
Od autora

Kulisy śledztw i procesów bywają fascynujące. Zawierają 
spory ładunek sensacji. Jednym z takich wydarzeń, które 

wprawiło chrześcijańską Europę w osłupienie, był proces tem-
plariuszy. Nawet w czasach średniowiecza uznano go za akt bez-
prawia. Nielegalnie wszczęty pod szyldem inkwizytora Francji  
i naciskiem bezwzględnego i chciwego autokraty, króla Francji, 
Filipa IV, został ukończony rękami papieża Klemensa V na sobo-
rze w Vienne. Towarzyszące temu okoliczności zasługują na 
miano wyjątkowo skandalicznych. 

Templariuszy zdradzono o świcie1, aresztując ich 13 paździer-
nika 1307 roku, w piątek. Nikt nad nimi nie lamentował, mimo  
że znano ich zasługi w wojnach krzyżowych. Pełni heroizmu, 
gotowi na śmierć, dawali dowody niezwykłego męstwa w walce 
o Ziemię Świętą i odzyskanie terytoriów zawładniętych przez 
Maurów na Półwyspie Iberyjskim. Opromieniał ich etos walecz-
ności i apoteoza oddania się bez reszty. Urzekali magią rycerskie-
go zapału, porywali spartańskim hartem ciała i ducha. Muśnię-
ciem niebios wzbijali się ku świętości, skalani byli jednak grze-
chem teologicznej spekulacji, w myśl której rycerz zabijaka, sta-
jąc się natchnionym mnichem, wbrew przykazaniu „nie zabijaj”, 

 1 Fragment wiersza Zbigniewa Herberta z 1974 r. Przesłanie Pana Cogito: „(…) nie przeba-
czaj zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie (…)”. 
Wprawdzie odnosi się do innej epoki i zdarzeń, ale w moralnym wymiarze jest przesłaniem 
ponadczasowym.
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posiadł prawo pozbawienia życia muzułmanina, czyniąc to za-
bójstwo jakoby miłym Bogu.

Europa coraz opieszalej angażowała się w kosztowne walki na 
Wschodzie. Sen krzyżowców o Ziemi Świętej się prześnił. Oka-
zali się nieprzydatni.

Zaciążyło nad nimi fatum ich tajemniczości, które zrodziło 
podejrzenia o heretyckie praktyki, a było jedynie konsekwencją 
strzeżenia sekretów zapewniających im militarne przetrwanie  
w obcym żywiole. Ich hermetyczność ekscytowała jednak nad-
miernie, wzbudzając nieufność.

Intrygowała również ich majętność. Byli zaradni. Gromadzili 
na wszelkie sposoby dobra materialne, kłując w oczy pychą. 
Ściągnęli w ten sposób na siebie nienawistny wzrok dążącego do 
władzy absolutnej króla Francji, Filipa IV, pożądliwie zerkające-
go na ich skarbiec.

Ocalałe, pożółkłe pergaminy przywołują z otchłani czasu 
ludzki wymiar ich tragedii. Oschle i urzędowo utrwaliły momen-
ty wstrząsające i poruszające grozą kojarzoną z czeluścią piekieł. 
Ich świat runął. Rozwarły się przed nimi diaboliczne wrota in-
kwizycji. Strwożyły się nieulękłe dotąd serca i napełniły rozpa-
czą, nie znajdując prawa, które by ich uchroniło przed łotrostwem 
króla i kunktatorstwem papieża. Sojusz tronu z ołtarzem stał się 
ich grobem.

Zszargano honor obrońców wiary, zdeptano godność, sponie-
wierano ich człowieczeństwo. Zmierzyli się ze śmiercią zadaną 
nie na polu walki z muzułmanami, lecz hańbiącą ręką chrześci-
jańskiego kata. 

Podążmy śladami popełnionej na nich zbrodni w majestacie 
prawa.



1. 
W kręgu zła

  Historia nasza
  jest krótka,
  byliśmy i nas nie ma.

