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WPROWADZENIE
„Święta wojna” to pojęcie, które bardzo często
przewijać się będzie w literaturze omawiającej okres wypraw krzyżowych,
choć chrześcijaństwu było one obce przez pierwsze 1000 lat jego historii.
Termin ten po raz pierwszy użył w 1063 r. papież Aleksander II w odniesie
niu do walk, jakie W izygoci na Półwyspie Pirenejskim toczyli z Arabam i
wdzierającymi się do Europy. Innymi słowy chrześcijaństwo poznało świętą
wojnę jako „obronę chrześcijańskich terenów przed niewiernym i” .
W tym sam ym czasie, w innym zakątku chrześcijańskiego św iata,
B izancjum prow adziło wojny z nowym , bardzo niebezpiecznym prze
ciw nikiem . Turcy Seldżucy w roku 1071 w bitw ie pod M antzirkertem
pokonali B izantyjczyków i zajęli Jerozolim ę1. Do 1080 r. opanow ali
praktycznie całą A zję M niejszą, tw orząc tam sw oje państw o, sułtanat
Ikonion. Jako fanatyczni m uzułm anie nie dopuszczali chrześcijan do
św iętych m iejsc, napadali na pielgrzym ki, burzyli św iątynie. W yw ołało
to zaniepokojenie i oburzenie w całym chrześcijańskim św iecie. B izan
cjum nie było w stanie ich pow strzym ać. W roku 1081 cesarz A leksy
Kom nenos w ysłał poselstw o do R zym u prosząc o pom oc w zorganizo
waniu wspólnej z zachodnim rycerstw em w ypraw y przeciw Seldżukom .
Papież G rzegorz V II był w tedy zaangażow any w w alkę z cesarstw em
niem ieckim o inw estyturę, dlatego nie m ógł udzielić takiej pom ocy.
Papież U rban II, na drugą prośbę, cesarza K om nenosa zw ołał synod do
1Turcy odbili Jerozolimę nie od Bizancjum, a od Arabów, którzy zajęli ją w 637 r. Wyka
zywali się jednak tak dużą tolerancją religijną, że chrześcijanie nie mieli większych pro
blemów z docieraniem do świętych miejsc i sprawowaniem praktyk religijnych.
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C lerm ont w 1095 r. i na nim ogłosił krucjatę, czyli w ypraw ę krzyżow ą
(lac. crux - krzyż).
W 1096 r. wojska krucjaty przybyły do K onstantynopola. Aleksy
Kom nenos odebrał od nich hołd lenny licząc, że w ten sposób uzyska
kontrolę nad ziem iam i, które Krzyżowcy zdobędą na terenie Azji. Po
m ógł im przeprawić się do Azji M niejszej, udzielił wsparcia logistyczne
go i m ilitarnego (skrom nego w porównaniu z siłami zachodniego rycer
stwa). Krzyżowcy zdobyli najpierw Niceę, potem Doryleum , Ikonion
i Herakleję. W Azji M niejszej z prośbą o pomoc zwrócił się do nich władca
Edessy (teraz Urfa). M iał on kłopoty ze zbuntow anym i poddanym i. Po
m ocy udzielił mu lotaryngczyk Baldwin. Jego wojska stłumiły bunt pod
danych księcia Edessy, ale następnie obalił go z tronu. Baldwin sam ogłosił
się hrabią Edessy. W powyższy sposób doszło do organizacji pierw szego
państw a krzyżowego.
N astępnym zdobytym m iastem była syryjska A ntiochia. Przy jej
zdobyw aniu w sław ił się sycylijski Norm an B oem und i jem u oddano ją
we w ładanie. O głosił się on księciem Antiochii. Pod Jerozolim ą krucja
ta stanęła w iosną 1099 r. Po trzym iesięcznym oblężeniu Jerozolim a
została zdobyta. Tow arzyszyła tem u rzeż jej ludności. Na zgliszczach
m iasta założono K rólestw o Jerozolim y. Jego władcą, który nie odw ażył
się przyjąć tytułu królew skiego, a jedynie O brońcy Grobu Pańskiego
został G odfryd de Bouillon. Po jego śm ierci, w 1100 r., królem Jerozo
lim y został brat G odfryda hrabia Edessy B aldw in. W łożył on wiele
w ysiłku by zdobyte tereny przekształcić w m onolit państw ow y i za
pew nić mu zew nętrzne bezpieczeństw o. U silnie w zyw ał papieża o zor
ganizow anie kolejnej jerozolim skiej krucjaty, co nastąpiło po upadku
Edessy w 1144 r., gdy droga na Jerozolim ę, od północy, stanęła dla
Turków otw orem . W m iędzyczasie odbyła się II w ypraw a krzyżow a,
niem al tak liczna jak pierw sza. Została ona jednak rozbita, w Azji M niej
szej, w 1101 r. Ocaleni bądź pow rócili do Europy bądź też zasilili w oj
ska jerozolim skie. Zdano, sobie wówczas sprawę, że um ocnienia państw
krzyżow ych trzeba szukać na m iejscu. Jak zakłada John France w Jero
zolim ie pozostało ok. trzech tysięcy rycerzy i podobna ilość w północ
nej Syrii2. Była to zbyt m ała liczba by m ożna było utrzym ać zdobycze
pierwszej krucjaty. N ieznaczne wsparcie przychodziło wraz z pielgrzym 
2 Za: B. Hamilton, Wyprawy krzyżowe, Warszawa 2000, s. 22.
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kam i. Z pątników w dużej m ierze w erbow ano ochotników do służby
w ojskow ej i osadników. D użym w sparciem była rów nież pom oc h an 
dlow ych m iast W łoch: W enecji, Pizy i Genuy. R yw alizując o strefy
w pływ ów i rynki służyły one krzyżow com swą flotą. W spierały rów 
nież ataki na portow e m iasta B liskiego W schodu. Nie były jed n ak zain
teresow ane interw encjam i w głębi lądu.
W obec tak nikłych sił m ilitarnych krzyżowcy musieli dobrze roz
budować w ew nętrzny system obronny. W znosili więc zamki. Ich stała
obsada uszczuplała jednak ju ż i tak skrom ną połow ą armię krzyżowców .
Ok. 1180 r. król Jerozolim y dysponow ał zaledwie 655 wasalnym i ryce
rzami i 5000 rycerzy służebnych lżej wyposażonym i i uzbrojonym i (do
tej pory krzyżow cy niejednokrotnie wygryw ali bitwy w yłącznie dzięki
ciężkim zbrojom ). Zm uszało to w ładze do czasow ego najm ow ania zaw o
dowych rycerzy z zachodu i tworzenia lekkozbrojnych oddziałów z rdzen
nej ludności (nie zaw sze chrześcijańskiej). W szystkie posiadłości krzy
żowe po odpow iednim przygotow aniu mogły, osłabiając bezpieczeństw o
w łasnych granic, wystawić do 20 tys. rycerstwa. Było to zbyt m ało by
zapewnić im w zględne bezpieczeństwo.
M usiano znaleźć rozwiązanie zapew niające państwom krzyżow ym
stałą obecność ciężkozbrojnego rycerstwa, którego utrzym anie nie b ę
dzie obciążało państwowej kasy i w ym agało zaangażow ania w łasnego
składu osobow ego.

