravzory všeho duševního jak světa fysického, tak
astrálního. Pravzory čtvrté oblasti netýkají se bezpro
středně ostatních světů, jsou to spíše bytnosti, které

„ovládají pravzory tří oblastí nižších a zprostředkují
jejich součinnost. Oblast pátá, šestá a sedmá obsa
huje tvůrčí síly pravzorů samých. Čtyři nižší oblasti na
zývají se rupickými, t.j. mají tvar neb tělesnost, vyšší
tři oblasti slovou drupickými, t. j. bez tvaru neb ne
tělesnými Tomuto světu náleží theosofické nebe, déva
chan nebo svarga, a z látky tohoto duchovního světa
utvořen jest též lidský rozum, manas, odkudž jest jméno
úrovně manasické. V tomto trojím světě: fysickém,
astrálním a mentálním, žije člověk současně za svého
tělesného života na zemi.) K úrovní buddhistické a
nirvánské spěje vývoj bytostí, poslední pak dvě úrovně
jsou polem prvotního působení trojného božského
Loga, božské theosofické Trojice.

1) Podrobněji víz ve Steinerově „Theosofii“ (přeložil
Pražák a Kiesewetter, Praha 1910),z níž vzal jsem tuto
nauku theosofickou.

Vzdělavací knihovna katolická. Sv. LXII.: Theosofická společnost. 6
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Toť kratinký nástin světů sluneční soustavy, v níž
žijeme, světů, v nichž žijeme a žíti budeme, světů,
o nichž zprávy podává tajná věda a moudrost theo
sofická. Vizme nyní, jak poučuje nás tato moudrost
O vývoji naší soustavy sluneční.

Naše soustava sluneční objímá prý sedm velikých
soustav, zvaných „evolučními“ nebo „planetárními“,
jež jsou ve styku s úrovní fysickou. Jsou to obrov
ské říše životního vývoje, v nichž příslušné viditelné
planety fysické znamenají jen přechodné zjevy;
podle nynějších viditelných planet zná theosofická
literatura též tyto soustavy evoluční, na př. evoluční
soustavu Saturnovu, Jupiterovu, Zemskou, Venušinu
a pod. Každá však z těchto „planetárních soustav“
vyvíjí se samostatně a neodvisle od ostatních. Jedna
taková soustava planetární, na příklad Zemská, vy
víjí se řadou 7 „manvantar“. Doba mezi 2 manván
tarami jest dobou odpočinku, relativní nečinností, a
nazývá se „pralaja“. Každá manvantara jest opět slo
žena ze 7 „okruhů“. Okruhem naznačuje se jeden
oběh životní vlny kolem „řetězu planetárního“. Každý
planetární řetěz jest utvořen ze 7 „globů“ neb „světů“,
a doba, ve které životní vlna oběhne 1 globus, nazývá
se „periodou neb obdobím světovým“. jedno pak
období světové jest dobou životního vývoje 7 „základ
ních plemen lidstva“. Každé z těchto plemen základ
ních trvá miliony let a dělí se opětně v 7 plemen
podružných. Jednotlivé globy nebo světy jednoho fe
tězu planetárního nacházejí se na různých úrovních, totiž
na úrovní fysické, astrální a mentální. Vlna životní pro
jevuje se pak ve své plné činnosti vždy jen na jednom
globu řetězu; a globus, který vlna životní opustila,
upadá do jakéhosi druhu „zatemnění“. Tedy 7 plemen
lidských vyvíjí se v době 1 periody světové, 7 tako
vých period činí 1 okruh, 7 okruhů tvoří 1 manvan
taru, 7 manvantar 1 soustavu evoluční neb planetární,
7 těchto soustav konečně vyplňuje 1 soustavu sluneční.

Naše soustava sluneční jest nyní ve Čtvrté sou
stavě evoluční, v Zemské planetární; tato Země na
lézá se ve čtvrté manvantaře soustavy planetární;
v této manvantaře nacházíme se dále ve čtvrtém
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Tedy na našem globu byla dosud tato plemena:
1. polární, 2. hyperborejské, 3. lemurské, 4. atlantské,
5. arijské. Každé z těchto základních plemen má opět
7 podružných plemen neb čeledí, a každá z těchto se
opět dělí v rozmanité národní kmeny. Nynější arijské
základní plemeno mělo dosud tato podplemena:
indické, iranské, středomořské, keltské a teutonské.

Poslední dosud plemeno, arijské, počalo svůj vývoj
asi před 1 millionem let a vstupuje nyní do nového
období, v němž nastane úplná změna poměrů jak ve
stavu sociálním a politickém, tak i v oborech nábo
ženství a vědy; asi po 700 letech počne se vývoj
šestého základního plemene.

Těmto pojmům vývoje světového odpovídá též
theosofická chronologie, čerpaná opět z indických
představ a pojmenovaná podle nich. Hlavní periody
v dějinách vývoje světa a člověka jsou tyto:

Zlatý věk, kdy vládne Saturnus, nazývá se krita
juga (neb též Satya a Satva), a trvá podle našeho
počtu 1,728.000 let; následuje treta-juga, stříbiný věk
vlády Jupiterovy, trvající 1,296.000 let; třetí věk,
měděný, vlády Marsovy, zvaný dvapara-juga, trvá
864.000 let; věk náš, věk železný, vlády Furií, jest
káli-juga a jeho trvání má býti 432.000 let. Od po
čátku tohoto věku (káli-jugy) uplynulo podle podání
zasvěcenců do našeho r. 1898 již 5000 let jako první
cyklus železného věku, a až uplyne další doba skoro
427.C00 let káli-jugy, nastane opět věk zlatý, krita
juga. Uvedené 4 věky dohromady činí tak zv. mahá
jugu neboli Velký věk, jenž má tedy 4,320.000 let.
71 mahá-jug tvoří vládu jednoho mánu (1 řetěz lid
ských plemen). Doba mezi dvěma mánu (mánu
antara) sluje manvantara a obsahuje 308,448.000 let.
14 manvantar (= 994 mahájug) s periodami mezi
dobními (sandhi) tvoří 1 kalpu neboli 1 den Brahmův
a trvá 4320,000000 let. Noc Brahmova jest rovna dni
a tak tedy Brahmův den a noc Činí 8.640,000.000 let;
360 takových dní a nocí jest jeden rok Brahmův, a
100 takových roků jest velká kalpa, mahákalpa, která
tudíž trvá jen 311,,040.000,0C0.000 let našich. Po této
řadě let podle výpočtů theosofických následuje všeobecná
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„pralája“, rozptýlení celého vesmíru.. Podle týcaž vý
počtův indických a tajné vědy uplynulo od počátku
evoluce našeho slunečního systemu 1955,884.713 let,
a od prvního objevení se lidstva v soustavě planet
1064,501.013 let, od doby Adamovy pak 18.,618.754 let.

Tak asi představuje si theosofická věda kosmo
gonii; celý kosmický vývoj spočívá na axiomatu
o 7 principech a o všeobecném zákonu emanace svě
tové z prvopočátečního Absolutna. Poznatky tak smělé
jsou prý — podle tvrzení theosofů — naprosto jisté
a čerpány ze spolehlivých pramenů tajné vědy.

Vrátíme se k posudku. tohoto světového názoru
později; nyní pak věnujme pozornost výkladům theo
sofickým o člověku samém.

S 14. Nauka o člověku.
Věrným obrazem makrokosmu, velikého vesmíru,

jest mikrokosmos, člověk. Jako v makrokosmu poznali
jsme theosofickou nauku o 7 úrovních vesmírových
a o světové evoluci, tak i v mikrokosmu vízme
především theosofickou nauku o sedmidílné podstatě
člověka, pak o jeho původu a vývoji v naší sluneční
soustavě.

I. Podstata člověka.
Jak již výše bylo naznačeno, v theosofii vše jest pro

jevem Absolutna, vývojem z božství. Tak i duch lidský
jest částečkou Boha samého, kapkou z moře jeho bytí,
jest monadou čili jednotkou podstaty prvního velikého
Loga, jest zárodkem, jenž potenciálně obsahuje všechny
dokonalosti bytosti, z níž se roní. Aby se skryté po
tence božského zárodku mohly vyvinouti, jest nutno,
aby prošel dlouhým cyklem evoluce ve hmotě, aby se
zdokonalil tak, by mohl sloučíti se s božským svým
původem. A tento vývoj božské monady musí se
díti vnějšími záchvěvy, které by probudiy potence
vědomí božského. Aby mohla přijíti monada ve styk
se všemi proudy vesmíru, potřebuje obal složený
z. každé látky, z jaké utkány jsou úrovně vesinírové.,
A ježto rozeznáváme sedm úrovní vesmíru, nutno též
předpokládati 7 obalů neb 7 složení bytosti lidské,čili
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7 principů v člověku. Toto složení člověka odůvodňuje
dr. Steiner) rozlišením tří oborů lidské činnosti, jíž
jest člověk spojen se světem, a rozeznává v podstatě
člověka tělo, duši a ducha. Tělem rozumí to, čím se
člověku projevují věci jeho okolí; slovem duše má
býti poukázáno na to, čím člověk tyto věci spojuje
s vlastním svým bytím, čim pocifuje nad nimi zálibu
a nelibost, chut a nechut, radost a bolest; duchem
konečně míněno jest to, co se v něm projeví, když
pohlíží na věci jako božská bytost. V tomto smyslu
skládá se člověk z těla, duše a z ducha; tělem náleží
světu předmětů, které též vnímá svými smysly, duší
buduje si svůj vlastní svět dojmů, a duchem zjevuje
Se mu Svět poznatků, povznesený nad oba světy ostatní.
Chtěje pak Steiner uvésti v soulad vědu západní a
trichotomii Platonskou s názorem indickým o 7 prin
cipech, tvoří rozlišování a kombinace v člověku, aby
dospěl k 7 dilům podstaty lidské. Především v tělu,
duši a duchurozlišuje vždy tři principy, a učí 0 3 tě
lěch, 3 duších a 0 trojím duchu, totiž zná: tělo fysické,
tělo étherické nebo životní, a tělo psychické, duševní
nebo astrální; duši cítivou, duši rozumovou a duši
vědomou; konečně ducha osobního neb duchovní já,
ducha životního a ducha čistého neb duchovního člo
věka. Aby dostal sedmidílnou podstatu člověka, spojuje
pak v jedno tělo astrální s duší cítivou a duši vě
domou s duchovním já. Takovým způsobem lze si
znázorniti úplnou podstatu člověka následujícím sche
matem, k němuž připojím — jak i Steiner činí?*)—
též terminologii theosofickou, přejatou s některými změ
nami z literatury indické.

[8A. Tělo fysické = 1Sthůla šarira (růpam)
I. Tělo | oC. TěLOS erické — 2.Linga Šariíra (džívam)*lo d Í , ,

| B. Due civá | | 73 Kámarůpa (prana
H. Duše | E pe rozumová -—4. Kámamanas (káma růpam)čd

G: DuchovníS (= Buddhimanas(manas)II.Duch* H.Životníduch—6.Buddhi(buddhih)| I.Duchovníčlověk—7.átma| (átman)
1) Thcosotie, v českém překladu str. 14. a násl.
=) Viz Theošofie str. 36.
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První 4 složky tvoří osobnost, poslední 3 pak
individualitu člověka, která jediná jest zodpovědnou za
činy a sluje též tělem Kausálním.

Osobnost v nauce theosofické označuje smrtelnou
naši část, smýšlení tělesné, vnějšek, a zaniká smrlí.
Individualita jest nesmrtelnou, nikdy neztrácí své
totožnosti, činí naši bytost pravým člověkem.

O jednotlivých součástkách lidské podstaty nyní
pojednáme zvláště.

1. Tělo fysické, hmotné, hutné, jest to, co na člo
věku seznáváme pozorováním smyslným. Toto tělo
má člověk společné s říší nerostnou; tělo toto podléhá
týmž zákonům, jako říše nerostná, směšování, slučo
vání neb rozlučování; skládá se z týchž látek a sil
jako ostatní svět neživý, avšak seskupených tak, aby
se v tomto seskupení mohlo projeviti myšlení. Proto
Steiner nazývá fysickým tělem „nerostnou stavbu, vy
tvořenou podle svého úkolu“.') S tímto fysickým tělem
úzce SOUVÍSÍ

2. tělo étherické neboli životní, zvané též the
rický dvojník. Jest to tělo hmotné, ale nikoliv hutné,
neskládá se z prvků hutných, pevných, kapalných nebo
plynných, nýbrž z prvků čtherických, jež Besantová
třídí v éther I., éther II., éther III. a éther IV. Co jest
však tento éther ? Podle Besantovéje to substance hmotná,
jevící se ve 4 formách fysických; podle Steinera nemá
tento éther nic společného s étherem naší fysiky; jest
spíše silou životní (indickým terminem „prana“). Toto
tělo není sice viditelno obyčejným smyslovýmzrakem,
avšak pro ty, kdož rozvinuli svoje vyšší orgány smyslové,
jest předmětem přímého pozorování, a nikoliv předmětem
činnosti rozumové. Toto tělo působí, že látky a síly
fysického těla hutnéhoutvářejí se ve zjevy plození, vzrůstu,
vnitřního oběhu šťav a t. d., že seskupí se v ten neb
onen druh bytosti. Plození a vzrůst má člověk společny
s rostinami i zvířaty; má tedy i tělo životní společné
s těmito říšemi. Jaký jest vztah tohoto těla k tělu
fysickému ? Tělo životní jest jaksi stavitelem a tvůrcem
těla fysického, jeho architektem i obyvatelem; a tělo

) Theosofie, str. 20.
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fysické jest obrazem nebo výrazem těla životního. Co
se týče velikosti a tvatu, jsou obě těla u člověka při
bližně stejná. U zvířat a ještě více u rostlin liší se však
étherické tělo od fysického velmi značně. Tělo životní
jest nerozlučným druhem těla fysického, dávajíc mu
život a chráníc je před rozkladem; úplným odloučením
dvojníku od těla fysického musila by nastati smrt
člověka. Jsou však abnormální případy částečné sepa
race těchto těl za života člověka. Okamžité oddělení
se dvojniku čtherického od těla hutného působí zjev
zdvojení člověka, tak že může sám své étherické tělo
spatřiti, jak tvrdí Besantová.

