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Wstep

Kreśląc ostatnie słowa mej poprzedniej książki poświęconej 
templariuszom, żywiłem przekonanie, że zawarłem w niej 

całą wiedzę, jaką o nich posiadłem. Jakże się jednak myliłem. 
Wszelkie próby zdemaskowania narosłych wokół nich bardziej 
lub mniej słusznych domysłów, machinacji czy wręcz mistyfika-
cji okazały się niewystarczające. Przecież prawie każdy owiany 
tajemnicą wątek historyczny bądź religijny sięgający tamtej epo-
ki przypisywany był i jest templariuszom. Ich nie do końca zgłę-
bione rytuały obrosły w legendy. Dają do dziś pożywkę pisarzom 
takim jak Dan Brown lub pseudohistorykom próbującym kreo-
wać z zapętlających się wątków literaturę faktu. Aż skrzy się od 
pomysłów, aby wskrzesić pamięć o zakonie, przedstawianym, 
jako pełne zagadek zjawisko historyczne. 

Skrywane przed światem poczynania templariuszy wynikały  
z konieczności ścisłego zachowania strategicznych tajemnic mi-
litarnych i gospodarczych. Kunszt, z jakim to czynili, zyskiwał 
im uznanie, zaś towarzysząca temu atmosfera wzmacniała aurę 
niesamowitości. Idąca w ślad za tym skuteczność dopełniała 
reszty, wywołując podziw. 

Czy ich heroizm motywowany był wyłącznie religijnością, 
czy chęcią demonstracji siły oręża i okazaniem pogardy dla 
śmierci? Czy przepełniała ich pycha wynikająca z posiadania 
namnażających się bogactw, które przeznaczali na ofiarną walkę 
z wojskami islamu? Chełpili się jednym i drugim. Stanowili woj-
sko chrześcijańskiego świata. 
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W oczach ówczesnej średniowiecznej Europy nieulękłe obco-
wanie ze śmiercią w Ziemi Świętej i na Półwyspie Iberyjskim 
czyniło z nich herosów miłych Bogu. Złożyli daninę życia sięga-
jącą 20.000 poległych braci. Walory te sprawiły, że wyróżniono 
ich powierzeniem straży relikwii Świętego Krzyża i przypisywa-
no im pieczę nad Świętym Graalem.

Przebywając w swej kwaterze na Wzgórzu Świątynnym  
w Jerozolimie, gdzie około dwudziestu wieków wcześniej mieś-
ciła się świątynia wzniesiona przez króla Salomona, stworzyli 
domniemanie, że weszli w posiadanie pokrytej złotem Arki Przy-
mierza, a co najmniej jej tam poszukiwali. Stąd zrodziło się rów-
nież podejrzenie, że przy okazji eksploracji na wzgórzu Moria  
w Jerozolimie posiedli część skarbów świątynnych ukrytych tam 
przez kapłanów żydowskich. Ponoć to im zawdzięczali nagły 
wzrost bogactwa zakonu.

Wchodzili w konszachty z asasynami i paktowali z resztą 
świata islamu, tworząc militarne i gospodarcze alianse. Przy-
puszczano, że z tych kontaktów wywodziła się ich wyjątkowa 
wiedza ezoteryczna, opanowanie tajników alchemii i budowni-
ctwa oraz innych umiejętności. Obrośli w legendę o posiadaniu 
tej szczególnej wiedzy, której mieli być powiernikami. 

Ponadto szczycili się szczególnej rangi kontaktami z korono-
wanymi głowami Europy, które były u nich zadłużone po uszy. 
Uważani byli za nielicznych wybrańców Stolicy Apostolskiej  
o bardzo szeroko zakrojonych przywilejach prawnych i finanso-
wych. Dość powiedzieć, że podlegali wyłącznie władzy papie-
skiej, bo innej w średniowiecznej Europie nad nimi nie było.

