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Personagem fora do comum, cujas 
incontáveis realizações são o reflexo 
da alma russa impregnada de mis-
ticismo e de nobres ideais, Nicolas 

Roerich, pela diversidade de seus talentos, 
marcou de modo indelével e intemporal a via 
que conduz à iluminação. Sua afinidade sutil 
com a natureza, sua profunda inteligência da 
beleza em todas as suas formas e seu espírito 
visionário o colocaram no patamar das per-
sonalidades notáveis de sua época.

Ao longo de uma carreira prodigiosa de 
múltiplas facetas foram revelados os dons 
desse artista, cuja obra foi louvada por seus 
contemporâneos, como Leon Tolstoi, Sergei 
Diaghilev, o mecenas Pavel Tretiakov, o eru-
dito wladimir Stassov e muitos outros ainda. 
Nehru o considerava um gênio criador e o 
célebre poeta indiano Rabindranath Tagore 
exaltou sua obra universal. O czar Nicolau 
II o tinha em alta estima e quis lhe atribuir o 
posto de Grande Camerlengo da Corte.

Nicolas Konstantinovitch Roerich nasceu 
em São Petersburgo em 10 de outubro de 
1874 no seio de uma família da alta burgue-
sia russa cujos antepassados escandinavos 
haviam se estabelecido na Rússia no tempo 
de Pedro o Grande. Seu nome, “Roerich”, 
significava “rico de glória” e Nicolas ilustrou 
isso em todo o seu esplendor. Desde sua ju-
ventude revelou uma prodigiosa capacidade 
de trabalho, já quando, por desejo de seu pai, 
se inscreve na Universidade de Direito de São 
Petersburgo e simultaneamente na Academia 
Imperial de Belas Artes para empreender 
uma carreira artística que lhe era particular-
mente especial. Com 22 anos, seu projeto de 
fim de estudos, O Mensageiro, é reconhecido 
como uma obra admirável e lhe confere não 
apenas o título de artista como também de 
imediato um lugar na história da arte russa.

Mui rapidamente se torna diretor da So-
ciedade de Exortação às Artes e institui um 
sistema de formação artística de vanguarda, a 

saber, o ensino de todas as artes sob um mes-
mo teto: pintura, música, canto, dança, artes 
dramáticas e aquilo a que se chamavam “artes 
industriais”, como a cerâmica, a pintura em 
porcelana e o desenho mecânico. Uma gran-
de liberdade de ação é concedida aos profes-
sores, que saem dessa forma de um grilhão 
institucional obsoleto. Essas reformas auda-
ciosas contribuem para a propulsão da escola 
ao nível mais alto. O número de estudantes 
logo chega a dois mil. Tendo se tornado uma 
das maiores escolas de arte da Rússia, sua 
reputação se expande internacionalmente.

O cruzamento das artes preconizado 
por Nicolas Roerich dava testemunho de 
seu desejo de harmonizar, aproximar e en-
contrar correspondências entre elementos 
aparentemente hostis ou opostos. Tratava-se 
de uma qualidade essencial de seu pensa-
mento, a qual podemos encontrar em todas 

N. Roerich, O Mensageiro (outra versão)
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as disciplinas que ele explorou ao longo de 
toda a sua vida. Ele procurará constante-
mente destruir a compartimentação, até 
mesmo em sua própria produção artísti-
ca. Escapará dessa forma da categorização 
para criar um universo único e pessoal.

É nessa época que ele se casa com Elena 
Chapochnikov, filha de um grande arquiteto 
russo e sobrinha do compositor Modest Mus-
sorgsky. Infinitamente dotada e pianista de 
talento, ela será uma companheira digna do 
grande homem, partilhando suas ideias e re-
alizações e garantindo-lhe um apoio infalível, 
particularmente nas dificuldades que não lhes 
faltarão enfrentar. De sua união nascem dois 
filhos: Georges, em 1902; e Svetoslav, em 1904.