POJAWIENIE SIĘ ZAKONÓW RYCERSKICH
Rozw iązaniem m ilitarnych problem ów m iało się stać rozbudow anie
liczby i upraw nień zakonów rycerskich. Nie oznacza to jednak, że idea
ich pow ołania pojawiła się tak późno (w XII w.). Przełom XI i X II to
czasy poszukiw ań nowych form służby Bogu. W większym lub m niej
szym stopniu oscylowały one wokół tradycyjnego stanu zakonnego. W ielu
rycerzy chciało służyć Bogu. Zbyt m ocno byli jednak przyzw yczajeni do
zbroi by zrzucić ją na rzecz pokutnych szat zakonnych. Łatwiej im było
ryzykować życiem w obronie Sw. Ew angelii niż zdecydować się na klasz
torną ascezę. W yprawy krzyżowe, a tym bardziej powołanie zakonów
rycerskich, daw ały im idealną m ożliw ość zaspokojenia duchow ych po
trzeb. Papież Urban II, organizator I w yprawy 1096 r., pochodząc z rodzi
ny rycerskiej znał te rycerskie potrzeby. W iedział jak do nich dotrzeć, jak
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pobudzić ich religijność3. Jego sło w a:... zwracam się z pokorna prośbą, nie
ja, lecz Pan, abyście wy, głosiciele Chrystusowi, ... w porę pomogli wschod
nim chrześcijanom i wypędzili z granic chrześcijańskiego świata ludzi tego
niecnego rodzaju (Turków - uwaga autora). M ówię to obecnym, polecam
przekazać to nieobecnym. Wszak to nakazuje Chrystus4 , spotkały się z ży
wym przyjęciem. Dziesiątki tysięcy rycerzy pośpieszyły do Ziemi Świętej.
Na m iejscu rycerze z pełnym pośw ięceniem oddaw ali się „rzem io
słu w ojennem u” . W ielu potem osiadało na zdobytych terenach. N ieliczni
chcieli jednak dalej służyć Bogu orężem, a nie pługiem .
Po zw ycięstw ie I krucjaty (1099) i utw orzeniu Królestw a Jerozolim 
skiego oraz jego lenn, do Ziem i Świętej zaczęły napływać z Europy Z a
chodniej duże grupy pielgrzym ów i ludzi żądnych wrażeń. Szybko oka
zało się jednak, że nieliczni krzyżowcy, zajęci upraw ą roli, budow aniem
zamków, itp. nie są w stanie uchronić rosnącej liczby pielgrzym ów przed
atakami m uzułm anów z okolicznych egipskich i tureckich emiratów. Ł a
cińską odpow iedzą na to zagrożenie było pow ołanie zakonów rycerskich.
W 1119 roku mało znany rycerz Hugon z Payens w Szam panii wraz ze
swoim przyjacielem Gotfrydem z Sain-O m er utw orzyli Bractwo Rycer
skie. Początkow o tylko ośm ioosobow e ochraniało pielgrzym ów w ędru
jącym m iędzy Jerozolim ą a Jaffą. Dla tej działalności otrzym ał pozw ole
nie i opiekę zarówno króla B aidw ina II, jak i łacińskiego patriarchy Jero
zolimy. Do tak niepozornej grupy rycerzy w krótce przyłączyli się inni.
Bractw o rosło. Patrolując drogi, podróżując dużo po kraju, staczając nie
ustanne potyczki z krajow cam i stawali się dośw iadczonym i żołnierzam i.
Znali teren i taktykę przeciwników. Byli zatem dobrze przygotowani rów 
nież do w łaściw ych walk, toczonych przez K rólestw o Jerozolim skie
z m uzułm ańskim i sąsiadami. W ładcy Jerozolim y liczyli więc, że tym spo
sobem uda się im bardzo tanio zyskać doborow e, świetnie przygotow ane
oddziały, które w razie potrzeby staną się przew odnikam i i kierow nikam i
feudalnego pospolitego ruszenia. Sprzyjali więc rozwojowi Bractwa Tem 
plariuszy i pokrew nych im organizacji. Sław a ich szybko dotarła do Eu
3Charakterystycznym jest fakt, że papieże starali się zniechęcić do udziału w wyprawach
biedniejsze warstwy społeczne (nie miały własnego ekwipunku i doświadczenia w służ
bie rycerskiej) wprowadzając np. opłaty za morską przeprawę. Równie niemile widziane
były kobiety, pragnące pod osłona rycerzy odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Byli
oni, kobiety i chłopi, dla wyprawy jedynie obciążeniem.
4Za: Wiek V-XVw tródłach, red. M. Sobańska-Bondaruk i S. Lenard, Warszawa 1997, s. 151.
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ropy co owocowało napływem nowych kandydatów do Bractwa Rycer
skiego. Już tylko jeden krok dzielił je od przekształcenia się w zakony ry
cerskie, dla których walka z niewiernymi odsunie w cień inne powołania.
B racia zakonów byli zaw odow ym i rycerzam i. Śluby absolutnego
p o słu szeń stw a m istrzow i czyniły z nich arm ie dużo karn iejszą i sku
teczn iejszą niż niezo rganizow ane w ypraw y krzyżow e, czy też p o sp o 
lite ru szen ie feudalnych w asali. Już w drugim stuleciu X III w. byli
w stanie w ystaw ić 600 rycerzy, czyli tyle co w szyscy w asalow ie K ró 
lestw a Jero zo lim sk iego. Indyw idualnie nie zainteresow ani by li łu p a
m i. W szy stk o co zdobyli przechodziło na w łasność zakonu. N ie zd a
rzało się w ięc im łam ać szeregi, bądź zaniechać pościgu w celu d zie
lenia łupów . B yli bardziej sojusznikiem w alczących chrześcijan niż
u czestn ik iem wojny. Jednak nie m ożna na nich było liczyć w o p era
cjach po za granicam i ch rześcijańskim i (przynajm niej w pierw szym
o k resie h isto rii zakonów krzyżow ych). C zuli pow ołanie do obrony,
a nie ag resji na zew nątrz i p o litycznych negocjacji. O czyw iście za le
