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 Przedmowa

 Różokrzyż jako ruch filozoficzny jest w Polsce stosunkowo mało znany, a tym bar-
dziej jego korzenie i historia. Z pewnością wiele osób zetknęło się z symbolem Różo-Krzyża, 
lecz nie każdy zna jego mistyczną symbolikę. Pragnąc wyjaśnić, czym jest Starożytny i Mi-
styczny Zakon Różo-Krzyża A.M.O.R.C., skąd pochodzi, jakie ma cele i założenia, jego pol-
ska jurysdykcja postanowiła opracować w formie graficznej niezwykle ciekawą i intrygującą 
historię Różo-Krzyża.
 Zadanie to powierzono wybitnemu znawcy ezoteryki, profesorowi Jerzemu Proko-
piukowi, którego otwarty umysł, profesjonalizm i wyjątkowo bogaty dorobek w tej dziedzi-
nie są gwarancją rzetelnego i obiektywnego podejścia do tematu. 
 Zwieńczeniem jego pracy jest książka wyjątkowa, będąca jedynym kompletnym 
i bezstronnym dokumentem o Rożo-Krzyżu i jego dziejach.
 Należy jednak podkreślić, że dzieło to nie ujrzałoby światła dziennego bez wspar-
cia darczyńców. Ich niezwykła przychylność, życzliwość i hojność dały nam możliwość 
- zgodnie z ich szlachetną intencją - ubrania w słowo drukowane starożytnej idei: „Poznaj 
samego siebie...” Dzięki temu w ręce adeptów A.M.O.R.C. - choć nie tylko - trafia książka, 
która pomoże im kroczyć drogą Poznania.
 Pragniemy również serdecznie podziękować francuskiej jurysdykcji A.M.O.R.C. za 
udostępnienie materiałów ikonograficznych z jej Archiwów.

     W imieniu Zarządu A.M.O.R.C. Polska
     Maria Metzler
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 Wstęp