Ao assumir sua função profissional, 
Nicolas Roerich pinta incansavelmente, re-
alizando, sobretudo, gigantescos afrescos 
murais em diferentes igrejas russas e parti-

cipando de diversas exposições na Rússia, 
pela Europa e, em 1906, do famoso “Salão 
de Outono” de Paris. Museus prestigiosos, 
dos quais o Louvre, adquirem algumas de 
suas telas. Ele cria também numerosos ce-
nários e figurinos de óperas e também do 
balé Sagração da Primavera, cuja primeira 
representação ocorre em Paris em 1913.

A escrita é outra faceta deste artista ta-
lentoso. Entre 1916 e 1919, ele prepara uma 
antologia de 64 poemas nos quais descreve 
sua viagem interior e afirma seu compro-
misso na busca espiritual; a obra aparecerá 
em Berlim após a guerra com o título de 
Flores do Jardim de Moria. Nessa obra são 
evocadas imagens que Nicolas Roerich re-
tomará mais tarde em suas telas, ajudando a 
compreender os símbolos reencontrados em 
seus quadros. Caminhos divergentes signifi-
cam a desordem, as montanhas simbolizam 

N. Roerich, Vassilissa, a Bela, 1941
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a ascensão espiritual e as portas marcam o 
progresso espiritual – se o buscador conse-
guiu cruzar o umbral; ou o acesso ao mundo 
espiritual, caso tenha apenas chegado até 
ele – mas também uma barreira espiritual, 
se estiverem fechadas. Os mensageiros são 
os transmissores da sabedoria de Deus. A 
água representa a purificação e a renovação.

Muito engajado durante a Primeira Guer-
ra Mundial e aterrorizado pelos desastres 
nos níveis humano e cultural, ele se coloca a 
serviço de seus compatriotas e doa sua pes-
soa e alguns de seus bens para lhes ajudar. 
Uma doença pulmonar o obriga, contudo, 
a partir para a Finlândia a fim de se tratar. 
Após a revolução de 1917 e o caos que se 
seguiu a ela, ele não pôde voltar ao seu país 
natal e partiu com sua família para a Suécia 
e em seguida para a Inglaterra. Seu renome, 
tendo atravessado o Atlântico, ele é então 
convidado pelo Art Institute of Chicago e vai 

até os Estados Unidos. Em 1920, inaugura 
uma série de exposições itinerantes, das 
quais a primeira ocorre na galeria Kingore de 
Nova Iorque. Expõe mais de 400 quadros.

Em 1921, Nicolas Roerich funda em Nova 
Iorque o Master Institute of United Arts, de 
acordo com o modelo que ele havia instau-
rado em São Petersburgo, convencido de que 
a educação oferecida pelo Instituto levaria 
a um vastíssimo conhecimento das artes e 
pavimentaria a senda para a beleza univer-
sal, abrindo assim as portas da iluminação 
espiritual da sabedoria dos mestres. Alguns 
meses mais tarde, cria, também em Nova 
Iorque, um Centro de Artes internacional, 
o Corona Mundi –Coroa do Mundo –, cujo 
objetivo era favorecer a compreensão mú-
tua entre todos os povos por meio da arte 
– linguagem internacional por excelência. 
Em homenagem ao fundador desses dois 
institutos, cria-se em 1924 o Museu Roerich, 

N. Roerich, Milarepa, aquele que ouviu, 1925
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único museu norte-americano consagrado 
à obra de um único artista. No começo dos 
anos 1930, 1.006 obras eram lá apresenta-
das. O museu continua a existir num prédio 
da rua 107 em Nova Iorque e reúne uma 
das coleções mais completas do mundo1.

Em 1923 os Roerich partem para a Índia, 
projeto que lhes era especial havia muito 
tempo. Tendo chegado a Bombaim, visitam 
centros de interesse cultural e histórico, ao 
passo que encontram cientistas, eruditos, 
artistas e escritores indianos. Vão então à 
região de Siquim, no flanco do Himalaia. 
Dois anos mais tarde, a pedido do governo 
norte-americano, empreendem uma viagem 
de exploração científica que os levará até o 
Turquestão chinês, à região de Altai, à Mon-
gólia e ao Tibete – uma expedição de três 
anos realizada por vezes nas piores dificulda-
des. E Nicolas Roerich, ao longo de todo esse 
périplo, escreve todos os dias, consignando as 
reflexões que as paisagens, as aldeias, os seres 
humanos que encontra e os acontecimentos 
lhe inspiram. Quando as condições climáticas 
extremas no decurso das ascensões de des-
filadeiros (cuja altitude por vezes ultrapassa 
os 4.000 metros) não o impedem, ele pinta, 
e são mais ou menos quinhentas telas que 
tomam forma com seu pincel. Nascem assim 
notáveis séries sobre os grandes instrutores 
da humanidade – santos ou sábios indianos 
e cristãos, dando testemunho dessa forma do 
esforço espiritual e das raízes comuns da fé 
de cada um. O artista não deixa de nelas re-
tratar as grandes deidades femininas.