żało to od aktualnej sytuacji. B yw ało, że wobec braku św ieckiego rycer
stwa, zakonni podpisyw ali porozum ienia z M uzułm anam i i nękali ich
p o siad ło ści z d ala od sw ych siedzib.
M ilitarne znaczenie zakonów rycerskich nie oznacza, że ten typ „służ
by Bogu” spotykał się z pełna akceptacją. Bardzo często, szczególnie miesz
kańcy tradycyjnych klasztorów, twierdzili, że życie modlitewno-kontem placyjne stoi na wyższym poziomie, niż rycerska służba. Oczywiście obroń
cy zakonów rycerskich próbowali tłumaczyć, że gotowość oddania życia
za braci chrześcijan w dalekiej Palestynie jest wyrazem m iłosierdzia i praw
dziwie chrześcijańskiej miłości. W odpowiedzi przypominano słowa Zba
wiciela by na zło odpowiadać dobrem i cierpliwością, nie sprzeciwiać się
złu siłą (Mt. 5,39). W zwalczanie tego nurtu - przeciwników zakonów krzy
żowych - włączył się wielki święty Kościoła rzymskokatolickiego Bernard
z Clairvaux (dzieło: „De laude novae m ilitiae”)5.
5 Protektor zakonu Bernard z Clairvaux pochodził z możnej rodziny feudalnej. Chociaż
przyoblekł mniszy habit cystersów, nie przestał być rycerzem. Projekt organizacji woj
skowej mającej charakter zakonu religijnego, przedstawiony został Bernardowi przez
wysłanników Bractwa Templariuszy z prośbą o poparcie go przed papieżem. Bernard
przyjmuje go z entuzjazmem i popiera go z całą stanowczością. Jako propagator „świętej
wojny przeciw innowiercom”, późniejszy organizator drugiej krucjaty (1147-1149) i go
rący zwolennik krucjaty przeciw Słowianom Połabskim (1147), widział w nowym zako
nie narzędzie zniszczenia islamu, wybrane przez samego Boga.
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Jak w/w w ładcy krzyżow ych państw widzieli w zakonach rycerskich
narzędzie poszerzenia i zabezpieczenia swych posiadłości. Inne projekty
wykorzystania Bractw Rycerskich, a później zakonów, snuł łaciński pa
triarcha. Sądził on, że przy pom ocy nowej formy krzyżowych form acji
m ilitarnych uda mu się zrealizować plan przekształcenia Królestw a Jero
zolim skiego w państwo kościelne, rządzone nie przez króla, ale patriar
chę jako nam iestnika papieża. C elow i tem u m iało sprzyjać wyłączenie
zakonów spod m iejscowej władzy świeckiej i kościelnej. Zakony m iały
przenieść na w schód praktykę chrztu ogniem i m ieczem tak często stoso
wana w Europie (np. C esarstw o N iem ieckie wobec Słowian Połabskich).
Rycerze w habitach mieli najpierw podbijać niewiernych, a później skła
niać ich do przyjęcia chrztu, albow iem tradycyjne m isje praktycznie nie
m iały żadnego powodzenia.
W pow yższych projektach król i patriarcha nie uwzględnili dwóch
ważnych momentów. Nie wzięli pod uwagę ambicji zakonów, które chciały
być organizacją sam odzielną, prow adzącą w łasną politykę. Pom ijali też
plany Kurii Rzym skiej, w myśl których zakony rycerskie miały być sztur
m owym i oddziałam i papiestwa, nie zaś arm ią władcy lub patriarchy Je
rozolimy. Papiestw o, które na przełom ie XII i X III w. wkroczyło w spory
z Cesarstw em Niem ieckim o inwestyturę mogło widzieć w zakonach krzy
żowych swe zbrojne ramie reprezentujące rzym skie interesy przy euro
pejskich dworach. Oczywiście należy tu zaznaczyć, że takie spojrzenie
raczej pojaw iło się później, gdy zakony ju ż istniały.
Przyszłość pokazała, że rozwój zakonów rycerskich poszedł innym i
drogam i, niż planowali król i patriarcha.
Prow adzone wojny, stykanie się z nieznanym i w Europie chorobam i
rodziło potrzebę organizow ania i prow adzenia szpitali, tak dla rycerzy
jak i pielgrzymów, jak również pow ołania służb, które stale będą się tym
zajmowały. W połowie XI wieku (ok. 1048 r.), podczas nasilania się kon
taktów kupieckich między w łoskim i republikam i m iejskim i a Lew antem
(część Ziem i Świętej na wysokości Jerozolim y), kupcy z w łoskiego m ia
sta Am alfi wybudow ali w Jerozolim ie, za zgodą m iejscow ego władcy
m uzułm ańskiego, hospicjum i szpital. Pośw ięcone one zostały pam ięci
św. Jana Jałm użnika, patriarchy A leksandrii z VII wieku. Posługę niosła
tu grupka m nichów benedyktyńskich. Od 1063 zam ieszkiw ali oni w bu
dynku ufundow anym przez w/w kupców z Am alfii, który służył jed n o 
cześnie jako dom zachodniego pielgrzym a. Obok znajdow ał się kościół
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dla pątników oraz kolejne trzy kościoły: Sainte-M arie-Latine, St. M arie
de la G rande (z konw entem żeńskim ) i Św iętego Jana Chrzciciela. Rola
szpitala wzrosła, kiedy wraz z opanow aniem Palestyny przez krzyżow 
ców (po I krucjacie) znacznie ożyw ił się ruch pielgrzymkowy. Rycerze
krzyżow i wspierali szpital nadaniam i. Część z nich zdecydow ała się na
wstąpienia do zgrom adzenia opiekującego się hospicjum. Już wtedy utarła
się jeg o now a nazwa Braci Szpitalników, a mało znanego Św. Jana z A lek
sandrii, w roli patrona zgrom adzenia, zastąpił Św. Jan Chrzciciel (stąd