Druhý případ částečné odluky obou těl jest při
zjevech mediumních. Tu vylučuje se určitá část z těla
étherického, a tělo člověka v takovém případě upadá
do stavu lethargického, ano i kataleptického, a jeho
činnost životní jest značně seslabena, dokud se od
loučené části zase nespojily.

3. Třetí tělo lidské jest astrální neb cítivé, někdy
nazývané též perispirit. © tomto těle píše Steiner:
Tělo fysické a životní přijímá vnější popudy, ale
pocit vzniknouti může teprve v duši pozorovatelově.
Cinnost, kterou se pocit stává skutečností, liší se pod
statně od působení životní síly, a zdroj této činnosti
nazveme duší cítivou. Tato duše cítivá jest právě tak
skutečnou jako tělo fysické. Svým působením pak zá
visí na těle étherickém, neboť z něho čerpá to, co má
z ní vysvitnouti jako pocit. A poněvadž étherické
tělo je životem v těle fysickém, jest duše cítivá ne
přímo záv.slá také na těle fysickém, a tím působí
tělesnost na duši cítivou. Tato jest tedy tělem ve své
působnosti určena a omezena. Avšak hranice cítivé
duše nekryjí se s hranicemi těla lysického, nýbrž pře
čnívají ještě poněkud přes ně. Z toho vidíme, že se
duše osvědčuje mocnější těla. Ale síla, která jí klade
hranice, vychází z fysického těla. ím vsunuje se mezi
fysické a étherické tělo s jedné strany a cítivou duši
se strany druhé ještě zvláštní článek lidské bytosti.
Jest to tělo duševní neb cítivé.') Jest nositelem bolesti

1) Theosofie, str. 24.
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a rozkoše, pudů, chtíčů, vášně, zkrátka života citivého,
a tak jest společno člověku ještě se světem zvířecím.
Jest utkáno z látky úrovně astrální a jest různé podle
různé dokonalosti lidí. Na rozdíl od těla étherického
tělo astrální jest snadno odlučitelno od těla fysického,
a zejména za spánku člověka se odděluje. Kdykoli
theosof usíná, dělí se jeho bytost; tělo fysické se svým
étherickým dvojníkem odpočívá nehybně na loži, a
zatím tělo astrální vystupuje z něho a vznáší se nad
ním, obcujíc se světem astrálním. S tělem fysickým tu
zůstává spojeno zvláštním jemným proudem sil, zá
řivou „magnetickou nití“, Užití těla astrálního jest
různé podle duchovního vývoje člověka. Je-li člověk
nedokonalý ve světě duchovním, jeho tělo astrální
není dokonale vyvinuto, a vystoupivši ze schrány fy
sické není schopno samostatné činnosti; je-li člověk
prostředně vyvinut, jeho astrální tělo jest dokonalejší
a schopno Činnosti samostatné na úrovní astrální,
avšak bez vědomí člověka, a nemůže vejíti ve styk se
světem vnějším. Je-li však člověk v duchovní vědě
dokonale vyvinut, jest jeho astrální tělo dokonalé a
schopno činnosti vědomé i styku se světem vnějším.
Takový člověk ovládá své astrální tělo, jest s to, aby
vědomě vystoupil z těla fysického a při plném vědomí
ocitl se v těle asírálním v úrovní astrální, a odešel
třeba k návštěvě vzdáleného přítele; a je-li tento jasno
vidcem, má-li vyvinutý zrak astrální, uzří astrální tělo
svého přítele; není-li jasnovidcem, návštěvník bude
s to, aby zhustil své tělo, aby se zmaterialisoval a tak
se stal poznatelným i fysickému zraku přítelovu.

Tato nauka jest nemalé důležitosti pro otázky
zjevení osobních, bilokace lidské, tajných pomocníků
a j.„ o nichž budeme míti příležitost mluviti v další
části. Zde budiž ještě připomenuto, že toto tělo astrální,
ačkoli v činnosti tak nezávislé na těle fysickém, ořece
vázáno jest svou existencí na tělo fysické a smrtí člo
věka se rozpadává znenáhla jako tělo fysické a étherické.

4. Clověk mí však ještě čtvrtý článek své by
tosti, jehož nesdílí s jinými bytostmi pozemskými; jest
to nositel vyšší duše lidské, jíž se stává člověk ko
runou pozemského stvoření, nositelem duše rozumové,
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zdroje myšlení; a nositel této schopnosti lidské nazývá
se „tělem osobního já“ nebo „tělem mentálním“ (kama
manas). Toto tělo odpovídá mentální úrovni vesmírové,
a to 4 nižším jejím oblastem, jest utkáno z látky těchto
oblastí a má zvláštní tvar i barvu, odpovídající du
chovní vyspělosti člověka. Také toto tělo jest odluči
telno od fysického i od astrálního, a jest pomíjející,
když individuum stoupá do světů vyšších.

Tyto dosud stručně popsané části lidské bytosti
tvoří podstatu lidskou nižší, smrtelnou, osobnost, již
měnití musí individualita nesmrtelná, kdykoliv znovu
se vtěluje. Nyní jest se nám zmínili o individualitě
samé, o vyšší části člověka, o nesmrtelném ego a jeho
+ stupních.

3. Nositelem této vyšší podstaty lidské jest tělo
tak zvané „kausální“, poněvadž obsahuje příčiny, které
se projevují na nižších úrovních jako účinky. Toto tělo
náleží ještě mentální úrovní vesmírové, a sice jest téže
látky jako 3 nejvyšší oblasti této úrovně. Tělo toto
neumírá při každém znovuzrození, jest opravdovým
„lidským“ tělem a vlastním nositelem vědomílidského;
v něm ukládá „ego“ zkušenosti minulých životů.

6. Nejvyšším 2 stupňům vývoje lidského ego od
povídá též dvojí tělo, tělo buddhické a tělo atmické, v sou
hlasu s úrovní buddhickou a nirvánickou. V nich a na
těchto úrovních dokonává se zpravidla vývoj lidské
bytosti. Jakým způsobem projevuje se ego v těchto
posledních 3 stupních lidské bytosti, popisuje Steiner
ve své Theosofii takto:

Osobní já není v dnešním člověku nějakou jedno
duchou bytostí a podstatu jehomožno seznati, porov
náme-li lidi nízkého vývoje. Člověk cestou po sobě
jdoucích životů neboli vtělení stoupá k vývoji vždy
vyššímu, a tu pracuje jeho „ego“ na přeměně těl
všech. Jeho práce sahá až do těla fysického. Pod vli
vem tohoto „ego“ mění se vzezření fysického těla.
To, co zveme svědomím, není nic jiného, nežli výsle
dek práce tohoto ego na životním těle během řady
vtělení. A tak „ego“ Činnosti svou evolvuje bytost lid
skou a vytváří z těl nižších složky vyšší bytosti lidské.
Tak přeměněné tělo astrální vlivem ega stává se duší
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cítivou, tělo étherické dává vznik duši rozumové a
přeměněné tělo fysické zove se duší vědomou. Když
ego tak zmohutní, že vlastní silou pracuje na přeměně
cítivého těla, nazývají theosofové to, co límto způso
bem z citivého těla učiní, „duchovním já“ neboli „ma
nasem“. Tato přeměna spočívá v podstatě na oboha
cování nitra vyššími ideami a názory. Jestliže člověk
výcvikem tajných škol vystoupí výše, promění své
étherické tělo v „ducha životního“ neboli „buddhi“.
Na stupni ještě vyšším dospěje člověk k tomu, že na
bývá sil, jimiž mu lze působiti přetvořivě na tělo fy
sické; co tímto způsobem z fysického těla jest pře
tvořeno, nazývá se „duchovní člověk“ neboli „áthman“.

Tak složenou jeví se bytost lidská, jako článek
ve velikém kosmu, jeho principech i evoluci. Ovšem
tohoto složení lidského nevidí člověk bez duchovní vy
spělosti; avšak theosof, dosáhnuvší určitého stupně
vývoje duchovního, vše vidí přímo, nejen různá těla

lidské bytosti, nýbrž i dokonalost její, v tak zv. „auře“,
o níž tuto krátce se zmíním.

Lidskou aurou nazývá Steiner “') „úkazy barevné,
viditelné duchovnímu zraku, jež září kolem fysického
člověka a zahalují ho jako oblak“. Velikost aury jest
různá u různých lidí. Průměrně lze si představiti, že
celý člověk v auře jest asi dvakrát tak dlouhý a Čtyři
krát tak Široký jako člověk fysický. Zbarvení aury jest
rozmanité podle různých temperamentů, nálady, stupňů
duchovního vývoje. Zcela jinou auru má člověk, od
dávající se úplně svým tělesným pudům, nežli ten, kdo
žije mnoho v myšlenkách. Podstatně liší se aura po
vahy nábožensky zladěné od aury povahy, jež se ztápí
ve všedních zažitcích dne. V auře docházejí výrazu
všecky měnivé nálady, všecky náklonnosti radosti a
bolesti. V auře proudí nejrozmanitější barevné odstíny.
Myšlenka lidská — jež jest podle tajných věd skuteč
ncu hmotnou bytosti —vystupuje jako duchovně vidi
telný úkaz barevný, tak že barva odpovídá povaze
myšlenky. Myšlenky, mající původ svůj v životě smysl

1) Theosofie, čes. překladu str. 102 a násl., odkud tuto stať
přejimám skoro doslovně.
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ném, mají barvu Červenou; v krásné jasné žluti obje
vuje se myšlenka, kterou se myslitel povznáší k vyš
Šímu poznání; nádhernou batvou růžovou září myšlenka,
prýšticí z lásky, oddanosti, atd. Lze pozorovati, že se
vzrůstajicí intelligencí množí se zelené odstíny. U ne
intelligentních lidí jeví se veliká část aury prostoupena
proudy hnědě-červenými nebo dokonce temně rudými.
Vůbec vše, co svědčí o duchovní činnosti, má spíše
podobu paprsků, jež se Šíří z nitra; naproti: tomu vše,
co plyne ze života animálního, má vzhled nepravidel
ných oblaků, proudících aurou. Aura je zjevem neoby
čejně složitým, neboť v ní zrcadlí se 3 základní články
lidské bytosti: tělo, duše a duch, takže máme před se
bou takořka 3 aury, jež se nalézají v sobě a vzájemněse
prostupují. A opětně v každé z těchto 3 aur jsou obsa
ženy barvy nejrůznějších odstínů podle stupně lidského
vývoje. V první auře člověka pudového lze spatřiti od.
stíny batev od Červené da modré; v druhé auře barva
hnědá a oranžová svědčí o vyvinutém sebecitu a cti
žádosti, kdežto barva žlutozelená zdá se prozrazovati
dobrou pamět; základní barvy třetí aury jsou žluf,
zeleň a modř.

Zkrátka „jasnovidec“ vidí v člověku tolik složení,
tolik krás a vznešenosti, že ve světě fysickém nic se
nedá srovnati s nimi. Jak šťastný musí býti takový
dokonalý „videc“. Pohledem čte všechnu dokonalost,
i nedokonalost svého bližního, ani jeho myšlenky a
city nejsou mu tajny. „Videc“ vidí svým vyšším zrakem
duchovním celou podstatu člověka, jako obyčejný
člověk pozoruje zrakem svým fysické tělo bližního.
Vidci jeví se člověk takto: Tělo fysické leží jako nej
hrubší útvar uprostřed ostatních jemnějších, které je
i sebe navzájem pronikají. Jako podvojný útvar pro
niká tělem fysickým tělo étherické; z něho na všech
stranách vyčnívá tělo astrální; a přes ně opět přečnívá
tělo mentální; pak jeví se tělo kaneální, jež roste tím
více, Čím více pojímá do sebe pravdy a dobra.

V podstatě člověka veliká úloha náleží vyššítriadě,
která jest vývojem lidské duše vědomé; jest tudíž
nutno zmíniti se zde ještě o theosofické nauce o sta
vech vědomí.
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Vzhledem k sedmeru dělení principů rozeznává thc
osofie u člověka 7 základních druhů vědomí:") 1. vnější
objektivní neboli předmětné, 2. vnitřní neboli astrální,
3. nižší psychické a 4. vyšší psychické; 5. pravé in
dividuelní sebevědomí, jehož základem jest manas,
odtud též manasické, 6. vědomí buddhické čili vědomí
„bohočlověka“ v lidské bytosti, 7. áthmické neboli
vševědomí ducha božího v člověku. V každém z těchto
druhů vědomí lze dále rozeznávati sedm variací podle
projevování se jednotlivých principů na každé úrovní
zvláště. Vědomí vnější neboli fysické obsahuje tyto
stupně vědomí: 1. objektivní smyslové, jež vzniká z pa
tera vnějšího čití smyslového v člověku neb zvířeti;
2. astrálně-instinktivní nebo pudové, které se vyskytuje
u sensitivních rostlin, u některých zvířat, u idiotů.
Zvláště je číinno u lidí hluchoněmých, náměsíčných a
mnohýca choromyslných; uschopňuje též osoby sensi
tivní, že mohou bez užití fysického oka prostřednictvím
jiných čáští těla viděti, čísti zavřená psaní atd.; 3. fysio
logicky-emocionelní neb životně vznětlivé, které je vše
obecným vědomím života ve světě objekt:vním. Jedním
z jeho následků jest chemická affinita. Do této skupiny
náleží též instinkt, který působí ve zvířatech i lidech
a slouží k zachování jejich Života tím, že je odstrašuje
před nebezpečím ; 4. vášnivě-emocionelní; 5 mentálně
emocionelní; 6. a 7. spirituelně-emocionelní, které ná
leží úrovní „nebeské duše“, v níž se zrcadlí duch
božský.