Kiedy opuszczali Ziemię Świętą, sądzili, że wrogów pozosta-
wili na Wschodzie, podczas gdy ich prawdziwy, śmiertelny wróg 
czyhał we Francji w osobie króla Filipa IV, który postępując zgod-
nie ze swą podłą naturą, knuł skrycie ich zagładę i z pomocą 
udzieloną mu przez papieża Klemensa V dopiął swego. 
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Wstęp

Dlaczego ponownie przywołuję tych rycerzy mnichów na kar-
ty historii? Ponieważ byli fenomenem, na który składały się nad-
zwyczajny potencjał sprawności militarnej i ekonomicznej oraz 
nimb wyjątkowej waleczności. Pozostawili sen o potędze, sekre-
ty i mity tworzące legendę, która wykreowała im nieśmiertelność 
wśród potomnych. Właśnie mija 900 lat od chwili, gdy podjęli 
drogę ku swemu przeznaczeniu. 

  





1. 
Post mortem

 Witraż wyobrażający templariuszy podczas procesu w 1310 r.
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1.1. Zmowa milczenia

PotęPieni i skazani na zaPomnienie

„Istnieje zapewne wśród chrześcijan wiele tajemnic, 
których ujawnienie może spowodować niewiarygodne 
zamieszanie, jak w przypadku templariuszy […]. Taka 
publiczna i jawna kompromitacja może zagrozić łodzi 
Świętego Piotra”. 

Rajmund Lull, 
Liber de acquisitione Terrae Sanctae1

Sobór w Vienne2 w 1312 roku zamknął rozdział formalne-
go istnienia zakonu templariuszy. Śmiertelnie ugodzony, 

miał zostać już tylko wspomnieniem, a wręcz zgodnie z wolą 
sprawców jego zagłady – króla Francji Filipa IV i papieża Kle-
mensa V – wymazany z pamięci potomnych w ramach swoistego 
damnatio memoriae3. Tak się jednak nie stało. Ich fenomen prze-
trwał. 

Wydawało się, że wszystko sprzysięgło się przeciwko nim.  
W świat pomknęła wieść, nie do końca prawdziwa4, że unice-

1 L. Picknett, C. Prince, Templariusze, tajemni strażnicy tożsamości Jezusa, s. 108, powołu-
jąc się na J.N. Hillgartha, Lull and Lullism In Fourteenth Century France, s. 104.
2 Vienne w departamencie Isère we Francji w regionie Owernia-Rodan-Alpy.
3 Damnatio memoriae, łac. „potępienie pamięci”. Procedura znana już w starożyt-
nym Egipcie polegająca na wymazaniu skazanego z pamięci potomnych.
4 Bullą Vox in excelso z 22 marca 1312 r. zawieszono dzialalność zakonu.
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stwiono ich całkowicie, a wraz ze śmiercią ostatniego z nich za-
tarto wszelki ślad po zakonie. Zginęli w lochach, pod wpływem 
tortur lub spaleni na stosie. Zniknął ich skarb. Główne archiwum 
templariuszy znajdujące się na Cyprze przekazano w 1312 roku 
joannitom, którzy pozostawili je na wyspie po przeprowadzce na 
Rodos, a później na Maltę. Tam zostało doszczętnie zniszczone 
przez Turków, po zdobyciu przez nich Cypru w 1571 roku. Dobra 
templariuszy we Francji wolą papieża Klemensa V przekazano 
joannitom. Ci przejęli je od zarządców ustanowionych przez kró-
la Filipa IV, którzy z jego polecenia uprzednio złupili je prawie 
do cna. Pazernemu królowi i tego było mało. Po grabieży, wyda-
jąc im zrujnowane resztki komandorii, bezwstydnie zażądał po-
nadto sowitego wynagrodzenia za administrowanie nimi. 