też zgrom adzenie popularnie nazywane było Joannitam i). W krótce je d 
nak uległ zm ianie profil zgrom adzenia. Pod wpływem Templariuszy, za
rządów rycerza Gerarda, stało się ono niezależnym bractw em rycerskim ,
pow ołanym do leczenia i obrony pielgrzym ów w Ziem i Świętej. Bulla
papieża Paschalisa II z 1113 roku ustanawiająca regułę dla zakonu uw olni
ła Joannitów spod wszelkiej zależności od władzy kościelnej i świeckiej
poza papieżem . W 1136 roku pod zwierzchnictwem Raym onda du Puy,
następcy Gerarda, zgromadzenie ostatecznie przyjęło charakter militarny.
W podobny sposób, tyle że nieco później, pow staw ały inne zakony
szpitalne, np. Zakon Szpitala Najświętszej M arii Panny D om u N iem iec
kiego w Jerozolim ie, zwany potocznie Krzyżakam i.
B ardzo specyficzną posługę pełniło Bractw o Szpitalne Św. Łazarza.
Z ałożone zostało podczas pierwszej krucjaty w 1098 roku przez G erarda
de M artigues. Zgodnie z życiow ym krzyżem sw ego patrona (Łazarza
z C hrystusow ej przypow ieści „o bogaczu i Ł azarzu” {Łk. 16,19-31) opie
kow ało się trędow atym i. Początkow o działalność swą prow adziło tylko
na Bliskim W schodzie, później również w Europie. Zakładało szpitale,
hospicja i przytułki. W sferze organizacyjnej przez 20 pierw szych lat było
częścią zakonu Joannitów, niejako ich „oddziałem zakaźnym ” . O ddziele
nie się w oddzielne bractwo nastąpiło w 1120 r. Boy and R oger został m ia
nowany M istrzem Szpitalników Świętego Łazarza. Nie był to jeszcze za
kon rycerski, a jedynie bractwo. Z czasem, wobec napadów niewiernych,
wynikła potrzeba otoczenia go zbrojną eskortą. Trudno jednak było zna
leźć rycerzy chętnych służyć przy szpitalach dla trędowatych. Inaczej rzecz
się miała z chorymi na trąd rycerzami zakonów rycerskich: Templariuszy,
Joannitów, Bożogrobców, itp. W ysyłano ich do szpitali Św. Łazarza. Po
woływano z nich straż ochronną. U większości z nich choroba postępow a
ła bardzo powoli. W ojownicy ci zaczęli uczyć brać szpitalną sztuki walki.
Stało się to przyczyna stopniowego przekształcania się bractwa szpitalne
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go w zakon rycerski. Dla rycerzy oczekujących powolnej śmierci w choro
bie, chw alebna śmierć w obronie wiary i bezbronnych chorych nie wzbu
dzała żadnego lęku. Byłą wręcz postrzegana jako przejaw Bożej Łaski.
Był jeszcze jeden elem ent, który nie m ożem y pom inąć om awiając
fenom en zakonów rycerskich. Przełom XII i XIII wieku przyniósł przy
śpieszenie zmian społecznych na zachodzie Europy. Ostry feudalizm sta
wiał pod znakiem zapytania przyszłość drobnego rycerstwa. Z jednej stro
ny rosły fortuny wielkich posiadaczy ziem skich, z drugiej poszerzały się
szeregi zależnych chłopów. M agnateria dążyła do przejm ow ania ziem
drobnej szlachty i ich deklasacji. O czyw iście proces ten nie następow ał
gw ałtow nie. C iągnął się dziesięcioleciam i. Tysiące drobnej szlachty
i zubożałej arystokracji zm uszał do poszukiw ania dróg ratunku przed de
klasacją. W stąpienie do rycerskiego zakonu było jedną z nich. W skazuje
na to skład społeczny członków zakonu Krzyżackiego. W ciągu XIII wieku
m ożna dokładniej zbadać pochodzenie 105 braci zakonnych (na ogólną
liczbę około 340). W śród nich 9 pochodziło z rodzin hrabiow skich (czy
książęcych), 11 ze szlacheckich, 18 należało do grupy m inisteriałów Rze
szy 6, 56 do grupy m inisteriałów książęcych, wreszcie 11 braci pochodzi
ło z rodzin m ieszczańskich. Jak z tego wynika, prawie 80% w yw odziło
się ze społeczeństw a m inisteriałów, przy czym niektórzy członkow ie ich
rodzin zajm ow ali m iejsca w radach miejskich.
Epizodyczne znaczenie przy tworzeniu zakonów rycerskich ma fakt,
że w stąpienie doń zw alniało człow ieka z grzechów życia świeckiego.
Każdy krzyżow iec jak o tym w spom inał papież Urban II7 był na czas
krucjaty zw olniony z pow inności wobec państwa, odpow iedzialności są
dowej za popełnione przestępstw a, a spłaty jego długów były zaw iesza
ne. W stąpienie do zakonu rycerskiego, jako stała krucjata, dla wielu było
jedy n ą m ożliw ością uniknięcia kary. Dotyczyło to jednak jedynie pierw 
szego okresu istnienia zakonów, kiedy bardzo często m iały one problem y
z naborem kandydatów. Bardzo szybko jednak większość zakonów wpro
w adziła ostra selekcję przyjm ow anych osób.
6 Ministerial - to członek wolnej ludności służebnej. Chociaż stał ponad chłopstwem to
ze względów materialnych zmuszony był przyjąć pracę służebną na dworze, w miejskim
patrycjacie, bądź w kościele (swego rodzaju dzisiejszy urzędnik).
7Na soborze w Clermont w 1095 r., zachęcając rycerstwo do udziału w 1 krucjacie papież
obiecywał zawieszenie wypełnienia sądowych wyroków wobec krzyżowców, a w wy
padku ich śmierci pełny odpust.
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ORGANIZACJA ZAKONÓW RYDERSKICHI ICH REGUŁY
