
Олені Петрівні Блаватській присвячується 

 

ЗОЛОТЫЕ СТУПЕНИ 

 

Воззри на Истину перед тобой: 

Чистая Жизнь, 

Открытое Сознание, 

Кроткое Сердце, 

Пытливый Разум, 

Ясность духовного восприятия, 

Братское Чувство к ближнему, 

 

Готовность дать и принять совет и указание, 

Верность чувству долга перед Учителем, 

Добровольное следование заветам Истины, 

Если Мы доверились Ей 

И полагаем, что Учитель обладает Ею; 

 

Мужественная выдержка 

при встрече с личной несправедливостью, 

Смелое провозглашение принципов, 

Самоотверженная защита ближнего 

от незаслуженных нападок, 

Взор, постоянно устремлённый на идеал 

Человеческого прогресса и совершенствования, 

Провозглашённый Сокровенным Учением, –  

 

Таковы Золотые Ступени Лестницы, 

Которая приведёт ученика  

к Храму Божественной Мудрости. 
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Організаційний комітет: 
 

Аліванцева  Олена  Валентинівна  –  автор  проекту  та  науковий 
куратор  Музейного  центру  О.П.  Блаватської  та  її  родини 
Дніпропетровського  національного  історичного  музею  імені  Д.І. 
Яворницького;   
 

Головченко  Тетяна  Володимирівна  –  президент 
Дніпропетровського  теософського  осередку  імені  Олени 
Блаватської ТТ в Україні; 
 

Загоскіна  Людмила  Павлинівна  –  академік  Міжнародної  академії 
біоенерготехнологій;  
 

Капустіна  Надія  Іванівна  –  директор  Дніпропетровського 
національного  історичного  музею  імені  Д.І.  Яворницького, 
заслужений працівник культури; 
 

Ревенко Юлія  Вікторівна  –  завідувач  відділом Музейного  центру 
О.П. Блаватської та  її родини Дніпропетровського національного 
історичного музею імені Д.І. Яворницького; 
 

Романенко  Михайло  Ілліч,  доктор  філософських  наук,  професор, 
ректор  КВНЗ  «Дніпропетровський  обласний  інститут 
післядипломної педагогічної освіти»; 
 

Першина  Наталя  Геннадіївна  –  начальник  управління  культури, 
національностей  і  релігій  Дніпропетровської  обласної  державної 
адміністрації;   
 

Полторацький Олексій Володимирович – директор департаменту 
освіти  і  науки    Дніпропетровської  обласної  державної 
адміністрації;    
 

Шабанова  Юлія  Олександрівна  –  доктор  філософських  наук, 
професор,  завідувач  кафедри  філософії  і  педагогіки  Державного 
ВНЗ  «Національний  гірничий  університет»,  керівник  наукової 
групи  Теософського  товариства  в  Україні,  організатор  та 
координатор конференції 
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6 травня 2016 року 
 

Науковопрактична конференція  
 «О.П. БЛАВАТСЬКА І СУЧАСНІСТЬ. 

 Духовні аспекти сучасного світорозуміння» 
 

9.00 – 10.00 – Реєстрація учасників конференції  
Місце проведення: кафедра філософії і педагогіки Державного ВНЗ 
«Національний гірничий університет» 
 (просп. Дм. Яворницького, 19, корпус 1 поверх 3, аудиторія 113) 
 
10.00 – 10.30 –  Відкриття конференції  
Місце проведення: кафедра філософії і педагогіки Державного ВНЗ 
«Національний  гірничий  університет»  (просп.  Дм. Яворницького, 
19, корпус 1 поверх 3, аудиторія 114) 

 
Вітальне слово:  
 

Полторацький Олексій Володимирович – Директор департаменту 
освіти  і  науки  Дніпропетровської  обласної  державної 
адміністрації;  
 

Сиченко  Віктор  Володимирович  –  голова  постійної  комісії  з 
питань науки, освіти, сім’ї та молоді Дніпропетровської обласної 
ради   
 

Півняк  Геннадій  Григорович  –  Ректор  Державного  ВНЗ 
«Національний гірничий університет», академік НАН України; 
  
Mahendra P. Singhal, – Ph. Doctor (Environment and Ecology), National 
Adviser ”Sansad  Adarsh Gram Yojna”(SAGY)  NewDeli, India; 
 

Maurice  Bisheff  –  Ph.  Doctor,  California  State  University,  Northridge, 
USA; 
 

