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Njeno življenje in delo

Annie Wood Besant, hči Williama Wooda in Emily Morris, se je rodila 1. oktobra leta 1847 v Clap-
hamu, v Londonu, družini irskega izvora, ki je pripadala srednjemu razredu angleške družbe. Že pri
petih letih se je morala soočiti s smrtjo očeta, kar je družino potisnilo v stisko. Mati je sicer nekako
uspela preživljati družino z vodenjem dijaškega doma, vendar pa ni mogla dobro poskrbeti za njeno
vzgojo. Zato je zaprosila prijateljico, Ellen Marryat, da prevzame odgovornost za hčerkino odraščanje.
Slednja je res poskrbela, da je Annie pridobila dobro izobrazbo, razvila močan občutek za dolžnost do
družbe in imela možnost potovati po Evropi.

Pri devetnajstih je Annie srečala evangeličanskega anglikanskega duhovnika Franka Besanta in prista-
la na zakon, saj se ji je zdelo, da z njim deli mnoga svoja prepričanja. V času sklenitve zakona pa je
obenem preko prijateljev navezala stik z angleškimi radikalci, pa tudi z zastopniki irskega nacional-
nega gibanja in dobila vpogled v položaj ljudi v revnih mestnih četrtih.

Mlada zakonca sta se preselila na angleško podeželje, v Sibsey, kjer je mož postal lokalni vikar. V nekaj
letih sta se jima rodila fantek in hčerka, vendar pa je Annie kmalu začela ugotavljati, da z možem nista
posebej usklajena. Prvi spor med njima je nastal zaradi denarja, ki ga je Annie zaslužila s pisanjem
kratkih povesti in knjig za otroke. Po tedanjem zakonu je denar pripadal možu, kar je ta tudi izkoristil.
Spor pa se je razširil tudi na politično polje, ko je Annie začela podpirati delavce, ki so se želeli organi-
zirati v sindikate, da bi bili na ta način bolj uspešni v boju za boljše pogoje dela. Frank pa je politično
pripadal torijcem in tako podpiral posestnike in velike kmete.

Leta 1873 je Annie zapustila moža, dosegla ločitev in se s hčerko vrnila v London. Navkljub ločitvi je
celotno življenje ohranila možev priimek in od njega prejemala prispevek za vzgojo hčerke.

V naslednjih letih se je začela spraševati o svoji pripadnosti anglikanski cerkvi. Začela je pisati članke
zoper njen položaj državno podprte cerkve ter se začela boriti za svobodo mišljenja, pravice žensk,
nadzor rojevanja, socializem in pravice delavcev. Naslednje leto je postala je eden izmed vodilnih čla-
nov National Secular Society in South Place Ethical Society. Tesno je sodelovala s Charlesom Brad-
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laughom, urednikom revije National Reformer in za revijo napisala številne članke o zakonu in pra-
vicah žensk. Razvila se je tudi v odlično govornico, potovala gor in dol po državi in predavala o aktual-
nih temah ter zahtevala reforme in svobodo.

Leta 1877 sta skupaj z Charlesom Bradlaughom izdala knjigo The Laws of Population (na osnovi ame-
riškega izvirnika Fruits of Philosophy (Sadovi filozofije) Charlesa Knowltona), ki je govorila o nadzo-
rovanju rojstev in bila deležna velikega odmeva v javnosti. Bila sta aretirana in obtožena, vendar za-
radi priziva izpuščena na prostost. Deležna sta bila velike podpore v liberalnem tisku, nakar je bila
obtožba zavržena zaradi procesnih napak. Izpostavljenost primera pa je Annie Besant vseeno stala
varstva nad otroci, saj je bivši mož uspel na sodišču dokazati, da ni primerna za vzgojo otrok, tako da
ju je dobil v trajno varstvo.

Ko je bil Charles Bradlaugh leta 1881 izvoljen v parlament, ga je to počasi oddaljilo od Annie Besant,
zaradi česar je iskala novo priložnost za politično delovanje, da bi lahko izrazila svoje govorniške spo-
sobnosti za dober namen. Zaradi tega se je povezala s socialisti in Georgem Bernardom Shawom, ki
je bil vodilni predstavnik Fabian Society. Na začetku svojega obstoja je ta organizacija sicer združevala
ljudi, ki so v prvi vrsti raziskovali spiritualizem, šele v drugi pa alternative kapitalističnemu sistemu.
Annie Besant je v osemdesetih letih postala njen vodilni govornik, kakor tudi za Marxist Social Demo-
cratic Federation.¹

Na tem mestu je dobro povedati nekaj več o organizaciji, ki je pomembno vplivala na angleško poli-
tiko in katere namen je bil uveljavljati načela demokratičnega socializma preko postopnega procesa
reform. Fabian Society je bila ustanovljena v začetku leta 1884 v Londonu in kmalu postala vodilno
angleško akademsko društvo v času kralja Edwarda. Logotip društva, želva, naj bi po besedah nje-

¹ Zgodnje obdobje življenja - vir: https://www.theosophy.world/encyclopedia/besant-annie
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govih članov izražal njihovo izbiro postopnega, nezaznavnega prehoda v socializem, medtem ko naj
bi grb označeval izbrano metodologijo za dosego tega cilja.

Društvo je svojo politiko jasno predstavilo nato šele leta 1900 v eseju Fabianism and the Empire, izpod
peresa Bernarda Shawa, z dopolnitvami 150-ih članov društva, v katerem je predstavilo svoje poglede
na zunanjo politiko. Usmerjena je bila proti liberalnemu individualizmu, rekoč da predstavlja novo
fazo mednarodne politike imperializem, zaradi česar se je postavljalo vprašanje, ali bo Velika Britanija
še naprej ohranjala svojo osrednjo vlogo v svetu, ali pa bo izgubila svoje kolonije in se omejila na dva
otoka v severnem Atlantiku. Če torej želi ohraniti svoj Imperij mora v celoti izkoristiti trgovske pri-
ložnosti, ki jih ponuja vojna, ter ohranjati svoje vojaške sile v pripravljenosti, da ga zaščitijo.²

Delovanje Annie Besant v politiki je trajalo do leta 1888-89, ko je objavila članek White Slavery, v ka-
terem je opozorila na nečloveške razmere in nizke plače žensk v eni izmed londonskih tovarn, nasled-
nje leto pa sodelovala pri izdaji vplivne knjige Fabian Essays. Vendar pa se je tedaj zgodilo nekaj ne-
pričakovanega. Urednik revije Pall Mall Gazette, njen prijatelj William Stead, jo je zaprosil za recen-
zijo knjige Helene Petrovne Blavatsky Tajni nauk. Potem, ko jo je prebrala, ga je zaprosila, da ji dogo-
vori srečanje z avtorico, do česar je prišlo v Parizu. Na podlagi tega pogovora se je odločila, da svoje
sile usmeri v teozofijo.

