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Resume
Un diplome indite de l'Ordre Constantinian du Saint Georges, se trouvant dans les collections de la
Bibliotheque Nationale de Bucarest, nous a mis sur Ies traces d'un habile imposteur du XVIII - e siecle,
qui usurpa la Grande Magistrature de cet Ordre pour plus de 15 ans. Quoique l'Ordre meme filt le
resultat d'une grande mistification a la fin du XVI - e siecle, cent ans plus tard il sera accepte comme
«le plus ancien» ordre de chevallerie, grace aux documents emis par les Papes et Ies chancelleries
princiaires de l'Europe. L'emetteur du diplome de 1722 presente ii;i usurpa les noms de quelques
grandes familles byzantines, en faisant imprimer a Venise une Privilegia - nombre de documents, Ies
unes fauses, Ies autres en partie fauses mais sans liaison avec sa personne, aussi qu'une genealogie
fantaisiste le designant comme heritier de l'empereur byzantin Emmanuel II. En 1724, il fut demasque
par les hommes de loi du duc de Parme Francesco Farnese. Le duc avait achete la Grande Magistrature
de l'Ordre, de la soit-disant «famille de droit», en fait des fauses Angelos (Angeli) de Drivasta, avec tous
les «droits» sur l'Empire Byzantin, se trouvant alors sous l'occupation des Turcs. Le livre La Falsita
svelata edite par les juristes du duc Farnese, presentait Ies preuves sur la denaturation des documents,
Ies temoignages des personnes le connaissant et de parents du fausseur. Ainsi sa veritable identite fut
revelee, aussi que des etranges circonstances de sa vie et de son entourage. D'apres Ies temoignages de
sa belle-mere et d'apres quelques indices plus ou moin cachee de son portrait, on a compri que notre
personnage etait alchimiste et „frere" de la Rose-Croix. II est a presumer aussi qu'il filt appuye de
l'ombre, dans ses avatares, par des personnes hautement situees, suivant un plan dont le but lui etait,
peut etre, entierement cache. En tout cas, sans l'appui d'une puissante personne il ne pourrait pas
acceder a telle situation, ni continuer a accorder des diplomes en qualite de Grand Maître, jusqu'a sa
mort survenue en 1738, apres le devoilement de ses mystifications.

În Colecţia de manuscrise de la Biblioteca Naţională a României se află un manuscris rar, din prima
jumătate a secolului al XVIII-iea. Este o diplomă emisă de Marele Maestru al Ordinului Constantinian al
Sfântului Gheorghe, Ioan al IX-iea Antonius I, la Ratisbona (Regensburg), în ziua Sfântului Gheorghe, la
23 aprilie 1722 (BNR, Mss. Inv. 17.201). Destinatarul diplomei era Ludovic de Bellevaux-Schănthal.
Pe spatele copertei este pictată stema emitentului, la care ne vom opri mai jos. Pe pagina 1 Marele
Maestru îşi înşiră, la începutul textului, nenumăratele sale titluri „bizantine": Flavius, Angelus, Comnenus,
Lascaris, Paleologus - apoi titulatura după posesiunile din Orient - „duce" al Epirului, Larissei, Mesiei, al
Tesalonicului, Macedoniei, „principe" al Peloponezului, al Moldovei (!), Corintului, Tebei, Atenei,
Epidaurului, Ciliciei, Valahiei (!), şi, „prin dreptul sângelui", Mare Maestru al Supremului Ordin Angelic al
Miliţiei Aurite (Poleite) Constantinopolitane, Cavaler Heraclian al Sfântului Gheorghe, descendent din
neamul auguştilor împăraţi romani ai (gintei) Flaviilor (!), urmaş şi moştenitor „legitim" al
Constantinopolului, „conte" al insulelor Cefaloniei, al Drivastei, Dyrrachium-ului etc.
Joannes Antonius conceda diploma lui Ludovic de Bellevaux sau „de Schonthal", pentru
meritele sale morale, înţelepciunea şi erudiţia puse în slujba Augustissimei Case de Austria. Erau evidenţiate
zelul, devotamentul şi fidelitatea cu care slujise interesele Imperiului. Marele Maestru ţine să precizeze că
această concesiune este făcută „matu propria", în virtutea „puterii regale ereditare asupra Imperiului de
Răsărit'', dar şi în virtutea privilegiului acordat şi întărit (înaintaşilor) de mai mulţi augustissimi împăraţi ai
Imperiului Roman: Frederic al Iii-lea - la Linz, pe 3 octombrie 1491; confirmat de Maximilian al Ii-lea - la
Ratisbona (Regensburg), la 13 august 1576; de Ferdinand al Ii-lea - pe data de 3 noiembrie 1530; de Leopold
I - la Viena, în 25 iunie 1671, ca şi de împăratul în funcţie, Carol al VI-lea, în aprilie 1720.
În virtutea tuturor acestor „drepturi", Joannes Antonius îl „creează" cu propria mână şi îi decernează
spada de „Cavaler Aurit (poleit)" sau Soldat al Sfântului Imperiu de Răsărit (Bizantin), cu titlul şi demnitatea
perpetuă de „Cavaler".
Ca semn suprem al bunăvoinţei sale, Ludovic de Bellevaux şi urmaşii lui legitimi, primii născuţi
băieţi - iar, în lipsa lor, fetele - primeau prin diploma conferită o feudă în ... Ramilla din „ducatul nostru
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Epyr", cu toate drepturile ce decurgeau de aici - posesie, jurisdicţie etc. - garantate de donator cu condiţia ...
„sed in throno nostro Imperiali pacifici sederemus"; mai promitea o a doua proprietate în cazul doritei (dar
ipoteticei) „stăpâniri liniştite" şi-i garanta recunoaşterea posesiunii din Epir din partea urmaşilor lui, cu
condiţia depunerii jurământului de :fidelitate, de el şi de urmaşii lui. Îl asigura de respectarea demnităţii de
Cavaler Aurit, şi a însemnelor Cavaleriei, împodobite cu aur şi argint. Se mai face aluzie în diplomă la faptul
că, deopotrivă cu ceilalţi Cavaleri din Miliţie, a prezentat dovada nobilităţii sale prin câte patru generaţii de
înaintaşi paterni şi materni, după cum cereau Statutele.
Pentru ca înălţarea să fie completă, având acum noua demnitatea de Cavaler şi ,,Dominus" al feudei
din Ramilla, pentru că Marele Maestru avusese sub ochi „documentum Gentilitia Familiae tuae de
Bellevaux'', îi aprobă şi confirmă stema personală, augumentând-o cu cea a feudei din Ramilla - care urma
să-i transforme scutul, împărţindu-l în patru partiţiuni.
Este descrisă stema de Bellevaux şi cea a noii posesiuni din Ramilla. Stema de Bellvaux: în câmp de
argint, trei macle roşii (mâcle - romb deschis), dispuse 2/1, vârfuite de căte o „merulettă" (pasăre mică fără
cioc şi picioare). Stema Ramillei, nou conferită ue Marele Maestru era: zbor deschis, cu semilună culcată,
ambele de aur, în câmp de azur (in Campa argenteo, tres Rhombi plintot: , tribus pullis merulettis operti
[. ..]Terra de Ramilla, Alam auream cum lunii byzantina, pariter aurea in campa coelesti).
Aspectul noii steme, pictată pe pagina 7, avea următoarea înfăţişare: scartelat, în 1 şi 4 stema
Bellevaux, în 2 şi 3 stema Ramillei. Scutul, la fel ca toate cele ale Cavalerilor Auriţi (Tibi, hujus modi
Equitibus auratis, aurea sueta Galeam redimire corona, supra quam exsurgat praefata ala et luna,
Rhombus et meruletta ex tui gentilitiis) este surmontat de o cască de cavaler, cu bordurile aurite şi colan de
aur, încoronată de coroană de aur cu trei fleuroane, din care iese în cimier „zborul" purtând la mijloc
semiluna culcată, surmontată de o maclă vârfuită de merulettă; lambrechini de argint cu roşu şi de aur cu
azur; scutul este susţinut de câte un ogar alb ridicat, cel din dreapta - cu zgarda azurie, cel din stânga - cu
zgardă roşie (foto 1). Compoziţia este frumoasă şi echilibrată, corectă din punct de vedere heraldic. Lipseşte,
însă, orice semn care să indice, prin stemă, apartenenţa beneficiarului la faimoasa Miliţie Constantiniană nici crucea roşie, nici hrismonul şi nici de lanţul cu medalionul al Sfântului Gheorghe. Coiful de cavaler,
menţionat mai sus, nu este cu nimic deosebit de casca de nobil utilizată pe orice stemă, iar coroana este, şi ea,
doar o coroană de nobil german (Retratos de la Historia/ Escala nobiliaria alemana).
Ca şi alte documente de acest fel, diploma îi conferea noului „Dominus" de Ramilla şi urmaşilor lui,
dreptul de a se bucura şi a-şi utiliza stema: pe scut, baniere, arme, sigilii, obiecte personale, documente,
clădiri etc., în lupte sau oriunde dorinţa şi interesele le-o cereau, pe întreg teritoriul Sacrului Imperiu Roman.
Spre sfârşit îi aminteşte lui de Bellevaux că i-a jurat credinţă lui şi descendenţilor Sacrului Imperiu
Occidental şi Imperiului său Romano-Bizantin. Ca un adevărat Cavaler va trebui să apere cu orice preţ, chiar
cu riscul persoanei sale, Biserica - „Eclesias, Res sacra, Religione", orfanii, văduvele, persoanele aflate sub
tutelă, bolnavii şi pe cei nevoiaşi. Documentul este semnat la sfârşit, pe ultima pagină, după menţionarea
locului şi datei emiterii: ,Joafies Ant(oni)us P.P. (Principe) M. M. (Magnus Magisterius)" şi de un
reprezentant al principelui, „M. Holleber", fiind meţionat şi numărul la care a fost trecut în registrul
Ordinului, ,,Registr: lib.ifol. 401".
Diploma este legată în catifea roşie-bordeaux, uşor decolorată (25/19,5 cm.), cu un semn de mătase
galben-negru şi are atârnat de un şnur împletit auriu cu roşu, un sigiliul mare de ceară roşie, protejat într-o
capsulă de metal galben (fără capac). Sigiliul are imprimată o stemă similară cu cea pictată pe reversul
coperţii şi o legendă pe două rânduri, care-i preia titlurile enunţate la începutul diplomei.
Desigur, ar fi fost interesant de aflat cine a fost beneficiarul acestei diplome şi al feudei din Ramilla,
prin ce merite deosebite şi-a dovedit excelenţa şi vitejia întru apărarea adevăratei credinţe catolice. Eforturile
autorului au rămas, parţial, fără răspuns. Firesc, s-a pornit de la numele beneficiarului şi de la faptul că i se
cunoştea stema familiei. În Armorialele la care am avut acces, numele Bellevaux apare ca particulă atestând
locul natal sau, eventual, una din posesiunile vreunui descendent al unei familii.
Există mai multe localităţi purtând acest nume, în Franţa, Elveţia şi Belgia. Filologii explică această
coincidenţă prin originea latină a numelui, care trimite la o privelişte, o „vale frumoasă" - bella valis - care a
dat bella valle, belle vatee. În regiunea France-Comte există o comună cu acest nume, în Haute-Sâone,
arondismentul Vesoul. Este cunoscută, din documente, existenţa unei mănăstiri cisterciene fondată în
secolul al Xii-lea, imediat după reforma gregoriană, în 1119. Pentru crearea domeniului mănăstiresc s-au
unit eforturile seniorilor locali: de Cirey, de Chambornay, de la Roche, du Traves, de Montfaucon, de
Rougemont - dar nici unul „de Bellevaux" (Locatelli 1987 2-5).
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În Armorialul Rietstap există o stema Bellevaux, care este descrisă astfel: ,,D'azur a la bande d'or
chargee de trois roses de gueules et câtoyee de dix billettes du meme; cinq en chef - 2 e3 - et cinq en pointe
- 3 et 2. Cimier, un demi vol d'azur charge de la bande de l'ecu". (Rietstap 1926). Deci nu poate fi vorba de
cavalerul beneficiar al diplomei a cărui stemă este diferită.
În Franţa am întâlnit - pentru secolul al XVIII-lea - mai mulţi purtători ai particulei de Bellevaux,
descendenţi ai unor familii diferite. Un Claude de Bonnet de Bellevaux, născut la Caon în 1717, fiul lui
Francois de Bonnay de Bellevaux, intrat în 1736 în garda călare a regelui Ludovic al XV-lea, avansând apoi
din grad în grad - căpitan, port stindard, brigadier, mareşal de câmp, în fine, maestru de câmp, titlu cu care
se retrage în 1776 (Gillant 1908 147). Or, Ludovic de Bellevaux distins în 1722 cu gradul de cavaler era,
probabil, o persoană matură la această dată, nu un copil de cinci ani.
Un reprezentant al familiei Bovier de Bellevaux, Louis Charles, se afla în garda de corp a regelui
Ludovic al XVI-iea (Bodinier 2005 640). Un conte de Bellevaux este amintit în legătură cu familia marchizei
de Pompadour. Soţul ei, Charles-Guillome Borromee Le Normant d'Etiolles, după moartea marchizei, a mai
avut două căsătorii şi numeroase aventuri. Dintr-o astfel de legătură nelegitimă, cu o doamnă d'Arcambal, i
s-au născut două fiice. Dorind să le dea un statut legitim, se zice că l-ar fi determinat să le recunoască, a prix
d'or, pe un tânăr din familia du Cresne de Chigy, pe care unii îl numeau conte de Bellevaux, după ce l-a
căsătorit cu o tânără care a consimţit la acest aranjament (Caraman 1901 65). Beneficiarul diplomei însă nu
avea titlul de conte.
În genealogia familiei du Crest este semnalat un Lazar du Crest de Chigny, baron de Bellevaux, care
avea un frate, Francois-Louis, ambii fiii lui Charles-Francois, senior de Chigy, Montfou, Mulot etc, jandarm
în garda regelui, recunoscut ca nobil la 7 mai 1700. Stema lor (de azur cu trei benzi de aur, capul de argint
încărcat cu un leu născând, roşu) nu corespunde, însă, stemei descrise în diplomă (Caraman 1901109, 66).
În arhivele Bastiliei din secolul al XVIII-lea este semnalat un alt pitoresc purtător al acestui nume,
amestecat într-un complot şi dovedit prin prezenţa unei scrisori cifrate. Cancelarul Franţei, Daniel-Frarn;ois
Voisin (Dictionnaire Genealogique 1757 473), schimba informaţii, în 1714, cu locotenentul general al poliţiei
Marc-Rene conte d'Argenson, privind acest personaj ,,Bellevaux [. ..] s'apellait aussi Monjardin [. ..] cet
homme est tres odieux a safamille etil a ete toujours insupportable a ses maîtres; il convient meme qu'il
n 'a au cu ne ressource pour subsister [. ..] je pense que M. le chancelier ne jug era a propos de le rendre libre
qu'a la condition qu'il sortira du royaume, ou il ne pourrait etre qu'a charge au public et subsister par des
moyens criminels." (Ravaisson Mollien 1866-1904 89). Nici acest personaj, care dădea dureri de cap înalţilor
oficiali ai lui Ludovic al XIV-iea, nu pare a fi beneficiarul diplomei.
Negăsind nici o apropiere în Franţa, cercetările s-au îndreptat spre Belgia. În Dicţionarul numelor şi
al locurilor din Walonia se află această menţiune: Bellevaux, în germană Schonental, Schontal - vale
frumoasă. A fost domeniu al abaţiei Stavelot. Principatul Stavelot-Malmedy (Gysseling 1965 1226) a făcut
parte din Imperiul Romano-German, fiind condus, din secolul al X-lea, de principi din familia de
Luxembourg, care aveau jurisdicţia politică şi religioasă.
În secolul al VII-iea, Bellevaux forma o unitate teritorială împreună cu Ligneuville şi Pont. În secolul
al IX-iea, malul stâng al râului Embleve, care străbate zona, a trecut la Ducatul de Luxembourg, iar în secolul
al X-lea abaţii - care erau iniţial comandori laici (în secolele IX-X), iar mai târziu aveau rang de principi,
erau conducători ai stăreţiilor „gemene" de la Stavelot şi Malmedy. Ei au creat senioria Bellevaux. (Jespers
2005 132). Se pare că au format acest domeniu cu scopul de a atrage sau de a răsplăti serviciile unui personaj
din zonă şi pentru a-l avea aliat.
Au apărut, astfel, seniorii din Bellevaux, care au avut un rol important în această mică enclavă
valonă, străjuită de stâncile Wulfibertus (Wolfsbusch), şi râul Embleve, mai ales în secolul al XV-lea, când au
ocupat funcţia de „mayeurs" în Stavelot şi Malmedy sau de şefi militari - „podesta" ai principelui-abate.
Informaţiile despre ei sunt puţine, regiunea fiind adesea teatrul unor confruntări, provocate, mai ales, de
puternicele case domnitoare ale Franţei şi ale Austriei, care-şi disputau întietatea.
După un vechi manuscris din secolul al X-lea, se pare că primul Bellevaux cunoscut a fost Georges,
creat Cavaler de Othon cel Mare în anul 935. În secolul al XV-iea sunt semnalaţi Erante de Belle-Voeiz - care
îndeplinea funcţia de „maieur" (primar rural) la Stavelot şi de podesta - între 1413-1414; un Wamier de
Bellevaux era comandant militar al zonei în 1429 şi 1436, iar un Geoffroid de Bellevaux era maieur la
Malmedy în 1450 (Bastin 1924 41).
Timp de două secole, senioria familiei de Bellevaux a suferit partaje repetate, astfel încât, în secolul
al XVIII-lea, membrii ei au sărăcit, fiind reduşi la statutul sătenilor de rând, nemaistăpânind decât o mică
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din fosta seniorie, între un pod şi malul râului Ambleve. Din păcate, multe documente care puteau
genealogia lor s-au pierdut, după incendierea abaţiilor de la Malmedy şi Stavelot, în anul 1689, de
generalul lui Ludovic al XIV-iea, Nicolas de Catinat.
Se pare că o ramură a familiei se stabilise în Franţa - probabil în perioada războaielor care au
confruntat Spania, Franţa, Austria şi unele state germane. Această ramură a prosperat în Franţa, de unde o
contesă Bellevaux d'Arimont, căsătorită Veigny, a venit de la Paris în 1864, dăruind bisericii din Bellevaux o
lămuri