De retorno da grande expedição, em 
1928, a família Roerich se instala no vale 
de Kulu, aos pés do Himalaia. O artista lá 
estabelece a sede principal do Instituto de 
Pesquisas Himalaicas Urusvati2, que funda 
com vistas ao estudo e à análise dos resul-
tados de sua expedição e das explorações 
por vir. Dentre as atividades do Instituto, 
podemos citar estudos botânicos e etnolin-

guísticos, assim como a exploração de sítios 
arqueológicos. Sob a direção de seu pai, os 
dois filhos Roerich – Georges e Svetoslav 
– recolhem plantas medicinais e fazem pes-
quisas aprofundadas em botânica, estudando 
também as tradições médicas antigas e as 
farmacopeias tibetana e chinesa. Efetuam 
também pesquisas para a cura do câncer.

Desde suas primeiras descobertas arque-
ológicas na Rússia nos anos 1903 e 1904, que 
haviam contribuído de forma significativa 
para uma melhor compreensão das origens 
do homem em sua Rússia natal e na Ásia 
Central, Nicolas Roerich havia ficado cho-
cado com o estado de degradação de mara-
vilhas deixadas ao abandono. A destruição 
de monumentos prestigiosos no decurso da 
Primeira Guerra Mundial havia reforçado 
sua ideia de promulgar um projeto visando 
a proteção dos tesouros culturais de todos 
os países. Este começa a tomar forma em 
1928, quando Nicolas Roerich, no decurso 
de uma estada em Nova Iorque, estabele-
ce as bases de um tratado para a proteção 
dos tesouros culturais, tanto em tempos de 
guerra como em tempos de paz. Ele redige 
um pacto e propõe que todos os lugares pro-
tegidos segundo os termos do pacto sejam 
identificados por uma bandeira distintiva: 
a Bandeira da Paz, maravilhosamente sim-
bolizada pelo quadro A Madona Oriflama, 
cuja divisa é Pax Cultura. Esse pacto, que 
continua em vigor e leva o nome de Roerich, 
foi assinado na Casa Branca em 1935 e serviu 
de base para a Convenção de Haia de 1954 
e para a fundação da UNESCO. Em 1929 
Nicolas Roerich é proposto como candidato 
ao Prêmio Nobel da Paz, em razão de sua 
perseverança em sua obra humanista, em-
bora o prêmio não lhe tenha sido atribuído.

Desde o começo da Segunda Guerra 
Mundial, Nicolas Roerich consagra nova-
mente todas as suas energias para ajudar 
as vítimas do confronto. Horrorizado com 
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a devastação de sua terra natal, ele apela a 
seus amigos nos Estados Unidos para que 
ajudem seus compatriotas russos. Em 1942 
eles estabelecem a Associação Cultural Russo-
-Americana, a ARCA, que recebe o apoio de 
personagens eminentes como Ernest Hemin-
gway e Charles Chaplin. O artista doa à Cruz 
Vermelha soviética os valores da venda de 
alguns de seus livros e quadros.

Por volta de 1939, a saúde de Nicolas Ro-
erich começa a declinar e uma doença cardí-
aca é diagnosticada. Sua esposa Elena escreve 
a esse respeito: Muito afligido pelos aconte-
cimentos caóticos que abalavam o mundo e 
particularmente inquieto com o crescimento 
do sentimento anti-russo nos Estados Unidos, 
seu coração não podia suportar essas pressões 
e nem a terrível dor de ver a opressão a tudo 
aquilo que diz respeito à cultura – tudo aquilo 
que trará a salvação à próxima geração3.