Astrální základní vědomí obsahuje opět tato:
1. astrální objektivní, které souhlasí v každém směru
S předmětným vědomím na úrovní fysické; člověk,
jehož astrální smysly jsou přiměřeněprobuzeny, postře
huje zjevy astrálního světa stejněobjektivně a jedině
s tím rozdílem, že jeví se mu vše převráceným jako
zrcadlový obraz; 2. astrální instinktivní, v němž před
měty jeví se velice zjemněny ; tohoto stupně vědomí
dostihují snadno osoby mediumní; 3. žŽivotně-vznětlivě
asirální, v němž obrazy jsou výstředně živého rázu;
vystupuje v horečném blouznění a pomatenosti opilcův

1)Srv. „Lotus“ VÍ. str. 124. a nási.
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a jest příčinou děsivých zjevů, halucinací, šílenství.
4. vášnivě-vznětlivě-astrální; toto vědomí a vnímání
jest nejhroznější z trapných stavů v úrovni astrální;
5. mentálně-astrální; do této skupiny náleží předtuchy,
výstrahy a pokyny ve snech, pohledy do minulosti a
budoucnosti a pod.; 6. duševně-astrální, v němž maíí
počátek nejkrásnější inspirace umělců ; v tomto stupni
vědomí astrálního mohou se též vynořiti zlomkovité
vzpomínky na dřívější inkarnace; 7. duchovně-astrální
vědomí, které vystupuje jen o mimořádných viděních,
a to zpravidla v okamžiku smrti člověka.

O stupních vědomí vyšších naše theosofie se ne
rozepiše, poněvadž jsou nevyvinutému člověku nepo
chopitelny a slovy nevylíčitelny; k jich poznání vede
jedině zkušenost.

H. Původ a vývoj lidstva.
Když jsme seznali vývoj soustavy sluneční a pláně

vesmírové, když jsme si uvědomili složení bytosti lid
ské, vizme nyní vývoj této bytosti v soustavě našeho
světa dle učení theosofického. Jako hmotně přírodově
decká methoda badání stopuje organisaci fysického
těla až do dávného pravěku, tak stopuje theosofie zase
vývoj těla, duše a ducha lidského do dob nejzazších.
Theosofie nesdilí názoru descendečního, spíše naopak
klade lido-opice za pokleslé bratry lidské. Vývoj tě'a
lidského dál se vlivem duše a ducha. | tělo lidské
i duše maji své zárodky a předky v prvních stavech
soustavy naší. Vzpomeňme, že naše země prodělala
dříve stav tak zv. „saturnský“, pak „sluneční“ a „mě
síční“, nežli objevila se v evoluci „zemské“. Již na
Saturnu existovali předkové člověka, jejichž vědomí
bylo saturnské, tupé, temné, vědomí hlubokého transu.
Současně s tímto vědomím tvoří se člověku na Sa
turnu první základ těla, a to těla fysického. Z vývoje
saturnského sestupuje člověk na Slunce a zde se
buduje lidské tělo druhé, jemnější, ale životnější,
tělo étherické. Vlivem tohoto těla stává se člověk by
tostí oživenou, jakousi rostlinou, a v okruhu sluneč
ním se vyvíjí Činností „duchů moudrosti“. Vědomí je
tu „sluneční“, podobné bezesnému spánku. Nastává
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sestup do života „měsíčního“, -v němž člověk vyvine
vědomí obrázné a dostane vyzářením „duchů pohybu“
další svou složku, tělo astrální. Odtud konečně sestu
puje člověk do období „zemského“, aby se zde dále
vyvíjel. Vědomí zemskéjest „předmětné“; o vývojí lid
stva v tomto období zemském promluvíme pak po
drobněji. Až uplyne období „zemské“, v němž se na
cházíme a jehož polovici jsme již překročili, nastane
nový stav tohoto tělesa, totiž „Jupiter“ Na Jupiteru
nabude člověk „obrazného vědomí“ nebo zvaného též
„psychického vědomí“, Potom vystoupí člověk na 6.
stupeň vývoje planetárního, na „Venuši“, kde bude
duše lidská s to, aby nejen obrazy, ale i předměty a
bytosti sama vytvářela. Její vědomí tu sluje „nadpsychi
ckým vědomím“. Konečně na sedmé planětě, „Vulkánu“,
bude dosaženo zatimního cíle lidského vývoje. Stav
vědomí, do něhož zde člověk vstoupí, nazývá se „božsko
sti“ nebo „vědomím spirituálním“.

Člověk tudiž existoval dříve než nynější země;
avšak nesmíme si představovati, že člověk žil dříve
v jiných světech, na jiných planetách našeho světa,
nýbrž člověk existoval a vyvíjel se s vývojem nynější
země. Toto těleso, jež nyní jest „zemi“, mélo dříve 3
stavy vývojové a bude míti opět jiné 3 stavy v budoucnosti.© Zeměnašesevšemibytostmii lidmi
na ní existujícími, prošia, nežli se stala zemí, stavem
saturnským, slunečním a měsíčním, a projde v bu
doucnosti ještě stupni Jupitera, Venuše a Vulkánu.
Přechod ten však není náhlý a bezprostřední. Mezi
vývojem. jedním a druhým, na př. saturnským a slu
nečním, jsou stavy mezitímné, klidu zdánlivého, a na
zývají se „pralaja“. V každém takovém stavu vývojo
jovém jest dlouholetý a rozmanitý vývoj lidstva; my
však všimněme si vývoje jen zemského a dosavadního.

Hmoty naší země, které se později staly pevnými,
byly před tim ve stavu kapalném, ještě dřív ve stavu

rických. Teprve ubývací teplota měla za následek zhut
nění hmot. Když se země nalézala v tomto vývoji,
vstoupil na ni s vyšších světů člověk jako bytost
astrální, vsál do sebe jemnou étherickou hmotu a vy
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tvořil si tělo étherické. Lidstvo prvního plemene polár
ního a druhého hyperborejského nebylo ještě tím, co
nyní nazýváme lidstvem, nýbrž bylo spíše pouhým zá
rodkem příštích plemen lidských; bylo bez rozumu a
bez lidského sebevědcmí.

Lidé prvního plemene polárního popisují se v tajné
vědě jako oválné, beztvárné a bezkostné bytosti z prcha
vého rosolu astrálního. jež rozpoltěním se na dva díly
plodí ze sebe bytosti sobě rovné, z nichž každá před
stavuje dokonalou bytost. Uzemí tohoto plemene roz
kládá se v okolí severního pólu. Druhé plémě lidské
vzniká s postupujícím zhušťováním zemské hmoty, duše
stává se nesičem životního principu (prány), člověk
dostává tělo étherické. Plémě toto, hyperborejské zvané,
obývalo v krajinách severních od 70. stupně Šířky mezi
Gronskem. a Kamčatkou a bylo taktéž bezrozumné.
V lidech obojího tohoto plemene skrýval se paprsek
božský, lidská monáda božského původu. Avšak ne
dostávalo se jim středního principu, který by jim sloužil
za pojítko mezi nejvyšším a nejnižším principem, du
chovním člověkem a fysickým tělem, neměli dosud
rozumu „manasu“. Teprve uprostřed základního plemene
třetího, lemurského, byl člověk obdařen intelligencí, kdy
jeho fysická stavba byla schopna přijati božského
poutníka, jak se vyjadřuje skrytá věda.

Třetí základní plemeno lidské, zvané lemurské,
obývalo pevninu na jih od Asie mezi Ceylonem a Mada
gaskarem. V polovici doby lemurské změnilo se fysické
tělo lidské, do té doby dvojpohlavné, tak že potom
má vždy jen rozplozovací orgány jednoho pohlaví. Zde
setkáváme se poprvé s pohlavím mužským a ženským.
Tělo mužské vzalo na se podobu, jež byla určována
živlem vůle, ženské naproti tomu jest více výrazem
představy. Jednopohlavností umožněno bylo myšiení;
neboť tím, že lidé ne již sebe samy, nýbrž vzájemně
se oplodňují, mohcu část své produktivní síly obrátit
dovnitř a státi se myslicími tvory. Právě do této doby,
kdy nastalo rozdělení pohlaví, spadá též „třetí velký
výron“ a vytvořuje se tělo kausální, čímž dán jest zá
klad ku pravé lidské individualitě. V této době nastává
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spojení ducha s bytostí lidskou, duchovní předkové
člověka měsíčního stavu začínají se vtělovati na zemi.

Pod vlivem bytostí pokročilejších v duchovní evo
luci určen byl malý zástup lemurského lidstva za pra
rodiče plemene 4. základního, atlantského. Místo, kde
tento kmen příštího plemene byl vychováván, bylo
v záp. Auinei, v místech dnešní země Ašantů.

U lemurovců nebyla ještě vyvinuta pamět, nebylo
také u nich řeči v pravém smyslu slova; jejich před
stavy měly za to zcela jinou sílu než u lidí pozdějších,
kteroužto silou působili lemurovci na své okolí. Tak
mohl lemurovec druhému něco oznámiti, aniž by byl
k tomu měl potřebí řeči; sdělení to záleželo v jakémsi
druhu „čtení myšlenek“. Lemurovec měl tělo značně
ve své moci, pouhým projevem vůle dovedí na příkl.
zvedati ohromná břemena, byl takořka rozeným magem.
Příbytků v našem smyslu lemurovci vůbec neměli.

Po lemurovcích nastoupilo plémě atlantské, obýva
jící souši v místech dnešního Atlantického okeánu.
Duševní schopnosti tohoto základního plemene byly
značně vyvinuty, ale převládala výborná pamět, nebylo
rozumování a vypočítavých kombinací, jakými se honosí
naše lidstvo, proto také nebylo pokroku v našem slova
smyslu, za to však lidstvo atlantské ovládalo životní
sílu a žilo v dobrých poměrech sociálních a nábožen
ských. Lid byl pod vládou moudrých a vznešených
panovníků, byl dosti ctnostný a nevinný; vědy a umění
kvetly a okkultní vědomosti úspěch umožňovaly. Bylo
Školství, a to udržované státem, elementární škola byla
povinná, k osnově učební náleželo též vyučování v honbě
a rybolovu, chemii, mathematice a astronomii. Zeny
byly zcela rovny mužům v effektivní síle a tudíž jim
na roveň postaveny v životě sociáním i politickém.
Sociální blahobyl měl hlavní své základy ve zřízení
lenním. Bylo i náboženství; uctíván a zbožňován byl
Manu, symbolem pak nejvyšší bytosti bylo slunce,
čímž se vyvinulo uct:vání „slunce neboli heliolatrie.
Kněžstvo tehdy tvořilo veliké okkultní bratrstvo a byly
budoványv rozsáhlých městech velkolepéchrámy. Tento
rozkvět civilisace atlantské nastal uprostřed tohoto ple
mene, hlavně v čeledi toltétské, asi před milionem let,

Vzdělavací knihovna katolická. Sv. LXII.: Theosofická společnost. 1
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Atlantis vzala za své několika velikými pohromami,
z nichž první udála se asi před 800.000 lety a poslední
roku 9564 před Kristem. Z atlantovců vyvinulo se
plemeno páté, naše, v němž rozum jest převládající
mohutností; přejde pak toto plemeno do šestého a
sedmého základního plemene, jímž dokoná svůj vývoj
zemský po mnoha a mnoha reinkarnacích, o nichž nyní
se zmíníme.

S 15. Znovuvtělování a karma.)
Jaký jest účel a cíl našeho života pozemského ?

Názor materialistický odpovídá krátce: Smrtí končí se
vše, po smrti není života pro bytost lidskou. Nábo
ženství křesťanské naproti tomu hlásá pravdu: Tento
život jest jen přípravou k životu záhrobnímu, věčně
trvajícímu. Theosof však shledává odpor v tomto ná
zoru, zdá se mu nemožným, aby celý život člověka
dělil se v tak nerovné díly, život totiž tělesný pozem
ský, trvající jen asi 70 let, a nekonečný život duchovní,
věčný po smrti. A rozluštění této záhady vidí jediné
v nauce o zákonu znovuvtělování čili reinkarnace a
o zákonu odplaty neboli karmy. Znovuvtělování a karma
jsou pro theosofa nutnými postuláty zdokonalení na
základě složení člověka. Nutnost reinkarnace —podle
nauk theosofických — hlásá zkušenost a rozumové
úvahy, a potvrzují ji svědectví náboženství východních
i nejpřednější myslitelé lidstva. Stačí prý pozorovati zá
kon dědičnosti duševní, všimnouti si různosti dětí týchž
rodičů, různých vloh, předčasné zralosti u dětí, dětí
zázračných, uvažovati opakování se dějinných událostí
a nesrovnalosti sociální, abychom uznali nutnost
znovuvtělování se duše lidské. A to, co fozum staví
jako nutný postulát, potvrzují dějiny náboženství. „Neni
pochyby — praví Besantová*) — že nauka o znovu
vtělování tvořila u všech velikých náboženství Východu
hlavní a trvalý základ jejich systemu. V Indii a Egyptě

1) Tuto stať podávám hlavně podle spisu Besantové
„Znovuvtělení“. přel. V. Procházkou, a podle spisu V.
Procházky „Karma“.

