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Portugalscy rycerze chrystusa 

T emplariusze nie pozwolili wymazać się z kart historii. 
Kasata zakonu i przerażający finał życia ich najwyższych 

zwierzchników zmusił braci do poszukiwania miejsca dalszej 
egzystencji. 

Ci, którzy pojednali się z Kościołem, zachowali śluby zakon-
ne, otrzymali rentę lub możliwość przejścia do wybranego przez 
siebie klasztoru. Część spośród nich nie zamierzała jednak zmie-
niać swych wojowniczych nawyków i wstąpiła do rycerskiego 
zakonu Szpitalników lub znalazła swe miejsce w zakonach już 
istniejących w Hiszpanii i Portugalii. Inni, którzy porzucili życie 
zakonne, zostawali błędnymi rycerzami. Żenili się, brali sobie 
konkubiny lub z czego zasłynął Berenguer de Bellvis, utrzymy-
wali kochanki482. Jeszcze inni nieprzystosowani bracia popadali 
we frustrację, popełniali samobójstwa lub schodzili na drogę 
przestępstwa, jak Aragończyk Marcin de Frigola, którego uwię-
ziono za gwałt i inne „potworne zbrodnie”. 

Przechodzili też na służbę do muzułmanów. W 1313 roku na 
dworze króla Aragonii Jakuba II (1291–1327) pojawił się w ran-
dze ambasadora władcy Tunisu Bernard de Fontibus, były pre-
ceptor templariuszy w Corberis483. Dla części weteranów zakonu, 
w tym buntowniczego preceptora z Masdéu w Roussillon, Ramo-
na Saguardii, źródłem ich utrzymania były wspomniane renty, 
które odbierano im w wypadku „zeświecczenia”484. „Kościół za-
biegał, by nie angażowali się w wojny lub w świeckie interesy”485. 

482 P.P. Read, dz. cyt., s. 339.
483 J. Prokopiuk, dz. cyt., s. 124 P.P. Read, dz. cyt., s. 311.
484 M. Barber, dz. cyt., s. 321, za „Studies in Church History” podaje, że przypadki cof-
nięcia rent przez papieża Jana XXII w Kastylii, León i Portugalii miały miejsce w 1324 r.
485 P. P. Read, dz. cyt., s. 339.



Portugalscy Rycerze Chrystusa1.2. Żeglarze mórz i oceanów

265

W Anglii jeszcze w 1338 roku renty pobierało dwunastu byłych 
templariuszy48�. 

Na Półwyspie Iberyjskim sytuacja kształtowała się odmiennie 
niż w Królestwie Francji. Władcy terytoriów położonych w obec-
nej Hiszpanii i Portugalii otoczyli ich protekcją. Doceniali spraw-
ność militarną templariuszy w walce z Maurami w ramach pro-
wadzonej rekonkwisty. Przekształcili ich w nowe, bitne siły 
zbrojne. „Król Aragonii Jakub II Sprawiedliwy uzyskał w 1317 
roku zgodę na utworzenie zakonu Montesa, który wzorowany był 
na hiszpańskim zakonie Calatrava, a w Portugalii dwa lata póź-
niej król Dionizy I (1279–1325) otrzymał zezwolenie, by powo-
łać do życia Zakon Chrystusowy, który wchłonął dużą część by-
łego mienia i kadry Świątyni”487.

 Mapa Półwyspu Iberyjskie-

go u schyłku XIII wieku.  

Andaluzja i Granada jeszcze  

w rękach Maurów

Król Aragonii, Jakub II Sprawiedliwy, u schyłku października 
1307 roku otrzymał od Filipa IV listy sugerujące aresztowanie 
templariuszy i zajęcie ich majątku. Innymi poufnymi kanałami 

48� J. Prokopiuk, dz. cyt., s. 124.
487 M. Barber, dz. cyt., s. 255.
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został jednak poinformowany488, że motywem aresztowania tem-
plariuszy we Francji „była z jednej strony chęć zagarnięcia dóbr 
zakonu przez Klemensa V i Filipa Pięknego, z drugiej natomiast 
sprzeciw wielkiego mistrza templariuszy wobec idei połączenia 
wspólnoty, której przewodził, z joannitami. Pokrzyżował w ten 
sposób plany francuskiego władcy, który chciał na czele nowo 
utworzonej instytucji postawić jednego ze swoich synów”489. Ja-
kub II przygotował więc stanowisko odmowne, wskazując na 
liczne motywy, które nim powodowały. Zbyt cenił templariuszy 
za ich religijność, godne pochwały życie, lojalność i wielkie za-
sługi położone „w poskramianiu wrogów wiary” w każdej po-
trzebie490. Jednak 1 grudnia nagle zmienił diametralnie zdanie  
i wydał pisemny rozkaz zatrzymania wszystkich templariuszy 
przebywających na terenie jego królestwa491. Podejrzewa się,  
że niemały wpływ na zmianę tej decyzji miał aragoński wielki 
inkwizytor, Juan de Lotger492. 