Contudo, o artista não deixa sua saúde 

em declínio desviá-lo de suas muitas ati-
vidades. Em 1947 seu estado se deteriora 
consideravelmente e ele tem de passar por 
uma cirurgia em Kulu. Restabelecido, apesar 
de seu estado de fraqueza e da recomenda-
ção de seus médicos para que não se can-
se, ele continua a pintar essas montanhas 
himalaicas que ama mais do que tudo.

Uma semana após ter tido uma visão de 
São Sérgio, convocando-o a encontrá-lo, em 
13 de dezembro de 1947, tendo à cabeceira 
Elena, sua fiel e amorosa companheira – sua 
inspiradora, que ele havia outrora exaltado 
por seu apoio incansável –, o grande homem 
exala tranquilamente o último suspiro en-
quanto dormia. A data coincide com o nasci-
mento de Shiva, de acordo com o calendário 
hindu. O esquife foi colocado sobre uma 
fogueira de cedro do Himalaia, perfumado 
com óleos aromáticos e recoberto com flores 
brancas; quando o fogo foi aceso, grandes 

N. Roerich, O Kangchenjunga, 1930
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asas de fogo o ocultaram das vistas e o corpo 
se consumou sem fumaça ou odor. As cinzas 
do artista foram então recobertas por um 
gigantesco rochedo diante dessas montanhas 
eternas de sublime e sedutora beleza.

Ao longo de toda a sua vida, Nicolas Roe-
rich não cessou de perseguir o refinamento e 
a beleza – busca essencialmente sagrada aos 
seus olhos. Ele acreditava que, mesmo que 
templos e outros objetos terrestres pereçam, 
o pensamento que os criou e originou não 
morre, pois faz parte da vida eterna, motora 
e imperceptível da consciência, sendo que as 
aspirações do homem são alimentadas por sua 
vontade e pela energia do seu pensamento. Ele 
estava intimamente convencido de que a so-
brevida do planeta e o avanço do processo de 
evolução dependiam da vinda da Paz sobre a 
Terra – paz que os povos deviam ajudar a fazer 
nascer unindo-se graças à língua comum da 
Beleza e do Conhecimento. A arte contribuiria 
assim para a unificação de toda a humanidade.

Se por um lado Nicolas Roerich abra-
çava os antigos ensinamentos da Agni 
Yoga, ou Yoga do fogo, que ensina a via da 
cooperação com a evolução espiritual do 
cosmos, por outro ele não aderia de modo 
exclusivo a nenhuma religião estabelecida. 
Tinha sua filosofia pessoal, profundamente 
espiritual, que integrava os elementos do 
Budismo, do Hinduísmo, do Panteísmo, 
da Teosofia, da religião ortodoxa russa 
e até mesmo da teoria da relatividade.

Sabe-se que Nicolas Roerich entrou em 
contato com dirigentes da Rosacruz que 
operavam secretamente na Rússia, quando 
ele ainda era estudante nas universidades e 
academias de São Petersburgo, mas a data 
é desconhecida. Naquela época, o trabalho 
rosacruz era um grande império de silêncio, 
mas o czar era muito tolerante para com a 
Ordem e em muitas ocasiões garantiu para 
ela uma proteção inabitual. É até mesmo 
provável que alguns membros da família 

N. Roerich, O Guerreiro de Luz, 1933
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imperial tenham participado dela, mas ne-
nhuma fonte permite comprovar isso4.

Nicolas Roerich viajou muito, sobretudo 
na Índia, na China e no Tibete. No decurso 
dessas viagens e expedições, se hospedou 
de mosteiro em mosteiro, de santuário em 
santuário, estudando, buscando, ensinan-
do e pintando esses admiráveis quadros 
marcados por um profundo simbolismo 
sobre o lado místico da vida do homem e 
sobre sua visão profética do porvir da hu-
manidade. Teve também entrevistas com 
reis, rainhas e altos potentados em missões 
oficiais e secretas – missões relativas ao es-
tado do mundo e a questões espirituais. Ao 
mesmo tempo colecionou muitos objetos 
de arte sacra de períodos muito antigos, 
os quais doou a Oficiais da AMORC.