Čeprav je intelektualno udejstvovanje Annie Besant vedno vključevalo duhovno razsežnost in iskanje
preobrazbe človeka, pa je bil njen popoln prehod k teozofiji vseeno presenečenje za mnoge. Ni pa bilo
to za H.P.B.. saj je slednja že leta 1882 v Theosophistu zapisala: “Dobra Annie Besant, ki, ne da bi
verjela v … svoj lastni duh, vseeno govori in piše tako občutne in modre stvari, da skoraj lahko
rečemo, da eden izmed njenih govorov ali poglavij vsebuje več snovi v korist človeštva kot celotna
govorniška kariera nekega sodobnega govorca v transu”.³

Omenjena pa je bila tudi leta 1884 v pismu Mahatme KH A. P. Sinnetu: “Medtem pa vpreži vse napo-
re, da razviješ takšne odnose z Annie Besant, da bo tvoje delo potekalo vzporedno z njenim in v
popolnem soglasju … Če želiš, ji ta zapis lahko tudi pokažeš, vendar pa le njej”.⁴

² Fabian Society - Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society

³ The Theosophist, junij 1882 – preko Pablo Sender, Annie Besant as an early Theosophist

⁴ The Mahatma Letters to A.P. Sinnett, chronological ed., No. 33 - preko Pablo Sender, Annie Besant as an early Theosophist.
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Vendar pa njen prehod k teozofiji nikakor ni bil enostaven. Tako je v avtobiografiji zapisala: “Pov-
prašala sem o Teozofskem društvu, z željo, da bi se mu pridružila, vendar se obenem borila proti njej.
Kajti vedela sem, … kaj bi ta pridružitev pomenila. Ali naj se spustim v nov vrtinec spopadov in se
izpostavim posmehu … se znova spustim v boj za nepopularno resnico? Ali se moram obrniti proti
materializmu in javno priznati, da sem se motila, da me je zavedel intelekt, da sem zapostavila dušo?”⁵

In dejansko je njena odločitev prinesla takšen vihar kritik, da je morala na njih odgovoriti z razlago
spremembe v svojih pogledih v sestavku Why I Became a Theosophist (Zakaj sem postala Teozof):
“Veliko bolečine zahteva od mene priznanje, da je materializem izneveril moja upanja, kar prinaša ne-
odobravanje nekaterih mojih najbližjih prijateljev. Vendar pa ne morem, tako kot v drugih primerih
v svojem življenju, kupiti mir z lažjo. Neustavljiva nuja me sili, da govorim resnico, tako kot jo vidim,
najsi to prinaša odobravanje ali neodobravanje, najsi prinaša čaščenje ali sramotenje. … Lahko me bo
vodila v divjino, pa ji moram vseeno slediti; lahko me bo oropala vse ljubezni, pa jo moram vseeno is-
kati; lahko me pokonča, pa ji moram vseeno zaupati; in ne želim si drugega epitafa na svojem grobu
kot le tega: ‘poskušala je slediti resnici’.”⁶

Annie Besant je nato v kratkem času razvila medsebojno naklonjenost s Heleno P. Blavatsky, pa tudi
predsednik Teozofskega društva, H. S. Olcott je v svojih spominih zapisal, da je slednja predstavljala
drugo največjo pridobitev za Teozofsko društvo po Alfredu P. Sinnetu. V zelo kratkem času je razvila
svoj duhovni potencial, tako da je že po šestih mesecih od pridružitve, začela prevzemati pomembne
zadolžitve. Najprej jo je HPB postavila za so-urednico revije Lucifer, potem ko se je dokaj neprijeten
način znebila Mabel Collins, nato pa vključila še v svojo Notranjo skupino.⁷

Na predlog HPB so se namreč 8. oktobra 1889 člani angleških lož društva odločili za oblikovanje An-
gleške Sekcije TD, s čemer pa se ni strinjal A. P. Sinnett, ki si je izboril neodvisen status svoje Londonske
lože v okviru Teozofskega društva in nadaljevanje delovanja svoje Notranje skupine izbranih članov.
Že naslednji dan je namreč je HPB ustanovila še Ezoterično sekcijo Teozofskega društva, ki naj bi iz-
branim članom društva omogočila spoznavanje globljih ezoteričnih resnic. Predsednik društva, H. S.
Olcott, je že načelno nasprotoval ustanavljanju takšnih ‘notranjih skupin’ znotraj društva, tako da je
nato prišlo do kompromisa, da je bila sicer ustanovljena Ezoterična sekcija pod vodstvom HPB (ki je
zagrozila, da bo sicer prišlo do razdelitve Teozofskega društva), vendar pa naj ne bi bila neposredno
povezana s TD, pa čeprav so njeni člani lahko postali le člani TD. V tej na novo oblikovani skupini je
Annie Besant prevzela vlogo tajnice in zapisovalke učenj.⁸

Helena P. Blavatsky je namreč že nekaj časa razmišljala o ustanovitvi takšne skupine in je že leta 1887
prosila pravnika in enega od ustanoviteljev Teozofskega društva, Williama Q. Judgea, da bi ji pomagal
zasnovati Pravila takšne skupine ali sekcije. Gospod W. Q. Judge je namreč prevzel vodenje sekcije
TD v Ameriki, potem ko sta HPB in Olcott prenesla sedež društva v Indijo. V nekaj letih mu je uspelo
oživiti osiromašeno delovanje v Ameriki in občutno dvigniti število članov TD. Poleg tega je želel po

⁵ Annie Besant, An Autobiography, str. 442-3 - preko Pablo Sender, Annie Besant as an early Theosophist.

⁶ Ibid., str. 458. 33 - preko Pablo Sender, Annie Besant as an early Theosophist.

⁷ Pablo Sender, Annie Besant as an early Theosophist.