preţioasă candelă.

Abatele Joseph Bastin, originar din zonă, a studiat în amănunt istoria locurilor natale, descriind, în
una din lucrările publicate în 1924 (Bastin 1924 42), stema seniorilor de Bellevaux: "Leur blason, dont il
reste des traces dans l'eglise et au cimetiere de Bellevaux, portait trois merlettes sans becs et sans pattes,
assis dans trois carreaux." (de fapt, heraldic, „merlette" desemnează o pasăre fără cioc şi fără labe).
În Armorialele moderne stema veche Bellevaux este atribuită familiei d'Arimont (foto 2, 3):
„d'argent a trois mâcles de gueules, surmontees chaqune d'une merlette de sabie". În limbajul heraldic
merletele reprezintă duşmanii învinşi pe câmpul de luptă sau rănile primite; ca figură heraldică este foarte
răspândită în Flandra, Brabant, Zeelanda, în Europa de N-E, leagănul heraldicii (Pastoureau 1993 151);
maclele - romburile deschise, ar reprezenta armurile dobândite de la duşman, pe câmpul de luptă; fac parte
dintre figurile secundare care se utilizau mai mult cu rol grafic, în brisuri sau semănate (Pastoureau 1993
166-167; Foulques-Delanos 1816)
O stemă cunoscută Bellevaux, atribuită unei doamne d'Arimont este scutul de alianţă Alardd'Arimont din secolul al XVII-lea, ce se poate vedea şi azi la o „fermă" d'Arimont din Malmedy, deasupra uşii
de intrare (Patrimoine 1985 805). Stema d'Arimont îi aparţinea Mariei-Helene-Therese, fiica
burgmeisterului din Malmedy, Jean-Giles d'Arimont, care trăia aici prin 1773 (Riddere 1957 387) (foto 4). Nu
ştim care a fost motivul preluării stemei Bellevaux, deoarece, în genealogia familiei d'Arimont am întâlnit o
singură înrudire între cele două familii: Godeffroid d'Arimont - fiul lui Lynar şi Godeffroid de Bellevaux se
căsătoreau, în intervalul 1556-1578, cu două surori, fiicele unui Johan Gille de Boussiere, devenind, astfel,
cumnaţi (Riddere 1957 401). Este posibil ca ramura valonă Bellevaux să nu fi supravieţuit, în urma sărăcirii şi
să fi cedat numele, odată cu rămăşiţele fostei seniorii, familiei cu care se înrudiseră cândva.
Pe de altă parte, în principatul de Luxemburg exista o familie a seniorilor de Schoendall-d'Arimont,
care aveau drept „cri de guerre" (deviza), „Spanheim". În principatul Stavelot exista un Chateau d'Arimont,
moştenit de la un Agnant de Spanheim, care le-a transmis numele, adăugându-şi, mai târziu, titlul de conte
ereditar, în virtutea patentei din 24 aprilie 1779, care le consfinţea dreptul de a purta acest titlu, în Franţa
(Saint-Alais 1833 291). Conţii de Spanheim, semnalaţi din secolul al IX-lea (un Georges conte de Spanheim,
mort în 952, a fost înhumat în biserica parohială din Malmedy), au avut, între senioriile lor, şi pe cea
d'Arimont, a unei ramuri cadette. Din 1610 aceştia se mutaseră în Franţa, iar în secolul al XIX-lea purtau
numele de Schonendall sau Schonthal d'Arimont. Am putea spune că familia d'Arimont făcea legătura dintre
Bellevaux şi Sconthal (Michaud şi Michaud 1849 419).
Date care să-l privească direct pe Ludovic de Bellevaux-Schănthal nu am găsit. Posibil să fi fost un
mercenar valon care luptase în timpul războiului de succesiune pentru tronul Spaniei sau în trupele lui
Eugeniu de Savoia, contra turcilor şi care a primit graţia „Marelui Maestru" al Ordinului Constantinian
pentru cine ştie ce motive.
Stema acestui Joannes al IX-lea Antonius I Flavius, Comnenus etc. este pictată pe reversul primei
file a diplomei şi reluată pe sigiliul de ceară din capsula metalică, ce autentifică documentul. Scutul are şase
partiţiuni: 1 - cruce de aur cantonată de patru brichete de aur adosate, broşând pe roşu - stema Imperiului
Bizantin (Dallegio şi D'Alessio 1961 321-322) sau a Paleologilor; 2. - cruce de aur broşând pe roşu - Epir ?; 3.
două mâini de carnaţie, îmbrăcate în roşu, ţinând o coroană imperială din care atârnă două fanoane, pe azur
- Comnenii; 4. - personaj îngenunchiat pe un monticol natural, îmbrăcat în alb, cu braţul senestro de
carnaţie întins spre braţul Divin îmbrăcat în roşu, ce iese dintr-un nor din cantonul dextru, întinzându-i o
palmă de aur, totul broşând pe argint - Angelos; 5. - două coroane încoronate al'antique, de aur, dispuse în
fascie mediană, plutind peste un lambei roşu cu dinţi de azur, totul pe argint - atribuite Comnenilor sau
împăratului Manuel Paleologul (Iftimi 2010 607); 6. acvilă bicefală de aur, cu capetele încoronate a l'antique,
cu zbor deschis, broşând pe roşu - Comnenii (Reitstap 1926); peste tot, scut roşu purtând o acvilă bicefală de
aur, cu capetele încoronate al'antique, cu un ecuson pe piept (trebuia să fie roşu, dar nu e figurat) în care se
află un soare de aur; între capetele acvilei pluteşte o coroană imperială din care ies două fanoane - Lascaris
(Reistap 1926). Scutul este încoronat cu coroana de Mare Maestru al Ordinului Constantinian (foto 5), aşa
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cum se poate vedea în gravura care-l înfăţişează în costumul Ordinului (foto 6) şi este înconjurat de colanul
Ordinului, format din zece medalioane emailate de azur, purtând hrismonul flancat de a şi w, de aur; la
mijloc - un medalion de azur purtând cruce cu capetele în fleur-de-lys, emailată roşu, cu bordură de aur;
medalionul e înconjurat de coroană de aur din laur şi stejar, de care atârnă însemnul de aur - Sf. Gheorghe
asuprind balaurul. Scutul este aşezat pe pieptul unei acvile bicefale de aur, cu zbor deschis, ţinând spada de
aur, în dextra, iar globul de azur cu aur şi sceptrul, în senestra; între cele două capete ale acvilei, încoronate
cu aur, pluteşte coroana imperială, de sub care iese crucea roşie a Ordinului, flancată de fanoanele coroanei.
Totul sub mantia azurie dublată cu hermină a Ordinului, deasupra căreia doi putti ţin, cu o mână o coroană
de laur şi cu cealaltă mână, câte o palmă de aur; alţi doi putti ţin, cu câte o mână, colţurile mantiei şi crengi
de aur cu fructe roşii, în cealaltă. O compoziţie cu adevărat imperială (foto 7).
Cine putea fi acest somptuos personaj care, după titluri şi scut, părea a avea un sânge cel puţin la fel
de albastru, ca şi mantia stemei?! Numele acestui Mare Maestru a fost amintit, în treacăt, de heraldistul
Jean-Nicolas Mănescu, drept fals pretendent bizantin, „probabil o creatură a principelui Eugeniu de Savoia
[. ..]din 1724fusese demascat ca impostor şi nevoit să reintre în neant..", fără a da şi alte amănunte despre el
(Mănescu