Nicolas Roerich foi admiravelmente 

honrado por sua obra universal e prodigio-
sa5 e seu renome deu a volta no planeta. A 
homenagem mais vibrante, porém, lhe foi 
feita pela própria Elena Roerich numa carta 
datada de 13 de janeiro de 1948: O coração 
não pôde suportar a quantidade de veneno 
produzida por uma humanidade insensa-
ta. […] Nossa luz – nosso Bem-Amado – se 
foi do mesmo modo como viveu – simples, 
magnífica e majestosamente. O mundo ficou 
realmente órfão depois da partida desse belo 
Espírito! A reação da Índia à sua partida foi 
tocante, bela e forte. Os jornais, os periódicos, 
as associações, os amigos e os conhecidos re-
conheceram claramente a perda insubstituível 
para o mundo que foi a partida desse grande 
criador de imagens magníficas – esse gigante 
do pensamento e da ação, esse maravilhoso ser 
humano e verdadeiro amigo da humanidade6.

N. Roerich, As virgens de guirlanda, cenário e figurinos para A Sagração da Primavera, 1944
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Foi no mês de novembro de 1929, 
na revista norte-americana rosa-
cruz Rosicrucian Digest, que se 
mencionou publicamente e pela 

primeira vez a afiliação de Nicolas Roeri-
ch à Antiga e Mística Ordem Rosacruz.

Habitado por uma grandíssima es-
piritualidade, o Irmão Roerich, como o 
chamava Harvey Spencer Lewis, era um 
incansável promotor da paz, das artes e 
da cultura. Membro da sociedade russa 
de arqueologia, Nicolas Roerich se en-
gajou numa viagem ao coração da Rússia 
em 1904. Sendo o objetivo desse périplo 
estudar e recensear os vestígios antigos 
e suas arquiteturas, foi ao cabo desse 
estudo, perante a Sociedade dos Arqui-
tetos e dos Artistas de São Petersburgo, 
que ele fez um discurso exortando os 
responsáveis nacionais a salvar do aban-
dono os tesouros do patrimônio russo.

A Primeira Guerra Mundial na Euro-
pa e as convulsões políticas que a Rússia 
viveu reduziram a nada muitos arquivos 

Documentos dos
arquivos da AMORC

A Bandeira da Paz

Cartas de Nicolas Roerich a
Harvey Spencer Lewis
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antigos e outras tantas obras de arte secu-
lares. Profundamente marcado por esse 
desastre tanto humano quanto cultural, 
ele amadurece em seu espírito uma ideia, 
adquirida há muito, na qual coloca todas 
as possibilidades de realização. Concebe o 
esboço de um pacto de dimensão interna-
cional que, combinado com uma bandeira 
de única ornamentação, permitiria engajar 
cada nação numa via de anistia quando 
se tratasse de cultura, de arte ou de ins-
tituições educativas. Por uma tomada de 
consciência geral, os povos protegeriam, 
então, independentemente de todas as 
noções de raça, de cultura ou de religião, 
todas as obras magníficas frutos do gênio 
humano. E em caso de conflito as nações 
beligerantes, sensibilizadas a essa prote-
ção, poupariam da destruição todos os 
edifícios onde essa oriflama tremulasse.

Enriquecida por uma divisa, Pax Cultu-
ra, a célebre Bandeira da Paz desenhada 
por Roerich se constitui de três pontos 
vermelhos emoldurados por um círculo 
maior sobre fundo branco. O simbolismo 
dessa oriflama alimentou muitos fantasmas. 
No entanto, como destaca o próprio mís-
tico russo, esse símbolo, tão velho quanto 
o mundo, foi inspirado num pertrógli-
fo descoberto gravado em rochedos na 
Mongólia (em cima à esquerda, 1927), na 
época de suas pesquisas arqueológicas. Ele 

fará ademais um magnífico quadro dessa 
paisagem insólita (em cima à direita, 1933), 
mostrando que esses três pontos são fruto 
da mente humana, sem contudo pertencer 
a nenhuma nação, a nenhuma religião e a 
nenhuma filosofia relativamente à sua an-
cestralidade. Ninguém podendo reclamar 
este símbolo, ele é portanto universal.