⁸ Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 250.
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zgledu A. P. Sinnetta ustanoviti tudi ožjo Notranjo skupino, za kar je tudi pridobil soglasje HPB. Urejal
je tudi odmevno revijo The Path.⁹

Aprila leta 1891 je Helena P. Blavatsky poslala Annie Besant v Ameriko, da bi bila njen predstavnik
na konvenciji Teozofskega društva v Ameriki, in prosila W. Q. Judgea, da omogoči Annie Besant do-
stop do vseh skupin Ezoterične Sekcije, ki so se medtem oblikovale in da članom skupaj predstavita
določene nujne stvari, obenem pa ji pomaga organizirati predavateljsko turnejo po Ameriki. Ko je v
začetku maja H. P. Blavatsky umrla sta Annie Besant in H. S. Olcott prekinila svoji predavateljski tur-
neji in odpotovala v London, kjer sta se ob skupnem obisku prostorov, v katerih je preminula HPB,
zaobljubila, da bosta ostala verna njenemu izročilu in drug drugemu.¹⁰ Kmalu se jima je v Londonu
pridružil še W. Q Judge, ki je nato skupaj z Annie Besant obiskal številne lože po deželi. V dogovoru
s Svetom Ezoterične Sekcije sta skupaj prevzela vodenje E.S., pri čemer je W. Q. Judge bil odgovoren
za delovanje E.S. v Ameriki, Annie Besant pa v preostalem delu sveta, s tem, da je sedež organizacije
ostal v Londonu.¹¹

V decembru je nato Annie Besant najavila svoj nenaden obisk Amerike, katerega namen je bil, da si
nekoliko odpočije, da nastopi na nekaj predavanjih v New Yorku in okolici ter da se z vodilnimi pred-
stavniki društva v Ameriki pogovori o stanju v društvu. Slednjim je nato sporočila, da je v zvezi s pred-
sednikom društva Olcottom prejela določene informacije, ki ga, če so resnične, ne usposabljajo, da bi
še nadalje vodil društvo. Po razpravi je bilo sprejeto stališče, da se predsednika pozove k odstopu in
za ta namen je bil v popolni tajnosti poslan v Adyar posebni odposlanec.  Polkovnik Olcott se je nato
na podlagi premisleka odločil za odstop in o tem obvestil W. Q. Judgea kot podpredsednika društva
in kopijo dopisa poslal Annie Besant. Začel je urejati vse potrebno za prenos položaja na podpred-
sednika, vendar pa so se zaupni člani društva v Indiji, ko jih je o tem obvestil, takoj močno uprli njego-
vemu odstopu in ga prosili naj ponovno razmisli o osvoji odločitvi.¹²

Pomladi leta 1892 je bil W. Q. Judge na konvenciji Ameriške sekcije TD ob prisotnosti G. R. S. Meada
kot zastopnika Evropske sekcije ponovno izvoljen za generalnega sekretarja Ameriške sekcije, obe-
nem pa je bila sprejeta skupna odločitev, da se pozove predsednika Olcotta, da prekliče svojo odpoved
in da bo, če bi do nje že prišlo, njegov naslednik W. Q. Judge kot najbolj poglobljen mistik po HPB.¹³
Tudi na konvenciji Evropske sekcije so zastopniki enotno potrdili W. Q. Judgea kot morebitnega
naslednika H. S. Olcotta na položaju predsednika Teozofskega društva, tako da se je slednji že pri-
pravljal na zapustitev položaja. Toda zgodilo se je nekaj nepričakovanega. V reviji The Path je bil ob-
javljen kratek članek, podpisan z imenom Jasper Niemand, katerega začetne vrstice naj bi pripadale
Mojstru, z njegovim podpisom in žigom. Širilo se je prepričanje, da se za člankom skriva W. Q. Judge
in da je dokument potvorjen, kar je postopoma vodilo do popolnoma drugačnega razpleta dogodkov,
saj se je H. S. Olcott odločil, da prekliče svoj umik s položaja.¹⁴

Na podlagi predloga Annie Besant naj bi se v skladu s pravili oblikoval Sodni odbor, ki naj bi odločil
o zadevi. Celoten zaplet je nato postal znan kot Primer Judge, katerega rezultat je bil ta, da je večina
Ameriške sekcije na konvenciji leta 1895 podprla W. Q. Judgea (191 proti 10 delegatov) in izglasovala
odcepitev Ameriške sekcije od Teozofskega društva. Odtlej je ta delovala pod imenom Teozofsko dru-

⁹ Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 271-272.

¹⁰ Ibid, str. 277. - ¹¹ Ibid, str. 281. - ¹² Ibid, str. 286-287. - ¹³ Ibid, str. 287. - ¹⁴ Ibid, str. 290.
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štvo v Ameriki. Iz preostanka članov, vernih sedežu v Adyarju, pa se je izoblikovala nova Ameriška
sekcija Teozofskega društva. Celoten zaplet je tako predstavljal prvo veliko delitev v Teozofskem dru-
štvu.¹⁵

V aprilu leta 1894 je Annie Besant začela sodelovati s Charlesom Webstrom Leadbeatrom, ki naj bi ji
pomagal razviti jasnovidnost, tako da sta začela skupaj raziskovati vesolje, materijo, miselne oblike in
zgodovino človeštva. Na podlagi teh raziskovanja sta nato izdala knjigo Occult Chemistry (Okultna
kemija). Proti koncu leta pa se je Annie Besant podala na obsežno predavateljsko turnejo po Indiji, na
kateri je obiskala 22 mest in pogostokrat predavala po dvakrat na dan, pred občinstvom, ki je bilo
pogostokrat preseglo število 5000.¹⁶

Po razpletu primera, je Annie Besant – ki je sedaj ostala edini Zunanji načelnik (naziv vodilnega urad-
nika) Ezoterične Sekcije – nadaljevala sodelovanje z C. W. Leadbitrom, in sicer z raziskovanjem pre-
teklih inkarnacij vidnih članov društva ter objavljanjem svojih besedil, kot sta In the Outer Court (V
preddverju) in The Ancient Wisdom (Starodavna modrost), ki sta imeli velik odmev med člani dru-
štva. Ti dve knjigi sta bili organsko nadaljevanje njenega literarnega dela, ki se je začelo z njenim
prihodom v Indijo (1893) in razvojem njene naklonjenosti do te dežele in njene religiozne, filozofske
in kulturne dediščine, ki je preraščala v prizadevanja po vplivanju na njen nadaljnji razvoj. Poleg tega
je posvetila svoje napore tudi krepitvi Ameriške sekcije, v kateri se je postopno, a vztrajno višalo šte-
vilo članov in lož.¹⁷

Teozofsko društvo v Ameriki pa se je moralo hitro soočiti s smrtjo W. Q. Judgea, na katerega mesto
je bila izvoljena Katherine A. Tingley, ki je društvo preimenovala v Univerzalno bratstvo in Teozofsko
društvo, in nato vztrajala kot njegova predsednica vse do leta 1929.¹⁸