Гавриленко  Світлана  Йосипівна  –  Організаційний  секретар 
Теософського товариства в Україні; 
 

Шабанова  Юлія  Олександрівна  –  доктор  філософських  наук, 
професор,  завідувач  кафедри  філософії  і  педагогіки  Державного 
ВНЗ «Національний гірничий університет» 
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10.30 – 13.00 Пленарне засідання 
 

H.P. Blavatsky: Her Vision, Works And Teachings                 
 (О.П. Блаватська: погляди, праці, вчення)   
 

Mahendra P. Singhal, Ph. Doctor  (Environment and Ecology), National 
Adviser  ”Sansad    Adarsh  Gram  Yojna.”(SAGY),  International  Vice 
President  and General Secretary of the Indian Section. (India); 
 
Blavatsky  and  Contemporaneity  in  Theosophical  Articles  “Aquarian 
Civilization”.  (Блаватська  і  сучасність  у  теософських  текстах 
«Доби  Водолія»)  
 

Maurice  Bisheff,  Ph.  Doctor,  California  State  University,  Northridge, 
Jennifer Sheffield Bisheff,  California State University, Institute of World 
Culture. (USA) 
 
 Seeking  the  Communicative  Foundations  of  Spirituality:  An  Ongoing 
Speculation.  (У  пошуках  комунікативних  основ  духовності:  в  ході 
роздумів) 
 

 John  L. Hochheimer,  Ph.D.,  Professor  College  of Mass  Communication 
and Media Arts Southern Illinois University Carbondale (USA) 
 

До  питання  інтеграції  науки  і  філософії:  успіхи та  перспективи 
(Towards  an  Integration  of  Science  and  Philosophy:  Successes  and 
Perspectives) 
 

Гавриленко  С.Й.,  кандидат  фізикоматематичних  наук, 
організаційний  секретар  Теософського  товариства    в  Україні 
(Київ) 
 

 Методологічні основи теософії (Methodological Bases of Theosophy)  
 

Шабанова  Ю.О.,  доктор  філософських  наук,  професор,  завідувач 
кафедри  філософії  і  педагогіки  Державного  ВНЗ  «Національний 
гірничий університет» (Дніпропетровськ) 
 

До  питання  класифікації  й  періодизації  біографічних  праць  про 
О.П.  Блаватську  (Towards  Classification  and  Periodization  of 
Biographical Works about H.P. Blavatsky) 
Златєв Б. С., Університет Альберти, м. Едмонтон, Канада 
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Містикофілософські  горизонти  ідеї  реінкарнації  в  текстах 
О.П. Блаватської  (Mystical  and Philosophical Horizons  of  the  Idea  of 
Reincarnation in H.P. Blavatsky's works)  
 

Компанієць Л. В., доктор філософських наук, доцент Харківського 
національного університету ім. В.Н.Каразіна 
 

Теософія  і  антропософія  –  соціокультурні  практики  езотеризму 
(Theosophy and Anthroposophy—SocioCultural Practice of Esoterism)  
 

Осипов  А.  О.,  доктор  філософських  наук,  професор  кафедри 
філософії Чорноморського державного  університету  ім. П.Могили 
(м. Миколаїв) 
 
 Музейний  центр  Е.П.  Блаватскої  та  її  родини:  нове 
концептуальне  осмислення  і  перспективи  розвитку 
(H.P. Blavatsky's  and  Her  Family Museum  Centre:  A  New  Conceptual 
Rethinking and Perspectives for Development) 
 

Аліванцева О. В.,  автор проекту та науковий куратор Музейного 
центру  О.П.  Блаватської  та  її  родини  Дніпропетровського 
національного історичного музею імені Д.І. Яворницького; 
 

 «Таємна Доктрина»  О.  П.  Блаватської та  «Космологічні  записи» 
О. І. Реріх: паралелі й узагальнення (H.P. Blavatsky's "Secret Doctrine" 
and O.I. Rerikh's "Cosmological Notes": Parallels and Generalizations)   
 

 Бак  В.Ф.,  кандидат  педагогічних    наук,  вчитель  Артемівського 
НВК  №11,  голова  Артемівського  Реріховського  товариства           
(м. Артемівськ) 
 
Органістичні  погляди О.П.  Блаватської  на  освіту  (H.P. Blavatsky's 
Organic Views on Education) 
 

Жадяєв  Д.  В.  кандидат  філософських  наук,  доцент  кафедри 
філософії  і  педагогіки  Державного  ВНЗ  «Національний  гірничий 
університет» (м. Дніпропетровськ)        
 