2) Cit. m. str. 5—7.
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byla zbudována na ní celá ethika. — U Židů měla své
zastánce hlavně mezi farisei... tutéž ideu nacházíme
též v kabale... Nauce o reinkarnaci učili též věhlasní
Otcové církve, a Ruffinus potvrzuje, že víra ve znovu
vtělování byla u prvních křesťanů povšechně rozšířena.
Netreba ani se zmiňovati, že u gnostiků a novoplato
niků tvořila jeden z hlavních článků jejich systemu...
církev usilovala ovšem vždy o její vyhlazení, ale na
darmo; neboť u různých sekt objevovala se již před
Origenem a Bonaventurou, kteříbyli jejími horlivými
zastánci. Všichni duchovní velikáni, jako Paracelsus,
Jakub Bohme, Swedenborg a j. přiznávali se k této na
uce... Giordano Bruno a Campanella byli jejími ob
hájci. Též filosofové němečtí, jako Schopenhauer, Her
der, Lessing, Hegel, Leibniz... Fichte... Kant a
Schelling... Hellmont...“

Jest jisto, že nauka tato jest základem indického
védismu i buddhismu;") že má oporu ve filosofii
Heraklitově, Pythagorově a Platonově, že odtud roz
šířila se v pohanském světě římském a řeckém, odkud
ji s jistými změnami přejal Origenes, gnostikové a pla
tonikové. Ve středověku křesťanském nemá svých za
stánců, leda tu a tam ve spisech okkuitistických, na
gnosi založených. [ v době nejnovější přiznávají se
mnozí k nauce o teinkarnaci z řad okkultistův a tu a
tam některý katolický modernista. Naproti tomu však
nejen církev katolická, církevní Otcové a theologové
křesťanští, nýbrž i filosofové a učenci všech dob a ná
rodů nesouhlasí s takovouto domněnkou o znovuvtělo
vání.*)

I.Znovuvtělování.
Co jest reinkarnace? Jaký je vztah reinkarnace

k metempsychose? Co vlastně se stěhuje nebo znovu
vtěluje? Podle etymologie znamená slovo reinkarnace

1) Srv. můj článek „Buddhismus a křesťanství“ v programu
c. k. gymnasia v Zitné ul. v Praze, r. 1914.

2) Kdo chce seznati současné názory o reinkarnaci, nalezne
více než 100 odpovědí od nejrůznějších učenců soudobých
vknize Dra. Innocence Calderone „La rincarnazione“. Inchiesta
internazionale. V Miláně r. 1913.

*
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každé znovuvtělení principu životního v tělesné fysické
schráně a jest synonymem se slovem metempsychosa,
jež znamená přechod duší do různých těl. Obyčejně
při slově metempsychosa máme na mysli stěhování se
duší lidských do těl i bytostí nižších, zvířat, a rein
karnaci restringujeme na přechod duše do jiného těla
lidského ; povšechně však není mezi slovy těmito val
ného rozdílu a obě reinkarnace i metempsychosa zna
menají, jak praví Besantová, „nauku o byti, podle níž
nějaká viditelná, hmotná forma je obývána jakýmsi ne
viditelným, étherickým principem, který svou pozem
skou schránu přežije, a po smrti buďto ihned nebo po
uplynutí nějaké doby přechází do formy jiné avní
dále žije“.") A Besantová doznává, že podle učení
indického, brahmínského i buddhistického „přechází
životní a vždy opět se vtělující princip (duše) z forem
lidských do tvarů zvířecích a naopak“.“) Názor tento
nebyl pouze v Indii, nýbrž i ve filosofii řecké u Pla
tona, Pythagory 1 Plotina; sděluje o nich sv. Augustin
takto: „Jest naprosto jisto, že Platon tvrdil, že duše
lidské po smrti se obracejí a vracejí se až do těl zvíře
cích. Tento názor podržel též učitel Porfyriův, Plotin;
nicméně Porfyriovi rozumově se nezamlouval a soudil,
že duše lidské se vracejí do těl lidských, ne do těch,
která opustily, nýbrž do jiných, nových. Snad se stydě
ono věřiti, aby snad matka vrátivši se do mezka ne
nosila svého syna; a nestyděl se věřiti toto, že totiž
matka vrátivši se do dívky snad se provdá za svého
syna.“*) Veliký učitel církevní pronesl tuto významnou
pravdu. Také naši novobuddhisté v rouše theosofickém
stydí se hájiti návrat duší do těl zvířecích, ale neostý
chají se hlásati návrat do nových těl, odvolávajíce se
na zákon vývoje a svou esoterní nauku.

Proto vykládá Besantová o znovuvtělování' dále:
„Tento mylný názor (t. indických nauk) je zkomolením
esoterického učení, které... neuznává, že by lidské
ego proti povšechnému proudu evolučnímu mohlo se
opět vrátiti k říši zvířecí... Ve smyslu esoterické filo

- 1) Misto cit. str. 9.
2) Tamže str. 10.
5) De civitate Dei, lib. 10. c. 30.
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sofie praví nauka o znovuvtělování, že existuje jakýsi
životní a individuální princip, který obývá a odušev
ňuje lidské tělo a po smrti tohoto přechází po delším
nebo kratším mezidobí do těla jiného.“ Tudíž podle
nynější nauky theosofické reinkarnace má místo jen
v tělech lidských.

Theosotický katechismus k otázce, co jest rein
karnace, odpovídá: „Vědění o tom, že jsme již dříve
jsoucnost vícekrát měli a že i vícekrát ji míti budeme
jak zde na zemi, tak i na jiné planetě.“ Co vlastně
jest to, Čím jsme byli, jsme a stále se budeme roditi?
Co se stále reinkarnuje? Vzpomeňmenasedmerýprincip
v podstatě člověka. Princip první až čtvrtý se ne
vtěluje znova, tělo fysické, étherické, astrální, životní
síla a smyslná vrozenost se rozkládají při smrti neb
brzo po smrti člověka a vracejí se k živlům nižších
světů, z nichž povstaly. Pouze pátý princip Vsoustavě
člověka, duch nebo duše rozumná čili myslitel, manas,
jest vtělujícím se ego, individuem.

Vizme krátce průběh znovuvtělení. Při smrti tě
Jesné odkládá člověk tělo fysické, přetrhuje pásku,
která spojovala tělo toto s étherickým dvojníkem, Asi
třetí den po smrti zanechá duše i tento étherichý dvoj
ník, jenž byl nositelem životní síly, prany; dvojník jako
druhá mrtvola mešká pak u svého hmotného sou
druha a rozkládá se jako on.') Osobnost člověka
však ještě zůstává, ale nemůže se nám zjeviti, nemajíc
žádného obalu hmotného. První, co se nyní stane s člo
věkem, jest reorganisace jeho čtvrtého principu čili těla
astrálního na úrovni astrální. Na astrální úrovní pro
dlévá duše člověka tak dlouho, až veškerých materi
elních choutek, vášní, náruživostí a náklonností k hmot
nému životu se zbaví.?) Pak člověkopouští svůj astrální
obal a vchází do říše pátého principu, do říše myšle
nek čili oblasti mentální neb manasické. jinak též de
vachan zvané.) V devachanu zůstává člověk delší Či
kratší dobu, podle toho, jak vel.ké jest myšlenkové a

v) Modravé obláčky na hřbitovech —viditelné jasnovidci —
jsou prý étherické dvojníky rozkládající se těl pohřbených.

2) Místo toto jest theosofický očistec.
S) Devachan jest theosofické nebe.
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mravní jeho bohatství za života tělesného nastřádané.
Z devachanu sestupuje Člověk opět v úroveň astrální,
veden jsa žádostí (kamou) po nové existenci tělesné.
Zde přijme ego formu astrální, odpovídající tužbám a
vlastnostem jeho, a tato forma bude jaksi modelem
těla étherického a fysického.

Poněvadž tedy fysické tělo utváří a přizpůsobuje
se astrálnímu modelu, jest nové tělo lidské projevem
duchovních vlastností a zvyků znovu se inkarnující
bytosti. Tak opakuje se běh života stále, dokud indi
vidualita člověka, jeho opravdové ego, myslitel, ne
sjednotí se s božskou monadou, nestane se božským
člověkem. Když se tak člověk zdokonalí, zastaví se
kolo reinkarnací a člověk ve své božské podstatě
vejde v Nirvánu.

Než tu maně připadají otázky: Kolikrát musí se
člověk takto vtělovatií a co přivádí ho k určitému ple
meni, národu a rodině? Co rozhoduje při určování po
hlaví, jemuž má náležeti ?

Besantová odpovídá k této poslední otázce takto:
„Velice nesnadno lze zodpověděti otázku: Co rozho
duje při určování pohlaví. O tom lze vlastně pronésti
jen domněnky, neb určitá vysvětlení o tom nebyla
nám dána. Ego samé je bez pohlaví; ale každé ego
prodělává během svých, myriady čítajících inkarnací
jak mužská tak i ženská vtělení.“ ") Tedy pohlaví není
zjeveno theosofům, rovněž tak o počtu a době rein
karnací znají jen domněnky. Podle Sinnetta vtěluje se
člověk dvakrát v každé čeledi, v jednom okruhu tudíž
2XTXTX7T = 68bkrát, a v jedné manvantaře na
5000krát.?) Podle Steinera vtěluje se člověk zpravidla
dvakrát ve 2100 letech, a to jednou jako muž a jed
nou jako žena.?) Sama Besantová žila prý jako Hyppatia
v Egyptě, a jako Giordano Bruno v Italii. Proč rodi
se ego v tom národě a rodině, k tomu odpovídá veliký
zákon karmický, jenž co nejůžeji souvisí se zákonem
reinkarnace.
——

V) Cit m. str. 51
2) Die esoterische Lehre oder Geheimbuddhismus, str. 59.
3) Geheimwissenschaft, str. 410.
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HN.Karma.

Karma jest slovo sanskrtské a znamená doslovně
čin, skutek neboli konání. Ale význam tohoto slova
je mnohem Širší v nauce indické a theosofické.
V náboženství nazván jest tímto slovem posvátný úkon
obětní. Potom užívá se ho jako stálého výrazu pro ty
„Činy“, na nichž závisí soud lidský, a tu nutno slovem
„karma“ rozuměti nejen skutky, činy samotné, nýbrž
i slova a myšlenky, jakož i jejich vztah k minulosti
i budoucnosti. Neboť skutek obsahuje o sobě přání,
kterým byl vzbuzen, myšlenku, která ho upravovala,
jest účinkem příčin předchozích a stává se příčinou
účinků budoucích; každý skutek jest tudíž článkem
řetězu příčin a účinkův, a proto karma bývá též nazý
vána „zákonem příčinnosti“.Zákon tento jest všeobecný,
jest to — jak praví Blavatská ve své Skryté vědě —
nejvyšší zákon všehomíra, z něhož plynou všecky ostatní
zákony. Jest to neomylný zákon, který na všech úrov
ních bytí — na hmotné, duševní i duchovní — přizpů
sobuje vždy účinky jejich příčinám. A poněvadž každá
příčina, od největší až k nejmenší, od zkázy světa až
k pohybu ruky, nezůstává bez náležitého účinku, lze
říci, že karma jest nejvyšším zákonem v přírodě, jenž
moudře a spravedlivě srovnává účinky s jich příčinami,
pátraje po těchto až k jejich původci.

Karma v theosofické nauce není jednotlivým
činem, ani souborem činnosti veškeré, nýbrž jest též
zákonem, podle kterého všecko se děje. Nejvyšším však
zákonem, podle kterého všecko se děje, jest nejvyšší
bytost ve vesmíru, Absolutno, ona neměnicí se podstata,
která jest původem veškerého bytí, z níž všecko vzchází
a k níž se všecko vrací. A proto zákon karmy a nej
vyšší bytost jsou vlastně jedno. „Karma,“ praví Pro
cházka v uvedené knize str. 8., „je tudíž intelligentní,
božskou vůlí v přírodě, vědomým aspektem Nejvyššího
ve světě forem.“ Karma jest tedy zákon, podle kte
rého věci světa vznikají, se mění a vyvíjejí, Čili jest
to řád světový, který spojuje každou sebe menší příčinu
s určitým. příčině té přiměřeným následkem.
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Tomuto zákonu všechno jest podrobeno — i božstva
v indických naukách — jest to však zákon naprosté
spravedlnosti a harmonie.

Zákon světový karmický usiluje vždy o to, aby
napravil porušenou rovnováhu ve světě hmotném a vy
rovnal nesoulad, způsobený ve světě morálním. Proto
nazývá se též zákon karmy zákonem rovnováhy, zá
konem vyrovnání, zákonem spravedlnosti. Možno tudíž
říci, že karma jest věčný a neomylný zákon všehomíra,
jenž spravedlivým vyrovnáním účinků zachovává svě
tovou harmonii.