 Czym jest Różo-Krzyż? Kim są różokrzyżowcy? Oto pytania, które zada sobie czy-
telnik, sam nie będący ezoterykiem, kiedy tylko zetknie się z pracą czy artykułem zawiera-
jącym w swym tytule któreś z tych określeń.
 Oczywiście, szukając odpowiedzi na te pytania, sięgnie przede wszystkim do aktu-
alnej encyklopedii ogólnej lub wyspecjalizowanej, dotyczącej ezoteryki czy religioznawstwa.
 W stosownej kolejności będzie to Nowa encyklopedia PWN, wydana w Warszawie 
w latach 1995-1997 pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej. W jej tomie 5 (P-S)  
z  1997 r. pod hasłem „Różokrzyżowcy” czytamy: „Nazwa używana przez członków tajnych 
stowarzyszeń okultystycznych, interpretujących chrześcijaństwo w świetle doktryn teozo-
ficznych i alchemicznych (róża i krzyż symbolizują Zmartwychwstanie i Odkupienie przez 
Chrystusa); nazwa różokrzyżowcy po raz pierwszy pojawiła się w 2 pismach przypisywa-
nych niemieckiemu pastorowi J.V. Andreae, opublikowanych 1614/15 w Kassel; ich autor 
wywodzi nazwę różokrzyżowców od mnicha niemieckiego Christiana Rosenkreutza, który 
wtajemniczony przez mędrców syryjskich w wiedzę ezoteryczną, założył w XV w. Zakon 
Braci Oświeconych Róży i Krzyża w Europie; różokrzyżowcy działali we Francji, Niemczech 
i Anglii (Robert Fludd) i mieli znaczny wpływ na wolnomularstwo; do głównych organi-
zacji różokrzyżowych działających współcześnie należą: Ancient and Mystical Order Rosae 
Crucis w San José (Kalifornia), Lectorium Rosicrucianum w Haarlem (Holandia) i Societas 
Rosicruciana in Anglia (Londyn)” (s. 625).
 Z kolei w Religii. Encyklopedii PWN w wydanym w Warszawie w 2003 r. tomie 8, 
zainteresowany czytelnik znajdzie w haśle „Różokrzyż, różokrzyżostwo” (autorstwa prof. 
Jerzego Prokopiuka) obszerniejszą informację następującej treści: „Nurt ezoteryki chrze-
ścijańskiej, według legendy zainicjowany przez Ch. Rosenkreutza (1378-1484), w którego 
nazwisku zawiera się centralny symbol Różo-Krzyża. Po powrocie z wędrówek na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce Pn. miał on założyć w swej ojczyźnie Bractwo Różokrzyża (Fraterni-
tas Rosae Crucis). Reguły Bractwa wymagały, aby: 1) każdy z jego członków nie praktykował 
innego zawodu poza zawodem uzdrowiciela, leczącego chorych bez pobierania opłat; 2) nie 
wyróżniając się, nosił strój, jaki noszą mieszkańcy tego kraju; 3) co roku w dniu Ducha Świę-
tego brał udział w spotkaniu braci; 4) zadbał o znalezienie swego następcy; 5) słowo Różo-
Krzyż służyło każdemu bratu jako hasło, pieczęć i podpis; 6) Bractwo trwało w ukryciu przez 
100 lat; 7) korzystał z nauk Ojca; 3) dał nową podwalinę pod gmach Prawdy; 9) pozwolił 
każdemu brać w tym udział; 10) żył w Prawdzie; 11) nie przejmował się ubóstwem, głodem 
i starością; 12) żył w każdej chwili, jakby żyło się tu odwiecznie; 13) trzymał się jednego miej-
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sca; 14) czytał Liber Mundi; 15) budził zachwyt narodów, duchów i książąt; 16) wiedział, że 
„Bóg powiększył liczbę naszych członków”. Symbol Różo-Krzyża w interpretacji R. Steinera 
wyraża śmierć popędów przez ich przemianę (Krzyż) w czystą Różę ducha. Za swego ducha 
opiekuńczego Różo-Krzyż uważa Eliasza Artystę, który powróci po dokonaniu się czasów 
wraz z Henochem.Różokrzyż rozwijał się w okresie renesansu i reformacji. Jego ezoterycz-
nym rdzeniem była panzofia, umysłowy ruch obejmujący zarówno przedstawicieli gnozy 
(Paracelsus), jak i mistyki (S. Franck, K. Schwenckfeld, V. Weigel, przede wszystkim jednak 
J. Boehme) i magii (Trithemius, Agrippa von Nettesheim, Faust), a także alchemii. Głosicie-
lem, a także według niektórych właściwym twórcą Różo-Krzyża był protestancki duchowny 
J.V. Andreae (1586-1654), jako autor podstawowych dzieł różokrzyżowych: Allgemeine und 
General-Reformation der gantzen Welt. Beneben der Fama Fraternitatis des löblichen Ordens 
des Rosenkreutzes, an alle Gelehrte und Häupter Europae geschrieben (Powszechna i general-
na reformacja całego świata. A także Fama Fraternitatis chwalebnego Zakonu Różokrzyża 
napisana z myślą o wszystkich uczonych i władcach Europy) (1614), Fama Fraternitatis R.C. 
Das ist Gerücht der Bruderschaft des Hochlöblichen Orden R.C. An alle Gelehrte und Häup-
ter Europae. Beneben derselben lateinischen Confession... Von einem des Lichts, Wahrheit und 
Frieden liebhabenden und begierigen Philomago (Fama Fraternitatis R.C. To jest głos Bractwa 
wielce chwalebnego Zakonu R.C. Do wszystkich uczonych i władców Europy. Wraz z Con-
fessio łacińskim tego Bractwa... Przez żarliwie miłującego i spragnionego światła, prawdy 
i pokoju Philomaga) (1615). W 1616 r. pojawiło się anonimowe dzieło Chymische Hochzeit 
Christiani Rosenkreutz. Anno 1459. W swej Autobiografii Andreae oświadczył, że napisał tę 
rozprawę w 1601 r. General-Reformation jest satyryczną opowieścią o tym, jak Apollo we-
zwał 7 mędrców z Grecji wraz z Katonem i Seneką do Delf, aby znaleźć środek zaradczy na 
ludzką niewolę. Fama Fraternitatis przedstawia dzieje powstania Bractwa Różokrzyża, ży-
ciorys Rosenkreutza i historię jego śmierci. Opowiada też o odkryciu jego grobu z proroczym 
napisem Post CXX annos patebo („po 120 latach otworzę”). W domu Ducha Świętego, gdzie 
znajdował się grobowiec Rosenkreutza, umieszczono szereg chrześcijańskich sentencji: Je-
sus mihi omnia („Jezus dla mnie wszystkim”), Libertas Evangelii („Wolność Ewangelii”), Dei 
gloria intacta („Nienaruszalna chwała Boga”), Ex Deo nascimur, in Jesu morimur, per Spiri-
tum Sanctum reviviscimus („Z Boga się rodzimy, w Jezusie umieramy, przez Ducha Świętego 
zmartwychwstaniemy”). 
 Tekst ten wyznaje Jezusa Chrystusa, stwierdza, że Bractwo przyjmuje oba sakra-
menty pierwotnego i odnowionego Kościoła, a jego filozofią jest ta, którą otrzymał Adam 
po upadku i którą praktykował Mojżesz i Salomon. Oświadcza dalej, że alchemia jest jedy-
nie „pracą uboczną”, ale kamień filozoficzny jest niewątpliwie „klejnotem Światła”. Wreszcie 
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za najwyższy swój cel stawia zbawienie dusz i wskazywanie dróg do prawdziwej mądrości. 
W konkluzji zaprasza europejskich uczonych do zapoznania się z ideami Bractwa i nawiąza-
nia z nim kontaktu. Fama kończy się dewizą Sub umbra alarum tuarum, Jehova („W cieniu 
twych skrzydeł, Jahwe”), Confessio Fraternitatis Rosae Crucis ma charakter apokaliptyczny 
i antypapieski. Ujawnia imię założyciela Bractwa i lata jego życia. Oświadcza, że Bractwo 
ma wznowić wiek szczęścia „po nocy Saturna”. Wtedy wszystko, co było ukryte, będzie ujaw-
nione. Ludzie nie będą cierpieć ani głodu, ani nędzy, ani choroby. Zbawienie przez Chry-
stusa spełni się we wnętrzu człowieka, przez wyrzeczenie się samego siebie, oczyszczenie 
wewnętrzne i miłość bliźniego. Chymische Hochzeit to szczegółowy wykład sztuki przemia-
ny metali, będący symbolicznym opisem wznoszenia się duszy po kolejnych stopniach ku 
wtajemniczeniu. 
 Pisma różokrzyżowe trafiły w Europie na bardzo podatny grunt przede wszystkim 
w duchowej elicie szukającej Boga poza wszelkimi instytucjami, a także wśród protestantów 
zawiedzionych niekonsekwencją i kostnieniem reformacji. Zwolennicy Różo-Krzyża, jak 
M. Maier, R. Fludd, T. Schweighardt, I. Agnostus, R. Staurophorus, J. Sperber, H. Madatha-
nus, M. Potier i E. Philalethus, starli się w polemice z jego wrogami, jak G. Naudé, F. Garasse, 
A. Libavius. Zarazem jednak zainteresowanie Różo-Krzyżem przejawiał Kartezjusz, pokrew-
ne mu idee żywił F. Bacon, a faktycznym członkiem Bractwa był G.W. Leibniz. Wojna trzydzie-
stoletnia (1618-1648) zmusiła Bractwo do zejścia do „podziemi” kultury europejskiej. Ale już 
pod koniec XVII w. i w XVIII w. idee Różo-Krzyża zadomowiły się w okultystycznym nurcie 
wolnomularstwa, zwłaszcza w jego nurcie templariuszowskim. Jednocześnie idee te ożywiły 
stworzone w 1710 r. przez S. Richtera (Sincerus Renatus) Bractwo Zakonu Złotego Krzyża 
i Różokrzyża, znalazły wyraz w traktacie Thesaurus Thesaurorum, zainspirowały również 
działalność J.G. Toeltiusa i H. Schmidta (H. Fictulda). Odrębną sprawą była działalność Za-
konu Złotego Krzyża Starego Obrządku, którego założycielami byli J.R. von Bischoffswerder 
i J.C. Wöllner, w latach 1786-1797 faktyczni reakcyjni dyktatorzy Prus. W XVIII-XIX w. idee 
Różo-Krzyża i niektóre jego praktyki wywarły duży wpływ na takich myślicieli i twórców eu-
ropejskich, jak J.W. von Goethe z jego alternatywnym przyrodoznawstwem i programowym 
poematem Geheimnisse, J.G. von Herder, Ch.M. Wieland, F. Schiller, W.A. Mozart, Z. Werner, 
J. von Arnim, S. George, H. von Hofmannsthal, V. Hugo, Ch. E. Nodier, G. de Nerval, M. Nowi-
kow, A. Błok czy A. Bieły.
 W XIX i XX w. powstało szereg ruchów i organizacji odwołujących się do idei 
i praktyk Różo-Krzyża. Do najważniejszych z nich należą: Societas Rosicruciana in Anglia 
(SRIA), założone w 1867 r. przez R. W. Little’a. Do członków SRIA należeli E. Lévi i E. Bul-
wer-Lytton, autor inicjacyjnej powieści Zanoni. Z organizacji tej wyłoniły się: Hermetyczny 
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Zakon Złotego Brzasku, założony w 1887 r. przez S.L. Mathersa (do jego członków należał 
laureat Nagrody Nobla W.B. Yeats), dysydenckie Bractwo Astrum Argentinum, założone 
w 1900 r. przez A. Crowleya, oraz Bractwo Fratres Lucis, założone przez Bulwera-Lyttona. 
Francja wydała takie organizacje różokrzyżowe, jak Ordre Kabalistique de la Rose-Croix, za-
łożony w 1888 r. przez S. de Guaitę (zm. 1897), do którego należeli G. Encausse (zwany Papus), 
J. Péladan i P. Sédir (zm. 1926), Ordre de la Rose-Croix du Temple et du Graal (czyli Ordre de 
la Rose-Croix Catholique), założony w 1891 r. przez Péladana, głoszący ezoteryzm katolicki, 
jak również zagadkowe F.T.L., powstałe około 1898 r. 
 W USA powstały następujące stowarzyszenia: Fraternitas Hermetica, Brotherhood 
Luxor oraz Hermetic Brotherhood of Light (1875), Societas Rosicruciana in United States 
(SIRIUS), przemianowane z czasem na Societas Rosicruciana in America (SRIA), Frater-
nitas Rosae Crucis, założone przez P. Randolpha, oraz Antiquus Mysticusque Ordo Rosae 
Crucis (A.M.O.R.C.), założone w 1909-1925 przez H.S. Lewisa. R. Steiner dał początek 
antropozoficznemu inicjacyjnemu ruchowi chrześcijańskiemu, będącemu metamorfozą 
Różo-Krzyża. W Niemczech w końcu XIX w. za sprawą teozofa F. Hartmanna powstał Za-
kon Ezoterycznego Różokrzyża (połączył się z Ordo Templi Orientis K. Kellnera i T. Reussa. 
M. Heindel (właściwie C.L. von Grasshoff ), początkowo uczeń Steinera, założył Rosicru-
cian Fellowship (przełom 1908 i 1909); jego siedziba znajduje się w Oceanside w Kalifornii. 
Amerykanin R.S. Clymer był twórcą Rosicrucian Fraternity. W 1915 lub 1924 r. powstało 
w Niderlandach z inicjatywy J. Rijckenborgha Rosekruis Pers (Lectorium Rosicrucianum). 
Łączy ono idee gnostyckie, manichejskie i katarskie. W 1969 r. syn Rijckenborgha, H. Leene, 
założył schizmatyczne stowarzyszenie Gemeinschaft Rosae Crucis, w 1972 r. przekształcone 
w Esoterische Gemeinschaft Sivas. W Polsce działają: A.M.O.R.C., Towarzystwo Antropozo-
ficzne, Rosicrucian Fellowship i Lectorium Rosicrucianum” (s.504-505).
 Czytelnik zainteresowany problemem Różo-Krzyża nie może zadowolić się po-
wyższymi hasłami encyklopedycznymi (nie pozbawionymi zresztą niedociągnięć i usterek, 
które nasza książka powinna naprawić), lecz zapewne sięgnie do książek dotyczących tego 
problemu. Nie ma ich wiele, toteż już na wstępie możemy wymienić je wszystkie. Tylko dwie 
z nich wyszły spod pióra neutralnych badaczy-naukowców: jest to praca Tadeusza Cegiel-
skiego, Ordo ex chao, t. I: „Oświecenie różokrzyżowców” i początki masonerii spekulatywnej 
1614-1758, Warszawa 1994, oraz książka Rolanda Edighoffera, Różokrzyżowcy, przeł. 
K. Marczewska, Warszawa 1998. Pozostałe to prace przedstawicieli nowoczesnych szkół Ró-
żo-Krzyża: Rudolfa Steinera, Teozofia różokrzyżowców, przeł. M. Waśniewski, Gdynia 1996 
oryginał z 1907 r., tegoż „Tajemnice”. Bożonarodzeniowy i wielkanocny poemat Goethego, 
przeł. I. Semeniuk i M. Przyborowska, Warszawa 2011, oryginał z 1907 r., George’a Adam-
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sa, Misteria różokrzyżowe, przeł. T. Mazurkiewicz, Warszawa 2011, oryginał z 1955 r., Maxa 
Heindla, Światopogląd różokrzyżowców, przeł. I. Brudnikowa, Warszawa 1993, tegoż Misteria 
różokrzyżowców, przeł. J. Prokopiuk, Kraków 1998, Paula Sédira, Różokrzyżowcy. Historia 
i nauka, oprac. J. Prokopiuk, Warszawa 1994, oryginał z 1926 r., Jana van Rijckenborgha, 
Elementarna filozofia nowoczesnego Różokrzyża, Warszawa 1989, tegoż Wstęp do nauki 
Różokrzyża, bez d. i m., tegoż Ścieżka Różokrzyża w naszych czasach, Warszawa 1993, tegoż 
Dei gloria intacta, Wrocław 1995, oraz wiele innych. (Wszystkie książki tego autora wyszły 
w anonimowych przekładach zbiorowych.) 
 Nasze studium poświęcone Różo-Krzyżowi i jego dziejom ma na celu uzupełnie-
nie prac znanych polskiemu czytelnikowi i ukazanie bardziej aktualnego stanu badań nad 
Różo-Krzyżem, nie roszcząc sobie przy tym pretensji do wypowiedzenia w tej kwestii ostat-
niego czy ostatecznego słowa. Jego intencją zatem jest dorzucenie jeszcze jednej cegiełki do 
dostępnej nam bezpośrednio wiedzy o Różo-Krzyżu i jego dziejach. Przede wszystkim bo-
wiem - choć nie tylko - ma ono charakter naukowego studium historycznego traktującego 
o niezwykle ważnym, lecz ciągle jeszcze mało znanym i niedocenianym nurcie ezoteryki 
chrześcijańskiej.
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 Rozdział 1