13.00 – 14.00 – Перерва (lunch) 
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14.00 – 16.30 Пленарне засідання (Plenary Session)   
кафедра  філософії  і  педагогіки  Державного  ВНЗ  «Національний 
гірничий  університет»  (просп.  Дм. Яворницького,  19,  корпус  1 
поверх 3, аудиторія 119) 
 

Поняття жертви в індійській релігійній традиції і Християнстві 
(The Notion of Victim on Indian Religious Tradition and Christianity) 
Секундант  С.  Г.,    доктор  філософських  наук,  доцент,  завідувач 
кафедри  філософії  та  основ  гуманітарного  знання  Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечникова, (м. Одеса)  
 

Про сутність духовної любові в світлі основних ідей теософії (On 
the Essence of Spiritual Love in Light of Main Theosophical Ideas) 
Громов  В.  Е.,  доктор  філософських  наук,  професор  кафедри 
філософії  і  педагогіки  Державного  ВНЗ  «Національний  гірничий 
університет» (м. Дніпропетровськ) 
 

Теологічні  міфи  інформаційної  епохи  (Theological  Myths  in  the 
Information Epoch) 
 Халапсіс  О.  В.,  доктор  філософських  наук,  професор  кафедри 
філософії  і  політології  Національної  металургійної  академії 
України (м. Дніпропетровськ)  
 

Духовні  передбачення  О.П.  Блаватської:    універсальна  енергія  
Рейкі (Spiritual Foreseeing of H.P. Blavatsky: Universal Energy Reyki) 
Валявко І.В., кандидат філософських наук, старший науковий 
співробітник Інституту філософії  імені Г. Сковороди НАН 
України, науковий співробітник Української Вільної Академії наук в 
США 
 

Теософські  аспекти  простору  в  архітектурі  та  містобудуванні 
(Theosophical Aspects of Space in the Architecture and Town Building)  
Воробйов  В.  В.,  кандидат  архітектури,  доцент  кафедри 
архітектурного  проектування  і  дизайну  Придніпровської 
державної  академії  будівництва  і  архітектури 
(м. Дніпропетровськ) 
 

Виховний  вплив  вчення  і  особистості  Олени  Блаватської 
(Upbringing Influence of Teaching and Personality of Helen Blavatsky)  
Родіна  Ю.  Д.,  старший  викладач  кафедри  педагогіки  і  психології 
Дніпропетровського  державного  інституту  фізичної  культури  і 
спорту 
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Актуальність  вчення  Олени  Блаватської  для  сучасності  (An 
Importance of Helen Blavatsky Teaching in Contemporaneity) 
 

Півняк О. А., ОРК "Кристал",  ген. директор МОС "Єдиний Простір" 
(м. Дніпропетровськ) 
 

Роль  суб'єктивного  фактора  в  явищах  сучасної  культури  як 
відображення  ідеї  Єдиного  Абсолюту  у  вченні  О.П. Блаватської 
(The Róle of Subjective Factor  in Phenomena of Contemporary Culture 
as Reflection of Idea of Absolute Entity in H.P. Blavatsky's Teaching) 
 Мурашкін  М.  Г.,  доктор  філософських  наук,  професор  кафедри 
філософії  і  політології  Придніпровської  державної  академії 
будівництва і архітектури (м. Дніпропетровськ) 
 

Духовна практика  і пізнання на Сході та Заході (Spiritual Practice 
and Understanding in East and West) 
Ярош  О.  М.,  кандидат  філософських  наук,  доцент  кафедри 
філософії и педагогіки ДВНЗ «Національний гірничий університет» 
(м. Дніпропетровськ) 
 

Проблема  ненасильства  з  точки  зору  теософії  (A  Nonviolence 
Issue from the Theosophic Point of View) 

Тимофєєв  О.В.,  асистент  кафедри  філософії  і  педагогіки 
Державного  ВНЗ  «Національний  гірничий  університет» 
(м. Дніпропетровськ) 
 

16.30 – Презентація видань (Presentation of Publications) 
Монографія «Теософія: історія і сучасність» 
(Theosophy:  History  and  Contemporaneity),  автор  –  проф. 
Шабанова Ю.О. 
 

Перша  публікація  невиданих  листів  О.П.  Блаватської  до 
А.Н. Аксакова  (18801884)  –  презентує  Тюріков  О.С.,  дослідник 
спадщини Олени Блаватської, (м. Артемівськ). 
 