   Piotr Jan Kos, Zapiski z czasu próżni



1.1. WproWadzenie 

De par Die 2

Oczyma wyobraźni przenieśmy się w mroki średniowiecza. 
W cieniu strzelistych katedr toczyła się prozaiczna walka 

o przetrwanie. Panowały epidemie i głód. Populację Europy za-
pewniał jednak pęd do prokreacji silniejszy od głodu. Domino-
wały brutalność i przemoc. Wątki religijne mieszały się z za-
bobonami. „Wymiar sprawiedliwości” napawał grozą, epatując 
drakońskimi karami. Reszty dopełniał sadyzm katów publicznie 
wykonujących egzekucje, a towarzyszące im okropności na trwa-
łe zapadały w pamięć. Kościół, sprawując rząd dusz, wprowadził 
napawającą trwogą inkwizycję, eufemistycznie nazywaną „świę-
tą”. Choć słowo inquisitio oznaczało jedynie badanie lub śledz-
two, tym, którzy znaleźli się w jej kleszczach, złowieszczo koja-
rzyła się z torturami i paleniem żywcem. To z nią jesienią 1307 
roku przyszło się zmierzyć Ubogim Braciom Rycerzom Chrystu-
sa Świątyni Salomona3. Trwożyła ich nieulękłe serca, okaleczała 
i deformowała ciała niepokornych, niosąc śmierć w lochu lub  
w płomieniach stosu.

 2 H. Nicholson, Rycerze templariusze, s. 147. Templariusze rozkazy wykonywali ze słowa-
mi: de par Dieu – „w imię Boga” (post. 313 Statutów).
 3 Pierwotna nazwa brzmiała Fratrem Militiæ Templi Pauperes Commilitones Christi Tem‑
plique Salomonis.
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Wcześniej jednak na zawołanie papieża Urbana II „Bóg tak 
chce” chrześcijański Zachód ruszył wyzwalać święte miejsca 
spod jarzma islamu. Zawołanie to gromko wzniesione na soborze 
w Clermont w 1095 roku pchnęło ku Ziemi Świętej rzesze miesz-
kańców przeludnionej Europy, którzy podążyli tam z pobudek 
religijnych i nie tylko. Zajmowane terytoria potraktowano jako 
łup, który podzielono między siebie na feudalną modłę, tworząc 
Królestwo Jerozolimskie. Rządzono w myśl zasady cuius regio, 
eius religio – „czyja władza, tego religia”.

Wbrew Dekalogowi rabowano i mordowano. Prym wiedli 
szlachetnie urodzeni. Panowała segregacja wyznaniowa i raso-
wa. Wykorzystywano niewolniczą pracę tubylców. Porzucono 
chrześcijańskie pobudki.

Realia dowiodły, że łatwiej jednak było dokonać kolonialnego 
podboju, niż przetrwać w otaczającym wrogim muzułmańskim 
żywiole. Po znoju walk zdecydowana większość ocalałych krzy-
żowców postanowiła powrócić do swych domów w Europie.  
W Ziemi Świętej pozostali szczęśliwcy, którzy otrzymali nadania 
ziemi, lub nieszczęśnicy, którzy nie mieli do kogo lub do czego 
wracać, albo po prostu nie mieli środków na powrót. Fulko  
z Chartres, kronikarz pierwszego pokolenia osadników, zanoto-
wał, że „w 1100 roku w okolicach Jerozolimy pozostało ledwie 
trzystu rycerzy i trzystu pieszych i że było to za mało do obrony 
kraju”4. Sytuacja przedstawiała się dramatycznie5. Hartem ducha 
wykazało się jednak dziewięciu francuskich rycerzy rodem  
z Szampanii, Burgundii i Flandrii, którzy postanowili pozostać, 
aby strzec pielgrzymów ginących setkami na traktach, na których 

 4 H. Nicholson, dz. cyt., s. 21. Fulko z Chartres (1059‒1127).
 5 J. Ridley-Smith; z I grupy krzyżowców na Wschodzie pozostało ich 104.
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„zbój muzułmański się srożył”. Wraz z ich przywódcą, Hugonem 
de Payns, „dla zbawienia duszy, strzegąc Ziemi Świętej przed 
tego rodzaju rozbójnikami”6, w grudniu 1119 lub 1120 roku na 
ręce patriarchy jerozolimskiego w obecności króla Baldwina zło-
żyli śluby, że „porzucą świat, pozbędą się dóbr osobistych, uwol-
nią się od pokus ciała i prowadzić będą wspólne życie, nosząc 
habit, używając broni jedynie do obrony przed atakami zbunto-
wanych pogan, kiedy wymagać tego będzie konieczność”7.

