
66                                                   Theosofia - Jaargang 122 - nr. 2 - juni 2021                                  Theosofia - Jaargang 122 - nr. 2 - juni 2021                                                     67

Levend in het vrije Nederland, beseffen we vaak niet hoeveel hobbels theosofen 
in andere landen moeten overwinnen, soms zelfs met gevaar voor eigen leven. 
Op verzoek van de redactie maakte Evgeniya Shaburnikova een korte compilatie 
gebaseerd op het boek The History of the Russian Theosophical Movement van Elena 
Fjodorovna Pisareva en op herinneringen van verschillende moderne theosofen. Een 
verslag dat enthousiasme voor theosofie en onverdroten volharding uitstraalt. 

Theosophical Society Smolensk 
De allereerste poging om in Rusland een theosofische vereniging op te richten 
was niet in de hoofdstad St. Petersburg, maar in de provinciestad Smolensk1. 
Op 30 juni 1907 werd in die stad de Theosophical Society Smolensk opgericht, door 
V.I. Stahlberg, Von der Raab-Thielen en de abt van het klooster de archimandriet 
Pater Ignatius. In hetzelfde jaar startten de Smolensk-theosofen met de publicatie van 
het tijdschrift Theosophical Life, dat vanaf 1910 onder de titel ‘Life of the Spirit’ verder 
ging. Begin 1911 viel de Theosophical Society Smolensk uiteen.

Russian Theosophical Society 
Begin 1908 kende het toenmalige Rusland diverse theosofische kringen: één in 
St. Petersburg, twee in Warschau en één in Smolensk, Kiev en Kaloega. Op 20 
september 1908 fuseerden deze kringen tot de Russian Theosophical Society (RTS), 
die op 30 september van hetzelfde jaar werd ingeschreven in het Verenigingsregister 
van St. Petersburg. In 1907, een jaar vóór de oprichting van de RTS, was al 
besloten om een eigen maandblad uit te geven, The Bulletin of Theosophy, dat tien 
jaar zonder onderbreking uitkwam in een formaat (110 pagina’s) vergelijkbaar met 
Adyar’s Theosophist. Na de legalisatie in 1908, toen theosofen openlijk konden 
werken, begonnen alle kringen van de RTS maandelijkse openbare vergaderingen te 
houden. In deze vergaderingen werden openbare lezingen gegeven door de meest 
ervaren en deskundige leden. Deze lezingen gingen altijd gepaard met discussies

1   Smolensk is een stad in west-Rusland aan de rivier de Dnjepr
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We kunnen gemakkelijk veel tijd verspillen met denken over beuzelarijen. In de 
afgelopen tien, twintig jaar is dat, dankzij de sociale media, steeds gemakkelijker 
geworden. Hoewel het een goede manier is om in contact te blijven met mensen en 
een bredere verspreiding van theosofisch onderwijs mogelijk te maken, denk ik dat 
iedereen zich op een gegeven moment heeft gerealiseerd hoe we een uur, zelfs uren 
lang, op Facebook, Instagram of YouTube kunnen doorbrengen. De tijd vliegt doordat 
deze platforms zijn ontworpen om onze aandacht vast te houden. Onze aandacht en 
onze tijd zijn een product geworden dat aan adverteerders wordt verkocht.
Daardoor is het in onze tijd veel gemakkelijker om in nutteloze gedachten te verdwalen 
dan vijftig jaar geleden of in de tijd van mevrouw Blavatsky. Er zijn nu dus meer inzet 
en discipline nodig. Als de inspanning groter is, zal het resultaat waarschijnlijk dieper 
worden gevoeld.

In hetzelfde boek geeft HPB nog een nuttige instructie. Het is geen verheven 
metafysisch idee of iets speciaals. Het is een opmerkelijk eenvoudige instructie, 
maar het vereist een zekere discipline en regelmaat. Ze zegt dat we ’s avonds de 
gebeurtenissen van de dag moeten overzien. Als we hier even de tijd voor nemen, 
zien we hoe en waaraan we onze tijd besteden. Het helpt ons ook om een realistische 
kijk op het leven te hebben, omdat het ons in staat stelt te zien, of wat we doen in 
overeenstemming is met wat we willen. Als we aandachtig willen worden, moeten 
we geen dingen doen die de aandacht ondermijnen. Als we echter het grootste deel 
van onze tijd met nutteloze gedachten doorbrengen, zaaien we in feite de zaden van 
onoplettendheid. Als we dit beseffen, zullen we de noodzaak inzien om ons leven te 
veranderen, zodat wat we willen niet alleen maar wensdenken blijft.