 

17.00 –17. 30 – Концерт «Священні Чаші Тибету». 
Виконавець  –  керівник  школи  цілющого  та  сакрального  звуку 
«Пісня Душі» Наталя Михайлівна Сазанова 
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7 травня 2016 

 

10.00  –  11.30  –  Презентація  публіцистичного  фільму  «Олена 
Блаватська. Повернення… »  
 

Місце проведення: кафедра філософії і педагогіки Державного ВНЗ 
«Національний  гірничий  університет»  (просп.  Дм. Яворницького, 
19, корпус 1 поверх 3, аудиторія 119) 
 
12.00  –  13.00  –  Публічна  лекція  Махендра  Сінгал  –  доктора  PhD 
(Environment  and  Ecology),  ексвіце  президента  Теософського 
товариства,  радника парламенту Індії з питань екології. 
 

Досвід діяльності Теософського ордену служіння:  
«Екологічні досягнення в розвитку сільського господарства Індії»  
 

Місце проведення: кафедра філософії і педагогіки Державного ВНЗ 
«Національний  гірничий  університет»  (просп.  Дм. Яворницького, 
19, корпус 1 поверх 3, аудиторія 119) 
 
 

13.00 – 16.00 Робота секції 
 

«Теософія  в  ракурсі  філософського  дискурсу та  проблем  сучасної 
освіти» 
Місце  проведення:  КВНЗ «Дніпропетровський  обласний  інститут 
післядипломної  педагогічної  освіти»,  вул.  В.  Антоновича  70, 
актова зала 
 

Теософське  вчення  про  сутність  людини  та  його  значення  для 
сучасної освіти. 
Романенко  Михайло  Ілліч,  доктор  філософських  наук,  професор, 
ректор  КВНЗ  «Дніпропетровський  обласний  інститут 
післядипломної педагогічної освіти». 
 

Теософія та постмодернізм: точки перетину. 
Братаніч  Борис  Володимирович,  доктор  філософських  наук, 
професор,  декан  факультету  підготовки  та  перепідготовки 
педагогічних  працівників  КВНЗ  «Дніпропетровський  обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти». 
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Змістовний  зв’язок  сучасних ноосферноекологічних  концепцій та 
теософії О. Блаватської. 
Висоцька  Ольга  Євгенівна,  доктор  філософських  наук,  доцент, 
декан  факультету  відкритої  освіти  та  стажування  КВНЗ 
«Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
 

Учення  О.  Блаватської  про  закономірність  розвитку  всесвіту  як 
методологічна основа філософії управління. 
Романенко  Катерина  Михайлівна,  доктор  наук  з  державного 
управління,  доцент,  завідуюча  кафедрою  освітнього 
менеджменту  КВНЗ  «Дніпропетровський  обласний  інститут 
післядипломної педагогічної освіти». 
 

Теософія  та  перспективи  розвитку  людства:  філософія 
майбутнього. 
Ватковська  Марина  Григорівна,  кандидат  філософських  наук, 
доцент,  проректор  з  науковопедагогічної  роботи  КВНЗ 
«Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
 

Учення про мудрість віків у контексті педагогічних знань. 
Швидун Віктор Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
проректор  з  науковопедагогічної  роботи  КВНЗ 
«Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
 

Теософія  як  основа  інтеграції  релігійнотрансцендентного  та 
науковораціонального знання. 
Долгополий  Володимир  Григорович,  перший  проректор 
КВНЗ «Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
 

Взаємозв’язок  розвитку  Всесвіту  та  людини  з  погляду  вчення 
О. Блаватської. 
Григорова  Марія  Олександрівна,  кандидат  біологічних  наук, 
доцент,  декан факультету  підвищення  кваліфікації  педагогічних 
працівників  КВНЗ «Дніпропетровський  обласний  інститут 
післядипломної педагогічної освіти». 
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Традиції та новації в культурі у контексті теософського вчення. 
Харлаш  Людмила  Михайлівна,  кандидат  філософських  наук, 
заступник  декана факультету відкритої освіти та стажування 
КВНЗ  «Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
 

Категоріальна репрезентація духовного в людині. 
Лаврова Лариса Василівна,  кандидат філософських наук,  доцент, 
завідуюча  кафедрою  виховання  та  культури  здоров’я 
КВНЗ «Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
 

Проблеми моралі: теософія та соціокультурна реальність. 
Горбань  Галина  Олександрівна,  доктор  психологічних  наук, 
доцент,  завідуюча  кафедрою  педагогіки  та  психології  КВНЗ 
«Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
 

До проблеми духовного розвитку особистості. 
Бутурліна  Оксана  Василівна,  кандидат  філософських  наук, 
завідуюча  кафедрою  управління  інформаційноосвітніми 
проектами  КВНЗ «Дніпропетровський  обласний  інститут 
післядипломної педагогічної освіти». 
 