Templariuszy, którzy przeżyli śledztwo i otrzymali rozgrze-
szenie, nadal wiązały śluby zakonne, toteż część z nich przeszła 
w szeregi joannitów lub do innych zakonów, dożywając tam swo-
ich dni. Część zaś zeszła na manowce, obierając drogę porubstwa 
lub rozboju, bo użycie siły stało się ich drugą naturą. Poza tym, 
jak ustalono, wielu z nich rekrutowało się spośród rycerzy obję-
tych wcześniej ekskomuniką i było na bakier z Dekalogiem, pre-
ferując hulaszczy tryb życia przez nadużywanie wina, czy też 
korzystanie z uciech kobiecego ciała. Niektórzy ci bardziej wy-
kształceni, przeszli na służbę islamu, jak to miało miejsce  
w przypadku byłego preceptora Corberis, Bernarda de Fontibus, 
który w 1313 roku pojawił się na dworze króla Jakuba II Aragoń-
skiego w randze ambasadora muzułmańskiego władcy Tunisu5.

Wszyscy byli po części przegrani. Król Filip, bo nie znalaz-
łszy ich skarbca, otrzymał z grabieży zakonu templariuszy łup 
znacznie mniejszy, niż się spodziewał. Zaprzedany krętacz, pa-
pież Klemens V, bo zmarł w niesławie spowodowanej ohydnym 

5 J. Prokopiuk, Proces templariuszy,  s. 124, P.P. Read, Templariusze, s. 311.
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łajdactwem, którego się wobec nich dopuścił. Szpitalnicy zaś, bo 
przejmując dobra templariuszy, wprawdzie doznali satysfakcji  
z klęski swych zatwardziałych konkurentów, lecz otrzymane 
przez nich dobra okazały się ledwie żałosnym szczątkiem schedy 
po świetności rycerzy Świątyni. 

Potem nad ich losami rozpościera się historyczna cisza. Spo-
wiły ich płomienie i dymy stosów rozpalonych przez „Świętą” 
Inkwizycję. Losy tych, którzy pomarli w lochach, nie były nato-
miast niczym aż tak niezwykłym w tamtych okrutnych czasach. 
Nie rozpisywano się o tym szerzej, a historie tych, którzy ocaleli, 
tym bardziej wydawały się mało interesujące. Pogromcy nie  
byli natomiast zainteresowani rozgłosem wokół tych wydarzeń 
ze względu na mroczną stronę swych własnych poczynań.

Siejąc postrach i zgrozę, objęto templariuszy zmową milcze-
nia. Pomijano niewygodne fakty, propagując wyłącznie „czarną 
legendę”. Wyjątek stanowi Ferretta z Vicenzy, który opisał ostat-
nie chwile życia wielkiego mistrza Jakuba de Molay i treść klą-
twy, rzuconej przez niego na swych prześladowców�. 

Mrok zapomnienia o zakonie pogłębiały także zdarzenia loso-
we. Wielki pożar w XVI wieku pochłonął prawie doszczętnie 
Troyes, będące stolicą hrabstwa Szampanii, miasta, wokół które-
go kumulowało się wiele spraw związanych z początkami tem-
plariuszy. Oprócz ruin katedry Świętych Piotra i Pawła nie pozo-
stało nic, co mogłoby być świadectwem wydarzeń z ich cza-
sów7.

Mario Moiraghi, znawca kultury średniowiecznej, wykładow-
ca uniwersytecki, autor opracowań na temat  Graala i krzyżow-
ców, konstatuje, że w stosunku do konceptu założycieli zakonu 
od schyłku trzeciego dziesięciolecia XII wieku „Templariusze 

� M. Moiraghi, Tajemnica templariuszy, s. 13�.
7 Tamże, s. 172.
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nie byli już tym, czym byli przedtem: stali się instytucją przesiąk-
niętą tajemnicami i niedomówieniami, o której wszyscy rozpra-
wiali, zgromadzeniem zamieszanym w najlepsze i najgorsze 
wydarzenia tamtych czasów związanym z systemem władzy”. Po 
czym dodaje: „Głębokie przekonanie, metoda i organizacja uczy-
niły z templariuszy machinę o wysokiej skuteczności i wydajno-
ści. Przyjęte przez nich kryteria walki, ściśle obronne, prowadzo-
ne we własnym interesie i na rzecz innych oraz obowiązek prze-
strzegania Reguły, przy przekształceniu tradycyjnego ora et la-
bora w „módl się i gotuj do walki” uczyniły z nich na przestrzeni 
kilku dziesięcioleci absolutnie profesjonalnych rycerzy”8.