Na wieść o aresztowaniach hiszpańscy bracia zakonu posta-
nowili stawić zbrojny opór. Przystąpili też do wyprzedaży mająt-
ku, który miał być rekwirowany493. W grudniu 1307 roku do 
walki stanęły zastępy zbrojne w zamkach Peniscola, Ascó, Can-
tavieja, Villel, Castellote, Chalamera i Monzón494. Nie zmieniło 
sytuacji zdobycie przez wojska Jakuba II zamku w Peniscoli  
i pojmanie mistrza Aragonii, Exemena z Lendy, który wcześniej 
na zamku w Miravet zdołał zmobilizować do walki wszystkich 
preceptorów. Na ich czele stanął Ramon Sa Guardia, preceptor  

488 Płatnym informatorem króla był genueński kupiec, Cristiano Spinola. M. Satora, dz. 
cyt., s. 182 za G. Patti Balbi i S. Péquignotem.
489 H. Finke, dz. cyt., t. 2, nr 34, s. 51. 
490 P.P. Read, dz. cyt., s. 32�.
491 M. Satora, dz. cyt., s. 183.
492 Tamże, s. 184.
493 J. Prokopiuk, dz. cyt., s. 112. 
494 P.P. Read, dz. cyt., ss. 326–327.
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z Mas-Deu z regionu Roussillon495. Z wielką roztropnością podjął 
się dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Słał korespondencję 
do możnych tego świata. Wśród nich znaleźli się między innymi 
król Majorki, Jakub II (1276–1311) i papież Klemens V. Czynił 
próby uzmysłowienia królowi Aragonii, nie tylko znacznej przy-
datności zakonu templariuszy w walce z Maurami, ale także jego 
lojalności wobec monarchii aragońskiej w wojnie z Francuzami, 
podczas której okazał pomoc jego poddanym, mieszkańcom Gar-
deny i Monzón49�. Korespondencja ta była kontynuowana rów-
nież podczas oblężenia zamku Miravet, do którego król Jakub II 
przystąpił 1 lutego 1308 roku. Ramon Sa Guardia kieruje wów-
czas do niego znamienne słowa: „Jeśli wy, królu, chcecie wziąć 
siłą nas i nasze zamki, w których jesteśmy, to odbędzie się to przy 
wielkich stratach w ludziach i dobrach. I wiedzą liczni, królu,  
że wolimy umrzeć w mękach, niż żyć bez honoru. Jeżeli więc 
umrzemy dla tych racji, broniąc się, umrzemy bez wad i winy. 
Nie mamy nic przeciwko Bogu, ani przeciw ludziom, którzy nas 
niesłusznie oskarżają wbrew Bogu, prawdzie i bez racji”497. Nie 
wiadomo, jaki wpływ wywarły na króla te słowa, lecz odstąpił od 
zdobywania ich twierdz szturmem, postanawiając wziąć obroń-
ców głodem. W celu podjęcia negocjacji wysyłał emisariuszy. 

Sa Guardia poddał Miravet 12 grudnia 1308 roku. Wcześniej 
„wojska królewskie zdobyły również szereg innych twierdz tem-
plariuszy: Cantavieja, Villel i Castellote. Najpotężniejsza z nich, 
Monzón, padła dopiero w maju 1309 roku”498. Kiedy pod koniec 
lipca tegoż roku poddała się także Chalamera, wszelki opór braci 

495 Raymond La Guardia de Ripoll, Ramon Sa Guardia, (ok. 1250–1319), kataloński 
arystokrata, w zakonie od 1274 roku walczył w obronie Akki w 1291 roku, obowiązki 
preceptora w Mas-Deu (Masdeu) pełnił początkowo od około 1294 roku, po czym nie-
przerwanie w latach 1299–1307. 
49� P.P. Read, dz. cyt., s. 327.
497 R. Vinas, L’ordre du Temple en Roussillon oraz L’ordre Temple en pays Catalan.
498 J. Prokopiuk, dz. cyt., s. 113.
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w Aragonii ustał. Ramona Sa Guardię pojmano. Dołączył do 
uwięzionych braci z Mas-Deu.

Mury zamku templariuszy w Miravet (fot. Rafael Lopez-Monné) 

 Zamek templariuszy w Monzón (fot. Francisco Martinez Arias) 