1997 321, 322).
În 1731, se ştia că o familie, „di Anzeli", stabilită prin 1460 la Drivasta, în Dalmaţia, îi serviseră pe

veneţieni,

atât împotriva lui Skanderbeg (deşi erau rude prin alianţă), cât şi împotriva turcilor şi că, după
ocuparea Drivastei de către turci, au fugit la Veneţia săraci, primind aici o mică pensie.
Abia din acest moment au început să-şi clameze descendenţa imperială, intitulându-se prinţi de
Chaonia, Cilicia, Thessalia, Ahaia, Macedonia şi ... Moldova, duci de Durazzo şi conţi de Drivasta. Persoana
care şi-a arogat aceste titluri a fost arhidiaconul de Drivasta (cine s-ar fi îndoit de cuvântul unui preot?!), care
a „decernat" titlurile de prinţ de Durazzo unuia dintre fraţii săi care era preot într-un sat din dioceza Padovei,
pe cel de prinţ de Achaia altui frate, tot preot şi el, iar pe cel de prinţ de Cilicia unui nepot. Un „Jerome
Anzeli" s-a intitulat căpitan al Sfântului Scaun, în 1559 - în virtutea faptului că avusese comanda unei trupe
papale -, tot el fiind cel care şi-a luat pentru prima oară titlul de Mare Maestru al Ordinului Constantinian.
(Moresi 1731 347). Primele statute au fost publicate la Veneţia în 1576 de Francesco Sansovino, care se
autointitula Locotenent General al Ordinului. Profesorul Andrei Pippidi presupune că ideea creării Ordinului
i-a fi aparţinut lui Heraklios Basilikos, pretinsă rudă a lui Despot Vodă, care-şi clama descendenţa dintr-o
„Despina Traiana", de aici pretenţiile asupra provinciilor româneşti, adăugată celei a Angelilor ce stăpâniseră
cândva, în secolul al XIV-iea, Vlahia Thessaliei (Pippidi 1994 111-114).
Cel care inventase acest Ordin era o persoană învăţată (poate era chiar arhidiaconul de Drivasta),
deoarece adusese ca „argumente" o serie de texte vechi, între care scrierile episcopului Euscbius, biograful lui
Constantin cel Mare. În Vita Constantirzi se relatează viziunile împăratului privind semnul crucii, care i-a
adus victoria de la Pons Milvius din 312 (foto 8, 9) şi faptul că a pus crucea pe Labarum-ul descris de poetul
Prudentius: „[ ... ] purpureum gemmanti textus in auro signabat Labarum: clipeorum insigrzia Christus
scripserat ardebat summis Crux addita Cristis". Garda Labarum-ului, compusă din cincizeci de soldaţi
eminenţi ar fi creat Ordinul Constantinian (Angeli şi Giacchieri 1841 6, Filitti 1919 34-36).
Se mai ştia că această familie, Anzeli, se înrudea cu cea a feudalilor Span din Drivasta, rude
colaterale ale unor familii bizantine. În secolul al XV-lea, Alessio Span (1442-1495) se declara descendent al
familiei imperiale bizantine, descendenţă acceptată de istoricii unor familii din Epir - comiţii Musachi de
Vallona din secolul al XIV-iea (Stavrides 2001), care-l considerau urmaşul colateral al unuia din împăraţii
Theodosius (nu se preciza care din ei).
Andrea Angelos Comnen - unul din ultimii aşa zişi descendenţi ai acestei familii - a compus o
Constitutio Ordinis Constantiniani Equestri, aflată în manuscris la Biblioteca Marciana din Veneţia, în
care-şi prezintă ascendenţa din împăratul Alexios al Iii-lea Angelos (1195-1203), evident, fără a anexa
documente justificative. El prezenta următoarea descendenţă a lui Alexios al Iii-lea: Alexis Andreas
Postumul (d. 1260) - Michael Angelos (d. 1318) - Andreas Angelos (d. 1366) - Mihail Angelos (d. 1465).
Mihail ar fi avut două soţii: Agneta - sora mamei lui Skanderbeg, cu care l-a avut pe Andrea Angelos şi Elena
Span din Drivasta, cu care l-a avut pe Alessio Span (nu se precizează de ce purta numele mamei?!). Deci
reieşea că autorul Constituţiei avea şi înrudiri colaterale în familia imperială, prin Spani (Stavrides 2001 228,
229). Povestea era frumos ticluită şi impresionase, căci ecourile căderii Bizanţului erau vii în vestul Europei,
mai ales de când începuse să se simtă presiunea înaintării spre Apus a otomanilor
În ideea de a-şi apropia un astfel de ordin „secular", util în lupta cu turcii, papa Iulius al Iii-lea
(1550-1555) a emis o „brevis" - Quod Alias - în favoarea „prinţilor de Thessalia" Jerome (Ieronim) şi Andrea
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Angelos, şi a Ordinului Constantinian (Foto 10). Este cel mai vechi document autentic, ieşit dintr-o cancelarie
serioasă, ce aminteşte de acest Ordin, fiind păstrat în arhivele Vaticanului (Zeninger 1955 246).
Cum starea financiară a „prinţilor" Angeli nu se îmbunătăţise, iar pensia primită de la veneţieni era
neîndestulătoare, au vândut demnitatea de Marea Maestru al Ordinului Constantinian, ordin „de familie", în
1623. Beneficiarul a fost bogatul prinţ de Avellino, Francesco Marin Caracciolo (1631-11674), care voia,
probabil, să-l adauge Lânei de Aur, pe care o dobândise deja. El a reuşit să obţină recunoaşterea acestei
demnităţi, de la papa Urban al VIII-lea (1623-1644), la 23 noiembrie 1623 - la numai o lună după ce fusese
ales de Conclav. Suveranul Pontif dorea să-şi ţină aproape principii catolici în războaiele cu protestanţii, care
nu se mai terminau. În virtutea acestei recunoaşteri, prinţul Caracciolo a pus să fie tipărite primele Statute
ale Ordinului Constantinian, dar la scurt timp a murit şi demnitatea de Mare Maestru s-a întors la familia
Angeli.
În lipsa unui urmaş, Giovanni Andrea II Angelos a vândut-o definitiv, în 1699, împreună cu toate
„drepturile" asupra Imperiului de Răsărit, ducelui de Parma şi Piacenza, Francesco Farnese (1678-1727),
conducător abil şi ambiţios (foto 6). După obţinerea recunoaşterii Ordinului Constantinian ca ordin ereditar
al familiei Farnese, din partea papei Inocenţiu al Xii-lea prin bulla Sincerae Fidei, ducele a elaborat Statute
noi (Foto 12).
Ordinul Constantinian devenea, astfel, dintr-o ficţiune, o realitate multiplu confirmată de autorităţi
de necontestat. Pe data de 27 mai 1718, papa Clement al Xi-lea a pus Ordinul Constantinian sub protecţia
Sfântului Scaun, prin bulla Militantis Ecclesiae, ordinul devenind religios şi militar. (Zeninger 1955 247). În
1700 avusese loc învestitura solemnă a ducelui, ca Mare Maestru al Ordinului Constantinian, la sediul noului
Priorat, în biserica Santa Maria della Steccata din Parma. Şi, pentru a demonstra că-şi luase rolul în serios,
Francesco Farnese a creat un Regiment Constantinian, între 1716-1718, în urma unui acord cu Veneţia, aflată
atunci în război cu turcii. S-a lansat chemarea la luptă pentru o nouă „cruciadă", adresându-se în special
cavalerilor Ordinului. (foto 13). „Performanţele" regimentului au fost, însă, de-a dreptul penibile. Format din
recruţi neinstruiţi, mercenari şi aventurieri, în momentul apropierii de zona de operaţiuni din Dalmaţia era
aproape decimat de boli şi descompletat din cauza dezertărilor (Regiment Constantinien digit.).
Cum nu avea urmaşi, iar ultimul fratele, Antonio, nu dădea semne că ar dori să se căsătorească,
Francesco Farnese a dispus - în acord cu Sfântul Scaun - ca Marea Magistratură să treacă la fiul nepoatei
lor, Elisabeta, infantele Don Carlos. Avusese înţelepciunea s-o căsătorească pe Elisabeta Farnese cu Filip al
V-lea al Spaniei, pentru a-şi asigura alianţa Bourbonilor, dar trebuia să suporte costisitoarea întreţinere a
trupelor conduse de prinţul Eugeniu de Savoia, deşi se declarase neutru în disputa dintre Habsburgi şi
Bourboni. După dispariţia ultimului duce Farnese, Antonio (1679-1731), căsătorit târziu şi mort fără
descendenţă, Marea Magistratura va fi trecută infantelui Don Carlos, devenit mai târziu împăratul Carol al
VI-lea al Sfântului Imperiu. În 1736, ducatul de Parma, moştenitorul legal al Ordinului, a fost ocupat de
Austria şi transformat în fief al ei. Marea Magistratură a devenit austriacă, deşi Bourbonii din Napoli n-au
renunţat niciodată la aceasta, mai ales că arhiva Ordinului fusese transportată acolo de Carol al VI-lea, din
vremea când era Carol al Iii-lea rege al Celor două Sicilii şi Mare Maestru al Ordinului. De aici a pornit
disputa dintre cele două case dinastice, accentuată la începutul secolului al XIX-lea de pretenţia Mariei-Luiza
de Austria - în postura de ducesă de Parma - care şi-a arogat Marea Magistratură a Ordinului.
Discuţiile asupra „dreptului" privind Marea Magistratură au tăcut să curgă râuri de cerneală şi de
elocinţă juridică, până în zilele noastre şi să existe cel puţin două Ordine Constantiniene - acceptate ca atare
de cca. 200 de ani - căci şi-au mai descoperit „drepturi" şi alţi „descendenţi imperiali" prin Răsăritul
Europei.
Dacă Francesco Farnese era Mare Maestru din 1700 - data învestiturii solemne - până în 1727 când
a murit, cum se putea ca un alt Mare Maestru să elibereze diplome şi să confere steme? Cine putea fi acest
Joannes IX Antonius I, misterios descendent al împăraţilor bizantini care-i sfida autoritatea?
Istorici serioşi au afirmat, chiar înainte de secolul al XVII-lea că înşişi „prinţii" Angeli din Drivasta
erau impostori, aşa cum demonstra istoricul francez Charles du Fresne sieur du Cange (du Cange 1680 220).
La începutul secolului al XVIII-iea, marchizul Francesco Scipione Maffei demascase chiar „fabula" (foto 14)
existenţei Ordinului Constantinian (Maffei 1712 1714), demonstrând cu argumente demne de luat în
consideraţe că ordinele cavalereşti au apărut abia în timpul Cruciadelor, nicidecum în vremea lui Constantin
cel Mare, oricât de eroică şi pioasă era povestea (foto 15).
Cum Sfântul Scaun apucase să emită acte de confirmare încă din 1550 şi să „legitimeze" Marii
Maeştri de Parma, situaţia, mai ales a ducelui Francesco, devenea delicată, risca să ajungă de râsul Europei.
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El a intervenit pe lângă Congregaţia Indexului de la Vatican, să condamne scrierea marchizului Maffei, care a
fost interzisă în 1714 (Zeninger 1955 246). Nici nu se stinseseră bine polemicile iscate de Fabula lui Maffei care demonstrase falsitatea documentelor pe care se baza „legitimitatea" ducelui Francesco Farnese -, că o
nouă provocare venea să-i pună la îndoială calitatea de Mare Maestru.
În 1721 se tipărea, la Ratisbona (Regensburg), PRIVILEGIA quibus serenissima gens
PAIAEOLOGORUM, quae Tot retro seculis Orienti dederat Imperatores, exciso Bizantio atque eversa
Graecorum Monarchia, a divertis Romanorum Imperatoribus ornata est; quorum exemplumfide publica
firmatum unicus ejus Prosapiae superstes JO ANTONIUS FLAVIUS ANGELUS COMNENUS
LASCARIS PALEOLOGUS qui recta linea ab Emanuele II. Imperatore descendit, ad perpetuam rei
memoriam in Tablino S. Rom. Imp. Liberae Reipublicae Ratisponensis asservantum exhibuit. Adjecta est in
calce operis GENEALOGIA PAIAEOLOGORUM. Omnia nune primum typis mandata (foto 16). O
tipăritură de numai 22 de pagini.