Stali się z prawdziwego zdarzenia zarządcami gospodarujący-
mi na ogromnych połaciach dóbr ziemskich swych komandorii 
wiejskich oraz niedościgłymi bankowcami i handlowcami zawia-
dującymi własną flotą. Stali się międzynarodowymi bankierami, 
od których decyzji zależały ówczesne stopy kredytowe9.

Spekulowano, że templariusze inspirowani przez cystersów 
działali wspólnie według z góry ustalonego planu, aby przejąć 
władzę w całym chrześcijańskim świecie. Najbliżsi stworzenia 
swego państwa byli na terenie Langwedocji, która wcześniej sta-
nowiła arenę kaźni katarów, uznanych za heretyków. Podczas 
krucjaty wszczętej przeciwko nim templariusze okazali im przy-
chylność. Niejednokrotnie łączyły ich więzy rodzinne, lecz nigdy 
nie stało się to przedmiotem publicznych zarzutów. „Najwyraź-
niej chodziło o jakąś tajemnicę, znaną być może koronie francu-
skiej, ale na tyle niebezpieczną, że nie pozwolono na jej ujawnie-
nie. Znane powszechnie dzieje zakonu kryją jakiś wielki sekret. 
Czyżby templariusze i katarzy wspólnie posiedli tajemną wiedzę, 
stanowiącą dla kogoś potencjalne zagrożenie? Może właśnie  

8 Tamże, ss. 133-134.
9 L. Picknett, C. Prince, dz. cyt., s. 104.
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z tego powodu Filip Piękny zorganizował przeciwko zakonowi 
tak starannie zaplanowaną kampanię?”10.

Znacznie istotniejsze wydaje się jednak pytanie, dlaczego syn 
i wnuk katarów, Wilhelm de Nogaret, mimo iż był głównym kon-
struktorem oskarżeń przeciwko templariuszom, stawiając im za-
rzuty, te o kolaboracji z katarami pominął? Jak to się mogło stać, 
że langwedoccy rycerze Świątyni uchodzący za czcicieli krzyża 
nie zwalczali katarów, mimo że ci „sprzeciwiali się głośno sym-
bolowi krzyża, widząc w nim jedynie ponure i makabryczne na-
rzędzie tortur, przez które zginął Jezus?”11.

Bracia, przywdziewając biały płaszcz zakonu, zostawali żoł-
nierzami chrześcijaństwa. Zatracali narodowość, przynależność 
do jakiegokolwiek królestwa, stawali się legią cudzoziemską.

Dynamiczne, barwne, pełne napięcia wydarzenia z ich dzie-
jów oraz ich tragiczny koniec stały się powodem przywołania ich 
w pamięci potomnych – swoistego życia po życiu. Ich losy i oby-
czaje, domniemane czy prawdziwe, posłużyły do snucia różnych 
hipotez i powoływania stowarzyszeń wyznających idee niewiele 
nieraz mające wspólnego z tymi, które były motywem działania 
templariuszy. Bo niewyjaśnione sekrety tworzą mity.

sekrety czy mity?

„Prowadząc badania na temat poglądów i działalności tej 
dziwnej grupy mnichów-rycerzy, nabrałem przekonania, 
że zdobyli oni jakąś bardzo starą tajemną wiedzę”. 