O rganizację zakonów rycerskich m ożem y prześledzić na przykła
dzie najbliższego naszej historii Zakonu Krzyżaków. Z niewielkim i róż
nicami będzie ona typową dla wszystkich pozostałych.
N a czele zakonu stał W ielki M istrz. Urząd jego był w ybieralnym
i zazwyczaj dożywotnim , choć zdarzały się przypadki ich obalania, a na
wet morderstw. Decydował on o w szystkich bieżących sprawach zakonu.
W ładza jeg o nie była jednak nieograniczoną. Podlegał K apitule G eneral
nej8 , która zbierała się w głównej siedzibie zakonu zazwyczaj raz do roku
(bądź na wniosek W ielkiego M istrza) i akceptowała politykę zakonu na
najbliższy rok. W jej kom petencjach leżało też wybieranie zakonnego
M istrza9. Papież i królow ie krzyżow ych państw bardzo rzadko m ieszali
się w te wybory. W XV w. będą jednak praktyki przekazyw ania tej god
ności swym protegow anym . Bezpośrednim i współpracow nikam i W iel
kiego M istrza byli:
• W ielki Kom tur - zastępca W ielkiego M istrza i kierow nik adm inistra
cyjno-gospodarczy zakonu;
• W ielki M arszałek - zajm ow ał się sprawam i w ojskowym i, w yposaże
niem, budow ą twierdz;
• W ielki Szpitalnik - odpow iadał za działalność charytatyw ną zakonu,
sprawy m edyczne i sanitarne;
• W ielki Szatny - zajm ował się odzieżą i częściow o ekw ipunkiem w oj
skowym;
• Wielki Skarbnik - zarządzał sprawami finansowymi i skarbcem zakonu.
W łączności z W ielkim M istrzem tworzyli swego rodzaju „rząd za
konu” . Nie byli jednak wprow adzani we wszystkie zakonne sprawy. Tak
np. stan zakonnego skarbca i rachunki kontrolować m ógł tylko W ielki
M istrz lub Wielki Kom tur (stan skarbca zawsze był pilnie strzeżoną ta
jem nicą). W razie potrzeby m ożna było w yznaczyć kolejnych, dodatko
wych urzędników (np. w M alborku pow ołano dwóch szafarzy, którzy od
8 W skład Kapituły Generalnej wchodzili: Mistrzowie Krajowi (niemiecki, pruski, inf
lancki) oraz urzędnicy zakonu: Wielki Komtur, Wielki Marszałek, Wielki Szpitalnik, Wielki
Szatny, Wielki Skarbnik, a od XIV wieku także Mincerz Zakonu (czuwający nad menni
cą) i Wielki Szafarz (kierujący handlem).
9 U Templariuszy wyboru Mistrza dokonywało zgromadzenie składające się z 8 rycerzy,
4 braci s'wieckich i jednego duchownego.
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powiadali za handel i działalność gospodarczą w M alborku i Królewcu).
Poza głów nym zakonnym ośrodkiem tw orzono prow incje, zw ane
też baliw atam i. Z arządzali nim i K om turow ie K rajow i lub M istrzow ie
P row incji (P rzeorzy). S tatuty krzyżackie w ym ieniają siedm iu K om turów K rajow ych: N iem iec, P rus, Inflant, A ustrii, A pulii, R om anii
(G recji) i A rm enii. P odział ten z czasem uległ zm ianie. B aliw atam i
niem ieckim i i częścią pozaniem ieckich posiadłości zarządzał M istrz
N iem iecki. Istniał rów nież osobny urząd M istrza Prus (od X IV w.
połączony z urzędem W ielkiego M istrza) i M istrza Inflant. P row incje
zobow iązane były 1/3 sw ych dochodów przekazyw ać na rzecz u trzy 
m ania centrali zakonu. B aliw aty dzieliły się na m niejsze jed n o stk i
zw ane kom turiam i (kom andoriam i), którym i zarządzali K om turow ie.
R ezydow ali oni w dom ach zakonnych lub zam kach k lasztorach i pod
porządkow yw ali się bezpośrednio W ielkiem u M istrzow i. W P rusach i
In flantach K om tur był jed n o cześn ie zw ierzchnikiem ad m in istracy j
nym i w ojskow ym okręgu. P odlegały mu K onw enty, które tw orzyli
bracia-rycerze. Z azw yczaj starano się by było ich 12 na w zór 12 ap o 
stołów (m aksym alnie 15). N a czele K onw entu stał w yznaczany przez
K om tura K om andor. M im o nieograniczonej w ładzy posiadał organ
doradczy - K apitułę K onw entu. Z bierała się ona raz w tygodniu bądź
rzadziej. O bok konw entów rycerskich istniały, choć w m ałej liczbie,
konw enty w yłącznie dla kapelanów (braci posiadających kapłańskie
św ięcenia) i sióstr zakonnych. W w iększości przypadków ich K om tur
był św ieckim rycerzem .
Siedziba W ielkiego M istrza i jego „rządu” w pierw szym okresie hi
storii zakonów zazwyczaj m ieściła się w Ziemi Świętej. Posiadłości tym 
czasem w dużej m ierze były na zachodzie Europy. Zm usiło to zakony do
wykształcenia urzędu zakonnych wizytatorów. M ianowani przez W iel
kiego M istrza na ściśle określony teren dokonywali przeglądu w ew nętrz
nego stanu i gospodarki europejskich konwentów. M ieli rów nież prze
ciw działać separatystycznym dążeniom konw entów zdom inow anych
przez braci jednej narodowości.
Łączność z oddalonym i konwentami była stałym problem em cen
tralnych ośrodków. Kapituły, różnych szczebli, wykorzystyw ano więc do
załatwiania wszelkich bieżących spraw: mianowania i odwoływania urzęd
ników zakonnych, w ypłacania należności, regulow ania rachunków, w y
jaśniania konfliktów, wydaw ania w yroków sądów zakonnych, itp.
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Wielki mistrz