Titlul vorbea de la sine, Joannes Antonius se declara unicul descendent direct al străvechii stirpe a
Paleologilor, din însuşi împăratul Manuel al Ii-lea Paleologu!. În susţinerea acestor pretenţii el anexa mai
multe „dovezi".
Un document de la Frederic al Iii-lea, emis la Linz, în octombrie 1491 în favoarea unui conte
Aloysius „Blancus" Paleologus (Pippidi 1994 113), stăpân al Epidaurului şi al Corintului - căruia îi autentifica
o stufoasă genealogie. I se recunoaştea Marea Magistratură a Ordinului Constantinian, după exemplul
Suveranilor Pontifi Calixt al Iii-lea, Pius al Ii-lea, Sixtus al IV-lea şi lnocenţiu al VIIl-lea (între 1455-1492!); i
se mai acordau drepturile de a conceda feude, de a crea baroni şi conţi ai Imperiului, de a promova şi
confirma licenţele doctorilor în drept, medicină, filosofie, bacalaureaţilor de la Gimnaziile din Freiburg,
Patavia, Praga etc., notarilor publici şi judecătorilor şi de a acorda distincţii de orice fel poeţilor, autorilor etc.
Privilegiile sunt concedate şi urmaşilor acestui Aloysius, „strămoşul" lui Joannes Antonius. La sfârşitul
documentului, un notar - Andrea Tanzius şi un secretar al Arhivelor secrete Capitoline ale Poporului Roman
- Carolus Angelinus, ca şi martorii Julius Bubani şi Antonio Ravenante certificau autenticitatea copiei
eliberate „de verbo ad verbum'', pe data de 14 ianuarie 1711 (se deduce), la Roma.
Al doilea document, emis de împăratul Maximilian al Ii-lea, eliberat la 13 august 1576, la Ratisbona,
tot lui Aloysius „Blancus" (după 85 de ani, ceea ce însemna că beneficiarul era deja centenar!) îi conferea
titlul de conte palatin, îi reconfirma privilegiile primite anterior şi-i da dreptul de a legitima unii copii
rezultaţi din legături nelegitime şi a-i repudia pe alţii. Şi acest document se pretindea a fi o copie autentificată
de cei de mai sus, la aceeaşi dată, în acelaşi loc.
Al treilea document prezentat, era emis din Ratisbona la 3 noiembrie 1630, provenind de la
Ferdinand al Ii-lea, care reconfirma Marea Magistratură a Ordinului Constantinian lui Joannes Andreas
Angelus Flavius Comnenus, între altele principe al ... Moldovei! Documentul se pretindea o copie a
originalului aflat în Arhiva Imperială şi era eliberat la 24 ianuarie 1719, de arhivarul registrator Johann
Germanus Nolden.
Al patrulea document emis de împăratul Leopold în 25 iunie 1671, la Viena, în favoarea lui Angelus
Maria Flavius Comnenus, principe al Macedoniei, conte de Drivasta şi Dyrrachium şi Mare Maestru îi
confirma vechile privilegii, deşi se arăta că predecesorul său, Giovanni Andrea I, renunţase la prerogativele
sale. Copia documentului era semnată de arhivarul Johannes Germanus Nolden, la Viena, în 24 ianuarie
1719.
Al cincilea document provenea din Cancelaria Aulică a împăratului Carol al VI-lea, ca rege al
Ungariei, emis la 5 aprilie 1720, la Viena, în favoarea lui Joannes Antonius, „patrician" roman, „vero ex
Constantinis Palaeologis, olim Orientis Imperatoribus, descendentis, originem clarissimam." (Privilegia
172112). Se amintea, în treacăt, de descendenţa beneficiarului din stirpea lui Aloysius Blancus Paleologus, de
privilegiile şi titlurile acordate de imperialii predecesori; se arăta că, după depunerea jurământului „seu
Homagium", al cărui text este consemnat în document şi în care beneficiarul îl recunoştea pe împărat ca
,,Dominus Dominus meus Clementissimus'', îi acorda pentru el şi urmaşi, indigenatul în Regatul Ungariei.
Documentul este „semnat" de o serie de principi palatini şi nobili unguri (între care baronul Georgius
Martonffy Transylvaniensis), pentru care dau mărturie, ca reprezentanţi al împăratului în Ungaria, contele
Nicolaus Illeshazy şi Ladislaus Hunyady. Dar documentul nu este semnat şi de împărat.
Al şaselea document era semnat de contele Paulus Cremona, de Petrus Paulus Eustachius şi de
Lucius Sabellus, ,,Almae Urbis Conservatores" - un fel de senatori ai Romei, care certifică genealogia lui
Joannes Antonius atestată de documente extrase din toate arhivele romane, după stabilirea familiei în
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Documentul este foarte lung, dificil de urmărit, cu reluari şi citări ale tuturor papilor şi
care ar fi autentificat certificate şi ar fi acordat privilegii (Privilegia 1721 14-19). Aproape la toţi
aşa zişii înaintaşi este menţionată în mod expres calitatea de Mare Maestru al Ordinului Constantinian cu
privilegiile ei „[ ... ] admitti faciendi Sanctissimio & Angelico Crucis ordine Equites sub titulo S. Georgii &
Regula S. Basilii Angelicos, Heraclianos & Constantinianos, cumfacultateferendi Crucem rubeam sericam
auro circumdatum in pectore & ad latus sinistrum cum Ense deaurato: gestandique Aquilam Imperialem
bicipitem, coronatum, auream,in campo rubro & una cum armis Insigniisque Domorum gentilitiis
inferendi [... ]."
Din acest atestat al nobililor romani aflăm că familia Angelilor mai era numită, la Roma, dell'Ales
(vulgariter dieri dell'Ales) şi că înaintaşii lui Joannes Antonius se stabiliseră în Augusta Praetoria (Aosta),
unde i se recunoscuse „Patriciatul", ca şi toate drepturile anterioare. Apare pentru prima oară, în acest
document, locul natal al familiei, ascendenţa directă a lui Joannes Antonius, fiul lui „Celsissimus vir Don
Franciscus" şi sunt recunoscuţi amândoi ca Patricieni având dreptul „in perpetuum libere possint in
Senatum venire, Sententiam dicere, Magistratus genere, sacerdotia obtinere, bona libera, atque immunia
habere, iisque immunitatibus, honoribus, gratiis & praerogativis uri, frui, fungi, potiri & gaudere, quibus
Cives, Nobiles, Proceres, Patritiisque Romani in ipsa urbe nati [... ] "(Privilegia 172117).
Pe ultima pagină a acestui document (Privilegia 1721 19) sunt invocate acte extrase dintr-o culegere
de documente cuprinzând decrete ale Consiliului Romei, din volumul anului 1649, ff. 109-110 şi din volumul
anului 1697, f. 107, unde s-ar fi aflat Diploma de confirmare a nobilităţii şi a apartenenţei la Patriciat a
acestui Don Francesco, tatăl lui Joannes Antoniu, ca şi: „stema est aquila biceps, Coronata Imperiali
Corona, in cujus corpore adest stemma Regium Diademate ornatum, spatiumque ipsus sex vanis
distinctum. I n quorum uno adest Aquila aurea biceps cum Corona Imperiali & sol in pectore Aquile, in
Campo purpureo; in alio apparet crux aurea in Campo rubeo; in alio adest divisio, seu Zona rubea cum
trius Sbarris coelestibus & supre istis, duae Corone Regales, aurae in Campa Argenteo; in alio Immago
Angeli porrigentis palmam homini genujlexo; in alio duo brachia purpurea manibus gestantia Diadema
Imperiale in Campo coelesti & denique in alio & ultimo adest Aquila aurea biceps coronata coronis aureis
in Campo purpureo & circiter totum, stemma Torques magni & Angelici Ordinis Constantiniani S. Georgii
[... ]". O stemă aproape identică celei a lui Joannes Antonius. Documentul acesta este autentificat de acelaşi
Andreas Tantius, în anul al 18-lea al pontificatului lui Clement al Xi-lea (1700-1721), adică 1718.
Următoarele două documente erau eliberate de vicarul general al catedralei episcopale din Aosta,
Renato Ribitel (scris greşit, Rebitel) - unul este scris în franceză, spre deosebire de celelalte. Primul este o
adeverinţă-certificat de botez a lui Joannes Antonius, fiul „Nobilului Senior" Frarn;ois Flavius Angelus etc. şi
a nobilei sale legitime soţii - Jacobea de Neiro, în ziua de 9 iunie 1678, naşii fiind Antoine Herera şi
Margarita Sesian, în parohia Perlo din dioceza Aosta; este trecută şi o genealogie a înaintaşilor copilului.
Actul poartă data de 28 sept. 1705.
Atestatul lui Ribitel este scris şi separat, pentru o mai bună percepţie textul fiind aşezat pe verticală:
,,BREVIS GENEALOGIA Ioannis Anton ii ex Caesarea & Imperiali Familia Flavia Angela Comnena Lascara
Palaeologa.
Emanuel II Imperator Graecorum Orientalium Asiae genuit Joaqnnem VIII, Constantinum XV
ultimum Imperatorem & Theodorum Fratres Germanos.
Theodorus genuit Emanuelem Petrum;
Emanuelei genuit Theodorum;
Theodorus genuit Joannem Theodorum;
Joannes Theodorus genuit Georgium;
Georgius genuit Demetrium;
Demetrius genuit Hieronymum;
Hieronymus genuit Hieronymum;
Hieronymus genuit Joannem Andream;
JoannesAndreas genuit Rochum Petrum;
Rochus genuit Franciscum;
Franciscus gen uit Joannem Antonium."
Toţi aceştia fuseseră, spune mărturia lui Ribitel, Mari Maeştri ai Ordinului Constantinian (Privilegia
172121).
împăraţilor
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În finalul acestei culegeri de mărturii, „camerariul" Senatului din oraşul imperial Liber Ratisbona îşi
punea sigiliul adeverind documentele enumerate mai sus.
Aşa cum era de aşteptat, ducele de Parma a hotărât să pună capăt cât mai repede acestei situaţii
supărătoare, bănuind o impostură de proporţii. Altfel, de ce nu se prezentase acest urmaş imperial, ultimilor
Angeli, pentru a prelua de la ei Marea Magistratură şi de ce nu se manifestase în momentul „înstrăinării"
Ordinului de familie?
Ducele Francesco Farnese l-a trimis pe unul din oamenii săi de încredere, Pier Paolo Guezzia, să facă
cercetări în zona Val d'Aosta pentru a lua urma insolentului personaj. Apoi l-a delegat pe strălucitul jurist şi
diplomat, marchizul Pier Luigi Dalla Rosa, să clarifice situaţia juridică, apărând legalitatea Ordinului
Constantinian, devenit din 1699 parmezan şi să restabilească onoarea ducelui.
Problema trebuie analizată în contextul epocii, în care conceptul de „onoare" era esenţial,
reprezentând în mod abstract un întreg complex de valori şi situaţii care defineau o persoană şi, mai ales,
modul în care aceasta era percepută de societate. Dalla Rosa era cea mai potrivită persoană, nu numai
datorită competenţei juridice şi abilităţii dobândite la masa tratativelor diplomatice, ci şi datorită tenacităţii
cu care a spulberat pas cu pas toate aşa zisele atestate, pentru a face lumină în această situaţie ambarasantă.
Cu atât mai mult cu cât era el însuşi trezorierul Ordinului Constantinian, a cărui Mare Cruce de Justiţie o
primise în octombrie 1718 (Lasagni 1999 vers.digit.).
Timp de mai multe luni Guezzia a cercetat toată regiunea din jurul Aostei şi a satului Perloz menţionat în actul de botez. Cu sprijinul autorităţilor locale a căutat şi a găsit martori demni de credinţă,
chiar rude apropiate ale „descendentului" împărătesc, care au depus mărturie în faţa judecătorilor locali şi au
răspuns la toate întrebările, găsindu-se răspunsuri pentru toate. Analizând toate aceste probe irefutabile,
Dalla Rosa a publicat în 1724, cu sprijinul ducelui de Parma, o carte care a spulberat Privilegiile falsului Mare
Maestru - La Falsita svelata contro a certo Giovannantonio che' vantasi de Flavj Angeli Commneni