Graham Hancock, Znak i pieczęć12

10 Tamże, s. 112.
11 Tamże, s. 94.
12 G. Hancock, Znak i pieczęć, W poszukiwaniu Arki Przymierza, s. 333.
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„W iele wskazuje na to, że do powstania zakonu tem-
plariuszy przyczyniła się jakaś tajemnicza organi-

zacja, której członkowie mieli potem wpływ na jego dalsze 
losy”13. Przywołana opinia zawiera czytelną sugestię, że organi-
zacja ta istniała, zanim oficjalnie powołano do życia zakon, który 
spełniał rolę jej zbrojnego ramienia. Czy było to jego jedyne za-
danie? W jakim celu bracia templariusze pojawili się w Ziemi 
Świętej? Czy służyli wyłącznie sprawie obrony wiary, czy 
wprzęgnięto ich w realizację jakiegoś intrygującego planu? 

Religijny zapał na pograniczu zbiorowej psychozy pchnął 
mieszkańców średniowiecznej Europy do wojen krzyżowych, 
nazywanych później krucjatami (od łac. crux – krzyż). Oficjal-
nym motywem ich podjęcia było uwolnienie miejsc kultu chrześ-
cijańskiego w Ziemi Świętej opanowanej przez muzułmanów. 
Pielgrzymi tam się udający częstokroć stawali się ofiarami rabun-
ku i nierzadko pozbawiano ich życia. Nawoływania papieża Ur-
bana II (1088-1099) o wyzwolenie Ziemi Świętej spod jarzma 
islamu skierowane były do rycerstwa i miały wyjść naprzeciw 
prośbom cesarza bizantyjskiego Aleksego I z dynastii Komne-
nów (1081-1118) o ochronę przed agresją zagrażających mu wy-
jątkowo ekspansywnych Turków Seldżuckich. Jakież było zdzi-
wienie cesarza Aleksego, gdy zobaczył, że do bram Konstantyno-
pola zamiast licznych hufców zbrojnych rycerstwa najpierw do-
tarł kilkunastotysięczny tłum wygłodniałego i obdartego pospól-
stwa, który szedł, rabując i mordując na drodze przemarszu.  
Zanim dojrzał on wymarzoną Ziemię Świętą został wybity przez 
Seldżuków. Po nim z Europy wyruszyła druga, dużo lepiej zorga-
nizowana, czterdziestotysięczna grupa, w której znalazło się bli-
sko 4500 rycerzy. Kiedy w czerwcu 1099 roku, pokonując nie 
mniej niż 5000 kilometrów, dotarła wreszcie do Jerozolimy  

13 L. Picknett, C. Prince, dz. cyt., s. 113.
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liczyła już jednak zaledwie około 1500 rycerzy i 15.000 pieszych. 
Szacuje się, że z dziesiątek tysięcy uczestników pierwszej wy-
prawy tylko, co dwudziesty dożył chwili dotarcia do miasta. 
Uwolniło to Europę od przeludnienia i spełniło papieską ambicję 
ekspansji Kościoła Zachodniego na Bliski Wschód po schizmie  
z 1054 roku. W efekcie krucjaty dokonały podboju kolonialnego 
nowych ziem na wschodnim wybrzeżu basenu Morza Śródziem-
nego, odpowiadających obszarem biblijnej Ziemi Świętej, które 
koloniści nazwali z francuska Outremer – „Za morzem” lub „Te-
rytorium za morzem”. 

Nieliczna część zdobywców posiadła dobra ziemskie, zarzą-
dzając nimi na feudalną modłę pod szyldem Królestwa Jerozo-
limskiego. Byli też nieszczęśnicy, którzy tam pozostali, bo nie 
mieli, za co lub po co wracać do domu. Reszta w poczuciu reli-
gijnego spełnienia, zniechęcona panującymi warunkami lub po 
prostu z tęsknoty za bliskimi, wróciła do Europy.