Karma vyrovnávající nesoulad ve světě morálním,
způsobený myšlenkami, žádostmi, řečmi a skutky lid
skými, jest karmou lidskou. K otázce, co jest rozuměti
touto karmou, odpovídá theosofický katechismus takto:
„Karma jest výsledkem zákona, dle kterého na světě
nyní sklízíme to, co v předešlém životě jsme zaseli,
a v budoucím dosáhneme toho, co nyní si připravíme.“

Tedy život člověka jeden jest výsledkem jeho čin
nosti v životě minulém a zároveň semenem, «vůrcem
budoucího života. Stěstí a neštěstí člověka není od
měnou nebo trestem od Boha, nýbrž jest přirozeným
výsledkem skutků životů minulých; zákon karmy vy
rovnává během životů to, co člověk svými činy Svo
bodně zasil. Karma neklade svobodě člověka překážek,
a ti, kteří věří v zákon karmy, nejsou — podle theoso
fie — ani fatalisty, tím méně atheisty.

Nynější náš život je pouze jedním listem z knihy
celkového života naší duše, naší individuality; naše
nynější osobnost jest synem osobnosti, kterou jsme
měli v životě předcházejícím, a zároveň otcem oné
osobnosti, v níž se objevíme v životě příštím. Proto
je zákon karmy nerozlučně spojen se zákonem rein
karnace. ,

Jak tvoří se karma člověka? Člověk vysílá v ži
votě svém energii trojího druhu : energii mentální na
úrovní manasické, jež tvoří příčiny, zvané myšlenkami;
dále energii pudů na úrovni astrální, jež tvoří příčiny,
zvané žádosti; a konečně z těchto obou forem ply
noucí energii fysickou, která působí na pláni hmotné
a tvoří příčiny, jež nazýváme skutky.
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Myšlenky, žádosti a skutky představují Činnost
člověka ve světě mentálním, astrálním a fysickém,
kteréžto světy jsou dějištěm jeho dosavadního vývoje.
Nejmocnějším z těchto příčin jsou myšlenky; neboť
představy, vzbuzené činností myšlenkovou, jsou přiči
nami našeho jednání a určují zároveň náš osud.

Každé jednání naše má svoupříčinu a svůj účinek.
Účinek jednoho jednání vrátil by se k nám iiined, kdy
bychom nevytvářeli zase nových příčin, protikladných,
jež nemohou v téže době vyrovnávati své účinky; ta
kovou činností střádáme si po dobu mnohých životů
hojné zásoby příčin nevyrovnaných, a tak si tvoříme
„kármu nahromaděnou“. Tato přenáší se z života do
života. Cást této karmy, těchto nahromaděných nevy
rovnaných příčin, vyrovnává se v životě přítomném a
jest nazván „karmou činnou“ ; projevuje se pak v tomto
životě v různých příhodách štěstí i neštěstí, jimž nelze
se vyhnouti, a tu se nazývá „karmou uzrálou“ (prá
rabdha) na rozdíl od „karmy charakteru“ (sanchita),
která se jeví v náklonnostech jakožto výsledku zkuše
ností nahromaděných. Karma, kterou si vytváříme nyní
svými myšlenkami, žádostmi a skutky, a která je pří
činou událostí příštích, nazývá se „karmou budoucí“
nebo vznikající (krijamána); ta vyrovná účinky naší
nynější Činnosti v době příští. Theosofická nauka uvádí
ještě jeden druh karmy, t.zv. „karmy kollektivní“ nebo
hromadné. Takovou hromadnou karmou jest na příkl.
společné neštěstí na dráze nebo na moří, pohromypří
povodních, zemětřesení a pod.

Karmický vývoj řídí zvláštní správcové veliké du
chovní intelligence, bytosti, které uchovávají karmické
záznamy a urovnávají složité působení karmického zá
kona. Ve Skryté vědě Blavatské mají tito zazna
menavatelé karmy jméno lipikové. Těmto lipikům jest
znám karmický záznam každého člověka a z tohoto
záznamu, z nahromaděné karmy, vybírají před každým
znovuvtělením s všestrannou moudrostí jen ty příčiny,
které se k sobě hodí a které v dotyčném vtělení lze
vyrovnati. Podle tohoto karmického plánu určují pak
ideu těla pro nové vtělení; tuto ideu zpracují pak maha
radžové v podrobný model a odevzdají jej své pod
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řízené družině, aby utvořila příslušnou kopii. Touto
kopií jest tělo étherické, které jest dvojníkem těla fysi
ckého.

Jest jasno, jak nutně se doplňují zákon karmy a
zákon reinkarnace. Jakmile se nastřádaná karma člo
věka vyrovná a týž přestane sobeckým jednáním tvo
řiti si karmu budoucí, jest volným, jest spasen, nic mu
již nebrání, by nevstoupil do říše věčného klidu a bla
ženosti.

S 160.Mistři božské moudrosti.
„Mistr“ jest v nové theosofii slovo největší úcty

hodné, vždyť „mistři“ vlastně Theosofickou společnost
založili a ji řídí, „mistří“ obětují se dobrovolně vý
chově plemene lidského, bez jejich pomoci nelze člo
věku státi se dokonalým; proto „mistrům“ věnujeme
v tomto pojednání zvláštní pozornost.

Kdo jsou „mistři moudrosti“ čili theosofie? Jsou
to bytosti, možno řícibytosti lidské, avšak takové, které
dokončily již svůj pozemský vývoj, dosáhly vysokého
stupně duchovní dokonalosti a nyní dobrovolně obětují
se službě lidské. Mistr prodělal již evoluci svého byti,
dosáhl odumření svých žádostí, vyčerpal svou pozem
skou karmu, stal se dokonalým, osvíceným (buddhou),
mohl vstoupiti do nirvány a sjednotiti se s božstvem,
nebyl již povinen znovu se vtěliti; avšak mistr, jenž
tímto vývojem svým stal se soucitem a láskou nezišt
nou jiných služebníkem a na sebe takořka zapomněl,
mistr z útrpnosti a soucitu s bratry nedokonalými na
zemi naší zřekl se nirvány a vrátil se na zemi, aby byl
lidem pomocníkem, vůdcem a ochráncem. Tito mistři
moudrosti nejsou nic jiného než ti, které východ na
zývá mahátmy a arhaty, kteří uvádějí se v literatuře
theosofické též jako adepti a gurů, čili dokonalí a uči
telé žáků.

Tyto dokonalé bytosti lidské tvoří mezi sebou
veliké bratrstvo, „Velikou bílou loži“, a jsou členy
hierarchie, která podporuje řízení světa a vývoj ná
rodů. Členy tohoto bratrstva byli všichni velcí dobro
dinci lidstva v jeho vývoji duchovním; zejména z něho
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vyšli zakladatelé velikých systemů náboženských, jako
Buddha, Kristus, Mohamed, Kut Humi.

Sídlem této veliké Bílé lože adeptů jest Himalaja,
Tibet nebo poušť Gobi. Česta k nim jest sice volná,
ale těžká, úzká, a jen málo vyvolenců z řad theosofů
ji nalézá. Mistři sami skrývají se a nevcházejí ve styk
s lidstvem naší doby, materialismu oddaným a du
chovními statky pohrdajícím.

Jak tedy působí „mistři“ na výchovu a zdokona:
lení lidstva? Nečiní tak přímo a stále, nýbrž skrze
své žáky, kteří žijí ve světě a jsouce poučování mistry,
jdou mezi lid, aby mu přinášeli pravé poznání. Sleduji
sice stále vývoj lidstva, ale zvláště v určitých, vhod
ných dobách vysílají své jednotlivé členy jako veliké
učitele lidstva, aby tito vyvolali nový duchovní proud
na vývoj lidstva a svými zvolenými žáky jej rozšířili
a lidstvo k vyššímu duchovnímu poznání přivedli. Ta
kovými vyslanými velikými učiteli lidstva byli zmínění
hlasatelé velikých náboženství, takovými žáky mistrů
adeptů byli všichni velcí hlasatelé tajných duchovních
nauk jak na východě tak na západě. (Ovšem, mistři
sami si vybírají své přední žáky, a to hlavně v Tibetu
a na východě vůbec. méně v Evropě kulturní; avšak
i zde, jako na př. Tomáš Vaughan. Paracelsus, Pico
della Mirandola, hr. St. Germain a jiní byli podle tajné
vědy theosofické skutečnými žáky (čéla) mistrů „bílé
lože“.

Ovšem netřeba ani připomínati, že žáky, poučo
vanými těmito mistry a lidmi, v duchovním poznání
pokročilými, jsou též zakladatelé a přední vůdcové
Theosofické společnosti; jejich pak úkolem jest, aby
upřímné snaživce vedli k poznání a dokonalosti, aby
velikým mistrům moudrosti získávali četné žáky-laiky.
Neboť — podle H. P. Blavatské — žák-laik jest každý
obyčejný člověk ve světě našem žijící, jenž má vážnýúmyslnabýtipoznánívduchovníchvěcech| Aproto
též všichni lidé, kteří se vážně drží zásad theosofických,
mohou býti považování za „žáky-laiky“.

Poněvadž „mistr“ jest člověk dokonalý, jenž přišel
k poznání a vědomí jednoty své s božstvem, čili jest
vlastně monadou božskou na zemi, neb bohem samým,
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nic nevadí, aby žák projevoval mu úctu božskou, jako
křesťan ctí Krista-adepta jako boha.

Vedle „mistrů“ uznává theosofická nauka po pří
kladu indické celou řadu bytostí ve vesmíru, dokona
Jejších než člověk i méně dokonalých, a rozeznává
následující hlavní skupiny jejich: Dévové či bohové,
z nichž mnozí jsou vznešenější, jiní pak nižší než
člověk. Tvoří dvě veliké třídy, tak zv. arupa-dévů a
rupa-dévů; arupa-dévové jsou bohové, bytosti vzdušné,
nebo intell'gence, které nemají žádné zvláštní formy
(== rupa); rupa-dévové mají formu individuelní, osobní
bytí a působí na př. ve spiritismu. Ke skupině dévů
patří též jiné bytosti, jako na př. manuové, kteří pů
sobí při vývoji nových lidských plemen, dhyanchohans
neboli „duchové planetární“ a jiní. Indové mluví o 330
millionech dévů a dělí je v 33 třídy.) Vedle nás a
s námi žije veliké množství bytostí, které náležejí úrov
ním vyšším, zejména úrovni astrální, a nalézají se na
jiném stupní vývoje než my. Jsou to „bytosti elemen
tární“, jež se zdržují ve světě astrálním; jsou to by
tosti, které opustily těla zemřelých lidí a jsou více
nebo méně bez vědomí a rozumu; k nim patří „stra
šidla“, nazvaná pisachové a mohini (jsou-li mužského
neb ženského rodu). Jinou třídu bytostí ve vesmiru
tvoří „duchové přírodní“ neb duchové elementů; jsou
to obyvatelé říše čtyř živlů, totiž země, vzduchu, ohně
a vody. Obyvateli země jsou gnomové neboli zemští
skřítkové, obyvateli vzduchu jsou sylfové, v ohni
vládnou salamandři a ve vodách působí víly neb ru
salky. S různými druhy bytostí ve vesmíru porovná
vají theosofové křesťanské sbory andělské.

S 17. Theosofická nauka spásy.
Nauka spásy v theosofii jest jen důsledkem zá

kladních nauk o božstvu a člověku ve vesmiru.
Křesťanuznává hřích jako příčinu vykoupení, milost

nadpřirozenou jako nutnou podmínku spojení s Bohem;
věří, že obětoval se za něho Kristus jako obět smírná,

1) Viz Lotus, II., str. 45.
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že svátosti jsou zdrojem posvěcení; ví, že bez milosti
Boží nic nemůže, ale též, že ke spáse své musí přiči
niti skutky dobré, že modlitbou dosahuje hojných
milostí od Boha; křesťan věři, že po smrti očekává
ho nebe nebo peklo nebo očistec. Hle, křesťanskou
nauku o hříchu a milosti. o vykoupení náměstném a
oběti, o svátostech a modlitbě, a o životě posmrtném.
Vizme nyní, kterak soudí theosofie o těchto pravdách.

Co jest podle theosofie hřích? Hřích dědičný není
než sestupem lidského ego do hmoty, ve hříchu Ada
mově třeba viděti pouhý zákon evoluce ve hmotě.
A hříchy osobní nejsou něčím objektivním, nýbrž jen
směrem naší vůle; Špatné a tudíž hříšné jsou myšlenky,
přání a skutky, které zdržují náš vývoj, sesilují naší
sobeckost; zákonem mravnosti jest tedy zákon evoluce
a zákon světové harmonie; kdo ve všem má na mysli
sebe a svůj prospěch, ten staví se proti zákonu vývoje
a světové spravedlnosti, jedná Špatně, hřeší. Hříšným
jednáním neuráží člověk Boha, nýbrž zdržuje svůj vý
voj; za hřích lidský nemůže činiti zadost žádný vy
kupitel, následky svých činů musí každý vytrpěti sám,
sám musí býti svým spasitelem; za hřích nemůže
člověk trpěti v nějakém očistci nebo věčném pekle,
neboť těchto míst není, za hřích musí pykati člověk
znovuvtělováním, aby vyrovnal ve světě hmotném činy
životů předešlých, aby vyčerpal svou nastřádanou
karmu. A poněvadž člověk duší a duchem náleží
i vyšším pláním a na nich žádostmi a myšlenkami
svými působí, musí i na těchto úrovních vyrovnávati
nedostatky spáchané. Tak zdržuje se duše a duch na
jednotlivých úrovních, dokud nevyčerpá látku nahro
maděnou, a vtom pouze lze spatřovati jakýsi očistec,
peklo a nebe.