 Różo-Krzyż i jego manifesty

 Na arenie oficjalnej historii Różo-Krzyż, podanie o jego twórcy Ojcu Christia-
nie Rosenkreutzu, jego mit i symbolika, wreszcie jego idee i program pojawiają się po raz 
pierwszy w 1614 r., kiedy świat kultury europejskiej otrzymuje niewielką, 147 stronicową 
książeczkę o długim tytule: Allgemeine und General Reformation der gantzen weiten Welt. 
Beneben der Fama Frateraitatis, Dess Löblichen Ordens des Rosenkreutzes, an alle Gelehrte und 
Häupter Europae geschrieben /.../ (Powszechna i ogólna Reformacja całego szerokiego świata. 
A nadto Fama Fraternitatis, czyli odkrycie Bractwa przesławnego Zakonu Różo-Krzyża, na-
pisana dla wszystkich uczonych i władców Europy...). Wydawca Reformacji i Famy Wilhelm 
Wessel przygotował drugie ich wydanie jeszcze w tym samym roku, uzupełniając je wszakże 

aneksem zatytułowanym Kurtze Responsion, ron dem Herrn Haselmeyer gestellet, welcher de-
swegen von den Jesuiten ist gefänglich eingezogen ind auff eine Galleren geschmiedet (Krótki 
Respons, przygotowany przez pana Haselmeyera, który z tej przyczyny został uwięziony przez 
jezuitów i przykuty do galery). Rzecz znamienna: dzieła te ukazały się w języku niemieckim, 
a nie po łacinie, jak to było zwyczajem autorów uczonych dzieł tamtej epoki1.





180 OR

 Rozdział 6

 Różo-Krzyż XX w.