Wielki
komtur

Wielki
marszałek

Wielki mistrz jako
krajowy mistrz pruski

Komturzy
krajowi

wenecki
apulijski
sycylijski
hiszpański

Wielki
szatny

Wielki
szpitalnik

Krajowy
mistrz niemiecki

Krajowy
mistrz inflancki
Baliwaty
podległe
wielkiemu
mistrzowi

na zachodzie

turyński
westfalski
frankoński
lotaryński
utrechcki
saski
haski
starobizantyjski

Wielki
skarbnik

czeski

austriacki
bożeński
koblencki
alzacki

Struktura zakonu Krzyżackiego

W sw ym osobow ym składzie zakon tworzyli: rycerze, kapelani i bra
cia służebni.
Rycerze zajm owali w zakonie pozycje dom inującą. Z nich rekruto
wały się władze i wyżsi urzędnicy. Główny nacisk położony był na ich
działalność m ilitarną. Z czasem rycerze zw olnieni byli naw et z wielu
obow iązków z zakresu modlitwy, rozm yślań, postu i ascezy, na rzecz peł
nego oddania się walce zbrojnej, ćw iczeniom i działalności adm inistra
cyjnej. W pierw szym wieku istnienia zakonu, często będąc niepiśm ien
nymi, m usieli tylko odm awiać Ojcze Nasz, a nauczenie się tej m odlitwy
w ciągu roku było warunkiem pozostania w zakonie.
Rycerze przew ażali liczebnie. W każdym konw encie m iało być ich
przynajm niej dw unastu, natom iast kapelanów jedynie sześciu, przy czym
zaliczano do tych ostatnich także obsługę kościelną: kleryków, psalm i
stów, niekiedy (w czasach nieco późniejszych) także członków kapituł
biskupich w cielonych do Zakonu (biskupów pruskich). Każdy z ryce
rzy na koszt zakonu otrzym yw ał pełne w yposażenie, kilka koni (za
zw yczaj trzy bądź cztery) i gierm ka. R ycerz po przyjęciu do zakony
niejako tracił sw ą pryw atność. P rzejaw iało się to zakazem używ ania
prywatnych herbów, pieczęci, szczególnego rodzaju nagrobków (w XV w.
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zasady te za wyjątkiem K rzyżaków są coraz częściej naruszane). Jego
zbroja m iała być praktyczną i pozbaw ioną w szelkich ozdób. Rycerze
(do XV w.) nie posiadali także pryw atnych pokoi - były jedynie w spól
ne kilkuosobow e sypialnie - oraz m ożliw ości posiadania pryw atnego
m ajątku. Rycerz, w stępując do zakonu, rezygnow ał z życia św ieckiego
i jeg o przyjem ności. Zobow iązany był zachow ać stan bezżenny10. Re
zygnow ał z turniejów i polow ań.
Wobec wzrostu oddziaływania zakonów, w XIV w., powszechnym
stało się badanie wstępujących co do prawdziwości ich szlachectwa al
bow iem wielu m ieszczan i członków ubogiego ziem iaństw a pragnęło
poprzez służbę w zakonie zdobyć wpływy i awans społeczny (osoby spo
za szlachty m ogła wstąpić jedynie do braci służebnej i tu zapracować
sobie na szlachectwo). O drzucano również osoby m ogące przyczynić
zakonowi kłopotów, np. wnieść ze sobą w „posagu” długi. Analiza da
nych pokazuje, że zakony nie dążyły do posiadania wielkiej liczby za
konnych rycerzy. W ostatnim dziesięcioleciu swego istnienia Tem plariu
sze liczyli ok. 5 tys. członków, z czego rycerzy było nie więcej niż 2 tys.
Podczas rekrutacji zwracano uwagę by kandydaci byli stanu wolnego,
z rodzin szlacheckich (u Tem plariuszy i Joannitów zdarzały się w ym aga
nia by nie pochodzili z nieprawego łoża). Zazwyczaj ustalano również
górną i dolną granicę ich wieku. Choć zazwyczaj nie mogli mieć mniej
niż 20 lat to zdarzały się przypadki przyjm owania i 10 letnich m łodzień
ców. W stąpienie do zakonu dla wielu było ucieczką przed karą lub drogą
m oralnego oczyszczenia. Stan moralny kandydata nie był brany pod uwagę
przy wstępowaniu do zakonu. Zgodnie z przywilejem papieża H onoriu