Poseben knjižni uspeh Annie Besant je bil v letu 1897 objavljen tretji del Tajnega nauka. Zajel je ne-
objavljene rokopise, ki jih je Helena  P. Blavatsky pripravljala za prvi del tega velikega dela in nekatera
njena zasebna učenja. Poleg tega je revijo Lucifer preimenovala v Theosophical Review, ki jo je urejal
G. R. S. Mead in je zaradi tega prevzela bolj znanstven značaj. Naslednje leto pa je začela pripravljati
vse potrebno za ustanovitev Central Hindu College v Benaresu. Izvršni odbor nastajajoče institucije
so tvorili vidni člani društva, ki so uspeli v kratkem postaviti temelje za njeno odprtje, ki se je odvilo
7. julija 1898.²⁰

Naslednjih nekaj let je Annie Besant posvetila predvsem krepitvi Central Hindu College, predava-
teljskim turnejam po Indiji in Evropi ter objavljanju svojih študijskih tematik kot je bila na primer
Thought Power, its Control and Culture (Moč mišljenja, njegov nadzor in vzgoja). V svojih predava-
njih je vse bolj poudarjala pomen hinduizma in pripravila Advanced Textbook of Hinduism (Napredni
učbenik hinduizma) za študente CHC.

Leta 1902 je Annie Besant ugotovila, da “prostozidarsko gibanje, ki je odprto tako za moške kot žen-
ske, lahko postane mogočna sila za dobro v svetu”. Leta 1882 je namreč loža, ki jo je priznaval Grand
Orient de France, najštevilčnejša prostozidarska organizacija v Franciji in osrednja loža liberalnega
kontinentalnega prostozidarstva, vključila v svoje članstvo prvo žensko, Marie Desraimes. Nadaljnja
prizadevanja po vključevanju žensk je leta 1893 pripeljalo do ustanovitve La Grand Loge Symbolique

¹⁵ Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 309-310.

¹⁶ Ibid, str. 313-314. - ¹⁷ Ibid, str. 317-318. - ¹⁸ Ibid, str. 319. - ¹⁹ Ibid, str. 287. - ²⁰ Ibid, str. 324.



7

Copyright © Teozofija v Sloveniji. Vse pravice pridržane.

ANNIE BESANT WOOD

Ecossaise de France, Le Droit Humain (Človeška dolžnost). V ta red je kot prva teozofinja vstopila
Miss Francesca Arundale, o čemer je obvestila tudi Annie Besant. Slednja je bila nato inicirana v red
v Parizu in postala podpredsednica Supreme Council in Most Puissant Grand Commander of the
British Jurisdiction, se pravi vodja reda v Angliji ter v nadaljevanju glavni promotor tega gibanja v
svetu.²¹

V naslednjih nekaj letih se je Annie Besant posvetila nadaljnjemu povzdigovanju hinduizma in Indije
ter opredeljevala vlogo Teozofije pri tem delu in širše v svetu. Obenem pa je protestirala, da bi jo
osebno obravnavali kot “svetnico onstran in iznad kritike,” češ, da si takšna zamisel zasluži “najglobljo
obsodbo,” saj je za rast društva nujna “popolna svoboda kritike različnih mnenj.”²²

Ko je v aprilu leta 1905 Teozofsko društvo postalo pravna oseba, oziroma se registriralo kot društvo
v Indiji, so v ospredje stopila tudi razmišljanja o značaju društva. Na tretjem kongresu Evropskih sek-
cij TD, leta 1906 v Parizu, je predsednik Olcott v svojem nagovoru povedal tudi naslednje: “Skrivnost
trajne življenjske moči Društva je v tem, da je njegova platforma zasnovana na takšen način, da izklju-
čuje vse dogme, vsa družbena nasprotja, vse vzroke za spopadanja in razhajanja kot jih povzročajo
vprašanja spola, barve kože, religije in družbenega položaja, ter opredeljuje altruizem, strpnost, miro-
ljubnost in bratstvo kot temeljne kamne, na katerih počiva ... Njegov cilj je, da sproža ideje, ki bi lahko
koristile celotnemu svetu, da poda jasna in pravična pojmovanja o dolžnosti človeka do človeka, o na-
činu, kako zagotoviti mir in dobronamernost med narodi, pokazati, kako lahko posameznik zagotovi
srečo samemu sebi in jo razširi v svojo okolico z vztrajanjem pri določenemu načinu ravnanja, in kako
je mogoče razpršiti nevednost, ki jo je veliki adept Buda opredelil za vir vseh človeških nesreč. … Nikoli
nismo niti sanjali, da bi v okviru našega Društva kopičili denar, da bi organizirali kakršno koli vrsto
društev, najsi socialističnih, religioznih ali komercialnih, in jaz sem že od začetka zoperstavil vsakemu

²¹ Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 345-346.

²² Pierce F. Spinks, Theosophists: Reunite!, str. 235.



8

Copyright © Teozofija v Sloveniji. Vse pravice pridržane.

ANNIE BESANT WOOD

poskusu, da bi se ga naredilo odgovornega za zasebna nagnjenja in predsodke njegovih članov, … Če
bomo enkrat začeli s tem nepremišljenim oddaljevanjem od našega nevtralnega stališča, ki smo ga uspeli
vzgojiti in razcveteti ter začeli izražati našo kolektivno naklonjenost do socialističnih, proti-alkoholnih,
vegetarijanskih, protisuženjskih, ezoteričnih, masonskih, političnih in dobrodelnih društev, bomo kma-
lu zašli v kaos; naše resolucije naklonjenosti bodo kmalu postale blago na trgu in vse naše sedanje dosto-
janstvo bo žrtvovano za izlive nenadzorovane sentimentalnosti. ... Nobenemu od vas, starejših članov,
mi ni potrebno govoriti, da Društvo ne da le ni odgovorno za te drobne centre sebičnosti in vraževerja,
ampak so ti nezdružljivi z njegovim idealom …”²³