Lascaris Palaeologo, nell'esame delia pretesa sua discendenza di maschio in maschio, da Emanuele II
Palaeologo lmperadore di Constantinopoli, Parma, Nella stamperia di S.A.S., MDCCXXIV (foto 17).
În prima parte a lucrării, Dalla Rosa analizează documentele imperiale - diplome şi atestate aduse
ca probă, arătând greşelile grosolane, substituţiile de nume, „confuzia" intenţionată a prenumelor în arborii
genealogici şi falsurile recunoscute deja de istorici. El mai arată că s-au adus ca „argumente" şi unele
documente autentice, care, însă, nu-l priveau de fel pe cel încriminat decât, poate, în măsura în care încerca
să apropie numele ilustre din diplomele reale, de titlurile pe care şi le însuşise el, fraudulos. Dalla Rosa
remarca şi neconcordanţa între afirmaţiile falsificatorului şi conţinutul documentului, faptul ca unele nu erau
semnate de împărat şi formulările nu „garantau" obligativitatea enunţurilor (diploma de la Carol al VI-lea).
Falsificatorul se dă de gol şi când încurcă anii de domnie ai împăraţilor, pentru diferitele posesiuni (al ... - lea
an al domniei din ... ); în plus, Registrele Cancelariilor invocate nu conţin referiri la documentele pomenite, ca
fiind eliberate de acolo.
Dalla Rosa a descoperit că unele documente fuseseră tipărite de falsificator fără aprobare, la Veneţia,
fără a se menţiona numele editorului, apoi au fost date unui personaj care avea acces la Arhivele Senatulul
Roman pentru a fi introduse fraudulos între documentele autentice, ca şi cum ar fi fost fragmente ale unor
acte adevărate (Dalla Rosa 1724 22). Impostorul s-a folosit de un personaj numit Santi Randonini, care
elibera copii de documente: ,,Supradictam copiam [... ] in Archivio secreto Exc-mo Cam. Capitolii Incliti
Populi Romani existentes sub mea custodia [... ]." Evident, copia nu se făcuse la ordinul superiorului său
ierarhic, aşa cum era procedura şi nu avea decât semnătura lui, deci nu era validă
În fine, fabuloasa genealogie, plecând de la împăratul Manuel al Ii-lea - piesa de bază pe care şi-a
construit ascendenţa, nu fusese scrisă de Renato Ribitel, răposatul vicar care trimisese e:x1:ractul de botez după mărturia succesorului său, canonicul Jean de Fey, care verificase înregistrările - ci era aproape în
întregime falsificată de impostor. Certificatele de botez dintr-o umilă parohie rurală nu consemnau
genealogii până la a zecea generaţie, iar numele vicarului era scris greşit, ca şi titulatura cu care semnase
totdeauna. De Fey arăta că sigiliul care însoţea atestatul putea fi luat de la alt act şi dădea exemplul
înştiinţărilor care se afişaseră cândva pe uşa catedralei şi fuseseră autentificate cu sigiliul ei; constatându-se
că sigiliul era sistematic furat de pe act, se hotărâse ca înştiinţările să nu mai fie afişate cu sigiliu (Dalla Rosa
1724 77).
Prefecţii locotenenţi şi senatorii Ducatului de Aosta, au arătat că „[ ... ] in hac Ducatu Ilustrissime

familiae et Generis Nobilium de Flavii Angelis Comnenis Lascaris Palaeologis memoriam & mentionem, et
praecipue non fuisse, nec esse pm tempore ullum Franciscum nec Joannem Antonium Francisci ejusdem
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generis [... ]".Nu aveau cunoştinţă de o astfel de familie în ducat şi autentifică, Stemmate & Sigillo Ducatus,
în a 11-a şedinţă a Consiliului lor din 1723. (Dalla Rosa 1724 79).
Partea a doua a lucrării vine să demoleze întregul eşafodaj de fabulaţii ale personajului nostru, cu
argumente irefutabile - prezentând mărturiile directe luate sub jurământ de instanţe judecătoreşti din Aosta,
persoanelor apropiate - membri ai familiei impostorului şi oficiali. Astfel, adevărata lui identitate era
revelată.