Není tudíž hříchu ani jeho následků, jak je líčí
náboženské tradice, není pekla ani očistce, ani nebe
ve smyslu křesťanském, není tudíž také náměstné
očistné oběti, odpuštění hříchů ani trestů; jest nejvyšší
zákon světového vývoje a zákon karmy; kdo nejedná
v souhlase s těmito zákony, škodí sobě samému a
následky sám musí nésti. Cinnost vykupitelská může
pouze poznání pravé v člověku vzbuzovati, prostředky
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spásy, svátosti mohou býti pouze symboly vnitřního
vývoje lidského. S tohoto stanoviska pohlíží theosofická
nauka na osobu Vykupitelovu, na sv. svátosti v Církvi
křesťanské, na modlitbu a různé obřady církevní.

O Ježíši Kristu učí theosofie naprosto fantasticky.
V první části jsme již slyšeli, s jakou nenávistí a ne
historičnosti se vyjadřuje o Kristu Blavatská a Hart
mann; seznali jsme též stanovisko Besantové a Steine
rovo. Není sice úsudek theosofův o Kristu jednotný, avšak
všichni shodují se aspoň v tom, že Kristus není pravý
Bůh, vtělený z Marie Panny, že Kristus není vyku
pitelem lidstva, nýbrž nanejvýš učitelem jeho. V ostatních
otázkách soudí o Kristu každý směr theosofický podle
své methody. Pro většinu theosofův osoba Kristova
jest pouhým mythem aneb jest jim zasvěcencem tajné
vědy. Podle Odhalené Isidy Blavatské Ježíš jest Nebu,
nepravý messiáš; ale slovo Nebo prý značí také tolik
jako Merkurius, a Merkurius tolik jako Buddha v in
dickém planetárním monogramu; tudíž Kristus jest
vlastně Buddha a obajsou vlastně jen slunečním mythem.
Besantová pak ve svém esoterním křesťanství líčí Ježiše
jako indického zasvěcence. Narodil se v Palestině a
byl prý vychován v plsmě hebrejském a začátcích
tajných věd od rabbiho Elhanana a rabbiho Jehosuah ;
byl prý určen k životu asketickému, poslán do spo
lečnosti essenské v jižním Judsku, potom prý se vzdě
lával v jakémsi essenském klášteře, kam přicházeli
mudrcové z východu, z Persie, Indie a Egypta, a kdež
prý byla celá indická bibliotéka knih okkultních. Na
to prý odešel Ježíš do Egypta a stal se zasvěcencem
veliké lože, z níž vychází každý zakladatel velikého
náboženství. V době té měl sestoupiti a projeviti se
Syn Boží; i sestoupil Syn Boží a projevil se v Ježíši
dospělém; sestoupil při křtu Ježíšově v podobě holu
bice a po tři roky zůstal spojen s Ježíšem jakoKristus;
když Ježíš byl usmrcen, poněvadž hlásal věčné své
božství a božství všech lidí, opustil jej Syn Boží.
Ježíš Kristus tedy není věčný, vtělený Bůh, nýbrž
dokonalejší člověk, učitel lidstva, jako byli jiní velcí
zakladatelé náboženství, aneb jest pouhý sluneční
mythus, obraz síly božské v přírodě. Ježíš Kristus ne
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mohl člověka vykoupiti, a neustanovil také svátostí,
které by nadpřirozenou milost samy ze sebe udělovati
mohly.

Milostí jest spíše sebepoznání, uvědomění si bož
ství lidského a snaha po dosažení dokonalosti ve
smyslu zákona cyklického a karmického. Svátosti ne
jsou rozhodně nástroji účinné, vnitřní, nadpřirozené mi
losti, nýbrž buď pouhými symboly vnitřních stavů člo
věka aneb jakýmisi okkultisticko- magickými formulemi a
obřady k dosažení zvláštních duševních účinkův. Ovšem
ve výkladu křesťanských svátostí zase se rozcházejí
theosofičtí žáci Blavatské, Besantové a Steinerovi; po
slední chtějí křesťanství akkomodovati theosofii a proto
uznávají svátosti, docela i 7 svátostí církve katolické,
avšak ve smyslu esoterním, vykládajíce je podle svých
představ.

Podle české revue theosofické ") účinnost svátosti
nezávisí od toho, který je uděluje, jako spíše od toho,
kdo je přijímá. Avšak podle Besantové“) mnoho,
ne-li všecka účinnost svátostí závisí od tajnoznalství
toho, kdo ji uděluje. Besantová totiž uznává jakýsi
tajný vztah magický mezi vnějším obřadem svátost
ným a vnitřní. působností, vztah světa hmotného ke
světu duchovnímu neviditelnému. A proto též obřady
svátostné nejsou prý novum křesťanství, nýbrž ma
jetkem všech zasvěcencův a magů. Svátosti tudíž ne
byly ustanoveny — podle Besantové — od Ježíše
Krista, nýbrž od okkultistů, kteří znali světy nevidi
telné a použili látky, slov a úkonův, aby dosáhli urči
tých duchovních účinků. Jinými slovy, moderní theoso
fové činí ze svátostí buď pouhé zevnější symboly, nebo
obřady pověrečné k dosažení přirozených účinků. Tak
píše na př. česká theosofická revue (roč. II.) mezi
jiným: Svátosti nejsou obřady, které milost udilejí,
nýbrž obřadem potvrzuje se udělení milosti, kterou
ta Či ona Svátost v sobě obsahuje, t. j. milost ve
smyslu theosofickém. Neboť křest na př. jest probu
zení božského života a vědomí v člověku; zpověď

1) Lotus, roč. II., str. 100.
2) Esoterisches Christentum.
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jest zevním symbolem sebepoznání; svěcení kněžstva
jest symbolem vnitřní iniciace, t. j osvícení, kněz má
býti v nitru svém pravým theosofem; není-li v duši
toho, kdo svátost svěcení kněžstva přijímá, posvěcu
jící síla tato, jest obřad jen klamem.

Podobně ostatní obřady církevní jsou zevními
obrazy vnitřních stavův a událostí, které v duší člověka
se uskutečňují nebo mají uskutečniti. [ chrámy jsou
obrazem člověka hledajícího pravdu.

A tážeme-li se po theosofickém Kultu, dostaneme
odpověď stejně atheistickou a fantasticky pověrečnou.
Poněvadž theosofie nezná osobního Boha mimo nás,
nezná božství Ježíše Krista, nezná nadpřirozené vnitřní
milosti, nýbrž vyznává božství v člověku a „zasvě
cence“, jest také kult její jen kultem „mistrů“ a „vlast
ního božství“.

Buddha, Kristus, Mohamed a jiní byli z řádu za
svěcenců, byli mistry, a proto nic nevadí, aby jejich
obrazy nebyly uctívány; v této věci mají vyznavači
„božské moudrosti“ svobodu úplnou. Kult mariánský
však dlužno si vykládati opětně mysticky. Uctíváním
Panny Marie rozumí theosofie pěstování čistoty duše;
neboť Maria (Maja) značí nebeskou přirozenost člo
věka oproti jeho zvířecí přirozenosti. Tato přijala
ducha sv., t.j. ducha sebepoznání a porodila syna,
t. j. sebepoznání.)

Theosofové moderní nepohrdají ani modlitbou;
jako mají sošky svých mistrů, tak mají i chrámy a modli
tební knihy, na př. od Hermanna Rudolpha „Medita
tionen“, t.j. theosofickou modlitební knihu spolu s ná
vodem k meditování, jak autor titul rozvádí. Ovšem
modlitby theosofů nemají nic společného s modlitbou
kresfana, nejsou to modlitby k Bohu, nýbrž opětně
okkultistické vzývání vlastního božského „já“ v rámci
všeobecného zákona cyklického a karmického. Besan
tová a Steiner opět vykládají svým způsobem nauku
křesťanskou o modlitbě. Odlišně od Blavatské uzná
vají účinnost ústní modlitby a rozeznávají při tom trojí
druh modlitby. Prvním jest modlitba za dobra hmotná,

1) Lotus, II., str. 124.
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tělesná, druhá jest modlitba prosebná za dobra du
chovní, třetí pak druh modlitby tvoří adorace božství,
meditace a pod. Tyto modlitby vysílá člověk k bož
stvu; ale kdy a od koho jest vyslyšen? Pokud se
týče prosebných modliteb, zejména za dobra tělesná,
dojde člověk někdy vyslyšení, jindy nikoliv; záleží tu
na karmě člověka, nebrání-li tato pomoci. Proto též
účinnost modlitby jest nejistá. Jestliže však prosba
člověkova jest vyslyšena, působí tu buď vyšší intelli
gence z vyššího světa nebo útvary myslí a energickou
vůlí člověka vytvořené, neb astrálové lidí žijících, jak
výše o nich byla učiněna zmínka. Některá z těchto
bytostí postřehne volání o pomoc a buď sama pomůže
aneb neviditelným způsobem vyvolá u jiného myšlenku
a vůli pomoci; takovýmto způsobem vyslyšen bývá
člověk intervencí tajných pomocníků. Jako v potřebách
tělesných tak i v duchovních pomáhají člověku theo
sofičtí andělé a žáci, kteří vědomě pracují mimo tělo
své fysické v těle astrálním. Modlitbou nejvznešenější
jest však úvaha o principech světa a člověka, medi
tace božského ducha v člověku, uvědomování si vývoje
lidského a splynutí s božstvem. Člověk v modlitbě
má se povznášeti k pojinu své sedmeré podstaty, a
proto též veliký Učitel lidstva Kristus naučil ho sed
meročlánkové modlitbě Otčenáše, modlitbě, v níž podle
theosofů tak krásně jest člověku připomínána jeho
soustava a cíl vývoje, jen když Otčenáš ve smyslu
esoterním pochopíme. Hle, grafický rozbor křesťan
ského „Otčenáše“, aspoň podle představy Steinerovy:

Otče náš, jenž jsi na nebesích
Buď vůletvá .. ,

vůle — átma

Přijďkrálovství tvé Posvěťse jméno tvé

království— budhi / X jméno— manasZbav nás od zlého N2uvoď nás v pokušení
zlé — ego ——————pokušení — tělo astrál.

Chléb náš vezdejší | | Odpustnámnaševíny
dejž nám dnes „jakoži mypoz ume. 1 naším vinníkůmchléb—tělofysické| ©viny—těloéterické.

Vzdělavací knihovna katolická. Sv. LXII.: Theosofioká společnost. 8
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Těmto theosofickým zákonům vesmíru a člověka
věnuje pozornost též „Otčenáš“, jak jej podává theo
sofickým vyznavačům H. Rudolph ve své zmíněné
modlitební knize.") Modlitba i s poznámkami tamže
uvedenými v překladu jest tato: Otče“) náš,“) jenž
vesmír pronikáš, tvé jméno zaznívej,“) přijď k nám
tvé království*) pokoje, buď vůle“) tvá na zemi.)
Svůj chléb života“) dejž nám všem, v tobě zapomí
náme svých vin") a odpouštíme bratřím viny '“) jejich;
veď nás zkouškami'") a zbav nás každého klamu.'*)
Neboť tvé jest království '*) i síla i velebnost'“) od
věčnosti '*) do věčnosti.'“) Amen.'")

Uvedl jsem tuto stručný přehled dogmatické nauky
theosofické, a nyní několika slovy zmíním se ještě
o theosofické ethice.

S 18. Theosofická mravouka.
System mravouky theosofické jest dosud neuce

lený a jednotlivé směry theosofické také více nebo
méně zdůrazňují ethickou stránku. V celém pojednání
jsme již seznali, že směr adyárský nejméně pozornosti
věnoval ethice, zejména v letech minulých, zdůrazňuje

1) H. Rudolph: Meditationen, ein theosophisches An
dachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation, v Lipsku (datum
neudáno). Str. 57.

2) Atma, vyšší já. — *) Lidstva — *) Božské (magické)
síly a vlastnosti (láska atd.) mají se projeviti V nás jakož i
v celé přírodě a prostor pronikati. — *) Království sebepoznání
(theosofie). — 9) Universální láska. — ") V říších jevů (pláně
zjevení) „jako na nebi“ (v beztvárných pláních vesmíru). —
8) Moudrost (theosofie; buddhistická podstata nebo hmotná
přirozenost ducha; světlo). — *) Vědomí víny (karma). —
10)V sebepoznání milujeme sebe samy ve všem bytí. —!") Hříchy
(samolibost, představa zvláštnosti) a na nich spočívající chyby
a slabosti překonávají se meditací o Atmanovi. Veškeré žití

„ jest zkouškou, zvláště pro žáka theosofie; v užším smyslu jest
zkouška rozhodnuti se pro pravou nebo levou cestu, poznání
a svobodná volba dobrého a zlého (bílé neb Černé magie). —
12)Sobeckosti a tím i utrpení, nedostatku, nemoci a smrti. —
13)Absolutní, vše objímající vědomí. — *+)Přirozenost Atma
nova jest světlo a blaženost. — *) Den stvoření (kalpa, sedm
okruhů) z 4320 millionům let našich. — '6) Noc světová (pra
laja). — '') Původně AUM, t.j. A z Atma, U = Buddhi,
M — Manas; božská trojice v člověku.
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stále stránku okkultistického poznání. Pokud můžeme
sledovati ethické zásady theosofické různých směrů,
zjišťujeme to společné, že základem řádu mravního
není věčný zákon Boží a svoboda vůle v jednání,
nýbrž zákon vývoje a zákon karmy; člověk nemá po
vinností k Bohu, nýbrž jen povinnosti k svému ego,
a z této povinnosti vyplývají povinnosti k ostatním by
tostem vyššího i nižšího řádu. V podstatě není theo
sofická ethika nic jiného než indická nauka buddhi
stická.")