Синкретизм  релігії та естетики в культурі ХХІ століття. 
Піщанська Вікторія Миколаївна,  кандидат культурології, доцент, 
доцент  кафедри  філософії  освіти  КВНЗ  «Дніпропетровський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 
 

Теософія О.Блаватської у контексті історії філософської думки. 
Лисоколенко Тетяна Володимирівна, кандидат філософських наук, 
доцент,  доцент  кафедри  філософії  освіти  КВНЗ 
«Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
 

Теософія  як  основа  духовного  розвитку  і  формування  духовного 
світу людини. 
Світич  Світлана  Анатоліївна,  кандидат  психологічних  наук, 
доцент  кафедри  виховання  та  культури  здоров’я  КВНЗ 
«Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
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Феномен О.Блаватської та її учення. 
Великодна  Євгенія  Миколаївна,  кандидат  філософських  наук, 
доцент  кафедри  виховання  та  культури  здоров’я  КВНЗ 
«Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
 

Методологічносвітоглядні  настанови  теософії  у  системі 
сучасного соціальнофілософського знання. 
Довгаль  Сергій  Анатолійович,  кандидат  філософських  наук, 
доцент  кафедри  управління  інформаційноосвітніми  проектами 
КВНЗ  «Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
 

Проблеми становлення жіночої ментальності: О. Блаватська. 
Мікулак  Наталія  Михайлівна,  кандидат  філософських  наук, 
доцент,  доцент  кафедри  виховання  та  культури  здоров’я  КВНЗ 
«Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
 

Визначення  готовності  вчителів  фізичної  культури  до 
впровадження інноваційних методів навчання. 
Савченко  Вікторія  Анатоліївна,  кандидат  педагогічних  наук, 
доцент  кафедри  виховання  та  культури  здоров’я  КВНЗ 
«Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
 

Інтегративна  концепція  особистості  як  теоретична  основа 
оновлення освіти. 
Кушнікова  Світлана  Вікторівна,  старший  викладач  кафедри 
виховання  та  культури  здоров’я  КВНЗ  «Дніпропетровський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 
 

Формування ціннісних орієнтацій сучасної людини в світлі вчення 
О.Блаватської. 
Майданенко  Світлана  Вікторівна,  кандидат  педагогічних  наук, 
доцент,  доцент  кафедри  освітнього  менеджменту  КВНЗ 
«Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної 
педагогічної освіти». 
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Механізм  самоуправління  природи  та  суспільства  в  контексті 
вселенських законів за О. Блаватською. 
Гірліна  Наталія Юріївна,  старший  викладач  кафедри  освітнього 
менеджменту  КВНЗ  «Дніпропетровський  обласний  інститут 
післядипломної педагогічної освіти». 
 
Мотиваційностимулюючі  фактори  як  вихідна  основа 
культуротворчої та освітньої діяльності особистості школяра. 
Безена  Іван  Михайлович,  старший  викладач  кафедри  освітнього 
менеджменту  КВНЗ  «Дніпропетровський  обласний  інститут 
післядипломної педагогічної освіти». 
 
 
15.00–16.30  –  Концерт  в  Будинку  органної  та  камерної  музики, 
присвячений  Олені  Блаватській 
Місце проведення: проспект Сергія Нігояна, 66  
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8 травня 2016 
 

День Білого Лотосу 
 

У своєму заповіті Олена Петрівна Блаватська висловила 

побажання, щоб щорічно,  в  день  її  смерті  її  друзі  збиралися  в 

ШтабКвартирі Теософського товариства  і  читали  уривки  з 

тексту "Світ Азії" і глави із "Бхагават Гіти". 

Для  увічнення  пам'яті  про  її  самовіддане  служіння 

людству  Президент  Теософського  товариства  полковник 

Г.С. Олкотт  запропонував  щорічно  відзначати  цей  день  як 

"День  Білого  Логосу"  і  читати  фрагменти  з  написаного  нею 

твору  "Голос  Безмовності"  (з  сокровенних  індуських  писань 

"Книги Золотих правил"). 