Ziemie krzyżowców posiadały kształt wąskiego pasma na 
wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego niesprzyjający ich 
obronności. Kolejno, idąc z północy na południe, Księstwo An-
tiochii, Hrabstwo Trypolisu i Królestwo Jerozolimskie liczyły 
razem ponad 700 kilometrów długości i od 80 do 120 kilometrów 
szerokości. Najbardziej newralgicznym miejscem pod tym 
względem było przewężenie między Tortosą (obecnie Tartus)  
a Dżablą leżącą w Hrabstwie Trypolisu o szerokości zaledwie 10 
kilometrów14. Do obrony tych obszarów nie dysponowano zbyt 
wieloma ochotnikami zdolnymi do sprawnego władania mie-
czem, ze szczególnym deficytem walczących konno. Wśród nich 
pojawiło się dziewięciu kandydatów na templariuszy pod wodzą 
Hugona de Payns. Przez pierwszą dekadę pobytu w Ziemi Świę-
tej zaszyli się oni na Wzgórzu Moria, zwanym „Świątynnym”,  

14 M. Haag, Templariusze. Historia i mity, s. 19, s. 147 i ss. 153-154.
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w Jerozolimie i mimo że była ich garstka, podawano mało praw-
dopodobną wersję, że strzegli bezpieczeństwa pielgrzymów. 
Może i tak, trudno jednak uznać ze względu na szczupłość ich sił, 
aby miało to głębszy sens. Pochodzili z możnych rodów Francji, 
a prowadzili zgoła żebraczy żywot, kątem pomieszkując w by-
łym meczecie Al-Aksa. Czyniło to ich ówczesny status adekwat-
nym do nazwy Ubogich Rycerzy Chrystusa Świątyni Salomona. 
Co zatem sprawiło, że po latach nędznej egzystencji w Ziemi 
Świętej nagle nastąpił spektakularny przyrost ich majętności 
i równie imponujący wzrost prestiżu?
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W początkach istnienia nie posiadali możliwości samostano-
wienia z przyczyn materialnych i funkcjonalnych oraz prawnych. 
Dopiero w Boże Narodzenie 1119 roku wstępnie sformalizowali 
swe istnienie przez złożenie ślubów przed patriarchą Jerozolimy 
Garmondem de Picquigny, przyrzekając, że: porzucą świat, po-
zbędą się dóbr osobistych, uwolnią się od pokus ciała i prowadzić 
będą życie wspólne, nosząc habit, używając broni jedynie do 
obrony ziemi przed atakami zbuntowanych pogan, kiedy wyma-
gać będzie tego konieczność15.

W składaniu ślubowania Hugonowi de Payns towarzyszyli 
znamienici rycerze, tacy jak Gotfryd de Saint-Omer, który ponoć 
pierwszy z nich dobył miecza w obronie pielgrzymów w Ziemi 
Świętej, i co istotne, bracia Andrzej i Goudemar de Montbard,  
a także Payen de Montdidier, Archambaud de Saint-Amand oraz 
inni pomniejsi. 

Świat dowiedział się o nich dopiero za sprawą króla jerozo-
limskiego Baldwina II, który włączył ich w skład delegacji uda-
jącej się do Europy, aby zrealizować plany matrymonialne ożen-
ku córki króla, Melisandy, z Fulkiem de Anjou (z Andegawenii), 
reprezentującego kwiat rycerstwa europejskiego. Wprawdzie był 
niski i rudy, lecz król Baldwin nie miał wyjścia. Brak syna spra-
wiał, że jedynym ratunkiem prolongaty prawa rodu do sukcesji 
tronu królestwa jerozolimskiego był kontrakt ślubny jego najstar-
szej córki z Fulkiem. Poza tym Fulko miał także „powab” pole-
gający na możliwości wykorzystania jego książęcego splendoru, 
którym cieszył się wśród rycerstwa, do naboru ochotników  
w celu wzmocnienia wątłych sił obrońców Ziemi Świętej. 