Povinnosti člověka k vlastní individualitě jsou asi
následující: Člověk musí dospěti k přesvědčení své
božskosti, k sebepoznání, životem duchovním, myšlen
kovým, poslušnosti a věrou k svému vůdci, musí po
tlačiti svou sobeckost a zbaviti se všech měnivých
vlivů vnějších, musí se snažiti uspíšiti svůj vývoj du
chovní, probudili v sobě vyšší smysl, duševní zrak.

Proto též musí se člověk varovati všeho, co pod
poruje jeho tělesnost, žádost, a co překáží vývoji ducha.
Všechny pásky, které ho poutají k fysické úrovní, musí
býti překonány, všechny žádosti smyslné, sobecké musí
býti potlačeny, člověk musí jednati nezištně, láskyplně,
osvobozovati v sobě božskou monadu. Poněvaž však
zvířecí látka požitá a v tělo lidské přijatá člověka
zdržuje ve hmotě zvířecí, doporučuje se zdržování ma
sitých pokrmů. Mimo to člověk má se zdržovati všech
opojných nápojův a nikotinu, neboť tyto látky obsahují
v sobě škodlivý magnetismus všech těch, kteří byli
zúčastnění na jich výrobě. Ano oopravdovému theoso
fovi třeba zdržovati se též manželství, neboť dobrý
čéla nemůže řádně plniti své povinnosti, musí-li obra
ceti pozornost zároveň k ženě.

Povinnost člověka k jiným bytostem vycházeti
musí z vědomí, že vše jest ve vývoji, že všechny živé
bytosti jsou našimi bratry, že každý nespravedlivý čin
tvoří karmické následky; proto musí se člověk snažili,
aby všechny bytosti podporoval v jejich vývoji, ne
může žádného tvora živého zabíjetí neb poškozovati,

1)Srv. mé pojednání „Buddhismus a křesťanství“ ve vý
roční zprávě c. k. gymnasia v Praze v Žitné ul, za r. 1913—14.

*
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nechce li sám sobě škoditi. Naopak má se každý sna
žiti, aby svého bratra na stupni lidství přiváděl k sebe
poznání, k božskosti, a o to právě ve všech směrech
se snaží opravdový theosof, šíře všude pravé poznání
božského já a obětavou lásku i snášelivost ke všem.

Tyto své povinnosti a své určení má si člověk
častěji uvědomovati, a v tom právě záleží modlitba theo
sofova. Uvedu tu aspoň část z knihy Rudolphovy,')
jednající o přikázáních a o zpytování svědomí, z níž
nejlépe poznáme celou mravouku theosofickou.

Theosofie po příkladu buddhismu stanoví 5 veli
kých přikázání pro každého člověka:

1. Slibuji, že neusmrtím žádné živé bytosti, ani ji
nijak nezraním, nýbrž že se vynasnažím život zacho

vati 5 podporovati.2. Slibuji, že nevezmu ničeho, co mně není dáno
dobrovolně a s dobrým úmyslem.

3. Slibuji, že zdržím se všech necudných myšle
nek, slov i skutků.

4. Slibuji, že budu se varovati lži a přetvářky,
podvodu, pomluvy a nactiutrhání.

5. Slibuji, že nebudu požívati opojných nápojů
neb jiných rozčilujících a omamujících prostředkův uží
vati. —

Zpytování svědomí pak obsahuje tyto otázky:
1. Zabil jsi dnes nějakou živou bytost (úmyslně) ?
2. Neranil jsi myšlenkami, slovy nebo skutky člo

věka nebo zvíře aneb neublížil jsi jim nějakým jiným
způsobem?

3. Nedal jsi příčiny aneb neschvaloval jsi usmr
cení nebo zranění živé bytosti od jiných?

4. Nezarmoutil jsi člověka tvrdou řečí nebo ne
slušným chováním?

5. Nevzal jsi něco, co ti nebylo dáno dobrovolně
a v dobrém úmyslu?

6. Neponoukal jsi někoho ke krádeži aneb krádež
schvaloval?

7. Měl jsi nedovolenou žádost cizího majetku?

1) Rudolph, „Meditationen“ str. 78—85.
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o. Vypůjčil jsi si penize nebo jiné věci a dosud
jich nevrátil?

9. Byl jsi necudný v myšlenkách, slovech a skut
cích ?

10. Mluvil jsi nepravdu nebo se nějak přetvařoval ?
11. Pohanil jsi bližního nebo jej potupil?
12. Odporoval jsi, slyšel-li jsi některého člověka

tupiti?
13. Dal jsi někomu podnět ke lži, přetvářce, nacti

utrhání, pohanění aneb jsi schvaloval tyto hříchy?
14. Učinil jsi slib s úmyslem ho nedodržeti ?
15. Nedodržel jsi daného slibu, aneb jsí slib zrušil?
16. Požil jsi opojného nápoje aneb nějakým způ

sobem se omámil neb rozrušil ?
17. Naváděl jsi jiné k užívání opojných neb oma

mujících prostředkův aneb užívání jich schvaloval?
18. Byl jsi střídmý v jídle a pití?
19. Varoval jsi se nečistých pokrmův a nápojů?
20. Oddával jsi se rozptylujícím zábavám ?
21. Nosil jsi marnivé ozdoby a uhlazenost, abys

se líbil jiným?
22. Zdali jsi vnitřní povstávající Špatné myšlenky,

city a přání zapuzoval a přemáhal dobrými myšlen
kami, city a přáními?

23. Překonával jsi vnější zlo života dobrými slovy
a úkony?

24. Svůj osud snášel jsi s trpělivostí a oddaností,
či jsi naň žehral a si stěžoval ?

25. Odpovídal jsi na pohanu a ospravedlňoval se
proti obvinění nebo proti útokům jsi se hájil?

26. Hádal jsi se s někým?
2T. Zastával jsi vždy pravdu v myšlenkách, slo

vech a skutcích, bez ohledu na sebe, na jiné osoby
nebo společnosti ?

28. Zehnal jsi v duchu všechněm tvorům vesmíru ?
29. Odpustil jsi ze srdce svým protivníkům a ne

přátelům a zapomněl jsi na učiněná ti příkoří?
30. Zdržoval jsi se každého planého a marného

mluvení a střehl se slov lhostejných a neužitečných ?
31. Přemáhal jsi zvědavost a vzdaloval se každého

zaměstnání, které činí roztržitým?
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32. Myslil jsi při každé práci na svou osobu: jeji
cítění, schopnosti, úmysly, mínění a jednání?

33. Mluvil jsi o své osobě jiným osobám ?
34. Chválil jsi sebe sama či hanil?
35. Myslil jsi na jiné osoby, o nich mluvil, je

chválil nebo hanil?
36. Obracel jsi Činnost svého ducha a vůle stále

k jednotě: k beztvárnému, všudy přítomnému, božskému
Já (atmanu)?

37. Očišťoval jsi svou mysl od každé touhy po
požitku a majetku, cti a moci?

38. Byl jsi lakomý, pyšný, marnivý, závistivý, bojácný nebo hněvivý?
39. Chováš nenávist proti někomu?
40. Máš odpor k jiné bytosti, člověku neb zvířeti?
41. Žiješ v říši střídajících se citův a necháváš se

jimi vésti ve svém konání?
42. Vzdal jsi se touhy po radostech nebe a blaže

nosti nirvány?
43. Vyplnil jsi své povinnosti ke své rodině?
44. Byl jsi vždy laskavý ke všem lidem a zví

řatům?
45. Pinil js: svědomitě povinnosti svého povolání ?
46. Plnil jsí své povinnosti k obci a ke státu?
47. Plníš svou denní povinnost k lidstvu?
48. Modlil jsi se před každým jídlem a po něm za

lidstvo lačnící a Žíznící po poznání?
49, Začínal a končil jsi každou práci ve jménu

Atmana?
50. Studoval jsi nejméně půl hodiny denně tajnou

vědu (po případě theosofické spisy ji vysvětlující) ?
51. Očekáváš za své působení odměnu?
52. Oddal jsi se lítosti beze skutků?
53. Nechal jsí každého člověka věřiti, mluviti i jed

nati podle jeho vlastního poznání?
54. Učinil jsi některé bytosti nějaké násilí v my

šlení, slovy nebo jednáním nebo jednání její jsi určo
val, takové si přál, doporoučel, žádal nebo zakazoval ?

55, Žádal jsi od někoho službu, který to nechtěl
dobrovolně konati?

56. Vykonal jsi sám, co jsi vykonati mohl?
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57. Horlil jsi proti osobě nebo sektě, jejich nauce
a minění?

58. Hanil jsi nebo kritisoval jinou o obu,její smý
šlení, mínění a jednání?

59. Byl jsi v řeči své dogmatický ?
60. Činil jsi některou osobu nebo spis autoritou

nebo jsi sebe sama čin autoritou?
61. Byl jsi ochoten bez ustání působiti pro vše

obecné sbratření lidstva a jeho vykoupení ze sobeckosti ?
62. Jsi ochoten neustálou pobožnosti, studiem a

poslušnosti vyššího Já se uschopňovati, abys jiným
přinášel objasnění, útěchu a pomoc?

63. Jsi ochoten zastati se kdykoliv ve světě [. T. V.
(internacionálního theosofického sbratření)?

61. Jsi hotov obětovati pro šíření theosofického
hnutí jak sílu pracovní, tak čas i peníze, jak ti možno?

65. Pamatoval jsi dnešního dne bratrstva mistrů,
svého mistra a budoucího spasitele světa ?

Z těchto otázek učiní si každý představu o mrav
ním systemu theosofickém, jenž jest v theorii systemem
soucitu ke všem tvorům, snášelivosti ke všem lidem,
systemem sebeovládání; v praksi ovšem morálka tato
objeví se nám poněkud v jiném světle.

Seznali jsme nyní v hlavních rysech celou sou
stavu theosofických nauk a můžeme tudiž dokonaleji
pochopiti základní tři hesla společnosti theosofické:
sbratření lidstva, srovnávací studium náboženské, stu
dium okkultních sil v přírodě iv člověku. [heosofie má
býti jediným ethickým pojítkem lidstva, má prý celou
pravdu náboženskou, učí poznání přírody a člověka; při
tom prý jest prosta dogmatisování, náboženské nesnáše
livosti, a tudíž —-podle přání moderních theosofů -- jest
jedinou duchovní pravdou a náboženstvím budoucnosti.
Než uváží li člověk theosofické hnutí a jeho nauky
střízlivě, přijde k úsudku, že v theosofii není nábo
ženské pravdy, nýbrž libovolný esoterismus nábožen
ský, není vědy positivní, nýbrž nevědecký dogmatismus
a pověrečnost, není opravdového bratrství, nýbrž ethická
neupřímnost, a proto theosofie nebude základem nové
kultury a universálním náboženstvím lidstva.
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S 19. Posudek nauk theosofických.
Náboženství všech národů tvoří dle učení theosc

sofického jednu velikou pravdu božskou, božskou mou
drost, gnosi neb theosofii. Tuto pravdu hlásají lidé
boží čas od Času, učíce téže mravouce, radice tytéž
methody, užívajíce vnějších symbolů podávají různým
národům světa tu část základní pravdy náboženské,
kterou může lidstvo pochopiti. Všichni tito. velicí
učitelé pravdy byli lidé boží, tvoří veliké bratrstvo nad
lidí, a čas od času přichází některý z nich, aby více
pravdy sdělil lidstvu a tak řídil duchovní vývoj ple
mene lidského. Všichni tito velicí včitelé, ať se jmenují
Zoroaster, Buddha, Mojžíš, nebo Kristus a Mohamed,
kázali jednu pravdu svým nejbližším učedníkům, avšak
pravda tato ostatním méně pokročilým, nezasvěcencům,
byla sdělována jen postupně a v obrazech, v symbo
lech; tak vznikla dvojí stránka náboženská, vnitřní —
esoterní, a vnější — exoterní, již možno sledovatí ve všech
velikých systemech náboženských. Vnější formy nábo
ženské, exoterní, utvářely se co nejrozmanitěji, avšak
jsou to pouhé slupky, vnějšek, v němž tají se jediné
společné jádro božské moudrosti. Theosofie snaží se
odhaliti vnější závoj a společné esoterní jádro všech
náboženství podati lidstvu ve formě jediné, společné,
a utvořiti tak universální náboženství lidstva.

Esoterismu prý vydávají svědectví velká a malá my
steria v pohanství, na př. mysteria eleusinská v Řecku;
esoterismu nasvědčují prý výroky Kristovy, na př. Mat.
XII., Luk. VII, potvrzuje jej i disciplina arcani
V prvotní cirkvi; o hlubším pochopení pravd křesťan
ských mluví prý i církevní Otcové; theosofie prý tudíž
vlastně jen obnovuje esoterní pravdu křesťanskou Kristem
hlásanou.

Podobně prý však u Hindův a buddhistů theosofie
obnovuje jen prvotní pravdu náboženskou a v islamu
není než esoterní naukou Mohamedovou. Tak asi před
stavuje si theosofie srovnávací studium náboženské.

Než k tomuto výkladu učiníme několik pozná
mek. Je-li tomu tak, proč věhlasní badatelé ve srov
návací vědě náboženské neuznávají zásluh theosofie,
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proč nesdilejí tohoto názoru, proč svými hlubokými stu
diemi nebyli přivedení k témuž výsledku? Proč vyzna
vači různých forem náboženských odvracejí se od theo
sofův a vytýkají jim diletantství ve věcech náboženských ?