Este interesant de urmărit motivaţia autorului în demascarea totală a impostorului, motivaţie care
exprimă, în esenţă, spiritul epocii. Să nu uităm că, până spre sfârşitul secolului al XVIII-iea, Ordinele erau
rezervate numai nobilimii, fiind creaţia caselor domnitoare europene sau ale Sfântului Scaun; încă nu
apăruse conceptul de „merit personal" în acordarea distincţiilor.
Autorul arăta că s-ar fi putut mulţumi numai cu faptul că demonstrase impostura lui Joannes
Antonius. Însă, având în vedere că acesta, nu numai c-a avut tupeul să publice şi să răspândească atâtea
minciuni (se subînţelege - ridiculizând un nobil înalt personaj), el, un plebeu, a îndrăznit să-şi asume
Magistratura Sacrului Ordin Constantinian, pentru „maxime foloase" (probabil, nu numai de statut).
Marchizul Dalla Rosa considera că cea mai gravă atingere care se adusese prestigiului acestui Ordin era
faptul că a îndrăznit să creeze Cavaleri, nişte persoane care poate erau demne prin virtuţile lor, dar cărora
,,Natura le-a negat nobilitatea sângelut'! Demascându-l pe impostor, credea autorul că se puteau afla şi
numele persoanelor „păcălite" de el, dar, mai ales, se salva onoarea ilustrei Miliţii Constantiniene care, „nici
în cele mai nenorocite vremuri, n-a avut decât Mari Maeştri de stirpe regală"!! (Dalla Rosa 1724 83).
Iată cum, după nici două sute de ani, „fabula" constantiniană devenise o instituţie atât de reală şi
onorabilă, cu tot cu falsa ei „istorie seculară", ordin consacrat prin atestatele multiple ale unor înalte instituţii
(mai mult sau mai puţin interesate) şi îşi găsea cei mai străluciţi apărători pentru a demasca un falsificator, la
fel de curajos, dar mai ghinionist şi .. nu prea ingenios!! Dacă unor Anghelos (destul de incerţi, dar cu bune
înrudiri), potrivit mentalităţii epocii, nu li se contestase impostura, unui plebeu nu i se îngăduia, cu atât mai
mult cu cât falsificase acte imperiale şi pontificale.
Cine era Joannes Antonius ne povestesc pe rând cei care l-au cunoscut, în diferitele etape ale vieţii
sale. După mărturia vicarului din Perloz, Jean de Fey, se născuse în anul 1678, în acel sătuc din Ducatul de
Aosta, unde a fost botezat la data de 6 iunie, ca fiu al lui Frarn;ois Lazier, de profesie tâmplar-dogar şi al soţiei
sale, Jacobea (Jaqueline) Neiroz, oameni de rând, câştigându-şi traiul din munca mâinilor lor, care niciodată
nu au purtaseră numele de Flavius, Cornnen, Lascaris etc, nume care nu se pomeniseră prin locurile acelea.
În copilărie studiase la Colegiul din Aosta - după mărturia unui văr al tatălui său, (Dalla Rosa 1724 85) apoi, adult fiind, a fost trimis într-un sat apropiat, San Martino, la un meşteşugar, Francesco Veneria, unde a
învăţat meseria de ... cizmar. Asta se întâmpla pe la 1697 - după mărturia Annei Maria Meyroz, soţia
notarului şi a lui Antoine Joseph Baraing, colegul lui de ucenicie. Cum această ocupaţie nu-l interesa pe
fostul absolvent al Colegiului Saint Benin din Aosta, nu-i satisfăcea vanitatea şi nici mintea iscoditoare, s-a
hotărât să încerce altceva şi a cerut să intre la mănăstire. Poate a fost îndemnat la această decizie şi de alte
motive. Colegiul din Aosta îi deschisese gustul pentru studiu, iar o mănăstire era cel mai potrivit loc pentru a
învăţa, aici conservându-se multe izvoare de înţelepciune. Pe de altă parte, acesta era şi cel mai potrivit mod
de a evada din starea umilă în care se născuse şi care-l apăsa.
Părinţii lor fiind morţi - tatăl în 1689 şi marna în 1695, Dalla Rosa 1724 78), în februarie 1703,
asistat de fratele cel mare Pierre Josephe (mic funcţionar - Procurator al Oficiului Baroniei din Valesia),
Jean Antoine Lazier încheia un contract pentru a intra călugăr în Mănăstirea Saint Bernard de Montjoux.
Cheltuielile de întreţinere erau de 400 de livre, plătibili de fratele lui în patru rate. Plata înceta dacă Jean
Antoine se retrăgea. Din contract reiese că solicitase de mai multe ori să fie admis, fiind „[ ... ] touche et
saintement inspire de quitter Ies vanitees du monde [.. ]. pour pouvoir mieux s'appliquer afaire le salut de
son âme [... ]." (Dalla Rosa 1724 53; AGSB, digit,. 5530). A fost admis ca frate laic, şi avea însărcinarea de a
face chetă pe la biserici (queteur), împreună cu un alt „frate", ordinul respectiv fiind „ordin cerşetor".
Nu ne îndoim că, fiind ştiutor de carte, a avut acces la biblioteca mânăstirii, unde va fi observat
modul în care erau redactate şi autentificate documentele şi, date fiind preocupările lui ulterioare, va fi
studiat anumite manuscrise adunate sau copiate de călugării generaţiilor anterioare. După numai un an a
primit aprobarea episcopală pentru a fi hirotonisit, ceea ce înseamnă că a avut o conduită corespunzătoare
locului, dar a declinat-o, părăsind rasa monahală pentru a pleca la Roma. Şi aici a început marea aventură a
vieţii sale.
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Sfântului Scaun, Lazier a fost recomandat de doi clerici - probabil cunoscuţi ai
în casa unei văduve din apropierea Pieţii Navona. Declaraţia ei în faţa judecătorilor
Ducatului de Aosta este una din cele mai interesante. Maria Catherina Stevenin, originară din Picardia,
văduvă Hache, locuia împreună cu fiica ei, Maria Margueritta. Prezentarea clericilor Chatellard şi Perron l-a
recomandat în aşa fel pe tânărul Lazier, încât acesta nu numai că i-a devenit chiriaş, ci şi ginere. În 1706, la
biserica Santa Maria din Via Urbis se celebra căsătoria lui Jean Antoine Lazier cu Maria Marguerita Hache,
după ce se citise în faţa lor (în limba latină) atestatul de „libertate" al mirelui (dovada, din parohia sa, că nu
era căsătorit). Din cele declarate de Maria Catherina reiese că ştia puţine lucruri despre ginerele ei şi, lăsând
la o parte „înţepăturile" soacrei faţă de un ginere cam nărăvaş şi greu de înţeles, mărturia ei este cea mai
completă. Lazier nu-i spusese decât că are o familie bogată şi că va merge să studieze Medicina la
(Universitatea) Sf. Spirit. De aceea a fost contrariată când a trebuit să suporte toate cheltuielile de nuntă,
până şi îmbrăcămintea mirelui, rămânând cu multe datorii. În acea perioadă, mărturisea ea judecătorilor, nu
auzise pe nimeni să-l trateze ca pe un gentilom, nu avea nici un titlu de nobleţe şi nici alt nume, în afară de
cel al familiei sale, Lazier, câteodată spunându-şi „par derision'', de Lalex (Lalais) - numele locului de
origine al familiei, din ducatul Savoia.
După căsătorie nu a rămas să locuiască în casa lor, ci lipsea des, aflându-se mereu în compania
ofiţerilor prinţului Borghese şi în preajma cardinalului Carpagna. Atât de des, încât, (i se spusese de persoane
din casa cardinalului), ar fi afirmat că era văduv şi că dorea să se căsătorească cu o fată a cantinierului!
Probabil a trebuit să dea nişte explicaţii iar soacra lui arăta că, după acest episod, Lazier s-a dus să locuiască
în Langara, în Transtevere, în casa unui gentilom german, ca maître d'hotel.
Ea credea că nu mai voia să stea în casa lor şi din alte motive. Începuse să-l bănuiască de faptul că
are preocupări „necurate", observându-i anumite „bizarerii": auzea zgomote neobişnuite din camera lui, când
se credea singur desena pe podea cercuri şi figuri ciudate, iar, uneori, îi spunea că e ... vrăjitor. Pe de altă
parte i se părea ciudat că, vizitând locurile natale se întorsese la fel de sărac, spunând că a fost jefuit pe drum,
iar la puţin timp a venit acasă îmbrăcat ca un pelerin. După un alt voiaj în Savoia i-a spus că-şi lichidase
bunurile moştenite şi i-a arătat un document, pe care i-l lăsase o vreme în păstrare, dar nu încercase s-o
despăgubească pentru cheltuielile trecute (se pare că soacra era analfabetă căci în mărturia ei spune „mi-a
citit", „mi-a spus").
Lazier făcuse mai multe drumuri în Savoia, aşa cum declaraseră vicarul Fey şi Porta; într-adevăr, în
1707 preotul îl întâlnise acasă, la Perloz „nefăcând nimic, la fel ca înainte", apoi nu mai ştiuse de el o vreme
(Dalla Rosa 1724). Prietenul lui din copilărie, Barthelemy Porta, alt martor chestionat de autorităţile din
Aosta, spunea că mai venise şi în 1708, când îl convinsese să plece cu el la Roma. După ce şi-a vândut puţinul
avut, ca să facă rost de bani „pentru cheltuielile comune" l-a însoţit prin Torino, Genova, Lerici şi a rămas la
Roma mai mult de un an, dar nu au locuit împreună şi s-au văzut rar. Porta era surprins că Lazier nu
rămăsese în casa soţiei lui, ci plecase la Hâpital de la Trinite, care era departe de gazda lui (Dalla Rosa 1724
Ajuns în

oraşul

călugărilor, să locuiască

79).

Ce o speriase pe soacra lui, era faptul că Lazier fusese ridicat de Inchiziţie şi i se făcuse percheziţie, ea
necunoscând motivul reţinerii lui. În casă nu se găsise nimic compromiţător, dar Lazier a stat arestat timp de
7-8 luni. Când a revenit nu i-a dat nici o explicaţie, dar i-a spus că l-au supus la tortură („il a eu la question")
Şi că era aproape „să spună tot" (?) dar un misterios personaj care asista la interogatoriu i-a făcut semn să
tacă, aşa că a suportat caznele.
Inchiziţia ceruse relaţii despre el la Aosta şi notarul Octave Cassard îşi amintea că episcopul îl pusese
să caute în acte şi să trimită la Roma o atestare dacă fusese hirotonisit sau nu, în urma noviciatului din
mănăstirea Saint Bernard. După întoarcerea lui Lazier din închisoare, necăjită din cauza absenţelor
prelungite, nedumerită şi speriată de ocupaţiile şi drumurile lui misterioase, Maria Catherina l-a rugat să se
mute definitiv din casa ei şi să le lase în pace pe ea şi pe fiica ei!
În 1712 canonicul Catedralei Notre-Dâme din Aosta, Humbert Rol, l-a întâlnit pe Lazier în timpul
călătoriei pe care-o făcuse la Roma (Dalla Rosa 1724 71). Locuia pe atunci la un distilator („distileur", putea fi
un fabricant de băuturi sau o persoană cu preocupări la limita dintre alchimie, farmacie, astrologie, care
putea prepara leacuri, poţiuni). Humbert Rol nu cunoştea numele acestui „alchimist" care avea casa lângă
mănăstirea Bunavestire, dar ştia că Lazier locuia fără soţie, care rămăsese cu mama ei. Nu părea să aibe nici
acum vreo ocupaţie „dar ştie că avea multe secrete" şi ... începuse să-şi zică Lascaris, semnând ca atare
scrisorile pe care le schimbaseră ulterior. Canonicul observase că Lazier, care avea atunci în jur de 40 de ani
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(în 1712 avea, de fapt, 34 ani), era îngrijit îmbrăcat, nu avea servitori, nici echipaj, dar luaseră masa în palatul
cardinalului Carpegna, împreună cu „economul" său.
Lazier s-a mutat înapoi la gentelmanul german din Transtevere, cu care a făcut câteva călătorii în
ţara lui (poate şi la Ratisbona, locul unde-şi tipărise „pretenţiile"?). După spusele Mariei Catherina, în cele
din urmă, îşi luase soţia din casa părintească, dar nu se vizitau. Ea se plângea că fusese obligată să-şi vândă
prăvălia pe care o avea la Roma, pentru a plăti vechile datorii de la nunta lor, iar după lichidarea averii, se
mutase în Aosta. Nu mai avusese veşti despre ei, o vreme, dar aflase de oamenii din satul Saint Martin care
veniseră de la Roma, că fiica ei murise în urmă cu opt ani (pe la 1714 deci). Despre el s-ar fi auzit că ar fi ajuns
Duce sau Principe şi că ,face mare impresie".
Declaraţia aceasta este cea mai completă mărturie contemporană a vieţii lui Jean Antoine Lazier, din
care ne putem face o idee asupra personajului. Aşa cum constatau judecătorii din Aosta, „a depus o mărturie
foarte preţioasă pentru noi", deci limbuţia soacrelor e folositoare uneori ...
Maria Catherina dă şi o descriere a lui, care corespunde cu cea făcută de alţi martori: de înălţime
medie, potrivit de gras, cu părul şi barba castanii-brune, ochii negri şi nas ascuţit. Un portret care
corespunde întru totul imaginii din gravura ce-l înfăţişează în uniforma de Mare Maestru al Ordinului
Constantinian (vezi foto 6).
Are o frunte foarte înaltă, privire penetrantă, şi expresie uşor ironică, iar mâna stângă aşezată peste
coroana de Mare Maestru, pare disproporţionată şi crispată într-un gest de posesiune. În mâna dreaptă ţine
o carte deschisă, având în centru un desen în care se distinge perfect un triunghi luminos - „Ochiul lui
Dumnezeu"-, iar deasupra pare a fi un grupaj de patru litere ebraice, poate numele lui Iehovah (yod-hehvau-heh) - care se asocia deseori acestui simbol.
Date fiind informaţiile din mărturia Mariei Catherina nu este greu să facem legătura între aceste
„detalii", voit expuse, cu cercurile şi figurile bizare desenate pe planşeu, zgomotele ciudate, gazda lui,
distilatorul - unde avea posibilitatea să experimenteze formule şi să observe „transmutările" materiei multele secrete de care se înconjura şi apropierea de personaje importante de pe lângă Sfântul Scaun,
precum cardinalul Carpegna şi anturajul principelui Borghese. Ciudată era şi intervenţia Oficiului Inchiziţiei,
care-l ţinuse fără a-l condamna şi, mai straniu, intervenţia mută a personajului prezent la interogatorului
său, care-i impusese tăcerea.
Marchizul Dalia Rosa regreta că nu putuse afla mai multe despre acest moment din viaţa lui Lazier
dar motiva că „[ ... ] ştie.fiecare cu câtă circumspecţie şi secretoşenie se procedează faţă de persoane de acest
fel, care n-au fost condamnate, dar care, făcând faţă torturii, se eliberează cu aceeaşi clauză - firmo
manente Processu - în virtutea căreia sunt obligate să se prezinte ori de câte ori le cheamă Sf
Tribunal." (Dalia Rosa 1724; Memoire pour l'histoire 1729 148). Un fel de „eliberare condiţionată". Oricum,
se pare că nu mai fusese deranjat niciodată de Sfântul Oficiu şi e sigur că răspunsul la multe întrebări s-ar
putea găsi în actele interogatoriului şi perioada petrecută în „custodia" Inchiziţiei.
Concluzia apare firesc - Lazier cocheta cu alchimia. Nici n-ar fi fost de mirare pentru o fire atât de
„neliniştită", mereu în căutarea unor întâmplări neobişnuite.
Privind, însă, mai atent la legenda portretului său: JOANNES IX ANTONIVS I etc, la sfârşit, după JVR(E) SANG(VINIS) PERPET(UUS) MAGN(US) MAGISTER urmează"&"= ET şi"*" - o roză foarte bine
conturată! Deci, ultima parte a legendei ar suna - prin dreptul sângelui Mare Maestru şi rozacrucian!
Era deci şi rozacrucian, aşa cum o bună parte a alchimiştilor aderase la această Frăţie.
Poate că literele care formează numele JAHVEH din cartea ţinută în mână de Jean Antoine Lazier,
în portret, sunt parte din formulă rosacruciană SUB UMBRA ALLARUM TUARUM, JEHOVAH - formulă cu
care se încheie celebra lor scriere din 1614, Fama Fraternitas (aluzie la Psalmi 56, 1-2: „în umbra (sub
protecţia) aripilor tale voi nădăjdui"). Aceeaşi roză cu şapte petale (Dobrescu 2001 87) se repetă pe „soclul"
cadrului oval în care este gravat portretul, flancând stema Marelui Maestru, asemănătoare cu cea din
diplomă, dar acvila bicefală care suportă scutul nu mai ţine însemnele puterii. Deci nu există nici o îndoială
că era „frate rozacrucian" (F. R.)
Nu e surprinzător ca Lazier să fi aderat la această Frăţie. În Fama se narează viaţa miticului ei
fondator, Christian Rosenkreuz, cu care probabil ar fi vrut să se identifice: copil sărac, crescut într-o
mănăstire (Colegiul din Aosta şi M-rea. St Bernard), periplu prin lume, dobândirea de cunoştinţe, în special
despre Orient. Dacă Rosenkreutz fonda, pe teritoriul Germaniei de azi, o Casă a Sfântului Spirit unde voia să
păstreze toată ştiinţa acumulată, pentru el şi adepţii care-i jurau fidelitate, Lazier nu putea fonda nimic,
pentru că nu era nobil şi era sărac! În consecinţă, a acţionat cu îndrăzneală, însuşindu-şi „cel mai vechi"
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Ordin european (desigur, cu sprijinul unor susţinători puternici), „autoconferindu-şi" nu un singur nume
nobilissim, ci mai multe, ca şi cum ar fi putut fi, în acelaşi timp, „ultimul descendent" a cinci familii
împărăteşti!