Zanim jednak król wyprawił w drogę garstkę Ubogich Ry-
cerzy Chrystusa Świątyni Salomona, wysłał list do luminarza

15 H. Nicholson, Rycerze templariusze, s. 29, za Szymonem z Saint Bertin, Gesta abba-
tum Sancti Bertini Sithiensium oraz M. Moiraghi, Tajemnice templariuszy, ss. 88–89.
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 Pierwszy wielki mistrz Hugo z Payns (1118/1119–1136)
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średniowiecznej myśli teologicznej, wpływowego cysterskiego 
mnicha Bernarda z Clairvaux. Był to kolejny trafny ruch wyko-
nany przez króla Baldwina z niebywałym pożytkiem dla konfra-
trów Hugona de Payns. Wszystkiemu jednak zaradzić miał do-
piero synod w Troyes (1128 lub 1129), którego przebieg został 
uwieńczony spisaniem ich reguły zakonnej w wersji łacińskiej, 
zastąpionej z czasem późniejszą wersją francuską1�.

Źródłem ich przychodów stała się Europa. Pierwszych nadań 
na rzecz powstającego zakonu dokonali jego majętni członkowie 
założyciele. Wysupłali każdy możliwy do uzyskania środek ma-
terialny. Na drodze swej kwesty spotykali ludzi serca ochotnego, 
którzy obdarowywali ich w różny sposób. Zdarzali się też osob-
nicy, którzy woleli wykpić się darowizną, bo byli nieskorzy do 
osobistej wyprawy do Ziemi Świętej, skąd po pierwszej wypra-
wie niewielu powróciło. Otrzymali z nadania monarchów i licz-
nych wielmożów dobra ziemskie, miasta, zamki i różnego rodza-
ju kosztowności. Uzyskali ulgi podatkowe lub przywileje upraw-
niające do poboru danin. Na wyraźne sugestie papiestwa dla 
materialnego wsparcia zakonu potrząsnął kiesą nawet kler. Syp-
nęli groszem drobni posiadacze, mieszczanie a nawet ludzie nie-
zamożni. Czasem były to drobne i groteskowe dary rzeczowe, jak 
na przykład para kalesonów i majtek17 uszytych przez nadobne 
żony tuluzańskich mieszczan. Darczyńcy byli wiedzeni prze-
świadczeniem, że łożą na zbożny cel. Towarzyszyły im religijne 
uniesienia i chęć uzyskania odpuszczenia grzechów. Czasem był 
to oddany ze łzą w oku przysłowiowy ostatni grosz, jak w odno-
towanym przypadku biednego Ponsa Pain Perdu, który ofiarował 
jednego denara18.

1� Wprowadzała przyjmowanie do zakonu osób ekskomunikowanych.
17 M. Melville, Dzieje templariuszy, s. 27.
18 Tamże, s. 27.
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Reguła zakonna templariuszy i liczne przywileje prawno-ma-
jątkowe nadane bullami papieskimi sprawiły, że bogacili się  
w szybkim tempie. Tworzyli zakon odpowiedzialny wyłącznie 
przed Stolicą Apostolską. Błyskawicznie powstaje 17 prowincji 
zakonnych w różnych zakątkach Europy, które tworzą rozwiniętą 
sieć powiązań gospodarczych oraz znakomity system pocztowy 
i bankowy. Uzyskują niezależność i eksterytorialność dla swych 
siedzib, komandorii ziemskich i miejskich. Nie podlegają jurys-
dykcji królów ani możnych Kościoła. Pozwala im to na działanie 
ponad instytucjami państw, w których funkcjonują. Tworzą za-
kon ponad państwami. Na wszystko mogli patrzeć z góry –  
w przenośni i dosłownie – z wierzchołka góry pieniędzy. 