Annie Besant pa je opozorila na položaj, ki ga znotraj TD zaseda Ezoterična sekcija: “V T.D. imamo
nenavadno mešanico. Eksoterično društvo je čisto demokratično – to moramo v celoti priznati. Po drugi
strani pa imamo Ezoterično telo, ki je po svoji ustavi praktično avtokratično. ... Obstoj tajnega telesa, ki
vlada zunanjemu društvu, je ustavo T.D. naredilo za golo farso, saj je le-to v celoti odvisno od milosti
notranjega ... Vse razlike, ki so se pojavile med Polkovnikom in mano, so bile dejansko le na tej točki; ni
mogel verjeti, da mislim resno, ko pravim, da ne bom uporabila E.S. proti njemu, a počasi je to le sprejel
... Največja moč bo vedno v rokah E.S. in ne v rokah vodje Društva ... Jaz vem, da uživam skoraj ne-
opravičljivo oblast. To je razlog, zakaj nekateri ljudje govorijo, da E.S.T. ne bi smela obstajati. Toda vi
njenega obstoja ne morete preprečiti; članom ne morete reči, da se ne smejo pridružiti tajnemu društvu,
tako da ni nobene oblasti v družbi, ki bi ukazala, da ne sme obstajati; mi moramo prepoznati nevarnost
in jo nevtralizirati. V zadnji petnajstih letih bi lahko kadar koli matirala Polkovnika na kateri koli točki,
ki bi jo izbrala, tako da ne vidim, kako bi se Društvo lahko branilo pred to nevarnostjo; ni mogoče nevtra-
lizirati avtoritete nekoga, na katerega tisoči gledajo kot na duhovnega učitelja”.²⁴ Toda po smrti H.S.O.,
ko je bila izvoljena za predsednico društva in je obenem ohranila položaj Zunanjega načelnika E.S., je
postal problem, ki ga je omenila v zgornjem odlomku, akuten.

Toda v letu 1906 se je odvil še en pomemben zaplet, ki je dolgoročno vplival na delovanje Teozofskega
društva. Annie Besant je kot Zunanji načelnik E.S. prejela od tajnice E.S. v Ameriki pismo, v katerem
je slednja obtožila C. W. Leadbeatra, da je zaupane mu otroke učil nemoralne spolne prakse, da je to
počel pod pretvezo okultnega urjenja in da je od otrok terjal ohranjanje te prakse v popolni tajnosti.
Zaplet se je razpletel z zaslišanjem C. W. Leadbeatra pred njegovo matično ložo v Angliji, na katerem
je C.W.L. povedal tudi naslednje:

Leadbeater: …. najbrž ne veste, da ima vsaj ena od velikih cerkvenih organizacij za mlade ljudi enak
pristop do te stvari.
Mead: Ali to pravite namerno?
Leadbeater: Da.
Mead in Burnett: Kako se imenuje?
Leadbeater: Tega ne smem povedati. Za to stvar sem prvič zvedel v njej.
Mead: G. Leadbeater pravi, da v Church of England (Anglikanski cerkvi) obstaja organizacija, ki uči
samo-zlorabo!
Olcott: Ali gre za seminar za mlade duhovnike ali za šolo?

²³ The Theosophist, avgust 1906.

²⁴ The Theosophist, oktober 1907.



Leadbeater: Ne gre za šolo, vendar pa ne smem podati določnih podatkov.
Mead: Ta zadnja izjava g. Leadbeatra je ena od najbolj nenavadnih stvari, ki sem jih kdajkoli slišal.
Neverjetno je, da v Church of England obstaja organizacija, ki uči masturbacijo kot preventivo proti
nečednosti. Še enkrat sprašujem, kako se imenuje ta organizacija.
Leadbeater: Tega prav gotovo ne bom povedal. Odklanjam, da bi to kakorkoli dokazal.²⁵

Tisto, kar se zdi pri tem neverjetno, je to, da je C.W.L. vnašal v okultno “teozofsko” urjenje prakse, ki
naj bi izhajale iz Anglikanske cerkve. Kakorkoli že, C. W. Leadbeater je bil prisiljen izstopiti iz Teozof-
skega društva, Annie Besant pa je napisala članom E.S., da gleda na njegova učenja kot na nekaj, kar
je vredno najglobljega obsojanja, vendar pa da na njega še vedno gleda kot na prijatelja in da njegovi
vzgibi gotovo niso bili napačni. C. W. Leadbeater je zapustil Anglijo in se posvetil zasebnemu študiju,
vendar pa so številni člani nanj še vedno gledali kot na velikega okultista.

Ko je v začetku leta 1907 umrl dosmrtni predsednik Teozofskega društva, H. S. Olcott, je bila na njegovo
mesto izvoljena Annie Besant, ki se je najprej posvetila širitvi posestva, na katerem je stal sedež društva
v Adyarju in dokupila zemljišče, ki je za štirikrat presegalo površino prvotnega. Zasnovala je tudi The
Adyar Bulletin (Adyarski bilten), ki je nato vse do leta 1929 poročal o dogajanju na sedežu društva.
Obenem pa je kmalu po svoji izvolitvi začela široko kampanjo po ponovni vključitvi C. W. Leadbeatra
v društvo, ki je imela enako število privržencev kot nasprotnikov. Na konvenciji društva je nato Ge-
neralni svet sprejel odločitev, da se ga povabi nazaj v društvo, kar je slednji seveda sprejel z odprtimi
rokami.²⁶ Posledica tega je bila, da je iz društva izstopilo okoli 700 članov Angleške sekcije TD, na čelu
z G. R. S. Meadom. Ta se je v februarski (1909) številki The Theosophical Review (katere urednik je
bil) poslovil od bralcev, rekoč, da je izgubil zaupanje v predsednika in glavne uradnike društva. Okoli
150 teh članov je nato ustanovilo Quest Society in začelo oktobra 1909 izdajati revijo The Quest, ki je
privabljala resne raziskovalce, ki so prispevali pomembne članke, ki še dandanes veljajo za pomemben
zgodovinski material.²⁷

Na isti konvenciji društva je Annie Besant sporočila, da je ustanovila Theosophical Order of Service
(Red služenja), katerega predsednica je postala. Ustanovitev reda naj bi bil odziv na želje številnih čla-
nov, ki naj bi želeli aktivno promovirati prvi cilj društva.²⁸ (Josephine Ransom, A Short History of the
TS, str. 380) Kakšna dva meseca pred konvencijo pa je ustanovila tudi red Sons of India, z revijo The
Sons of India, ki naj bi zagotavljal moškim in ženskam urjenje za plemenito državljanstvo. Tudi ta red
je vodila sama in s popotovanji po deželi ustanavljala lože reda, ki naj bi bile v podporo angleškim
uradnikom in vplivnim Indijcem. Ta mreža naj bi predstavljala osnovo za njeno bodoče politično
delo.²⁹

Aprila leta 1909 je Annie Besant ustanovila še Vasanta Press, ki je postala glavna tiskarna za društveno
založniško hišo. Do njene smrti je bila v njeni zasebni lasti, nato pa je prešla v posest Teozofskega druš-
tva. Mesec pred tem je Teozofsko društvo zapustil tudi A. P. Sinnett in svojo Londonsko ložo pre-
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²⁵ Margaret Thomas, Theosophy or Neo-Theosophy, Section 11 – Immorality in the Theosophical Society, str. 36.