 Pierwszy impuls idei i praktyki Różo-Krzyża w XX w. dał Amerykanin Harvey 
Spencer Lewis (1883-1939), twórca Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis (A.M.O.R.C. - 
Ancient and Mystical Order of the Rose-Cross: Starożytny i Mistyczny Zakon Różo-Krzyża)1. 
 H.S. Lewis urodził się 25 listopada 1883 r. we Frenchtown w stanie New Jersey 
w rodzinie metodystów. Jak informuje A.M.O.R.C.-Forum, był on potomkiem wczesnych 
osadników różokrzyżowych2. Po ukończeniu koledżu w Nowym Jorku pracował jako dzien-
nikarz w „New York Herald”. W 1903 r. poślubił Amelię Goldsmith, z którą miał syna Ralpha 
Maxwella. Bardzo wcześnie zaczął przejawiać zainteresowanie zjawiskami parapsychicznymi 
i okultyzmem. Jeszcze przed 21 rokiem życia redagował dwa czołowe okultystyczne pe-
riodyki amerykańskie. W 1904 r. był współzałożycielem i prezesem Institute of Psychic 
Research (uważanego za Rosicrucian Research Society). Z Różo-Krzyżem zapoznał się za 
pośrednictwem Banks-Stacey (1846-1919), małżonki pułkownika Maya Staceya, członkini 
Societas Rosicruciana in America (?) i „Inner Circle” Towarzystwa Teozoficznego. W 1909 
r. Lewis nawiązał kontakt z jednym z prekursorów Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix 
i Ordre de la Rose Croix, du Temple et du Graal (de Guaita i Péladan). W tymże roku Lewis 
otrzymał różokrzyżowe wtajemniczenia w pewnej miejscowości pod Tuluzą we Francji3. 
Teraz mógł rozpocząć właściwą działalność ezoteryczną i organizacyjną we własnym kraju, 
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z upoważnienia swych francuskich mocodawców. Publiczne wystąpienie nowej organizacji 
- A.M.O.R.C. - datuje się na 1915 r., kiedy zaczęto wydawać pismo „The American Rosae 
Crucis”, a w 1917 r. doszło do narodowej konwencji w Pittsburghu. Początkowo organizacja 
miała strukturę przypominającą wolnomularstwo. Później jednak przyjęto formę nauczania 
na odległość: nauki zakonu przesyłane są jego członkom w formie listów studyjnych. Uła-
twiło to rozprzestrzenianie się jego idei. W 1920 r. przeniósł swą kwaterę główną z Nowego 
Jorku do San Francisco, a od około 1925 r. działał w Tampa na Florydzie. Ilość członków 
zakonu rosła, a nawet miał on własną radiostację (WJBB). W 1927 r. Lewis nabył w San José 
w Kalifornii ziemię, na której zbudował swój centralny ośrodek: Rosicrucian Park z Muzeum 
Różokrzyżowym i budowlami w stylu staroegipskim. Przelotnie Lewis związał się z Pristine 
Church of the Rose Cross, w którym był biskupem. Lata trzydzieste były okresem wielkiego 
przyrostu członków A.M.O.R.C., dzięki czemu w 1934 r. zakon zainicjował działalność mię-
dzynarodową; choć zdarzyło się też tak, że jedna z jego lóż, licząca ok. 1000 członków, wraz 
ze swym mistrzem oderwała się od zakonu. W tym czasie w międzynarodowym ośrodku  
w San José powstał Rose-Cross University, planetarium i Rosicrucian Research Library.

 H.S. Lewis był autorem kilkunastu książek. Wymieńmy następujące z nich: Rosi-
crucian Questions and Answers, cyt. wyd., The Authentic and Complete History of the Ancient 
and Mistical Order Rosae Crucis, w: tenże, ed., American Rosae Crucis, New York 1916, The 
American Rosae Crucis. A Magazine of Life’s Mysteries, New York 1916, The Mystical Life of Je-
sus, /…/ 1929 (oparta w dużej mierze na rewelacjach Leviego Dowlinga z jego The Aquarian 
Gospel of Jesus the Christ, London 1920), Self-Mastery and Fate, San José, California 1929, 
Rosicrucian Principles for the Home and Business, San José, California 1929, Mansions of the 
Soul, San José, California 1930, Lemuria,The Lost Continent of the Pacific, Hardcover 1931 
(pod pseudonimem S. Cervé), The Secret Doctrine of Jesus, San José, California 1937. 

 W 1921 r. Lewis otrzymał od Theodora Reussa (1855-1923), głowy Ordo Templi 
Orientis3a, patent, w którym mianował go jako „członka OTO w 33° , 90° , 93° i VII° stop-
niu” „Honorowym Członkiem Naszego Suwerennego Sanktuarium na Szwajcarię, Niemcy 
i Austrię” i zgodził się, by reprezentował je w Najwyższej Radzie A.M.O.R.C. w San Franci-
sco w Kalifornii. Lewis współpracował również z „następcą” Reussa Heinrichem Tränkerem. 
W 1930 r. zaplanowali powstanie Pansophia International Rosicrucian Council i opubli-
kowali - niby drugą Famę - „Oficjalny Okólnik /skierowany/ do wszystkich ludzi”. Inicjaty-
wy te skończyły się zresztą niepowodzeniem. W 1918 r. Lewis spotkał się w Nowym Jorku 
z Aleisterem Crowleyem; ten ostatni gotów był w 1936 r. „przejąć” A.M.O.R.C. Pewne jest 
wszakże, że Lewis i jego A.M.O.R.C. nigdy nie głosili idei czy praktyki seksualnej magii  
à la Reuss, czy haseł takich, jak „Czyń, co chcesz…” i „Miłość jest prawem, miłość kierowa-
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na wolą” w stylu Crowleya4. A.M.O.R.C. był często przedmiotem ataków i oszczerstw. Prym 
wiódł tu R.S. Clymer jako główny konkurent Lewisa; oskarżał on go m.in. o uprawianie 

czarnej (czytaj: seksualnej) magii, chociaż to on sam 
był dziedzicem podejrzewanego o to Randolpha5.   
W sporze o priorytet w amerykańskim Różo-Krzy-
żu Lewis wskazał na dokument, jaki wystawiło mu 
stowarzyszenie 14 autentycznych zakonów inicjacyj-
nych - Federation Universelle des Ordres et Sociétés 
Initiatiques (F.U.D.O.S.I.)6, w którym A.M.O.R.C. opi-
sano jako „jedyny autoryzowany sektor starożytnego 
Bractwa Różokrzyżowców kontynuujący prawdziwe 
tradycje i zasady R+C w Ameryce Północnej i Połu-
dniowej”; on sam był jej szefem. (Organizacja ta po-
wstała w 1934 r. i rozwiązała się w 1948 r., należały 

do niej różne organizacje martynistyczne.) Zwolennicy Lewisa łączyli rozwój jego zakonu 
z jego niezwykłymi zdolnościami. Przypisywano mu na przykład alchemiczną przemianę 
cynku w złoto dzięki „koncentracji na nim mało znanej siły duchowej”7. Dawała temu wyraz 
także solenna tytulatura (np. nazywanie go Najczcigodniejszym Wielkim Mistrzem Gene-
ralnym czy wręcz Imperatorem).