În lumina acestor simboluri, aproape nedetectabile pentru un ochi contemporan, poate ar trebui să
privim altfel acţiunea lui Lazier şi să-i atribuim şi o altă dimensiune. Într-un manuscris rosacrucian, de la
începutul secolului al XVIII-lea, există un desen care ne-ar putea răspunde. Se intitulează Materia Prima
Lapidis Philosopharum - Materia primă a Pietrei Filosofale (foto 18).
În această imagine este închisă esenţa simbolisticii rozacruciane: jos domneşte haosul - oarecum
ordonat de multitudinea elementelor care îl compun, potrivit „pătratului magic al lui Saturn"; la mijloc, viaţa
terestră este organizată de bărbat şi de femeie, ca elemente complementare - Sulful Filosofie CM, Soarele şi,
respectiv, Mercurul Filosofie (cţ), Luna. Ei sunt „inspiraţi" de vaporii elementelor ce vin din interiorul
pământului (Visita Interiora Terrae Rectificando Invenias Occultam Lapidem - VITRIOL, formulă preluată
mai târziu şi de masoni, vizând autoperfecţionarea), fiecare element cu simbolul său, începând cu cele
primordiale - cerul, pământul, apa, aerul - de partea bărbatului - şi respectiv rezultatul prelucrării lor, „artele
şi ştiinţele" - de partea femeii; amestecate şi distilate în botezul alambicului (distilatoru[), acestea dau
naştere „seminnelor de aur" care-l creează pe „fiul imperial" - tinctura de mercur, însăşi piatra filosofală.
Toată această distilare spirituală are ca scop atingerea acelui Coelum Philosophorum, deasupra căruia nu se
mai află decât Divinitatea, care arată filosofului (fratelui R.C.) care este Tinctura Sacrae Scripturae metafizica prin care se ajunge la spiritualitatea cea mai înaltă: Creştinismul (desemnat prin formula In hoc
signo vince), cu rădăcina sa ebraică (Unicul Dumnezeu atotputernic, Iahveh, sub umbra aripilor căruia se
simte împlinit).
Dacă privim portretul lui Lazier în această lumină, deducem că triunghiul cu numele lui Dumnezeu
din cartea pe care o ţine în mână - este spiritualitatea spre care aspiră. Prin ce mijloace? Cu ajutorul filosofiei
rosacruciene şi prin „suportul" oferit de funcţia de Mare Maestru - simbolizată prin coroana pe care şi-a
însuşit-o - foarte asemănătoare cu cea care „patronează" alambicul coroană a unui Ordin născut din
simbolicul In hoc signo vinces - formula de biruinţă a Creştinismului.
Ar mai fi de menţionat o apropiere. În 1652, celebrul autor rozacrucian Michael Maier publica
Themis aurea, dedicată celebrului alchimist şi filosof Elias Ashmole - unul din viitorii „ideologi" ai
Francmasoneriei. În această lucrare se vorbeşte despre fraternitatea rozacruciană, ca despre un Ordin
cavaleresc. Într-adevăr, crucea rozacruciană (foto 19) seamănă bine cu însemnle altor ordine cavalereşti
care erau foarte râvnite de protipendada europeană (Yates 1998 109). Această afirmaţie este confirmată de
naraţiunea din alt „manifest" rozacrucian, Nunta chimică a lui Christian Rosenkreutz. În capitolul care
prezintă întâmplările din „Ziua a Şaptea'', un paj citeşte cavalerilor nişte principii, jurământ al Ordinului
Pietrei de Aur, după care, rostindu-l, participanţii au fost creaţi Cavaleri (Ciceu 2001 136, Yates 1998 83).
Jurământul este asemănător celor rostite de cavaleri la investitură sau la primirea într-un ordin cavaleresc.
Ordinul Pietrei de Aur era imaginat aici ca un spaţiu privilegiat, înalt spiritual în interiorul căruia
apartenenţii se perfecţionau ca spirite superioare.
Lazier era un om al epocii lui, epocă în care raţiunea îşi căuta drumul spre afirmare, prin spirite
nonconformiste de talia unor Voltaire, Diderot sau d'Alambert. Filosofia rozacruciană, deşi ermetică în
aparenţă, era un mod nou de gândire şi de afirmare a individualităţii, influenţat de Reformă. Voia să fie o
alternativă în efortul pentru eliberarea umanităţii din starea de ignoranţă, pentru prefacerea ei morală, din
interior, „aflându-se la graniţa dintre Renaştere, Catolicism şi Reformă" (Ciceu 2001 41). Mişcarea apăruse
în statele germane, dintre care multe adoptaseră Reforma şi unde s-au publicat cele mai multe din
„manifestele" rozicruciene. Lazier făcuse dese călătorii aici, cu gentilomul în slujba căruia era. Din păcate nu
se cunoaşte numele acestui personaj, care ne-ar fi putut oferit răspunsuri la atâtea întrebări.
Cât despre consecinţele insolenţei sale, după ce a fost dezvăluită impostura, n-am găsit date care să
arate vreo condamnare. Deşi juristul ducelui de Parma, marchizul Dalla Rosa îi conjura pe toţi suveranii
Europei să pedepsească „insolentul atentat al unui om de nimic care prin mii de imposturi a îndrăznit să
păteze onoarea unei ilustre Case şi a unui Ordin celebru" (Memoire pour l'histoire 1729 149), nu s-au găsit
urmele vreunei pedepse. Apelul lui a rămas fără răspuns, deşi fusese făcut „în numele gloriei şi pentru
onoarea tronului lor". Este puţin probabil ca în acea epocă, să fi recurs la atâtea falsuri şi minciuni, pentru a
ajunge într-o asemenea poziţie, fără a avea o „protecţie" asigurată, fie măcar a fraţilor rozacrucieni sau a
personajului care i-a făcut semn să tacă în timpul interogatoriului Inchiziţiei. Pentru a asista la asemenea
„proceduri" trebuia să faci parte „din sistem" şi poate, nu întâmplător, se aflase atunci în acel loc.
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Falsificarea documentelor şi a instrumentelor de validare se pedepsea drastic, atât în jus commune,
cât şi înjus proprium, considerându-se că, în afară de prejudiciile materiale imediate, se aduceau prejudicii
unuia din cele mai preţioase bunuri morale, bonnafide. De aceea existau mari pedepsele pentru notarii care
validau falsuri, aşa cum, cu multă uşurinţă procedase notarul vienez Ignatiu Martin Reincke, care acceptase
prea uşor ,,Privilegia" lui Lazier. Sigiliul său avea o legendă care pare ironie în contextul dat - veritae
firmitate ac silenzio! (vezi Temavasio şi Lupana 2006 565)
Lazier şi-a sfârşit liniştit zilele, într-o mănăstire a dominicanilor din Viena, la 8 aprilie 1738 (AGSB
digit.). Rămâne, însă, un mister, cum a reuşit să elibereze în continuare diplome ale Ordinului
Constantinian, după 1724. Din 1735 magistratura îi fusese acordată beizadelei Radu-Rudolf Cantacuzino
care - chiar dacă Ordinul era o semi-ficţiune - el era un Cantacuzino autentic, iar această diplomă era
semnată de mâna împăratului Carol al VI-lea (Cantacuzino 1902 331). Am găsit semnalate cel puţin două
diplome eliberate de Lazier în această perioadă: una în favoarea lui Johann Anton Pilati von Thassul - un
descendent al iluministului Carlo Antonio Pilati (Jans 1985 273) şi alta, chiar din 15 decembrie 1737,
eliberată din Viena „. „contre especes sonnantes'', cu doar patru luni înainte de moartea lui Lazier, în
favoarea lui Gervais Genamy, negustor savoiard! (Maistre et alii 1992 110).
Autori care au analizat cazul lui Lazier sunt de părere, pe bună dreptate, că în spatele proiectării lui
pe scena europeană au stat, sigur, manevrele unor înalte personaje de la Curtea vieneză. Scopul lor ar fi fost
acela de a anihila pretenţiile ducelui de Parma asupra Orientului bizantin, în condiţiile în care armatele
Principelui Eugeniu de Savoia, în avantaj după o serie de succese, se pregăteau să-i înfrunte pe turci.
(Temavasio şi Lupana 2006 565).
Poate, în această lumină ar trebui judecat şi insuccesul Regimentului Constantinian al ducelui
Francesco Famese, creat special pentru a lupta cu turcii pentru eliberarea „moştenirii" bizantine. În ciuda
sprijinului acordat de veneţieni, n-a ajuns niciodată la numărul de combatanţi scontat, nemaivorbind că
trebuise să încorporeze şi condamnaţi eliberaţi pentru a-i mări efectivele, iar în privinţa instrucţiei şi
disciplinei „.
Poate aşa se explică şi de ce diploma eliberată de Carol al VI-lea, care era într-adevăr autentică, nu
fusese semnată de împărat, în calitatea sa de rege al Ungariei, ci numai de un număr de demnitari unguri.
Împăratul îi acordase lui Lazier favoarea indigenatului maghiar, ceea ce însemna admiterea lui în rândul
nobilimii regatului, dar şi-a prevăzut o eschivă onorabilă, în caz de scandal. Am putea crede că, într-un mod
foarte neobişnuit, Curtea vieneză sprijinise tacit această răsunătoare impostură. Perspectiva se schimbă, însă,
dacă analizăm situaţia prin prisma evenimentului din 1736, de după dispariţia ultimului Famese - ocuparea
de austrieci a ducatului de Parma, transformat în posesiune habsburgică, ei devenind astfel, deţinătorii „de
drept" ai Marii Magistraturi a Ordinului Constantinian conform documentului de „achiziţie" al Ordinului de
către ducii de Parma.
Lazier fusese un pion în plasa unor interese pe care le înţelegea doar parţial, dar probabil că nici nu-l
interesa, de vreme ce situaţia îi asigura o poziţie înaltă (nefăcând nimic, cum spunea preotul din satul lui). I
se deschisese, astfel, accesul spre o lume la care nu visase să ajungă, dar pe care şi-ar fi dorit-o. Probabil, a
avut şi inteligenţa de a-şi lua măsuri de prevedere pentru a nu suporta neplăceri majore. Pe de altă parte,
firea lui neliniştită îşi găsise un bun teren de speculaţii intelectuale şi de aplicaţii practice în lumea alchimiei
şi între rozacrucieni, dintr-o poziţie care-i crea iluzia unei concordanţe fericite, anihilându-i eventualele
remuşcări. Poate alchimistul Lazier vedea această poziţie ca mijloc de a atinge „.piatra filosofală?! Doar era
veacul lui Balsamo, a contelui de Saint-Germain, a lui Cassanova, a comploturilor, a disimulărilor, a
societăţilor secrete şi, de ce nu, a aventurierilor şi impostorilor - mai mult sau mai puţin geniali, cu mai mult
sau mai puţin sprijin „. ocult.
Nici faptul că şi-a petrecut ultimii ani într-o mănăstire dominicană nu este întâmplător, pentru că un
mare număr de călugări dominicani erau alchimişti. Deşi prin 1372 li se ceruse să predea superiorilor
lucrările de alchimie şi să nu le mai citească, după ce a fost publicată lucrarea Tractatus Parabolicus, de
pseudo-Arnaud Villeneuve, lucrurile se liniştiseră. Ingeniosul autor, extrapolând principiile alchimiei la
domeniul teologic arăta că finalitatea lor este asemănătoare şi morala înaltă le conduce pe amândouă; el îl
compara pe Iisus cu „piatra filosofală", iar ,,Ars Magna" (transmutarea elementelor şi transformarea
individuală) era comparată cu Patimile Mântuitorului. În felul acesta alchimia s-a împăcat cu religia şi
biserica nu a considerat-o niciodată erezie. În mănăstiri se învăţase şi se învăţau, în afara ritualurilor a
teologiei şi dogmei, în egală măsură: chimie, herboristerie (ştiinţa creşterii, adunării şi utilizării plantelor
medicinale), medicină, matematică, astronomie, fizică, geometrie, filozofie şi ... ezoterism.
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Mănăstirea dominicană din Viena era un loc potrivit pentru retragerea lui Jean Antoine Lazier,
alchimist, frate rozacrucian şi impostor de răsunet. Îi plăcuse totdeuna să stea aproape de centrele puterii, iar
în secolul al XVII-lea la Viena se afla centrul de comandă al rozacrucienilor, nu numai Curtea Imperială
(Dobrescu 2001 88). Poate că, trecând pe coridoarele de curând refăcutei mănăstiri dominicane, medita,
privind resturile din fresca incendiată de otomani - şiruri de cruci, în forme şi culori diverse, embleme ale
Ordinelor seculare, simboluri încărcate de istorie, pietate şi cunoaştere tainică, cruci purtate de trecuţii
cavaleri ai credinţei şi ai spadei.
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Foto 9. Gravură din secolul al XVIII-iea, înfăţişând „cea de-a doua viziune" a împăratului Constantin cel
Mare, înaintea bătăliei de la Pons Milvius din anul 312 - moment adoptat de „creatorii" Ordinului
Constantinian, ca început al său, în http:/ /smoctoscana.altervista.org
Foto 10. Textul Bulei papale Quod Alias emisă de Iulius al Iii-lea în 1551, primul document al unei cancelarii
europene, recunoscând existenţa Ordinului Constantinian, în http://smoctoscana.altervista.org
Foto 11. Gravură, autor indescifrabil, înfăţişându-l pe Marele Maestru al Ordinului Constantinian Joannes al
IX-iea Antonius I (în realitate Jean Antoine Lazier) în costumul de ceremonie al Marelui Maestru al
Ordinului, secolul al XVIII-iea, în http://smoctoscana.altervista.org
Foto 12. Textul Bulei papale Sincere Fidei emisă de Inocenţiu al Xii-lea în 1699, recu-noscând magistratura
ducelui Francesco Farnese, în http://smoctoscana.altervista.org
Foto 13. Textul chemării la luptă contra turcilor, pentru apărarea Europei, făcând apel în special la Cavalerii
Ordinului Constantinian, 1684, în http://smoctoscana.altervista.org
Foto 14. Gravură înfăţişându-l pe marchizul Francesco Scipione Maffei, autorul lucrării De fabula Equestris
în
care
demonstrează
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Ordinul
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fals,
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Ordinis
Constantiniani,
http://it.wikipedia.org/File:Scipione_Maffei.jpg
Fig 15. Coperta lucrării lui Scipione Maffei, apărută în 1712, în
http://books.google.ro/books/id=JNBAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Sci piane+ Maffei +DE+ Fabula&
source=bl&ots=2uiV2shE6M
Foto 16. Lucrarea publicată la Ratisbona în 1721, de Joannes al IX-iea Antonius I (Jean Antoine Lazier), în
sprijinul pretenţiilor sale la magistratura Ordinului Constantinian, în
http://www.bsb-muenchen
digital.de/-web/web1032/bsb1032859/imaages/index.html?l=de&ID=bsb1032859&pimage=3&v=2p&nav
=o
Foto 17. Lucrarea tipărită de marchizul Pier Luigi Dalla Rosa, la comanda ducelui Francesco Farnese, în care
se dovedeşte impostura lui Joan al IX-iea Antoine I, 1724, în
http://books.ro/books?id=dt2AAAACAAJ&printsec=frontcerer
Foto 18. „Materia Prima Lapidis Philosophorum" - acuarelă dintr-un manuscris rosacrucian din secolul
XVIII în http://www.fisicamente.net/SCI_FED/index-1386.html
Foto 19. Simbolul rozacrucienilor aşa cum apare în Codex Rosae Crucis, de M.P.Hall, în
http://mariateresalupo.it/hp.html
Foto 20. Fragmente din vechea frescă a primei mănăstiri dominicane din Viena în
http: / /fotoreport.at/ galerie/ stifte/ dominikanerkloster /index.html
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Foto 6. Le duc Fram;ois Farnese en habit de ceremonie, en tant que Grand Maître de l'Ordre Constantinian,
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Foto 7. Illustration presentant l'habit de ceremonie pour le Grand Maître de l'Ordre Constantinian, pendant
le XVIII - siecle.
Foto 8. Gravure du XVIII - e siecle representant „la premiere vision" de l'empereur Constantin le Grand, qui
l'aurait determine de placer le signe de la croix sur le Labarum et sur Ies boucliers de ses soldats, avant la
lutte de Milvius de l'annee 312.
Foto 9. Gravure du XVIII - e siecle representant „la seconde vision" de l'empereur Constantin le Grand,
avant la lutte de Milvius de l'annee 312, moment designe par Ies „ fondateurs", â l'origine de l'Ordre
Constantinian.
Foto 10. Le texte de la Bulle papale Quod Alias du Pape Julius II, de 1551, le premier document issu d'une
chancellerie europeenne, reconnaissant l'existence de l'Ordre Constantinian.
Foto 11. Gravure d'un auteur innconu, representant le Grand Maître de l'Ordre Constantinian Joannes IX
Antonius I (en fait, le cordonnier Jean Antoine Lazier), en habit de ceremonie du Grand Maître de l'Ordre,
XVIII - e siecle.
Foto 12. Le texte de la Bulle papale Sincere Fidei du Pape Innocence XII, de 1699, reconnaissant la Grande
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Foto 13. Le texte de l'appel â la lutte contre Ies Turcs, pour la defense de l'Europe, appel adresse surtout aux
chevaliers de l'Ordre Constantinian, en 1684.
Foto 14. Gravure du marquis Fram;ois Scipione Maffei, l'auteur du livre De fabula Equestris Ordinis
Constantiniani, qui prouve que l'Ordre est un faux.
Fig 15. La couverture du livre du marquis Fram;ois Scipione Maffei, edite en 1712.
Foto 16. Le livre publie â Ratisbone, en 1721, par Joannis IX Antonius I (Jean-Antoine Lazier), â l'appui de
ses pretentions pour la Grande Magistrature de l'Ordre Constantinian.
Foto 17. Le livre edite par le marquis Pier Luigi Dalia Rosa, â la demande du duc Franc;ois Farnese, qui
prouve l'imposture de Joannes IX Antonius I, en 1724.
Foto 18. Materia Prima Lapidis Philosophorum - aquarelle d'un manuscrit de la Rose-Croix, de XVIII - e
siecle.
Foto 19. Le symbole de la Rose-Croix tel qu'on presente dans Codex Rosae Crucis de M. P. Hall.
Foto 20. Des fragments de l'ancienne fresque du premier monastere dominicaine de Vienne.
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PRIVILEGIA,