O ano de 1928 vê a primeira redação 
do Pacto Roerich. Professando incansavel-
mente a cultura e a beleza face aos horrores 
da guerra e da destruição, é através de 
uma série de conferências internacionais 
que Roerich garantirá a promoção e a ne-
cessidade do estabelecimento desse Pacto, 
que obtém um sucesso crescente, de modo 
que múltiplas sociedades e comitês da 
Bandeira da Paz começam a ser consti-
tuídos nas grandes regiões do mundo.

Convencido de que apenas a cultura da 
beleza trará a luz da paz para a humani-
dade, Roerich vê enfim surgir em 1933 a 
aurora tão esperada de seu Pacto. Com efei-
to, em 17 de dezembro é realizada em was-
hington a terceira convenção internacional 
dedicada ao Pacto e à Bandeira da Paz. 
Mais de 35 países estão representados: Ar-
gentina, China, Tchecoslováquia, República 
Dominicana, Grécia, Japão, Pérsia e muitos 
outros ainda enviaram um embaixador, 
um delegado ou um secretário oficial. O 
ecletismo desse encontro, cujo ponto de 
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suspense é o desfraldar da Bandeira Branca 
da Paz, acolherá também dois represen-
tantes da Antiga e Mística Ordem Rosacruz, 
um dos quais sendo Harvey Spencer Lewis, 
mencionado no registro dos membros ho-
norários presentes na edição intitulada 
The Roerich Pact and the Banner of Peace, 
publicada em 1947 (foto da página 14).

Um mês mais tarde, a sétima conferên-
cia panamericana de Montevidéu adota 
por unanimidade as modalidades do Pacto 
Roerich e da Bandeira da Paz. Por fim, a 
consagração última do Pacto na América 
vem da própria Casa Branca. O presidente 
dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, 
o assina ele próprio, em 15 de abril de 
1935, e fará desde então da Bandeira da 
Paz o novo estandarte de uma união pro-
tetora da educação, da cultura e da arte.

Ignora-se o assunto muitas vezes, mas 

a AMORC se associou à Bandeira da Paz 
e desempenhou um papel no reconheci-
mento desta na costa oeste dos Estados 
Unidos pelo apoio de Harvey Spencer 
Lewis, conforme testemunham duas cartas 
assinadas pelo artista humanista endereça-
das ao Imperator da AMORC, oriundas da 
correspondência que eles mantiveram e que 
são conservadas nos arquivos da Ordem.

Assim, na carta datada de 7 de feverei-
ro de 1933, proveniente da Universidade 
Himalaica de Naggar, na Índia, conforme 
atesta o envelope (p. 17), Nicolas Roerich 
começa partilhando com o Imperator 
da AMORC a sua apreensão quanto às 
convulsões políticas na Europa e à degrada-
ção amplificada das relações internacionais 
a que deu o nome evocador de Turmoil of 
Armaggeddon (a Tormenta do Armagedon). 
Comunicando então seu prazer de escrever 

Cartão postal com votos de Nicolas Roerich endereçado a H. S. Lewis em dezembro de 1932.
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Correspondência de 
N. Roerich postada 

em Naggar (Kulu, 
Índia) em 7 de 

fevereiro de 1933.

© DOCUMENTOS AMORC



18 O ROSACRUZ  ·  OUTONO 2017

n   P E R S O N A L I D A D E

© DOCUMENTOS AMORC

Carta de Nicolas 
Roerich a H. S. Lewis 
enviada de Naggar 
(Kulu, Índia) em 10 de 
janeiro de 1934.
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artigos para o Rosicrucian Digest e de tomar 
conhecimento das atividades rosacruzes 
desde os cumes nevados do Himalaia, ele 
evoca sua exaltação quanto à acolhida da 
Bandeira da Paz no mundo. Essa Bandeira 
da Paz, escreve ele a Harvey Spencer Lewis, 
à qual você foi o primeiro a aderir, progride 
agora com o maior dos entusiasmos ao re-
dor do mundo. Na segunda carta, de 10 de 
janeiro de 1934 (p. 18), Nicolas Roerich 
exprime inicialmente a alegria que teve em 
novembro de 1933 por ocasião da realização 
da terceira convenção da Bandeira da Paz 
do Pacto Roerich na presença de numerosas 
delegações estrangeiras e institucionais. 
Também confia a Harvey Spencer Lewis: 
Certamente não esqueceremos jamais que o 
Rosicrucian Museum foi o primeiro a des-
fraldar a Bandeira da Paz na costa oeste 
dos Estados Unidos. E agradece todas as 
comunicações que ele garantiu a propó-
sito dessa convenção em washington.