 Po śmierci Lewisa na czele A.M.O.R.C. stanął jego syn Ralph Maxwell (1904-1987). 
Jego pięćdziesięcioletnie kierownictwo zapewniło A.M.O.R.C. prężny rozwój. R.M. Lewis 
dbał także o intensywne kontakty swego zakonu z innymi stowarzyszeniami ezoterycznymi, 
przede wszystkimi z marynistami: był członkiem Najwyższej Rady Ordre Kabbalistique de 
la Rose-Croix. Jego następcą, Imperatorem, był Gary L. Stewart (ur. 1953). Ale już w 1990 r., 

w wyniku konfliktu z kierow-
nictwem A.M.O.R.C. - Board 
of Directors, został pozbawio-
ny urzędu na mocy wyroku 
sądowego. Następcą Stewarta, 
był Francuz Christian Bernard, 
który zadbał w szczególności  
o aktywizację zakonu w krajach 
byłego bloku wschodniego. Za 
jego kadencji kwaterę główną 
Rosicrucian Park w San José 
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przeniesiono do Rosicrucian Domain of Silence w Quebek w Kanadzie. (Jeśli mówimy 
o międzynarodowej ekspansji A.M.O.R.C., to dla ilustracji wspomnijmy o jego niezwykle 
prężnym rozwoju w Niemczech pod kierownictwem trzech kolejnych wielkich mistrzów: 
Martina Erlera, Wilhelma Raaba i Maksymiliana Neffa.)

 A.M.O.R.C. aktualnie działa w 87 krajach świata. Na przykład we Francji wielkimi 
mistrzami byli kolejno: Jeanne Guesdon i Raymond Bernard (ojciec Christiana). Tragicz-
nym wątkiem dziejów zakonu w tym kraju były losy Ordre du Temple Solaire, grupy, która 
pod przywództwem Josepha Di Mambro (1924-1993) i Luca Joureta (1947-1993) wystą-
piła z A.M.O.R.C. i której członkowie popełnili zbiorowe samobójstwo w latach 1993, 1995 
i 1997; trzeba jednak podkreślić, że ich apokaliptyczne idee nie miały nic wspólnego z ide-
ami A.M.O.R.C., który też oficjalnie zdystansował się od nich8.

 Mervyn Jones9 ocenia liczbę członków A.M.O.R.C. na 60 000, zaś sam zakon wy-
mienia liczbę 10 do 20 000. (W całym świecie, jak się szacuje, liczba ta wynosi od 100 do 150 
000.) Nauki A.M.O.R.C., choć jak się zdaje, nie mają źródła w jakimś jednym objawieniu ani 
nie zostały sformułowane w jakiejś jednej szczególnej księdze, to jednak prezentują się jako 
wiedza podsumowująca całość dotychczasowego dorobku ideowego Różo-Krzyża. Ich punkt 
ciężkości spoczywa na treściach przekazanych przez długą linię jego rozwoju. Nie znaczy to, 
że nauki te nie biorą pod uwagę możliwości otwarcia się na na nowe poznawcze osiągnięcia 
człowieka czy korygowania dawnych poglądów. Zasady i nauki zakonu pozostają wszakże 
i na zawsze pozostaną te same, choć mogą ulegać pomniejszym modyfikacjom10.

  Podstawową cechą wszystkich nauk A.M.O.R.C. jest przekonanie o prawidłowości 
będącej podstawą życia całego kosmosu. A.M.O.R.C. daje człowiekowi wiedzę o tej prawi-
dłowości. Obowiązuje ona powszechnie w sferze duchowej i materialnej, gdyż obie są tylko 
różnymi aspektami świata jednego Boga. „Bóg /zaś/ to uniwersalna inteligencja, która cała 
stworzenie pomyślała, stworzyła i ożywia je zgodnie z niezmiennymi i doskonałymi pra-
wami. Bóg jest /.../ Wielkim Budowniczym Wszechświata”11. Bóg stworzył świat zgodnie  
z kosmicznymi prawami - zgodnie z regułami geometrii. Bóg tak pojęty ma charakter Deus 
otiosus, lub bytu apofatycznego. Reprezentantem Boga w człowieku jest Wyższa Jaźń - mi-
krokosmos dążący do harmonii z makrokosmosem. Teozofia ta nie jest przekazywana przez 
jakąkolwiek wizję czy wtajemniczenie, lecz właśnie przez naukę głoszoną przez zakon, czer-
paną z jego niewyczerpanych „tajemnych” archiwów.

 W aspekcie antropologicznym człowiek jest widziany jako istota dualna składająca 
się z ciała i ducha. Jako ciało jest istotą materialną i przemijającą, jako duch jest „wewnętrzną 
jaźnią”, niematerialną, nieograniczoną, nieskończoną, złączoną z Bogiem i wszechświatem. 
Człowiek, zbyt silnie związany ze światem materialnym, ma utrudniony dostęp do swego 
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boskiego źródła. Dlatego A.M.O.R.C. pragnie dostęp ten mu umożliwić, przy tym oba aspek-
ty człowieka mają własne autonomiczne formy świadomości. Świadomość związana z cia-
łem ma oparcie w jego zmysłach, jest więc ograniczona w czasie i przestrzeni i podatna na 
błędy. Świadomość wewnętrzna, subiektywna, podświadomość, należy całkowicie do świa-
ta duchowego, jest częścią boskiej „świadomości kosmicznej”. Dlatego też jest nieomylna, 
nieśmiertelna i wieczna. A.M.O.R.C. podaje ćwiczenia i praktyki pozwalające człowiekowi 
wejść z nią w kontakt. Należy jednak rozróżniać między osobową i kolektywną fazą pod-
świadomości. (Nad rozwojem człowieka dążącego do Boga i Wyższej Jaźni czuwają wzniosłe 
istoty duchowe - Mistrzowie - tworzące „Wielką Białą Lożę”, której częścią jest A.M.O.R.C.12.)

 W nauczaniu A.M.O.R.C. dużą rolę odgrywa koncepcja reinkarnacji i karmy. Wie-
lość wcieleń, jakich dokonuje człowiek, ma cel pedagogiczny: w jednym życiu człowiek nie 
byłby w stanie osiągnąć podobieństwa do Boga. Obok prawa reinkarnacji obowiązuje także 
prawo karmy - dzięki niej wszelkie niesprawiedliwości popełnione przez człowieka mogą 
zostać wyrównane. Ostatecznym celem człowieka jest zjednoczenie z Bogiem, przenikają-
cym Wszechduszę, której częścią jest dusza człowieka. (Reinkarnacja następuje na ogół co 
144 lata.) Miejsce nowych narodzin, predyspozycje charakteru i zdolności określa zasad-
niczo makrokosmos, w pewnych granicach może na nie wpłynąć sam człowiek. Człowiek 
może się rodzić tylko jako człowiek, nigdy jako zwierzę czy roślina. (Przyjęcie tezy o reinkar-
nacji nie jest w A.M.O.R.C. obowiązkowe.)