FALSITA

Q.Jibu•

Serenilfuna Gens

SVELATA

PALJEOLOGORUM,

Contro a certo Cianoanronio ,

<l!!z

Tot rerrofcculisOricnti dederat Imperatorcs,
EuiCo 8iuntio

C H E VANTAJ'I

atque u ·ctfa Grzc:mm Monarchia,

De' Flavj Angeli Comneni Lafcaris Paleologo,

.....

Diverfis Romanorum lmpcratoribus ornata cil;

NELL' ESAME

Exemplum 6de publica firm3tum

unicus ejus Profapia: fuperftes
JO. ANTONIUS FLAVIUS

OE L LA Pll.ETESA SUA DISCENDENz;A

DI MASCHIO IN MASCHIO

~ DA EMANUELE II.
PALEOLOGO

ANGELUS COMNEN US LASCARIS

PAL~OLOGUS,
CI!!

rclla linea ab Emanuclc IL Jmperatorc

IMPERADORE

dd ccndic.
.Ad~m

rrim-'am,

Dl COSTANTINOPOLI,

in T ablino
S. R om. lmp. Libcr.c Reipu blicz Ratisponcnfis
alfcrvandwn cxhibuk.

Adjcfla cft in calce operis

GENEALOGIA
PAUEOLOGORUM.
Omnia. none priznum t}'pil mandata.

PAR M A , Nella Sramperfa di S. A. S.

lt Af'IS PONA'.,
Ucril )obmril Hmrid lzfitiagcri,

MDCCXXJ V.

A.0.l.MDCCUS.
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