Przykazano im w szczególności: „aby ze wszystkich sił dla 
odpuszczenia swych grzechów chronili drogi i dziedzińce oraz 
pilnie strzegli pielgrzymów przed atakami i zasadzkami złodziei 
i maruderów”8. Wprawdzie reguła zakonu nie wspomina o takim 
obowiązku, lecz wykonywali go z pewnością. Dokumenty z lat 
1132‒1134 dowodzą, że: „templariusze swą opieką otaczali piel-
grzymów, ubogich oraz wszystkich, którzy pragnęliby udać się 
do Grobu Pańskiego9. Ponadto wiadomo o tym z dedykacji jednej 
z darowizn uczynionych im w podzięce jako: „chrześcijańskim 
rycerzom, którzy służą Bogu w Świątyni Salomona, strzegąc 
Świętego Grodu i jego mieszkańców, [i] bronią tych, co podróżu-
ją tam i na powrót”10.

Autorytatywnie na ten temat wypowiedział się, bez mała 
dwieście lat później, ostatni z wielkich mistrzów, Jakub de Mo-

 6 M. Barber, Templariusze, s. 20 oraz P.P. Read, Templariusze, s. 113.
 7 M. Moiraghi, Tajemnica templariuszy, s. 88‒89 i H. Nicholson, dz. cyt., s. 29; Gesta abba‑
tum Sancti Bertini Sithiensum, Monumenta Germaniae Historica Scriptores, t. 13, s. 649.
 8 D. Régnier-Bohler, Croisades et pèlerinage, Récits, chroniques et voyages en Terre Sainte. 
XII−XVI siècle, 1997, cyt. za: A. de la Croix, Templariusze w sercu wypraw krzyżowych, s. 50.
 9 M. Melville, Dzieje templariuszy, s. 49. Jest to zapisek Erleberta de Châlons, por.  
A. d’Albon, Cartulaire general de l’Ordre du Temple, nr XLV, 1132.
 10 Chodzi o darowiznę złożoną w podzięce przez hrabiego Tuluzy Alfonsa Jordana. M. Bar-
ber, dz. cyt., s. 54.
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lay, słowami: „Templariusze troskali się o pielgrzymów jak mat-
ka o własne dzieci”11.

 W swych nader skromnych początkach cierpieli na niedosta-
tek wszystkiego. Znani byli jako Zakon Ubogich Rycerzy, tak 
ubogich, że nie stać ich było na godny przyodziewek i dach nad 
głową. W Jerozolimie stacjonowali na Wzgórzu Świątynnym 
(Moria), a ich siedzibą stał się obecny meczet Al-Aksa, udostęp-
niony im przez królów jerozolimskich.

Z czasem jednak przeszli znaczącą metamorfozę. Zgromadzi-
li zaskakująco liczne bogactwa pochodzące z darowizn i nadań. 
Początkowo otrzymywali je od samych założycieli ‒ ludzi majęt-
nych i skoligaconych z możnymi rodami.

Ponadto zostali obdarowani przez monarchów Francji, Anglii, 
Szkocji, Portugalii i Hiszpanii oraz przez Fulko Andegaweńskie-
go, który zasiadł na tronie Królestwa Jerozolimskiego dzięki 
ożenkowi z córką Baldwina II.

Rozgłos templariuszom nadał jednak dopiero późniejszy 
święty, Bernard z Clairvaux. Ten mocno stąpający po ziemi cy-
sterski przeor był jednocześnie natchnionym luminarzem życia 
religijnego swych czasów. Osobiście wpłynął na papieża Hono-
riusza II, aby w drodze wyjątku zwołał w 1129 roku synod  
w Troyes, podczas którego nadano temu zakonowi regułę legali-
zującą jego istnienie. Sam zaś opublikował pean na cześć templa-
riuszy pod wymownym tytułem Pochwała nowego rycerstwa12. 
Reszty dopełniła łaskawość kolejnych papieży, którzy przejęli 
wyłączną władzę nad zakonem, wyposażając go w prerogatywy 
o charakterze fiskalnym i, co najistotniejsze, wyłączając go spod 

 11 M. Melville, dz. cyt., s. 49.
 12 S. Bernardi Abbatis, Liber ad milites Templi. De laude nova militiae.
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władzy sądowniczej królewskiej oraz kościelnej. Bernard nadał 
im biały cysterski habit, a papiestwo, oprócz licznych przywile-
jów, w 1147 roku przyznało im w osobie papieża Eugeniusza III 
czerwony krzyż oznaczający męczeństwo.