Para concluir, é provável que as primei-
ras conversas entre o Imperator da AMORC 

e Nicolas Roerich tenham conduzido rapi-
damente os dois homens a partilhar seus 
ideais humanistas. A ideia do pacto e de 
uma bandeira com um símbolo universal 
secular, a fim de oferecer uma proteção 
baseada no respeito, só pôde encontrar um 
eco favorável junto a Harvey Spencer Lewis. 
Temos todos os motivos para pensar que 
foi desde 1928, no momento da redação do 
projeto, que o Imperator da AMORC trouxe 
seu apoio, pois, como diz o próprio Nicolas 
Roerich em sua correspondência, Harvey 
Spencer Lewis foi o primeiro a aderir. De 
qualquer forma, em dezembro de 1934 o 
Rosicrucian Forum, órgão reservado aos 
membros da AMORC, reportou num artigo 
intitulado Universal Peace Flag que o segu-
ndo exemplar da Oriflama da Paz, fabricado 
nos Estados Unidos após a assinatura do 
Pacto Roerich, em 17 de novembro de 1933, 
havia sido especialmente enviado ao Rosi-
crucian Museum da Califórnia, ficando o 
primeiro exemplar tremulando sem dúvida 
no Roerich Museum de Nova Iorque. 4

Bibliografia: Nicolas Roerich, la vie et l’œuvre d’un maître russe [Nicolas Roerich, a vida e a obra de um mestre 
russo], Jacqueline Decter, Les Éditions du IIIème Millénaire, Sherbrooke, Québec; Nicolas Roerich, Kenneth 
Archer, Parkstone Press, Bornemouth, Inglaterra; Nicholas Roerich, Garabed Paelian, Aquarian Educational Group, 
EUA; Heart of Asia, Memoirs from the Himalayas [Coração da Ásia, memórias dos Himalaias], Nicholas Roerich, 
Inner Traditions International, EUA; Altaï Himalaya, A Travel Diary [Altai Himalaia, um diário de viagem], Nicholas 
Roerich Museum, Nova Iorque, EUA; Au Seuil d’un Monde Nouveau, rêves, visions et lettre d’Éléna Roerich 
[No Umbral de um Novo Mundo, sonhos, visões e cartas de Elena Roerich], Les Éditions du IIIème Millénaire, 
Sherbrooke, Québec.

Notas: 1. Existe agora um Museu Nicolas Roerich em Moscou, criado em 1997 por iniciativa de seu filho 
Svetoslav, que fez a doação de um magnífico patrimônio: obras, documentos de arquivo, fotografias, livros e 
objetos pessoais, honrando assim a memória de seu pai em sua terra natal; 2. Nome de uma estrela que encarna 
o princípio feminino; 3. No Umbral de um Novo Mundo, sonhos, visões e cartas de Elena Roerich; 4. Relata-se 
que em 1925 um retirante russo foi iniciado ao 1º grau da Ordem Rosacruz na jurisdição norte-americana. Ele 
havia sido iniciado a esse mesmo grau em seu país de origem em 1911 e explicou que havia uma maravilhosa 
semelhança entre a iniciação que ele havia recebido em seu país e aquela por que acabara de passar. Esse frater 
iniciado em 1911 na Rússia fazia parte do pessoal da Corte Imperial; 5. O artista pintou mais de 7.000 quadros que 
se encontram pelo mundo todo. 6. No Umbral de um Novo Mundo, op. cit., p. 160.

* Marie-Agnès Domin é conferencista oficial da URCI – Seção “Tradições e Filosofias” – Publicado originalmente 
na revista Rose-Croix, edição de primavera, 2014.