Patrizia Calvi: Dank je uit de grond van mijn hart, lieve 
Krista, dat je je gedachten met ons hebt willen delen.

Patrizia Calvi is secretaris van de TS in Italië, lid van het 
bestuur van de Europese Federatie van Theosophical 
Societies en lid van de General Council van de TS. 
Ze is eveneens lid van de Council van het ITC in Naarden.

Vertaling: Marianne Plokker



68                                                   Theosofia - Jaargang 122 - nr. 2 - juni 2021                                  Theosofia - Jaargang 122 - nr. 2 - juni 2021                                                     69

met het publiek. Ook werden wekelijks besloten vergaderingen gehouden voor de 
gemeenschappelijke studie van de theosofische theorie. Het werk werd overal in 
ongeveer dezelfde lijn georganiseerd.

Kaloega Theosophical Society 
Op 21 april 1909 werd de Kaloega Theosophical Society (KTS)2 opgericht op basis 
van de Kaloega Theosophical Circle, als een afdeling van de RTS. Deze groep heeft 
op de geschiedenis van de theosofische beweging in Rusland een belangrijk en 
levendig stempel gedrukt. Tijdens de jaren van prerevolutionaire activiteiten verrichtte 
de KTS uitgebreid educatief werk. Lezingen en debatten werden gehouden in het 
gebouw van de Noble Assembly met een groot publiek. Het tijdstip en het onderwerp 
van het evenement werden van tevoren aangekondigd via de krant Kaloega Courier. 
De KTS hield na oprichting van de uitgeverij Lotos, grote publiciteitscampagnes. Men 
legde contacten met boekhandels van grote steden (zoals Moskou, St. Petersburg 
en Riga), onderhield contacten met andere theosofische verenigingen in Rusland, 
nam deel aan internationale conferenties van theosofen (bijvoorbeeld Boedapest, 
1909) en had een enorme autoriteit onder Russische theosofen. De voorzitter, Elena 
F. Pisareva, werd verkozen tot vice-president van de RTS. Maar in 1918 ontbonden 
de lokale autoriteiten de KTS en in 1922 vertrok mevrouw Pisareva naar Italië. 
De KTS werd in 1922 nieuw leven ingeblazen door een jonge ingenieur, Valentin 
M. Laletin, maar als gevolg van de arrestatie van zestien van haar leden stopten de 
activiteiten van de KTS op 13 november 1929. Daarnaast werden vier Moskovieten 
gearresteerd, in totaal twintig leden van de theosofische beweging. Op 23 februari 
1930 veroordeelde een speciale vergadering van de Joint State Political Directorate 
Board acht leden van de RTS tot drie jaar gevangenisstraf en negen leden tot drie jaar 
ballingschap. Drie Moskovieten werden vrijgesproken en vrijgelaten. Op dit moment 
zijn alle veroordeelden gerehabiliteerd.

De Russische revolutie
In deze periode kan Nina K. Gernet worden beschouwd als 
pionier van de theosofie in Rusland. Elk jaar ging zij naar 
het buitenland en bracht, met groot risico voor zichzelf, 
theosofische literatuur mee die in Rusland verboden was. 
De belangrijkste opslagplaats van deze literatuur bevond 
zich in het appartement van haar jeugdvriendin A.A. 
Kamenskaya (1867-1952) in St. Petersburg. Gernet was 
regelmatig aanwezig bij Europese theosofische conferenties 
en ontmoette Annie Besant op een daarvan. Zij was lid van 
de English Theosophical Society en had connecties met 
vestigingen in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Italië. Met 
haar hulp werd A. A. Kamenskaya bij verstek aangenomen als lid van de Engelse 
afdeling van de Theosophical Society.
Geleidelijk aan begonnen onofficiële theosofische kringen te ontstaan in verschillende 
Russische steden. Gernet slaagde erin theosofen te verenigen en E. F. Pisareva uit 
Kaloega, P. N. Batyushkov uit Moskou en E. Radzevich uit Kiev daarbij te betrekken.

2    Kaloega is een stad 190 km ten zuidwesten van Moskou

Gernet bood haar uitstekende bibliotheek van theosofische 
literatuur aan, die als basis diende voor de centrale bibliotheek 
van de Russische afdeling in een uiterst moeilijke tijd, omdat 
de regering zeer achterdochtig was en alle initiatieven van 
de basis afkeurde. Er waren meer positieve initiatieven, 
zoals de door kinderboekenschrijver en reiziger Aleksandr A. 
Usov (1872-1941) gestichte theosofische 
ashram, een spirituele gemeenschap 
waar theosofen een plaats van vrede 
en geestelijke voeding konden vinden. 
Tijdens de burgeroorlog, in de vroege 
jaren 1920, toen het land werd getroffen 
door armoede en dakloosheid, creëerde 
een lid van de Kaloega-kring van de RTS, 

Lydia M. Armand, een school voor kinderen. In het schoolrooster 
werden, naast algemene onderwijsvakken, de basisprincipes van 
theosofie onderwezen. 