З  того  часу  однодумці  О.П.  Блаватської,  висловлюючи 

загальне почуття щирої поваги до тієї, яка прочинила шлях до 

Мудрості, відзначають 8 травня як день «Білого Лотосу» 

 
 
 
 
10.00 – 10.30    Урочисте відкриття.        Привітання гостей 

Місце  проведення:  Музейний  центр  О.П.  Блаватської  та  її 
родини. вул. Ярослава Мудрого.(Ленінградська), 11 
 
10.30 – 11.30  Про традицію Дня Білого Лотоса;  
Читання фрагментів з творів О.П. Блаватської                
 
11.30 – 12.00 – Перерва 
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12.00 – 14.00 – Круглий стіл на тему «Ідея єдності та синтезу в 
сучасному  світі»    за  участю  зарубіжних  гостей  (Індія,  США), 
координатор – проф. Шабанова Ю.О.   
Обговорення  результатів  та  прийняття  рішення                 
наукової конференції 
                    
14.00– 15.00 – Відкриття оновленої експозиції «О.П. Блаватська.  
Доля і спадщина» 
Презентація фотовиставки  «Штабквартира Теософського 
товариства.  2000ні роки». 
        Екскурсію проводить   Аліванцева О.В. 
 
17.0018.00 – Концерт, присвячений пам’яті О.Блаватської  в 
Дніпропетровській консерваторії ім. Глінки.  

           Концерт веде – проф. Шабанова Ю.О. 
Місце проведення: вул.  Ліварная, 10, ауд. 409. 
 

       Вхід вільний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

Про Олену Петрівну Блаватську 

 

Вона володіла силою лева і знаннями мудреця. 

Альфред Сіннетт 

 

У ній було щось надзвичайне, титанічне, можна навіть сказати 

космічне; і приходила думка, що вона не належить до нашої планети і 

зовсім не відповідає масштабу нашої еволюції. 

Джордж Мід 

 

Я був би більш, ніж задоволений, якби міг торкнутися краю одягу 

мадам Блаватської. 

Махатма Ганді 

 

Я схиляюся перед великим духом і вогненним серцем нашої великої 

співвітчизниці... Олена Петрівна Блаватська, істинно, наша національна 

гордість. Велика Мучениця за Світло й Істину. Вічна Слава їй. 

Вважаю кращим свідоцтвом  значення і геніальності Олени 

Петрівни Блаватської її наукові праці. 

Олена Реріх 

 

Вона була вченим, поетом, піаністкою, художницею, філософом, 

письменником, просвітителем, і перш за все – невтомним воїном Світла. 

Пітер Вайнцваг 

 

Її відрізняла простота, властива тим, в кому живе царствений дух. 

Едмунд Рассел 

 

Ми, зобов'язані їй безмежним розширенням наших духовних 

горизонтів, які отримали від неї ключ до розкриття невидимих напрямів  

еволюційного процесу, ми повинні розуміти, що подвиг її життя був 

необхідний 

Олена Писарєва 
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Стільки сил, зосереджених в одній особистості, з'єднання самих 

незвичайних проявів, що йдуть з одного й того ж джерела, як у неї, це, 

звичайно, небувалий випадок, що, можливо, і не має собі рівних.   

Надія  Андріївна Фадєєва 

 

Обличчя її було надзвичайно виразним ... Вона володіла такими 

величезними блакитними очима, яких я ніколи в житті ні в кого не 

бачив, і коли вона починала щось розповідати ... то ці очі весь час 

страшно іскрилися, і мене тому не дивує, що вона мала величезний вплив 

на багатьох людей ... 

Сергей Юльевич Витте 

 

Не зовсім зрозуміла і ображена, шанована одними і ненависна іншим, 

вона по сьогодні належить до числа живих не менш, а може й більш, ніж 

сто років тому. Її ім'я, як і раніше, викликає бурю почуттів у всіх 

країнах світу, хоча імена більшості її сучасників вже давно згадуються на 

сторінках літописів історії лише побіжно ... 

Її палаючий факел висвітлив вівтарі стародавніх богів і розсіяв 

кіммерійську темряву закоренілого неуцтва і суєвір’я, пронісши полум'я 

факела між тими, хто вважав за краще залишатися сліпими, і тими, 

хто наважився дивитися і бачити! 

Борис Михайлович Цирков 

 

«Настане день, хоча і не скоро, коли благородство і чистота її 

прагнень, мудрість і глибина її вчення будуть усвідомлені повніше. І 

пам'яті її нададуть заслуговано  високу  шану! » 

«Нью Йорк Тріб’юн», 10 травня 1891року 

 