Baza, którą stworzyli, dawała krociowe zyski z kilkunastu 
tysięcy komandorii wiejskich i miejskich, położonych na tere-
nach od Szkocji po Włochy i Cypr oraz od Polski po Portugalię. 
Poza tym ich fortuna pomnażana była działalnością bankową,  
w której Paryż i Londyn stanowiły centra odgrywające niepo-
ślednią rolę w całym systemie finansowym zachodniej Europy. 
Tak stworzona potęga zakonu dorównywała potencjałowi niejed-
nego udzielnego państwa.

Solidny fundament ekonomiczny pozwolił im rozwinąć się 
militarnie i osiągnąć wyjątkową zdolność bojową. W drugiej po-
łowie XII wieku w Ziemi Świętej templariusze mieli w swoich 
szeregach nieco ponad 300 rycerzy i około 1000 serwientów13.

Zyskali uznanie w krwawych bataliach zarówno w Ziemi Świę-
tej, jak i na Półwyspie Iberyjskim w walkach z Maurami podczas 
rekonkwisty. Nazywani Armią Boga Zastępów stanowili elitarne 
wojsko rekrutujące się początkowo wyłącznie z rycerzy bez skazy. 
Z czasem jednak, w związku z nieuniknioną znaczną śmiertelno-
ścią, składające się także z braci ekskomunikowanych, żyjących 
nadzieją, że przez poświęcenie się walce za wiarę zaskarbią sobie 
odpuszczenie grzechów. Silnie tym zmotywowani, zabijali i ginęli, 
okazując dowody heroicznej waleczności. Dzięki połączeniu śle-
pego posłuszeństwa zakonnego z bezwarunkową subordynacją 
wojskową osiągnęli wyjątkową sprawność. Stworzyli wspólnotę 

 13 M. Barber, dz. cyt., s. 87.
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stanowiącą niezwykły monolit. Pełni zapału religijnego byli skłon-
ni oddać życie, mając w pogardzie śmierć. Cytowano wypowiedź 
jednego z templariuszy wyruszających do natarcia, który prosił 
swego konia, aby ten „zawiózł go prosto do raju”14.

Nie wszystkie starcia zbrojne kończyły się dla nich zwycię-
sko. Drogą do „bram niebios” bywała również męczeńska śmierć 
w niewoli. Choć walczyli na śmierć i życie, zdarzało się,  
że krwawy znój kończył się ich pojmaniem. Skądinąd wielce za-
możny zakon nie płacił wówczas okupu nawet za głowę wielkie-
go mistrza. Przypadek taki miał miejsce 29 sierpnia 1179 roku po 
przegranej bitwie o zamek u Brodu Jakuba, nad Jordanem, kiedy 
to ósmy z rzędu wielki mistrz Odon de Saint-Amand15 buńczucz-
nie odmówił zapłaty sułtanowi Saladynowi16 i w konsekwencji 
zakończył życie w lochu. 

Łutu szczęścia nie mieli też templariusze w bitwie pod Hittin. 
Po klęsce 4 lipca 1187 roku, znalazłszy się w niewoli, odmówili 
przejścia na islam. Zostali więc oddani w ręce ortodoksyjnych 
muzułmanów, którzy powolnym podcinaniem gardeł pozbawili 
ich głów. Przed tą makabryczną egzekucją jeden z nich, imieniem 
Mikołaj, gorąco przekonywał pozostałych braci, by chętnie po-
dążali na okrutną śmierć. Czynił to do tego stopnia skutecznie,  
że walczyli o miejsce przed nim. Ich 23017 udręczonych ciał po-
zostawiono na żer szakalom. Jak podkreślono, Saladyn z rozmy-