In de Sovjet-Unie werd de theosofische beweging als illegaal beschouwd en konden 
theosofen hun mening niet openlijk uiten, maar persoonlijke ontmoetingen en 
discussies over theosofische onderwerpen gingen door, met name in Leningrad en 
Moskou. Ook vertaalde Alexey Nikolaevich in die tijd de werken van Jiddu Krishnamurti.

De renaissance van de officiële theosofische beweging 
Begin 1990 ontstond in het hele land een golf van belangstelling voor alles wat met 
spiritualiteit en zelfontplooiing te maken had. Een prominente plaats in het algemene 
proces van ontwaken werd ingenomen door de literaire erfenis van Helena Petrovna 
Blavatsky (HPB), wier werken in veel publicaties begonnen te verschijnen. Haar 
belangrijkste werk, De Geheime Leer, in de jaren 1930 door Elena Ivanova Roerich 
vertaald, is sinds 1991 bijna jaarlijks herdrukt en kende in 2014 al meer dan twintig 
edities.

Naast vertalingen en publicaties van de werken van HPB, 
werden regelmatig seminars gehouden om haar ideeën te 
bestuderen en te populariseren. Op verschillende conferenties, 
niet alleen theosofische, werd de naam van de oprichtster 
van de Theosophical Society (TS) genoemd. Haar werken 
worden openlijk bestudeerd, zowel in wetenschappelijke als in 
amateurkringen. Bij een analyse van de theosofische beweging 
in het moderne Rusland moet worden opgemerkt dat deze, 
vooral in het begin, nauw verbonden was met de beweging 
rondom Roerich. Elke Roerich-vereniging toont - in navolging 
van de instructies van Roerich - grote waardering voor de rol 
van HPB en beschouwt het als haar plicht om ertoe bij te dragen 
dat op den duur de naam van Blavatsky op juiste waarde zal 

worden geschat (E. I. Roerich). Naast de wijdverspreide Roerich-beweging in Rusland 
hebben veel tradities en leerscholen, waaronder de recent gevormde, groot respect 

Nina Gernet

Aleksandr Usov

Lydia Armand

Helena Roerich



70                                                   Theosofia - Jaargang 122 - nr. 2 - juni 2021                                  Theosofia - Jaargang 122 - nr. 2 - juni 2021                                                     71

voor de erfenis van HPB. Zo vinden theosofische ideeën, meer dan honderdvijftig 
jaar geleden door de Mahatmas via HPB verspreid, respons in de moderne geest en 
wekken ze de publieke belangstelling op door hun voortdurende relevantie.

In 1990 besloot een groep enthousiastelingen van de vereniging ‘Peace through 
Culture’ de activiteiten van de RTS nieuw leven in te blazen. In mei 1990 werd het 
eerste breed bekend gemaakte, officiële en openbare evenement georganiseerd 
dat de renaissance van theosofie in Rusland markeert. Het was de tentoonstelling 
‘De sfinx van de negentiende eeuw’, opgedragen aan HPB. De organisatoren van 
de tentoonstelling, E. S. Lebedeva en D. N. Popov, hielden deze in het Centrale 
Schrijvershuis van Moskou. Zij regelden dat dit evenement samenviel met de aankomst 
in Moskou van Radha Burnier, presidente van de TS, op uitnodiging van de vereniging 
‘Peace through Culture’. Michail N. Chiryatjev organiseerde een bezoek van Radha 
Burnier aan St. Petersburg. Hij werkte mee aan de creatie van een film over HPB, was 
lid van de raad van bestuur van de RTS en nam deel aan internationale theosofische 
conferenties in Rusland en Duitsland. 

Op 14 maart 1991 werd de RTS geregistreerd door het Ministerie van Justitie van 
de RSFSR en ingeschreven in het Staatsregister van publieke organisaties, charter 
nummer 16. (Bewijs van inschrijving van het RTS Charter nr. 16 van 14.03.91). De 
100ste sterfdag van HPB werd op 8 mei 1991 in Moskou gevierd in de Column Hall 
van het House of te Unions en in de Lenin Bibliotheek. Het persorgaan van de RTS, 
uitgeverij Sphere, startte in augustus 1992 zijn activiteiten in Moskou. Tegenwoordig 
is het de oudste uitgeverij in Rusland, die theosofische, wetenschappelijk-religieuze 
en esoterische literatuur produceert. 