 Centralną kategorią idei A.M.O.R.C. jest mistyka jako środek dotarcia do Boga. 
Mistyczna medytacja ma następujące stopnie: koncentracja, wizualizacja (imaginacja twór-
cza), kontemplacja (kontakt ze świadomością kosmiczną) - nie ma tu mowy o Łasce. (Stop-
nie te poprzedzają trzy następujące kroki: oczyszczenie (skrucha i gotowość naprawy zła), 
ofiara, absolutna cisza (spokój ducha).) Ukoronowaniem drogi medytacyjnej jest imaginacja 
„katedry duszy”.

 W życiu i mistycznej praktyce członka A.M.O.R.C. wielką rolę odgrywają symbole. 
Ich stosowanie ma na celu nadanie intensywnego wyrazu określonym prawom i zasadom. 
W medytacji stanowią one punkt wyjścia i stają się językiem podświadomości. (Symbole 
mogą być wizualizowane lub rysowane czy malowane.) Znajdujemy tu szczególną predylek-
cję do podstawowych figur geometrycznych. (Symbolem centralnym jest Różo-Krzyż: krzyż 
to fizyczne ciało człowieka, róża zaś to dusza w swym rozwoju.)

 Harmonizowanie człowieka z makrokosmosem łączy się także z problemami cho-
roby, zdrowia i uzdrawiania. Chodzi tu przede wszystkim o procesy harmonizacji ciała i du-
cha ludzkiego. Za przyczynę chorób fizycznych uważa się powikłania natury duchowej, toteż 
nacisk kładzie się przede wszystkim na rozwój człowieka przez miłość i wybaczanie, przez 



185 OR

myślenie pozytywne. W A.M.O.R.C. istnieje wydzielona organizacja samopomocy zwana 
„Komitetem Duchowego Wsparcia”.

 A.M.O.R.C. stanowi system lóż. W skali międzynarodowej składają się nań wiel-
kie loże różnych obszarów językowych13. 
Szczególne znaczenie ma Supreme Grand 
Loge w San José, gdzie znajduje się zarówno 
Grand Temple, jak Rose-Croix University 
International. W różnych miastach istnieją 
różnorodne grupy (atrium, pronaos, kapi-
tuła i loża). Ich kierownictwo spotyka się  
regularnie. Osobno trzeba wspomnieć  
o grupach rytualnych. Na czele każdej wiel-
kiej loży stoi wielki mistrz. W skali świato-
wej A.M.O.R.C. kierowany jest przez Supre-
me Council złożoną ze wszystkich wielkich 
mistrzów. Na ich czele stoi Imperator, który pełni podwójną funkcję: doktrynalną i admi-
nistracyjną. Obecnie jego kadencja ograniczona jest do 5 lat. Wielkimi mistrzami mogą  
być zarówno mężczyźni, jak kobiety. W pewnym związku z A.M.O.R.C. pozostają dwie  
organizacje: Traditional Martinist Order założony przez Augustina Chaboseau i Lewisa, oraz 
Militia Crucifera Evangelia stanowiąca wewnętrzny sui generis zakon.

 Nauki A.M.O.R.C. udzielane są w systemie wtajemniczeń obejmujących różne 
stopnie. Jego podstawy mają swe korzenie w systemie Złotego Różo-Krzyża z XVIII w. Po-
dział stopni przedstawia 
się następująco: 1. Stopnie 
neofitów: I, II, III, postu-
lant, 2. Stopnie świątynne: 
A. Zelator (studium ma-
terii), B. Theorikus (fazy 
świadomości ludzkiej), C. 
Praktikus (prawa życia), 
D. Philosophus (synteza 
A-C), E. Adeptus Junior 
(starożytna filozofia grec-
ka), F. Adeptus Major 
(różokrzyżowe uzdra-
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wianie), G. Adeptus Exemptus (czakry, aura, samogłoski), H. Magister Templi (wyobrażenia 
Boga, reinkarnacja i karma), I. Magus (uniwersalna symbolika, doświadczenia mistyczne),  
3. Wyższe stopnie: J. Wybraniec, K. Illuminatus (Ipsissimus). A.M.O.R.C. nie twierdzi, że jego 
droga inicjacyjna jest jedyną drogą do wyższego poznania, mówi o niej jednak jako o drodze, 
chociaż najpowolniejszej, lecz najpewniejszej. („Są drogi, które dzięki dobremu niewidzial-
nemu systemowi przewodnictwa prowadzą adepta niemal „na ślepo” /…/. Taką drogą jest 
droga A.M.O.R.C.”14.)

 A.M.O.R.C.  aktywnie werbuje nowych członków, używając do tego zarówno publicz-
nych wykładów, jak prezentacji na krajowych targach czy ogłoszeń. Zainteresowani otrzymują 
wprowadzającą broszurę, jednak by otrzymać więcej informacji, trzeba zostać członkiem za-
konu. Wtedy też składa się zobowiązanie do zachowania poufności. A.M.O.R.C., w porówna-
niu z innymi zakonami R+C, ma najwyższe składki członkowskie. Nowy członek otrzymuje 
materiały informacyjne. Przyjmowani są zarówno mężczyźni, jak kobiety, od 18 roku życia. 
A.M.O.R.C. można opuścić bez podawania powodów, a byli członkowie mogą zostać przyję-
ci ponownie. Gościom, którzy nie są członkami,  A.M.O.R.C. oferuje np. godziny medytacji, 
dni skupienia, dni otwarte itp. Do zewnętrznych form aktywności A.M.O.R.C. należy (np. 
w Niemczech) Forum Kultury i Gabinet Sztuki.

 Działalność A.M.O.R.C. (właściwa) opiera się na studium domowym i na rytuale. 
Pierwsze ma charakter indywidualny i intelektualny, drugi zaś zbiorowy i emocjonalny. 
Studium domowe przypomina zasadniczo nauczanie korespondencyjne (monografie prze-
syłane członkom), które ma charakter prywatny i poufny. Podobny charakter mają rytuały 
odprawiane w wydzielonym miejscu domu czy mieszkania; buduje się tam swego rodza-
ju ołtarzyk z różo-krzyżem. Celem rytuałów jest połączenie esencji duszy człowieka z jego 
Stwórcą. Rytuał ma trzy stopnie: przygotowanie, ofiarowanie i medytację.

 Szczególną rolę w A.M.O.R.C. odgrywają ćwiczenia, jako uzupełnienie studium  
i rytuałów. Są różne rodzaje ćwiczeń, jak np. ćwiczenia oddechu i koncentracji (przypomi-
nające ćwiczenia treningu autogennego), jak również intonowanie znaczących sylab (np. 
wywodzące się ze staroegipskiego „RA-MA”).

 Pochodzenie A.M.O.R.C. „kryje się w absolutnej ciemności, której jeszcze nikt nie 
mógł rozjaśnić”. Jedynie wtajemniczeni mogą coś o nim powiedzieć15. Wypowiedzi twórców 
A.M.O.R.C. o Różo-Krzyżu zdają się zakładać jego jednolity charakter jako zakonu: na ich 
podstawie można sądzić, że w jego przypadku mamy do czynienia z jednym organizmem 
duchowym, który w swych dziejach przejawiał się przez wiele poszczególnych organizacji, 
zachowując mimo to ciągłość historyczną.