sza II Krzyżacy, tak jak Templariusze mogli przyjm ować w swe szeregi
naw et jaw nych zbrodniarzy. Kto więc chciał uniknąć kary za swe zbrod
nie, znajdował w zakonie bezpieczne schronienie. Narodowość natom iast
m ogła stanowić poważną przeszkodę. Zgodnie z niepisaną tradycją za
kony miały narodowy charakter. Krzyżacy - niem iecki, Tem plariusze francuski, Joannici - francusko-włoski. Kategorycznym był zakaz przyj
m ow ania do zakonu Żydów.
Kapelani pojawili się w zakonach dość późno. Początkow o przyby
wali z zewnątrz dla sprawowania posług religijnych. Później rezydowali
w zakonnych dom ach na stałe lecz nie mieli żadnego wpływu na ustrój
10 Wyjątkiem są tu późniejsze zakony, a szczególnie hiszpański zakon s'w. Jakuba, który
dopuszczał pełen udział w swych szeregach i władzach żonatych rycerzy.
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i zarządzanie zakonem. Przed każda bitw ą dokonywali spowiedzi i udzie
lali sakram entu Sw. Eucharystii. Pełnili również posługę w zakonnych
szpitalach i hospicjach.
Rycerze i kapelani mieli praw o nosić pełne zakonne szaty, w przy
padku Krzyżaków: białe płaszcze z naszytym po lewej stronie czarnym
krzyżem . U biór braci służebnej był koloru szarego11.
Bracia służebni pełnili funkcje: włodarzy, niższych dowódców, gierm 
ków bądź lekkozbrojnych rycerzy oddziałów pom ocniczych (mieli pra
wo do zbroi i jednego konia). M ogli również piastować funkcje gospo
darcze i finansow e w państwie zakonnym. Rekrutowali się z m ieszczan
i w olnych chłopów. Służba m ogła dla nich zaowocować podniesieniem
do stanu rycerskiego. M ogło się też zdarzyć, że gdy w konw encie - wy
łącznie w zachodniej Europie - nie było odpowiednio przygotow anego
rycerza, Kom andorem mógł zostać jeden z braci służebnych.
K andydat na zakonnego brata służebnego m ógł być żonaty, ale
w takim przypadku powinien mieć zgodę małżonki. Niekiedy składał więc
tylko śluby czasowe.
O prócz w/w grup zakonnych w społeczności państw a zakonnego
m ożem y wyróżnić:
• siostry służebne - w yznaczano je do posług gospodarczych, pracy
w hospicjach, opieki nad chorym i;
• tzw. półbraci - zaliczano do niej częściow o służbę klasztorną (rze
m ieślników i różnego rodzaju fachowców ), oraz rycerzy i bogatych
feudałów przebywających poza dom am i zakonnymi, którzy popie
rali zakon i powiększali jego dobra (uczestniczyli w krucjatach za
konu, udzielali mu dotacji, itp.); grupę tę nie obow iązyw ała reguła
zakonu ani śluby zakonne;
• ludzi zależnych - chłopi z dóbr zakonnych, knechci zatrudniani
w gospodarstwach, stajniach, taborach (za służbę otrzym yw ali w y
nagrodzenie, bądź tylko wyżyw ienie i mieszkanie);
• niewolników - stanowili własność zakonu i często byli traktowani
jak zwierzęta, a nie ludzie;
Organizacja innych zakonów była bardzo podobna. Zazw yczaj róż
niło się jedynie nazewnictwo poszczególnych funkcji i urzędów.
Zauw ażać należy, że powyższy ustrój zakonów nie sprzyjał ich ilo
" Zakonnicy w Ziemi Świętej ze względu na wysokie temperatury mieli prawo zamiast
tradycyjnych wełnianych szat zakonnych nosić lniane.
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ściowemu rozrostowi. Nie przeszkadzało to działalności zakonu albowiem
posiadał on duże zastępy wojsk najem nych i ludzi służebnych do obsługi
zamków i floty.
Dla pełniejszego zilustrowania organizacji zakonów rycerskich przyj
rzyjmy się fragm entowi tekstu reguły zakonu Templariuszy:
(w pierw szych ośmiu punktach om awia się powstanie reguły i kto
uczestniczył w jej tworzeniu)
