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Teosofisk Samfunds skaber, Helena Petrovna Blavatsky, er formentlig den 

vigtigste religionshistoriske skikkelse i Europa (og USA) siden Martin Luther, og 

hendes organisation en af de mest indflydelsesrige religiøse innovationer i nyere 

tid. Det teosofiske projekt er på mange måde en kondensering af hele den 

esoterisk-okkulte tradition, som sammen med de kristne religioner og arven fra 

grækerne og Rom, udgør det primære grundlag for Europas religionshistorie, 

men teosofien vokser også ud af en dyb fascination af Indiens religioner. Det er 

det sidste aspekt Isaac Lubelskys nye bog undersøger, og dermed bidrager 

forfatteren på afgørende vis til den for tiden meget vitale udforskning af 

teosofien og dens historie.  

De tidlige teosoffer var ikke marginaliserede, religiøse aktører, men 

derimod repræsentanter for en stærk og vital religiøs strømning, som med 

etableringen af Teosofisk Samfund blev tænkt sammen i et teologisk system 

indenfor rammerne af en målrettet og energisk organisation. I ni veloplagte 

kapitler diskuteres et hidtil overset aspekt af teosofiens virkningshistorie, 

nemlig de tidlige teosoffers rolle i Indiens frihedskamp.  

Bogen starter med det grundlæggende, og undersøger den forbløffene 

sammenhæng mellem Blavatskys fascination af Indien og hinduismen, og den 

fremadstormende orientalistiske forskning med Friederich Max Müller i spidsen, 

og viser hvordan teosofien tog næring af den grynde akademiske 

religionshistorie. Teosoffernes vej til Indien beskrives, men det er med 

Blavatskys afløser på posten som leder af Teosofisk Samfund, Annie Besant, at 

tingene for alvor tager fart: Besant så det som sin  opgave at frigøre inderne så 

de ved egen kraft kunne genoplive den fordums storhed og “åndelige visdom”, 

teosofferne bl.a. så i de gamle vediske tekster. Kampen for den “åndelige frihed” 

gik gennem politisk frigørelse, og i 1917 blev hun kåret som president for den 

Indiske Nationalkongres, den selvsamme organisation som under hendes 

efterfølger, Ghandi, skulle lede Indien til selvstændighed. Ghandi selv brød med 

teosofferne, men Indiens første præsident, Nehru, var som ung engageret i 

Teosofisk Samfund ligesom mange andre notabiliteter. Besant var også stifter af 



The India Home Rule League, som også talte Nehru i sin ledelse – og sådan kan 

man blive ved. Teosofferne er på banen fra første færd i Indiens frihedskamp. 

Lubelsky tegner et bredt og detaljeret billede af de mange politiske og 

kulturelle aktører i hvad man måske kan kalde kampen om retten til at definere 

og forstå Indien. Det sker med en forbilledlig klarhed, og med sans for de 

religionshistoriske pointers store, men ofte oversete, betydning i det politiske 

spil. Et af de mest interessante afsnit (i det mindste set gennem 

religionshistorikerens forskningshistoriske briller) handler om Max Müllers rolle 

i debatten om forholdet mellem inderne og europæerne, som han – som bekendt 

– mente havde fælles udspring i det ariske. Ikke mindst hans intense kamp mod 

videnskabelige koryfæer som Darwin, Tylor og Lang, som ikke kunne acceptere 

Max Müllers teori om sprogets oprindelse og hans grundlæggende teologiske 

præmis, er fornøjelig læsning. Vigtigere er det dog for bogens emne, at Max 

Müller også kæmpede mod teosofferne, som efter hans opfattelse havde 

forfladiget, forvredet og forløjet den gamle indiske kultur, som han betragtede 

som ædel og unik. Max Müller og teosofferne sloges således også om hvis billede 

af det gamle Indien, som skulle dominere i Europa og USA, en kamp som bl.a. 

havde World Pairlament of Religions som arena i 1893.  

Netop fordi de tidlige teosoffer havde Indien i centrum for deres religiøse 

opmærksomhed, og ønsket om et frit Indien som et religionspolitisk mål, er 

historien om teosofiens etablering og tidlige udvikling nøje sammenvævet med 

Indiens kolonihistorie og de indiske emancipationsbestræbelser. Med teosofien i 

centrum er det således lykkedes Isaac Lubelsky at fortælle to historier på én 

gang. Dermed er den religionshistoriske udforskning af teosofiens historie blevet 

gevaldigt beriget, og – tænker jeg – det er studiet af Indiens kolonihistorie også. 

Uden at vide det med sikkerhed har jeg nemlig svært ved at forestille mig, at 

teosoffernes betydning er ligeså velkendt i den indologiske forskning, som den 

burde være, men jeg kan jo tage fejl. Under alle vilkår er teosofiens rolle i 

udviklingen af den indiske nationalisme nu fremlagt og analyseret på bedste vis. 

Hvor de kristne missionærer havde travlt med at forme inderne efter de 

emperiale krav, virkede teosofferne i deres selvbevidsthed til støtte for indernes 

rene, sande og frie “ånd”. Hvad de aldrig har indset er imidlertid, at den 



teosofiske fantasi om de ædle ariere, er ligeså problematisk som de kristnes idé 

om, at alle bør hengive sig til just deres gud. 
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