²⁶ Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 374.

²⁷ Blavatsky Collected Writings, (BIBLIOGRAPHY) XIII, str. 393-97.

²⁸ Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 380.

²⁹ Ibid, str. 378-379.



10

Copyright © Teozofija v Sloveniji. Vse pravice pridržane.

ANNIE BESANT WOOD

imenoval v Eleusinian Society. Na Irskem pa so člani društva ponovno oživili delovanje Hermetic
Society.³⁰

Leta 1910 pa je vstopilo v ospredje društvenega delovanja Leadbeatrovo promoviranje mladega Jidduja
Krišnamurtija kot bodočega nosilca Učitelja sveta. Izdana je bila knjižica At the Feet of the Master (Ob
nogah učitelja), Annie Besant pa je prevzela od očeta varstvo nad Krišnamurtijem in njegovim bratom.
Leto je zaključila s predavanji The Opening of a New Cycle (Začetek novega cikla) in The White Lodge
and Its Messengers (Bela loža in njeni sli), s čemer je nakazala smer, v kateri se bo gibalo njeno vodenje
društva.³¹

Red, The Order of the Rising Sun of India, ki ga je v Central Hindu College ustanovil George Arundale
(ki je dve leti pred tem na rektorskem mestu zamenjal g. Richardsona) in je bil namenjen povezovanju
študentov in predavateljev, ki so verjeli v prihod novega Učitelja sveta, se je leta 1911 preimenoval v
red Order of the Star in the East, njegov vodja pa je postal sam Krišnamurti. Red je hitro pridobival
člane po vsem svetu, pa tudi znatna finančna sredstva, namenjena dejavnostim v okviru reda. Annie
Besant pa je krepila prepričanje v nov prihod s predavanji World Religion and a World Teacher (Sve-
tovna religija in Učitelj sveta), The Masters and the Way to Them (Mojstri in pot do njih), in The Oc-
cult Government of the World (Okultna vlada sveta), na Sorbonni v Parizu pa pred 4000 poslušalci
predavala o The Message of Giordano Bruno to the Modern World (Sporočilo Giordana Bruna so-
dobnemu svetu).³²

³⁰ Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 386.

³¹ Ibid, str. 388-389. - ³² Ibid, str. 390.

Slika: https://victorianweb.org/art/architecture/lutyens/9.html - Tavistock Square, London - Source: Academy Architecture
and Architectural Review.- Internet Archive copy from University of Toronto Libraries. Web. 16 May 2013.
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Annie Besant je želela, da bi dobila Angleška sekcija TD ustrezen sedež v Londonu. Za ta namen je
kupila zemljišče na Tavistock Square in projektiranje zaupala znanemu arhitektu Siru Edwinu Lut-
yensu. V začetku septembra 1911 je bil s prostozidarskim obredom položen temeljni kamen, gradnja
pa se je odvijala vse do izbruha vojne, ko je bilo zanjo porabljenih že okoli sto tisoč funtov. Po vojni
so sredstva presahnila, tako da je bilo društvo prisiljeno prodati stavbo British Medical Association.³³

Krišnamurtijev oče je, potem ko je zvedel za obtožbe zoper C. W. Leadbeatra, terjal od Annie Besant,
da mu vrne varstvo nad otrokoma in za ta namen sprožil sodni spor. Sodnik je ugotovil, da je C. W.
Leadbeater zaradi svojih pogledov neprimeren za vzgojo otrok in da jih je zato potrebno vrniti očetu.
Vendar pa je Annie Besant vložila ugovor na prizivno sodišče v Angliji, ki je razveljavilo sodbo vrhov-
nega sodišča v Madrasu in ugotovilo, da je za otroka dobro poskrbljeno v Angliji, kjer sta se tedaj na-
hajala.³⁴

Annie Besant je s svojim vplivom dosegla, da so se praktično vsi vodilni uradniki sekcij TD po svetu
priključili Redu zvezde na vzhodu, kar pa je zavrnil dr. Rudolf Steiner, ki je bil tedaj (1912) Generalni
sekretar sekcije TD v Nemčiji. Dr. Steiner je zasedal ta položaj od leta 1902, ko je bila ustanovljena
Nemška sekcija TD, leta 1904 pa še, po imenovanju s strani Annie Besant, položaj načelnika E.S. za
Nemčijo in Avstrijo. Dr. Steiner je bil mnenja, da je članstvo v Redu zvezde na vzhodu v nasprotju s
članstvom v Teozofskem društvu, tako da je Izvršni odbor Nemške sekcije izključil iz društva vse člane
Reda. Annie Besant je zaradi tega Nemški sekciji odvzela Charter (Ustanovno listino), zaradi česar je
slednja izgubila status sekcije TD. Dr. Steiner je po tem dogajanju s privrženci ustanovil lastno društvo,
ki je dobilo naziv Antropozofsko, verni člani Nemške sekcije TD pa so nadaljevali z delovanjem pod
vodstvom dr. Hubbe Schleidna.³⁵

³³ Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 392.

³⁴ Ibid, str. 399. - 35 Ibid, str. 396-397.

Slika: Rudolf Steiner in Annie Besant.
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V letu 1913 se je Central Hindu College preoblikoval v Hindu University pri čemer so mnogi uradniki,
na čelu z Bhagavan Dasom, menili, da bi morala Annie Besant zapustiti položaj v Board of Trustees
(Odboru zaupnikov – organ, ki je vodil institucijo), predvsem zaradi aktivnosti članov E.S. Mesto rek-
torja je moral zapustiti tudi George Arundale, tako da je Annie Besant ustanovila novo organizacijo,
ki naj bi delovala na področju vzgoje in izobraževanja po teozofskih načelih, Theosophical Educational
Trust. Ta naj bi ustanavljal šole in kolidže, in že na samem začetku so bile ustanovljene štiri šole za
dečke in tri za deklice.³⁵

Pa tudi sicer se je Annie Besant odločila, da bolj odločno poseže v politično življenje Indije. Tako je
svoja predavanja na letni konvenciji posvetila: The past of the Caste System (Preteklost sistema kast),
The Present of the Caste System (Sedanjost kastnega sistema), The Place of Theosophy in India (Mesto
teozofije v Indiji) in United India (Združena Indija). Želela je ustanoviti tudi dnevnik, ki bi promoviral
njene ideje, vendar so okoliščine omogočale le ustanovitev tednika z nazivom The Commonweal, z
motom “For God, Crown and Country” (Za Boga, krono in deželo), in prizadevanjem za versko in
politično reformo, ki naj bi vodila do celovitega samo-upravljanja, od vasi do nacionalnega parlamen-
ta.³⁶