In de periode van 1992 tot 2000 spande G. E. Polchenko, een lid van de RTS, zich in 
om jaarlijkse internationale seminars te organiseren onder leiding van de Europese 
Federatie van de TS met Trân-Thi-Kim-Diêu, Kurt Berg en Marja Artamaa. Polchenko 
ontving in 1996 op het Congres in Stockholm het TS ‘diploma’. In diezelfde tijd nam 
de Leningrad-theosoof dr. A.V. Gnezdilov, als vertegenwoordiger van de Centrale 
Raad van de RTS, deel aan het Europees Theosofisch Congres (Arolsen Estate, 
Duitsland) en andere internationale evenementen. Hij werkte aan de ontwikkeling van 
de theosofische beweging in Rusland en gaf lezingen over theosofie. 

Russische Esoterische School voor Theosofie
Sinds de heropleving van de open theosofische beweging in Rusland werden 
voortdurend nieuwe theosofische groepen gevormd. Vaak waren dit theosofische 
studiecirkels, die hun activiteiten op geen enkele manier openbaar maakten. De 
grootste was in Kemerovo3, waar vanaf 1993 een theosofische groep ontstond onder 
leiding van Vladimir A. Bakanov en Larisa M. Chervova. Bakanov richtte de Russische 
Esoterische School voor Theosofie in Kemerovo op, vernoemd naar HPB, die in heel 
Rusland beroemd werd en de status kreeg van een jaarlijkse All-Russian Theosophical 
School. Bakanov systematiseerde de studie van De Geheime Leer, creëerde vele 
diagrammen, tabellen en de Kalachakra kalender. Sinds 1999 publiceert de school,

3    Stad in Siberisch Rusland, 3500 km ten oosten van Moskou

in samenwerking met de Garuda Lodge (voorzitter G. V. Blau), een jaarlijks tijdschrift, 
The Theosophical Bulletin, met onderzoeksmateriaal van Bakanov en andere leden 
van de school. De jaarlijkse All-Russian Theosophical School in Kemerovo vindt in 
2022 voor de dertigste keer plaats. 

De activiteiten van de Russische Esoterische School voor Theosofie trokken mensen 
uit verschillende steden. De docenten van deze groep werden uitgenodigd voor 
veldseminars in het hele land, ook in de Oekraïne. Bakanov gaf zelf lezingen in achttien 
steden, waar permanente groepen voor de 
studie van de theosofische literatuur werden 
gevormd. Dankzij deze activiteiten kreeg de 
theosofische beweging een impuls voor verdere 
ontwikkeling. Nieuwe centra voor de studie van 
de Geheime Leer begonnen overal in het land te 
verschijnen. Meer dan honderdtwintig mensen, 
aangetrokken door Vladimir Anatolyevich 
voor de studie van de theosofie, sloten zich 
aan bij de Theosophical Society (Adyar). Vijf 
van de zeven TS-vestigingen in Rusland die 
eind 2014 bestonden, zijn afkomstig van deze 
theosofische groepen. 

Vanaf het jaar 2000 begonnen theosofische sites op internet te verschijnen. Een 
van de eerste werd gecreëerd door Konstantin Zaitsev, de huidige president van de 
Anahata Lodge, (www.theosophy.ru), waar nog steeds informatie wordt gegeven over 
theosofische groepen en zich een bibliotheek met theosofische literatuur bevindt. 
Inmiddels zijn er tientallen Russischtalige theosofische sites in het wereldwijde 
netwerk, zoals ‘Blavatskaya Elena Petrovna’ met ruim 35.371 abonnees (createur 
V. Vartanyan) en ‘Theosophy in Russia’ het wereldwijd grootste (Russischtalige) 
videokanaal over theosofische onderwerpen met 45.445 abonnees en 8.974.858 
views (createur D. Kiselyov).