 14 Helen Nicholson przytacza słowa kazania biskupa Akki, Jakuba z Vitry, za Nigelem 
Wirekerem, który zawarł je w Speculum stultorum, zob. tejże, dz. cyt., s. 80 i 153.
 15 Odon de Saint-Amand stał na czele zakonu templariuszy w latach 1171‒1180. Zob.  
M. Melville, dz. cyt., 111.
 16 Saladyn, z pochodzenia Kurd, Jusuf ibn Ajjub ibn Szazi al-Kurdi (1138‒1193), założyciel 
dynastii Ajjubidów, panujący w latach 1174–1193.
 17 Dane te podał w pisemnej relacji wielki komandor templariuszy, Terencjusz, który jako 
jeden z nielicznych uszedł z życiem z pogromu pod Hittinem. Por. M. Barber, dz. cyt., s. 87  
i 104. 
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słem „kazał zabić tych, a nie innych Franków, ponieważ byli 
najbardziej waleczni”18 i istniało ryzyko ich powrotu do dalszych 
walk.

Mordu na templariuszach pojmanych w niewolę dopuścił się 
również, znany z okrucieństwa, sułtan Bajbars19. W 1266 roku po 
zdobyciu zamku Safad mimo kapitulacji na oczach braci ich do-
wódcę odarł ze skóry, a następnie wszystkim ściął głowy i po-
wbijał na pale okalające mury miasta20. Przerażający musiał to 
być widok, skoro chrześcijańscy posłańcy, zaproszeni przez Baj-
barsa na pertraktacje, widząc głowy templariuszy zatknięte na 
murach, pełni przestrachu wycofali się21.

Aktem heroizmu templariuszy była także ich postawa podczas 
rozpaczliwych i krwawych walk w obronie Akki. Odpierając ata-
ki od 6 kwietnia do 18 maja 1291 roku, do końca trwali w ostat-
nim bastionie oporu, którym była ich forteca. Przez kilka godzin 
konał w niej wielki mistrz Wilhelm de Beaujeu, raniony strzałą  
w trakcie szarży na wdzierających się na międzymurze mame-
luków. W jej murach wraz z templariuszami znalazło schronienie 
wielu przerażonych mieszkańców. Po tygodniu nieustannych 
ataków sułtan Al-Aszraf Chalil złożył marszałkowi zakonu Pio-
trowi de Sevrey zapewnienie o zachowaniu życia i mienia pod 
warunkiem całkowitej kapitulacji. Przebieg ewakuacji miała 
nadzorować setka mameluków, którą wpuszczono do wnętrza. 
Jak donosił kronikarz muzułmański Abu al-Muhasin, mamelucy 

 18 W Ziemi Świętej większość krzyżowców pochodziła z Francji i posługiwała się językiem 
starofrancuskim. Zob. A. de la Croix, dz. cyt., s. 150. 
 19 Al-Malik Az-Zahir Rukn ad-Din Bajbars al-Bundukdari (1223‒1277) – mameluk, po za-
bójstwie sułtana Kutuza panował w latach 1260‒1277. Zmarł na skutek opilstwa lub wypicia 
zatrutego trunku.
 20 V. Croce, Tajemnice templariuszy i upadek Królestwa Jerozolimy, s. 20.
 21 Tamże, s. 23.
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zaraz rzucili się bezładną gromadą, by grabić i gwałcić kobiety. 
Kronikarz pominął jednak równie gorszący fakt, że znajdujący 
się wśród nich zboczeńcy przystąpili również do gwałtów na ma-
łoletnich chłopcach. Wzbudziło to srogi gniew templariuszy, 
którzy wybili grabieżców i gwałcicieli do nogi. Wcześniej pod 
osłoną nocy zdołali jeszcze pospiesznie wysłać galerą do Sydonu 
tych, których udało się uratować. Dowodził nimi wypróbowany 
w bojach komandor Tybald de Gaudin, niebawem obwołany 
wielkim mistrzem. Wraz z nimi odpłynął skarbiec zakonu.

Wyobrażenie Teobalda de Gaudin, przedostatniego 
wielkiego mistrza templariuszy w latach 1291‒1293