Sicer pa je že oktobra in novembra 1913 v Madrasu opravila niz osmih predavanj z naslovom “Wake
Up, India: A Plea for Social Reform” (Zbudi se, Indija: zagovarjanje socialne reforme), ki so se nanaša-
la na izobraževanje, žensko delo, industrijo ter socialna in politična vprašanja. Januarja 1914 je nato
objavila v Herald of the Star (Vol. 3, št. 1, 1914, str. 38.) članek “Social Reform in India” (Družbena
reforma v Indiji), v katerem je zapisala, da: “Na sestanku članov ‘E.S.’, ki je potekal v Adyarju prejšnji
mesec, je prišlo do odločitve, da se opravi napad na najhujše ovire, ki preprečujejo Indiji napredovanje
po poti napredka in nekateri naši bratje so se junaško odločili žrtvovati v ta namen. Sprejeli so naslednje
obljube: ‘Prepričani, da se najboljši interesi Indije nahajajo v njenem dvigu v urejeno svobodo pod Bri-
tansko krono, v zavračanju vsakega običaja, ki preprečuje združitev vseh, ki prebivajo znotraj njenih
meja, in obnovi Hinduizma socialne prožnosti in bratskega čutenja, obljubljam, da bom: ... (7) Spod-
bujal združevanje med delavci na polju duhovnega, izobraževalnega, socialnega in političnega napred-
ka, pod vodstvom Indijskega nacionalnega kongresa’. Klavzula 7 je seveda odvisna od pripravljenosti
Indijskega nacionalnega kongresa, da prevzame vodstvo gibanja, ki povezuje versko, izobraževalno in
socialno reformo s politično. Če tega ne bo želel storiti, potem bo treba najti nekega človeka ali drugo
organizacijo, ki bo prevzela vodilno vlogo.”

Sredi leta 1914 so se odvile volitve predsednika Teozofskega društva in Annie Besant je bila ponovno
izvoljena za predsednico, pri čemer se je uprla poskusom, da bi jo imenovali za dosmrtno predsednico.
Kmalu za tem je na evropskih tleh izbruhnila svetovna vojna, Annie Besant pa je pozvala “vse, ki so
zavezani univerzalnemu bratstvu, vse teozofe po svetu, da se zavzamejo za Pravico proti Moči, za Zakon
proti Sili, za Svobodo proti Suženjstvu, za Bratstvo proti Tiraniji.” V juliju pa je kupila dnevnik Madras
Standard in ga preimenovala v New India.³⁷

Annie Besant je ob koncu leta pisala in prosila ugledne voditelje Indijskega nacionalnega kongresa, da
bi prevzeli vodstvo v četverni kampanji za versko, izobraževalno, socialno in politično reformo. Toda

35 Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 401.

³⁶ Ibid, str. 406. - ³⁷ Ibid, str. 409.



13

Copyright © Teozofija v Sloveniji. Vse pravice pridržane.

ANNIE BESANT WOOD

voditelji so jo zavrnili z obrazložitvijo, da mora biti Kongres izključno politična organizacija.³⁸ Zato
je ustanovila stranko All-India Home Rule League. Home Rule je bila prva politična stranka v Indiji,
katere glavni cilj je bila sprememba režima. Zaradi tega je bila Annie Besant junija 1917 aretirana, kar
je privedlo do splošnih protestov, ki jih je odločno podprl tudi Gandhi. Britanska vlada je bila prisilje-
na sprejeti pomembna popuščanja in napovedala, da bo končni cilj britanske vladavine indijska sa-
mouprava. Annie Besant je bila tako septembra spuščena na svobodo in bila nato za eno leto izvoljena
za predsednico Indijskega nacionalnega kongresa.

V letih 1919 in 1920 se je društvo soočilo s problemi, ki so nastali v Avstraliji z delovanjem Old (Li-
beral) Catholic Church (Stara ali Liberalna katoliška Cerkev), oziroma C. W. Leadbeatra in J. I. Wedg-
wooda. Thomas Hammond Martyn, pomemben in premožen član društva in vodja lože v Sydneyu je
nasprotoval vmešavanju te organizacije v delo Teozofskega društva. Na letni konvenciji TD je Martyn
predlagal Generalnemu svetu tri resolucije, in sicer, da: Teozofsko društvo odkloni kakršnokoli urad-
no povezanost s Staro Katoliško Cerkvijo ...; da se dejavnosti Teozofskega društva in Stare Katoliške
Cerkve skrbno razlikujejo in odvijajo v ločenih prostorih; in da se duhovniške nazive Stare Katoliške
Cerkve ne povezuje z dejavnostmi TD. Zadeva se je nato zaključila tako, da je Annie Besant objavila
v The Theosophist članek Letter to the T.S. on the Liberal Catholic Church (Pismo TD o Liberalni Ka-
toliški Cerkvi), v katerem je zapisala, da se Bratstvo brez razlik pogosto imenuje nevtralnost, vendar
pa dejansko pomeni ljubeče priznavanje vsake veroizpovedi kot ene od poti do Najvišjega … oziroma
pripravljenosti služiti vsem,” nato pa odvzela Charter loži v Sydneyu.³⁹

V Ameriki so v tem času vzniknili problemi z zahtevami po večji demokratičnosti v delovanju
društvene administracije. V teh procesih je aktivno sodeloval tudi Bahman Bestonji Wadia, ki je bil
tedaj upravnik založniške hiše The Theosophical Publishing House in tesen sodelavec Annie Besant.
Iniciativa je prevzela ime The Towards Democracy League (Liga za demokracijo) in si prizadevala, da
bi TD podprlo tiste, ki se zavzemajo za demokracijo v svetu … in oblikovalo skupino konstruktivno
naravnanih članov TD, ki si prizadevajo promovirati bratsko strpnost, ki se odraža preko duhovno
demokratične oblike upravljanja, oziroma uporabo idealov demokracije v TD. V zvezi s temi
prizadevanji je B. B. Wadia izoblikoval poseben slogan, Back to Blavatsky (Nazaj k Blavatsky), saj po
njegovem mnenju TD ni več sledilo usmeritvam, ki jih je zasnovala H. P. Blavatsky. Ameriška sekcija
je izvolila novo vodstvo, Annie Besant pa se ni želela vmešavati v demokratično izpeljane postopke.
Še več, za eno leto je celo prepovedala delovanje E.S. v Ameriki.⁴⁰

V letu 1921 je začelo v Indiji pridobivati zagon Gandhijevo gibanje ne-sodelovanja in državljanske
nepokorščine, ki pa mu je Annie Besant začela nasprotovati, ker je zagovarjala ustavne metode za
dosego politične reforme s pomočjo ‘lojalnih izobraženih razredov’. Ker je  Indijski nacionalni
kongres podprl Gandhijevo politiko, je Annie Besant začela izgubljati priljubljenost in položaj
politične voditeljice ter se bolj posvetila delovanju v teozofskem društvu. Tako je koncem julija tega
leta potekal v Parizu pod njenim vodstvom prvi svetovni kongres Teozofskega društva.⁴¹

³⁸ Mark Bevir, History of Political Thought, “In Opposition to the Raj: Annie Besant and the Dialectic of Empire,” str. 45,
UC Berkeley, 1998.