 „Mit założycielski”16 A.M.O.R.C. przedstawia się następująco: Korzenie Różo-Krzy-
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ża znajdujemy już półtora tysiąca lat przed Chrystusem w Nowym Państwie starożytnego 
Egiptu. Faraon Totmes III (1504-1450), jeden z najwybitniejszych władców Egiptu, współ-
regent królowej Hatszepsut (1512-1482), był jednym z największych zdobywców w czasach 
starożytnych: w latach 1484-1864 w toku 16 kampanii wojennych rozbił koalicje kierowane 
przez władcę Kadeszu i króla Mitanni i przesunął granice Egiptu nad Eufrat. Na południu, 
w Nubii, rozciągnął granice kraju aż po Napatę17. Totmes III miał w okresie między 28 marca 
a 4 kwietnia 1499 r. p.n.e. zwołać zebranie 9 braci i 3 sióstr Zakonu Różo-Krzyża, na którym 
postanowiono, by pradawna wiedza misteryjna, dotychczas dostępna tylko kapłanom i ro-
dzinie władcy, stopniowo była przekazywana ludziom spoza tego kręgu. Ale decydującego 
kroku dokonał późniejszy następca Totmes III - Amenhotep IV (1379/1378-1362), który 
przybrawszy imię Echnaton, przeprowadził pierwszą znaną w historii „rewolucję monote-
istycznej”, za głównego i jedynego boga uznając Atona (symbolizowana przez dysk słonecz-
ny reifikacja boga Re-Harachte) i przenosząc stolicę kraju do nowo zbudowanego miasta 
Achetaton (dziś: Amarna) oraz poślubiając Nefretete, księżniczkę być może pochodzącą 
z Mitanni. Echnaton otworzył szeroko drzwi szkół misteryjnych, umożliwiając dostęp do 
nich ludziom wykształconym, którzy mogli teraz zdobywać wiedzę „hermetyczną”18. Wie-
dza ta wywodziła się od mędrców z (zatopionej) Atlantydy, którzy ongiś przybyli do Egiptu. 
Wiedzę tę, choć w formie szczątkowej, odziedziczyły kultury Indii, Grecji, Rzymu i Arabii, 
ale także w pewnej mierze chrześcijaństwo. Lewis przytacza całą listę wybitnych osobistości 
antyku, Średniowiecza i Renesansu, które zyskały inicjacyjny dostęp do tej wiedzy. Różo-
krzyżowcami byli więc Anaksymander, Anaksymenes, Parmenides, Heraklit, Pitagoras, De-
mokryt, Sokrates, Platon, Euklides, Arystoteles, Epikur, Filon z Aleksandrii, Cyceron, Seneka, 
jak również Albert Wielki, św. Tomasz z Akwinu, Rajmund Lull, Petrus Lombardus, Roger 
Bacon, Arnold de Villanova, Nicholas Flamel, Basilius Valentinus czy też Pico della Mrando-
la, Paracelsus, Johannes Trithemius, John Dee, Edward Kelly, Heinrich Kunrath, Michael Ma-
ier, Jakub Boehme, B. van Helmont, Thomas Vaughan, Heydon i Cagliostro (o którym mówi 
się, że złamał swą przysięgę, został więc wykluczony z zakonu).

 W Średniowieczu Różo-Krzyż znalazł życzliwe przyjęcie u Karola Wielkiego 
(768-814). Za jego czasów filozof Arnold podczas pobytu w Egipcie w latach 778-780 po-
noć został wtajemniczony w Tebach i otrzymał pozwolenie założenia loży Różo-Krzyża we 
Francji. Do Niemiec Różo-Krzyż wprowadził Karol Wielki; około 1100 r. powstała tam loża 
w Wormacji. W Tuluzie (Langwedocja) pierwszą lożę założył Arnold w latach 804-805. 
W XV w. ilość członków zakonu spadła do 700 osób; w Niemczech wielka loża miała siedzi-
bę w Lipsku. Wtedy też doszło do nowej fazy w rozwoju Rożo-Krzyża19.

 Mianowicie w 1399 r. Christian Rosenkreuz, inicjowany do zakonu w 21 roku 
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życia, udał się do Egiptu. 2 grudnia 1400 r. podjął rozmowy z Najwyższą Radą zakonu 
w sprawie naprawy jego gałęzi niemieckiej. Otrzymawszy stopień Maga, powrócił do Nie-
miec i podjął dzieło reformatorskie, werbując do 1420 r. 1345 nowych członków. Rosen-
kreuz zmarł w 1484 r., przepowiadając, że jego grób zostanie otwarty po 120 latach. (De facto 
otwarto go w 1615 r.) Wtajemniczony, który tego dokonał, Hoff, przekazał znalezione tam 
dokumenty Francisowi Baconowi, który był właściwym autorem manifestów różokrzyżo-
wych. (Andreae był tylko ich tłumaczem na niemiecki.) Wtedy też powstała fałszywa wieść, 
jakoby ich autorem był Rosenkreuz, względnie Andreae. Występujące w Famie inicjały C.R. 
nie odnoszą się więc do Rosenkreuza, lecz „są ezoteryczno-mistycznym określeniem, które 
można pojąć, gdy podejmie się wysiłek przestudiowania nauk różokrzyżowców /…/. Litery 
C.R. były już używane w starożytnym Egipcie /…/. Litery te stały się symbolem odnowy 
świata przez ducha ludzkiego”20.

 O dalszej historii Różo-Krzyża, zwłaszcza o Złotym Różo-Krzyżu z XVIII w., 
w piśmiennictwie A.M.O.R.C. mówi się niewiele. Wyjątkiem jest praca Hansa H. Sieverta,  
Im Zeichen vom Kreuz und Rose. Zur Gechichte der Rosenkreuzer, Berlin 1996. 

 O wydarzeniach związanych z powstaniem nowoczesnego A.M.O.R.C. Lewis pisze, 
że pod koniec XIX w. Międzynarodowa Rada istniejącego wówczas Zakonu Różo-Krzyża 
zdecydowała o przeniesieniu jego nauk pozostających w rękopisach, do innej części świata 
poza Europą - ze względu na zagrożenia, które stały przed Starym Kontynentem. Na nowe 
miejsce wybrano Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - Nowy Jork. „Z upoważnienia ró-
żokrzyżowców francuskich H. Spencer Lewis założył w 1915 r. Antiquus Mysticusque Ordo 
Rosae Crucis, A.M.O.R.C. /…/”21.

 A.M.O.R.C. - jak pisał jego twórca i założyciel - „twierdzi, że jest najstarszym bra-
terskim czyli tajemnym zakonem znanym człowiekowi”22. A jako taki ma misję przekazy-
wania szczególnej wiedzy tajemnej. Misję tę powierzyła mu Wielka Biała Loża wniebowstą-
pionych wysokich jestestw duchowych. (Szczególną rolę w pełnieniu tej misji mają archiwa 
zakonu; dostęp do nich jednak mają tylko członkowie23).