Skończyły się ich perypetie, i jakby Deus ex machina wszyst-
ko zaczęło im sprzyjać. Po latach skrajnej biedy garstka frankoń-
skich rycerzy gwałtownie nabiera niebagatelnego militarnego  
i finansowego znaczenia. Wkrótce wiedzie prym wśród innych 
zakonów rycerskich. Czy krył się za tym jakiś niewyjaśniony 
sekret? Wolter19 powiadał: „Przypadek to słowo pozbawione sen-
su; nie ma niczego, co nie miałoby swoich przyczyn”. Kariera 
zakonu templariuszy nie była ślepym zrządzeniem losu. Szansę 
ich zaistnienia na arenie wojen krzyżowych wymusił dolegliwy 
brak siły zbrojnej władnej utrzymać zdobycze terytorialne w Zie-
mi Świętej. Konieczne stało się, więc nadanie temu zbrojnemu 
przedsięwzięciu form organizacyjnych, z czym kłopotów było, 
co niemiara. No, bo jak tu pogodzić bogobojny żywot zakonny  
z rzemiosłem wojennym? Jak wbrew V przykazaniu Dekalogu: 
„Nie zabijaj”, pozbawiać życia bliźniego swego? Z pomocą  
w rozstrzygnięciu tego dylematu pospieszył im znakomity lumi-
narz intelektualny zakonu cystersów, opat Bernard z Clairvaux 
(1090–1153). 

19 François-Maria Arouet de Voltaire (1694–1778), Wolter, filozof, historyk.
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Nie wiemy, jak potoczyłaby się historia templariuszy, gdyby 
nie skrzyżowały się ich losy. Bernard de Fontaine, późniejszy 
Święty Bernard, będąc ich powiernikiem i orędownikiem, stał się 
osią wielu kluczowych wydarzeń związanych z zakonem templa-
riuszy. Nieprzypadkowo, bo Bernard przez matkę Alethę de 
Montbard był spokrewniony z jednym z założycieli bractwa fran-
cuskich rycerzy, Andrzejem de Montbardem, późniejszym wiel-
kim mistrzem templariuszy w latach 1153–1156. 

Splot wydarzeń wiążących opata z Clairvaux z zakonem ta-
jemniczo się zacieśniał, a niejasności zagęszczały. Z rodziną  
z Montbard, przez żonę Elżbietę, spowinowacony był też Hugon 
de Payns, kolejny ze współzałożycieli zakonu, który stanął na 
jego czele w początkach istnienia. Można by te wyjątkowe koli-
gacje rodzinne uznać za zbieg okoliczności, gdyby nie powszech-
nie praktykowany w średniowieczu celowy dobór współmałżon-
ków dokonywany z utylitarnych względów związanych z dobo-
rem więzów krwi oraz majętnością. Zwracają też uwagę silne 
powiązania Hugona de Payns z hrabią Hugonem rezydującym  
w stolicy Szampanii w Troyes. Z dokumentów wiadomo, że Hu-
gon de Payns posiadał pobliskie włości i był wasalem hrabiego. 
Zdumiewający jest, więc fakt, że hrabia Szampanii, wstępując do 
zakonu templariuszy, mimo swej rangi suwerena wobec Hugona 
de Payns godził się zostać jego podwładnym.

Gdyby ktoś uznał, że jest to fragment realizacji jakiegoś pla-
nu, to należy dorzucić jeszcze informację, że hrabia Szampanii, 
zanim wstąpił do zakonu, zdołał obdarować cysterskich mnichów 
z opactwa w Citeaux ziemią pod budowę nowego klasztoru  
w Clairvaux (tłum. z franc. Jasna Dolina), który stał się znaczą-
cym miejscem rozwoju myśli teologicznej emanującej na całą 
chrześcijańską Europę za sprawą wspomnianego brata Bernarda. 
Ten zaś dokonuje, jak na owe czasy, rzeczy zgoła niesamowitej; 
wpływa na papieża Honoriusza II (1124–1130), aby zwołał synod 
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Kościoła wyłącznie celem ustanowienia reguły zakonnej templa-
riuszy podczas ich pobytu we Francji, i to w stolicy ich rodzimej 
Szampanii, w Troyes. 

 

 Św. Bernard z Clairvaux 1090-1153 (fot. Lawrence OP)