Bakanov
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Sindsdien zijn de officiële activiteiten van de RTS zich blijven ontwikkelen. Dit keer 
niet met behulp van buitenlandse theosofen, maar vanuit eigen interne activiteiten 
van de leden van de RTS. In 2011 kreeg de Sofia-branch (Moskou, waarnemend 
president G. E. Polchenko) de charter. In 2012 kregen de vestigingen van Garuda 
(Nizjni Novgorod4, president G. V. Blau) en The Lodge of H. P. Blavatsky (Kemerovo, 
president V. A. Bakanov) een charter, in 2013 gevolgd door de branch Adamant 
(Zelenogorsk5 en Borodino6, president V. V. Shaburnikov), OM-Tara (Omsk7, president 
Alexander Murashov) en Satya Vedana (Yurga8, president Nina Tishkova). Tot op 
heden gaat deze ontwikkeling door, onder andere met de oprichting van een tweede 
afdeling in Kemerovo (The Light of Truth Lodge) en in Moskou (Anahata Lodge). 
Sinds 2017 organiseert de Adamant Lodge International Theosophical Congresses in 
St. Petersburg. 

Op 6 november 2013 kreeg Rusland de status van Presidential Agency en werd P. N. 
Malakhov benoemd tot presidentiële vertegenwoordiger. Op 27 maart 2017 vond de 
delegatie van bevoegdheden aan de nieuwe vertegenwoordiger van de internationale 
president van de TS in ons land, A.V. Besputin, plaats in Moskou.

4    Op vier na grootste stad van Rusland, 400 km ten oosten va Moskou
5    Een stadje naast St. Petersburg aan d Finse Golf
6    Een dorp, 124 km ten westen van Moskou
7    Grote stad (1,2 mln inwoners) in West-Siberië
8    Een stad gelegen in het zuiden aan de rivier Tom

Association of Russia
In 2018 werd tijdens het IIe International Theosophical Congress in St. Petersburg een 
algemene vergadering gehouden van de voorzitters van de loges van de RTS, waar 
werd besloten om op te gaan in een Association. Zeven loges van de RTS hebben 
hun instemming uitgesproken. Alle benodigde documenten zijn opgesteld (charter 
van de TS, protocollen, verklaringen) en naar het hoofdkwartier van Adyar gestuurd. 
In 2019 werd het verzoek tot oprichting van een Association of Russia afgewezen. Dit 
was een teleurstelling, maar het had geen invloed op de theosofische activiteit en gaf 
een onverwachte impuls aan de ontwikkeling en uitbreiding op internationaal niveau.

De Adamant Lodge en de Moscow School of Theosophy (president Vladimir Yary) 
organiseren internationale theosofische congressen in St. Petersburg, die worden 
bijgewoond door afgevaardigden uit de wetenschap, het onderwijs, de geneeskunde, 
cultuur en kunst. Internationale wetenschappelijke symposia en internationale 
creatieve wedstrijden voor schilderkunst en poëzie worden georganiseerd gewijd 
aan HPB, evenals tentoonstellingen van zeldzame edities van de Geheime Leer, 
nieuwe theosofische publicaties, tentoonstellingen van schilderijen en sculpturen 
en interregionale theosofische seminars in Russische steden. Dankzij het actieve 
werk en de samenwerking met buitenlandse theosofen organiseerde de Adamant 
Lodge in 2019 voor het eerst sinds twintig jaar weer een bezoek aan Moskou van 
een vertegenwoordiger van TS Adyar, de president van de Inter-Amerikaanse 
Theosofische Federatie, Isis Resende. 

In 2019 streden Russische steden voor het eerst in de 
geschiedenis om de eer het International Theosophical 
Congress te mogen organiseren. In de Expert Council 
hebben de presidenten en vertegenwoordigers van de 
inmiddels acht Loges van de RTS zitting. Sinds 2020 
vindt dit congres jaarlijks plaats in verschillende steden. 
Daarnaast worden regelmatig internationale online 
onderzoekseminars georganiseerd over de studie van 
de Geheime Leer en is een onderzoeksgroep opgericht, 
waarin Russische en buitenlandse wetenschappers en 

theosofen deelnemen. De internationale theosofische uitgeverij Albatros geeft het 
populaire wetenschappelijke tijdschrift ‘Theosophical Vector’ zowel in het Engels als 
in het Russisch uit. Vanaf 2021 omvat de RTS nu negen loges, met honderdtachtig 
leden en een geografische spreiding over geheel Rusland. De moderne theosofische 
beweging in Rusland kent een actieve ontwikkeling, zowel in de officiële vorm 
van branches en leden van de TS, als in het vinden van gemeenschappelijke 
contactmogelijkheden tussen theosofen, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit, 
lidmaatschap van andere  organisaties en andere verschillen. Het bijeenbrengen van 
gelijkgestemden en het verenigen van verschillende richtingen kenmerkt de creatieve 
trend in de hedendaagse Russische theosofische gemeenschap, die probeert te 
voldoen aan de hoge ethische principes van theosofie.

Vertaald en geredigeerd door Saskia Campert