ím dokazuje theosofie správnost svého názoru, a kdo
pouze theosofy poučil o společné pravdě, a to pravdě
theosofické? Pokud theosofie nedokáže svého hlásaného
esoterismu náboženského vědecky a historicky, pokud
bude haliti se ve tmy mistrů, potud budeme následo
vati dosavadní vývoj náboženského studia a nebudeme
přísahati na slova učitelů theosofických. Mluví sice
theosofie o náboženské pravdě indické, křesťanské i po
hanské, avšak s vyloučením historické kritiky, jak uká
zali nejlepší znalci indické filosofie náboženské Max
Můller a Pavel Deussen, jak dosvědčují novější práce
badatelů křesťanských i indických. Jak již v částí dě
jinné bylo poznamenáno, čerpá theosofie své poznatky
náboženské ze spisů nevěrohodných, ze spisů stra
nických a nepřátelských křesťanství, upravuje vše bez
nutné soudnosti podle svých fantastických představ.
Křesťané spatřují v theosofii staré indické nauky, a
Indové vidí v theosofii porušování své staré pravdy
náboženské. Píšeť na pf. jistý Hind v „Daily Chronicle“
o Besantové: „Mrs. Besant nestarala se nikdy o prak
tické provádění nauk guru, spíše vedla život obchod
nice, konala přednášky, psala knihy a shromažďovala
peníze .. ... prý jeji odpůrci se zlobí, že domáhá se
jistých reforem, jako odstranění sňatku dětí a j. To
jest naprosto nesprávné. Svět ví dobře, že Besantová
jest od vědeckých a filosofických kruhů viněna z ji
ných věcí... Naše antitheosofické hnutí zabývá se
hlavně tím, aby napravilo škody, které tato společnost
dělá naší filosofii a literatuře, prohlašujíc o sobě, že
vykládá naše posvátné knihy, kdežto jen vše akkomo
duje theosofickým předsudkům a požadavkům, a tím
porušuje čistotu našich svatých pisem.“")

Pokud se týče důvodů theosofických pro esoterisrmus,
třeba si uvědomiti pravý stav věci.Byly v pohanství obřady

1) Srv. Freimark „Moderne Theosophen u. ihre Theo
sophie“, str. 27—28.
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určité pro zasvěcence, avšak ráz jejich nebyl theologi
cký, nýbrž obřadný, netýkaly se theorie náboženské,
nýbrž praxe obřadné a -mystické, nemají nic společ
ného s dvojí náboženskou naukou, vnější a vnitřní.
V křesťanství pak dlužno míti na paměti, že Ježíš Kri
stus nezná dvojí nauky, nezná tajnosti, naopak vyznává,
že svěřuje apoštolům vše, a posílá je, aby totéž všem
hlásali; před soudci svými výslovně se odvolává na
veřejnost svého učení, tajně ničemu neučil. Užívá-li
podobenství, nečiní tak, aby zakryl pravdu, nýbrž na
opak, aby pravdu vznešenou učinil prostému lidu pří
stupnou. Nikdo nikdy nevinil Krista z dvojího evan
gelia, až naši žáci „božské moudrosti“. Že disciplina
arcani nemá nic společného s vybájeným theosofickým
esoterismem, jest jasno každému, kdo jen trochu zná
dějiny křesťanství. Církevním Otcům, Klementovi Alex.
a j., ani se nezdálo onějaké tajnénauce, jejich gnosis
není gnosí pohansko-křesťanské sekty gnostické. Tudíž
ve své nauce o esoterismu náboženském theosofie na
prosto zklamala, a nikdo z vážných badatelů nábožen
ských nebude ji v tomto poblouzení následovati. Roz
díly různých systemů náboženských jsou přece tak evi
dentní, že nelze činiti ze všech system jediný, jenž
by obsahoval podstatnou nauku všech. Tím však ne
budiž míněno, že všechna náboženství mimo křesťan
ství jsou klamem a nepravdou; vždyť v každé nauce
projevuje se též pravda přirozená a stopy prazjevení,
a tudíž i nekřesťanské nauky mají v sobě Část nábožen
ské pravdy Ježíšem [Kristem hlásané a jeho církví za
chovávané.

Než pozorujme již nauku theosofickou samu a
suďme o její vědecké ceně. Tlieosofie hlásá největší
volnost názorův, úplnou bezdogmatičnost svých nauk,
každý má právo podržeti své náboženské vyznání,
ano v „Theosophische Kultur“ (1913) čteme, že jest
zcela lhostejno, zda přednášející věří v pravdu nauk
theosofických čili nic. Avšak celé toto pojednání jistě
nás přesvědčilo, že v praxi bude tomu jinak, že vyža
duje se naopak mnoho víry. To potvrzuje výslovně
Ceská theos. revue (roč. XII. str. 51), kdež se praví:
„Okolnost, že žádný člen nemusí se přiznávati k ně



123

jakému článku víry, nesmí býti vykládána tak, že by
jich společnost jako taková snad neměla. Neb společ
nost hlásá pravěkou moudrost, pro jejíž rozšíření bylazaložena. Nechce však svého učení nikomu vnucovati.“
Tedy theosofie má články víry, nikdo však — bohu
dík — není nucen jim věřiti. A kdo chce těmto zá
kladním čiánkům důvodně věřiti, kde nalezne jejich
odůvodnění? Jinde ne, než v autoritě mistrů božské
moudrosti a „jejich žáků“, vůdců to theosofické spo
lečnosti. Jiné positivní badání jest nepřípustné; kdo
dovolil by si pochybovati o pravdách theosofických,
jest nezasvěcencem a nepřítelem pravé moudrosti, jak
stalo se mezi jinými i Lutoslawskému a Steinerovi.
A odkud čerpají vůdcové theosofičtí své nauky, aby
chom jim mohli věřiti? O tom praví moudře Steiner:
„O pramenech sdělení, která tuto činím, jsem dnes
ještě zavázán zachovávati mlčení.1)

Patrně u něho jako u Blavatské se jedná o zje
vení mistrů, kteří však obcují jen se svými miláčky!
Nuže, jak se má věc s mistry? Podle udání Blavat
ské bydlí v [ibetě! Avšak r. 1904 přišla do hlavního
města tibetského Lhassy anglická výprava a při té
příležitosti tázal se major Waddell, dobrý znalec řeči
i lidu v Tibetu, nejpřednějšího lamy na mahátmy;
tento pak odpověděl, že takové bytosti nejsou. Rovněž
o tajné vědě, která by se v Tibetě pěstovala, nikdo
ničeho nevěděl. Snad proto usadila Blavatská své
mistry do Tibetu, aby se o nich nikdo pravdy nedo
věděl! Zkrátka, mistři tajné vědy existují pouze v cho
robné mysli theosofův, a tato jest tudíž také jediným
pramenem theosofie. A pohlédneme-li na jednotlivé
nauky, shledáváme opět jen subjektivismus theosofi
ckých vůdcův a jejich visionářství; o vědě objektivní
nemůže býti řeči. Názor o božství chce nekvalifikova
ným způsobem vyhověti materialismu i spiritualismu,
nauce pohanské i křesťanské, nemá však nejmenšího
filosoficko-metafysického podkladu. Názor o světě,
jeho evoluci a době nemá podkladu ve vědách pří
rodních a positivních, naopak spíše vědeckému badání

1) Unsere atlantischen Vorfahren, str. 0.
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odporuje aneb aspoň uniká dosahu vědy naší. Nauka
o člověku není leč znetvořená filosofie indická a opsání
domněnek Paracelsových. Zkrátka, se stanoviska vě
deckého nauky theosofické jsou naprosto nevědecké a
fantasticky-subjektivní, jak mimo jiné dokazuje zname
nitý učenec a indolog Speyer.') Je-li věda theoso
fická tak obsáhlá, proč zavádí nás do krajin nezná
mých, do dob před miliony lety, na jiné světy a pla
nety; proč raději nepoučí nás o historické minulosti
evropských národův, o době historické, avšak méně
probádané, o krajích naší zeměkoule? Zajisté o těchto
otázkách nemohla by tajná věda tak bájiti, kde věda
mohla by ji kontrolovati, a proto theosofická věda poučuje
raději o tom, kam věda dosud proniknouti nemohla.
Zde kdo chce, ať věří! Než theosofie nežádá Víry ;
kdo chce, ať se přesvědčí, ať cvikem a poslušnosti
zasvěcenců vyvine svůj duchovní zrak, vyšší smysly,
a bude míti vše jasně dokázáno | Ovšem, ale tento du
chovní zrak dosud nikdo nevyvinul, leda snad (!!) vůdcové
theosofičtí; ostatní buď musí zanechati blouznivého hle
dání vyšších schopností, aneb musí vyvinouti v sobě
hysterii a bláznovství, podobné duševnímu stavu Bla
vatské.

Opakujeme zkrátka: Theosofie moderní není vě
dou objektivní, jest to visionářský subjektivismus, nemá
nikde evidence vnitřní, jen věří, neuvažuje rozumově,
nýbrž bájí, nedokazuje, nýbrž tvrdí, netvořínových směrů,
avšak dosavadní znetvořuje. Její základní články o prvo
počáteční příčině, o karmě a reinkarnaci, o nekonečné
evoluci nikdy nebyly zjištěny jako důsledky v pravdě
positivní a vědecké.

Jediné, co budí pozornost, jest theosofická ethika
se svým universálním zákonem lásky a sebezapírání.
Avšak všimnemeli si blíže theorie i prakse ethické ve
společnosti theosofické, máme dojem neupřímnosti a
nemožnosti. Sebepoznání a zdokonalování mravní hlásá
každá nauka náboženská i fiiosofická, není k tomu
třeba teprve theosofie. Láska ke tvorům žijícím, úplný
vegetarianismus jest při nejmenším rigorismus v prakst

1) Die indische Theosophie, str. 312—3206.
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neudržitelný a Člověka moderního snižující. Láska
k bližnímu jest jistě nejkrásnějším kvítkem lidské kul
tury, avšak v životě praktickém mnoho lásky a bratr
ství si theosofové nevěnují, jak v části historické jsme
viděli.

Z těchto důvodů patrno, že moderní člověk Kul
turní Evropy nemůže souditi příznivě o hnutí theoso
fickém, chce-li zůstati objektivně nestranným a vědecky
založeným ; člověk pak nábožensky cítící nikdy nemůže
uznati v theosofii základ budoucího universálního ná
boženství lidstva, nýbrž spíše pokus duše po Bohu
toužící a na nepravé cestě jej hledající. Těm pak, kteří
„bona fide“ hledají v theosofii své duchovní a mravní
obrození i celé společnosti naší, volám slova upřímné
lásky: Studovali jste již křesťanství s takovou živostí
a horlivostí, s jakou se věnujete theosofii ? Pronikli jste
hlubiny nauky Kristovy a jeho lásky, a změřilijste její
ohromný rozsah? Uvážili jste, že před křesťanstvím
sklonili hrdé čelo mnozí velicí myslitelé lidstva? Prve
než odvrhnete katechismus křesťanský, vzpomeňte vý
roku Tertullianova o nauce katolické: „ne ignorata
damnetur“ (af se neodsuzuje nepoznaná). Studujte své
náboženství křesťanské a naleznete v něm řešení tajů
života přítomného i budoucího. Neopouštějte pro no
votu věci pravdu Kristovu, moudrost božskou pro vý
mysly lidské, sílu víry pro klam magický, svatost ži
vota křesťanského pro morálku pohanskou, vznešený
kult katolické Evropy pro pověry Orientu. Pomyslete, kam
jdete; blud jest rozmanitý, pravda však jest jediná, jasná,
jež nebojí se světla. Věda, jež prchá před světlem a
halí se v temnoty okkultismu a esoterismu, jest dcerou
tmy a klamu. Pravý Bůh a pravé náboženství jsou
světlo bez stínu tmy, světlo, které ve tmách svití, a
osvěcuje každého člověka.9
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ckých a epigrafických.“ S četnými obrazy. Z polského origi
nálu podává Dr. Josef Tumpach. Cena K 6—.

Svazek LII.: Dra Frant. Kryštůfka „Rozluka církve a státu ve
Francii.“ Cena K 2—.

Svazek LIII.: Dra Viléma Stanga „Socialismus a křesťanství.“
Z anglického přeložil Ferdinand Romportl. Cena K 1'70.

Svazek LIV.:Dr. V. Šandy „Starosemitské. nápisy.“ Cena K 250.

Svazek LV.: p osové otázky paedagogické, Napsal dr. Jos. Kachníik.ena B
Svazek LVL.: „Zpověď a Eucharistie “ Napsal Em. Bougaud. Přei.

A. Melka.K 1:80.
Svazek LVIL.: „Apoštolové slovanští Konstantin-Cyrill a Metho

děj“. Napsal Fr. Snopek. K 1'70.
Svazek LVIIL.: „Rozluka církve a stětu ve Spojených státechseveroamerických, v Brasilii, v Genevě a v Irsku“. Napsal

Dr. Frant. Xay. Kryštůfek. Cena K 1:20
Svazek LIX.: „Ježíš Kristus jako božský Mesiáš a pravý Syn Boží

dle synoptikův.“ Napsal Dr. Rich. spaček. 1 K 50 h.
Svazek LX.: „0 souboji“. Podává P. V. Smolík C. SS. R. Sešit 1.—4.
Svazek LXI.: „Věda a víra ve filosofií středního věku .“ Napsal

Dr. Jos Kratochvil. Cena 1 kor,
Svazek LXII.: „Theosofická spo'ečnost a její učení“. Napsal Dr.

Jos. Čihák. Cena K 1'50.
Na řadu přijdou: Dr. Jos. Slabého „Sion a Město Davi
dovo ve světle nejnovějších objevův““. — Dr. AL.Soldáta „O
válce po právupřirozeném a mezinárodním““. — Dr. Jos. Kach
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