³⁹ Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 427. - ⁴⁰ Ibid, str. 435-436. - ⁴¹ Ibid, str. 445.
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Predvsem zaradi dogajanja v zvezi z Liberalno katoliško cerkvijo je in posledično odmika od ‘Izvir-
nega programa’ društva je v naslednjem letu (1922) odstopil B. B. Wadia, napisal odprto pismo vsem
članom društva ter se pridružil United Lodge of Theosophists.

Na konvenciji društva leta 1923 je Annie Besant na pobudo generalnega sekretarja švedske sekcije izo-
blikovala svež pogled na naravo Teozofskega društva, ki se je odrazil v deklaracijah Generalnega sveta
o Svobodi društva in Svobodi mišljenja.

Annie Besant je želela dokončno uveljaviti svoj pogled na razvoj indijske samostojnosti, ko je leta
1925 promovirala Commonwealth of India Bill, ki ga je predstavila angleški laburistični vladi in čla-
nom parlamenta. Ta njena prizadevanja so navsezadnje prinesla uspeh, saj je postopoma dejansko
prevladala njena vizija neodvisne Indije znotraj Commonwealtha, oziroma pod vplivom angleške
krone.⁴²

Tega istega leta je Annie Besant na kampu Reda zvezde na vzhodu v Ommenu povedala, da je po-
trebno zaradi odloga, ki ga je povzročila svetovna vojna, pospešiti prihod velikega Učitelja sveta. Po
ukazu vodstva okultne hierarhije naj bi šli številni znani člani TD skozi višje stopnje iniciacije, da bi
tvorili krog dvanajsterice, ki naj bi pomagala pri prihodu. Javno objavljanje tovrstnih informacij do-
tlej ni bilo povsem običajno, saj je pogosto izzvalo smešenje. Rekla je, da sta ji “Kralj” in “Gospod Mai-
treya” ter njegovi veliki Bratje naročili, da preda sporočilo, da bo Veliki uporabil nosilec, ki se priprav-
lja zanj.⁴³

Na letni konvenciji ob petdeseti obletnici TD je predstavila tri dejavnosti, katerim naj bi se posvetili
člani društva: 1. Svetovna religija, 2. Svetovna univerza in 3. Svetovna vlada., sprejeta pa je bila tudi
deklaracija o Temeljnih resnicah svetovnih religij C. Jinarajadase.⁴⁴

42 Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 467.

⁴³ The Herald of the Star, September, 1925. - Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 468-469.

⁴⁴ Ibid, str. 469.

Slika: Skica Krotona Institute of Theosophy.



15

Copyright © Teozofija v Sloveniji. Vse pravice pridržane.

ANNIE BESANT WOOD

Annie Besant je nato naslednji dve leti veliko svojega časa in sredstev namenila izgradnji skupnosti v
Ojai Valley v Kaliforniji (Danes se ta teozofski center imenuje Krotona Institute of Theosophy), kjer
naj bi se po napovedih C. W. Leadbetra oblikoval zametek šeste korenske rase,⁴⁵ in nadaljevala s kam-
panjo za neodvisnost Indije,⁴⁶ s predstavitvijo svojih pogledov v angleškem parlamentu. Ni dvoma,
da so organizacijske in propagandne tehnike Annie Besant preobrazile indijsko nacionalistično politi-
ko in da je sčasoma dejansko prevladala njena vizija neodvisne Indije znotraj Commonwealtha.⁴⁷

Leta 1928 je bila Annie Besant znova izvoljena za predsednico Teozofskega društva, vendar pa so leta
neumornega dela naredila svoje, tako da je pogosto bolehala in se zato počasi pripravljala, da zapusti
svoj položaj. Naslednje leto je nato Teozofsko društvo pretresla Krišnamurtijeva predstavitev pogle-
dov na načrtovan prihod Učitelja sveta in njegova razpustitev Reda zvezde na vzhodu, Annie Besant
pa je leto kasneje objavila v Adyar Theosophist članek To members of The Theosophical Society  (Čla-
nom Teozofskega društva), ki predstavlja nekakšen povzetek njenega dela za društvo.⁴⁸

Številne kritike delovanja Teozofskega društva, ki ga je bilo slednje deležno po odhodu Krišnamurtija,
je morda najbolj celovito povzel J. J. van der Leeuw v svojem predavanju Revelation or Realization:
the conflict in theosophy (Razodevanje ali uresničevanje: spor v teozofiji), pri čemer je bil morda
glavni očitek ta, da je v društvu okultizem prevladal nad duhovnostjo.⁴⁹

Zadnji dve leti svojega življenja in predsedovanja Teozofskemu društvu je Annie Besant vse bolj umi-
kala iz javnega društvenega življenja in v svojih člankih izražala svojo skrb nad prihodnostjo TD, do-
kler ni 20. septembra 1933 zapustila svoje telo. Pogrebne slovesnosti so se odvile v Benaresu, kjer so
njeno truplo položili na s cvetjem obdan čoln in upepelili, v komemoraciji pa so se spomnili na vse
dosežke njenega dela za Teozofsko društvo in Indijo. Tudi Mahatma Gandhi je bil prepričan, da je bila
prav Annie Besant tista, ki je prebudila Indijo iz spanja.

⁴⁵ Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 474.

⁴⁶ M. A. Shewan, Annie Besant, Editors Saud Akhtar and R. K. Singh, Himalaya Publishing House, 2017, str. 18.

⁴⁷ Monica Leonards, “Annie Besant: The Brilliant Outsider”, str. 57, Journal of History, Volume 2, 1991, San Francisco
State University.

⁴⁸ Josephine Ransom, A Short History of the TS, str. 492 - 49 Ibid, str. 497.
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