 Misją A.M.O.R.C. jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy duchowej, jaką 
dysponuje, ludziom nią zainteresowanym. Ale chodzi tu nie tylko o wiedzę. A.M.O.R.C.  
chce dawać ludziom praktyczne wskazówki, jak „panować nad swym życiem”: zdolności 
tkwiące w wewnętrznej jaźni człowieka mają zostać zaktualizowane i praktycznie wykorzy-
stane: ludzie podążający wskazaną przezeń ścieżką stają się przywódczymi osobistościami 
w przemyśle, mediach, literaturze, pedagogice, medycynie, nauce, sztuce, muzyce, architek-
turze, ale także stają się szczęśliwymi rodzicami szczęśliwych dzieci. Jednakże te zewnętrzne 
osiągnięcia zawsze mają przebiegać sub specie aeternitatis.
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  Rozdział 7

  Istota Różo-Krzyża 
 
  Istota Różo-Krzyża wyraża się w jego symbolu - i tylko symbol może ją wyrazić; 
nie może tego zrobić żadne pojęcie ograniczone w swej definicji.
  Zapytajmy więc wpierw, czym jest symbol? Odpowiadając na to pytanie, sięgnijmy 
do prezentacji symbolu, jaką dał wybitny teolog protestancki Paul Tillich (1886-1965). Wy-
różnił on cztery podstawowe cechy symbolu:
  „Pierwszą /z nich/ jest jego figuratywność. Oznacza to, że postawa wewnętrzna 
nastawiona na symbol kieruje się nie tyle na niego, ile na to, co zostało w nim symbolicznie 
wyrażone. /.../ Drugą /.../ jest jego postrzegalność. Oznacza to, że coś, co z natury swej niewi-
dzialne, idealne czy transcendentne, staje się w symbolu dostępne w percepcji i zostaje w ten 
sposób zobiektywizowane. /.../ Trzecią /.../ jest jego wrodzona siła. Oznacza to, że symbol ma 
pewną tkwiącą w nim moc, co odróżnia go od zwykłego znaku, który sam w sobie jest bez-
silny. Ta właśnie cecha jest jego cechą najważniejszą, bowiem to ona nadaje symbolowi /.../ 
realność. Symbol natomiast ma charakter konieczny. Nie można go zastąpić /.../. Nie można 
go też po prostu skonstruować, można go jedynie stworzyć. Czwartą wreszcie /.../ jest to, że 
powszechnie za taki się go uznaje. Oznacza to, że jest społecznie zakorzeniony, społecznie 
podtrzymywany /.../. Akt stworzenia symbolu jest aktem społecznym, mimo że rodzi się on 
w jednostce”1.
  Szczególną formą symbolu są symbole ezoteryczne czy religijne. Tillich tak pisze 
o nich: „Symbole religijne odróżnia od innych to, że reprezentują coś, co znajduje się bezwa-
runkowo poza sferą pojęciową, wskazują na rzeczywistość ostateczną implikowaną w akcie 
religijnym, na to, co nas ostatecznie obchodzi. Wszystkie inne symbole albo przedstawiają 
coś, co niezależnie od swego znaczenia idealnego istnieje także niesymbolicznie, obiektyw-
nie /.../, albo są formami wyrażającymi coś niewidzialnego, co istnieje tylko w swych sym-
bolach, jak np. wytwory kultury /.../. W przypadku symboli religijnych natomiast mamy do 
czynienia z istotną różnicą /.../. Symbole religijne reprezentują wprawdzie to, co transcen-
dentne, nie czynią jednak tego, co transcendentne, immanentnym. Nie czynią Boga częścią 
świata empirycznego”2. (W moim przekonaniu wszakże od chwili Inkarnacji, Życia, Śmierci i 
Zmartwychwstania Syna Bożego Chrystusa w Synu Człowieczym Jezusie, ludzkość ziemska 
podlega rozwijającemu się procesowi soterii (zbawienia), tzn. wnikania transcendentnego 
sacrum w immanencję bytu i przenikania ducha, duszy i ciała człowieka, jak i odpowiada-
jących im sfer Kosmosu, Bóg-Człowiek zatem zamieszkał w immanencji i stał się jej dyna-
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miczną częścią i Tym, który ją przemienia. Źródłem zastrzeżenia Tillicha jest jego „odświa-
towa” abelickość.)
  Symbol Róży-i-Krzyża spełnia wszystkie cztery cechy powyższej prezentacji. Jest 
to symbol figuratywny: poprzez niego docieramy do ukrytej w nim treści duchowej. W sym-
bolu tym to, co niewidzialne, staje się dostępne człowiekowi stopniowo (na trzech pozio-
mach: imaginacji, inspiracji i intuicji); symbol jest mostem, który człowieka wyrastającego 
z natury łączy ze światem duchowym, jest obrazem prowadzącym do sfery sensu i wartości. 
Symbol ten jest mocą i ma moc, jest więc prawdziwy w swej realności na płaszczyźnie du-
chowej, psychicznej i cielesnej, dlatego jest twórczym dziełem człowieka powstającym we 
współpracy z istotami boskimi. Wreszcie, choć rodzi się w jednostce, znajduje rezonans - 
również na tych trzech płaszczyznach - w mniejszej czy większej grupie ludzi (w tym wy-
padku: w różokrzyżowcach).
  Różo-Krzyż jest symbolem ezoterycznym (parareligijnym), tzn. - podobnie jak 
symbole religijne - nie tylko wskazuje na rzeczywistość ostateczną, lecz także odnosi się do 
tego, co nas ostatecznie obchodzi. Angażuje więc człowieka, który znalazł się w polu jego 
promieniowania - choć zaangażowania tego nie wymusza (przyciąga tylko tych, którzy czują 

z nim „powinowactwo z wyboru” - z racji swej sytuacji karmiczno-reinkarnacyjnej) - zarów-
no w sensie statycznym (przenika i ogarnia jego ducha, duszę i ciało), lecz też dynamicznym: 
daje mu moc do soterycznej przemiany i rozwoju na siedmiostopniowej ścieżce inicjacyjnej. 
Ale nie przemienia człowieka tylko jako jednostkę: co więcej, budzi w nim pragnienie, wolę 
i gotowość do pomocy w tej przemianie niesionej innym ludziom i wszystkim żywym istotom. 
  Dostęp do przeżycia symbolu Różo-Krzyża daje człowiekowi w naszych czasach 
początkowo egzoteryczne poznanie empiryczno-racjonalne (wiedza z zakresu historii ezo-
teryki), ale samo to przeżycie umożliwia mu dopiero jego zdolność imaginacji: aktywność 
medytacyjno-wizualizacyjną.
  Symbol Różo-Krzyża miał w swej historii trzy fazy rozwoju: 1. pierwotną - „ukrytą”, 
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Cogito, ergo sum
      (Kartezjusz)