Punkt 9. Wy, którzy wyrzekacie się własnej woli, w y inni służący
m onarchom końm i i bronią, dla zbaw ienia waszych dusz dla stałych okre
sów (na ustalony czas) starajcie się wszędzie z czystym pragnieniem słu
chać ju trzn i i całego nabożeństwa w edług praw a kanonicznego i zw ycza
jó w zakonnych mistrzów Świętego M iasta Jeruzalem. O wy, czcigodni
Bracia, Bóg je s t z wami, jeśli obiecujesz pogardzić zakłam anym światem
w niezm iennej (wiecznej) miłości Boga w yszydzać pokusy twojego ciała:
podtrzym any przez pokarm Boga napojony i poinstruow any przez p rzy
kazania Naszego Pana na koniec ju trzn i nikt nie pow inien bać się iść na
bitwę, jeśli w przyszłości (na przyszłość) będzie nosił tonsurę.
Punkt 10. A le jeśli ja k iś brat zostanie przesłany w pracy domu i chry
stianizacji Wschodu - coś co ja k wierzym y będzie się zdarzało często i nie może w ysłuchać jutrzni, pow inien zam iast ju trzn i (godzinek) zm ów ić
trzynaście Ojcze Nasz, siedem za (na) każdą godzinę i siedem na nieszpo
ry. I zawsze nakazujem y im to robić. A le tamci, którzy są wysłani z takie
go pow odu i nie mogą przybyć na ustaloną godzinę aby w ysłuchać ju trzn i
jeśli możliwe, ustalone godziny nie pow inny zostać opuszczona z obo
wiązku złożenia hołdu Bogu w należyty sposób.
Sposób, w ja k i Bracia pow inni zostać przyjm ow ani:
Punkt 11. Jeśli jakikolw iek św iecki rycerz, lub ja k iś inny człowiek
pragnąłby opuścić (odejść) m asę wiecznego potępienia, i opuścić św iec
kie życie i w ybrać życie we wspólnocie, nie zgadzaj się dopuszczać go
natychmiast, lecz ja k pow iedział mój pan, św. Paweł: Probate spiritus si
ex Deo sunt, co znaczy: Wypróbuj duszę, aby zobaczyć, czy pochodzi od
Boga. Raczej, gdy kompania braci zostanie mu przyznana, niech zostanie
mu odczytana (przeczytana) Reguła, je śli on chce (życzy sobie) pilnie
(gorliwie) być posłusznym nakazom Reguły i je śli podoba się to M istrzo
wi i braciom przyjąć go (dopuścić) pozw ólcie mu objaw ić sw oją wolę
i życzenie p rzed wszystkimi braćmi zebranym i w kapitule (kapitularzu)
i pozw ólcie mu złożyć swoją prośbę z czystym sercem (czystego serca).
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O ekskom unikowanych rycerzach:
Punkt 12. Jeśli wiesz o ekskomunikowanym rycerzu do zw erbow a
nia, nakazujem y ci jechać. I je śli ktokolwiek tam pragnie w stąpić do za 
konu rycerskiego zza morza, pow inieneś nie rozważać doczesnego zysku
zbyt mocno, ja k wiecznego zbawienia jeg o duszy■ N akazujem y mu być
dopuszczonym p od warunkiem, ze przedtem pojedzie do biskupa tej pro
wincji i pow iadom i go o swych zamiarach (przedstawi mu sw e intencje).
I kiedy biskup wysłucha i rozgrzeszy go, pow inien go w ysłać do M istrza
i braci Świątyni, i jeśli jeg o życie je s t uczciwe i godne ich kompanii, jeśli
on wydaje się dobrym M istrzowi i braciom, niech zostanie litościwie d o 
puszczony, i je ś li zm arł (zginął) w międzyczasie, wobec udręczenia i m ęki
ja kich doznał niech zostaną mu dane (przyznane) wszystkie korzyści (przy
wileje) zakonu rycerskiego należne Biednym Rycerzom Świątyni.
Punkt 13. Pod żadnym innym warunkiem nie pow inien brat Świątyni
dzielić kom panii z pew nym (jakimś) wyraźnie (jasno) ekskom unikow a
nym rycerzem, ani brać je g o rzeczy; i tego zabraniamy mocno, bo byłoby
rzeczą straszną jeśli zostaliby ekskomunikowani, ja k oni. A le jeśli tylko
zakazano mu słuchać mszy, je s t oczywiście możliwe utrzym ywać kom pa
nię z nim i brać jeg o w łasność z miłosierdziem (miłosierdzia) i p ozw ole
niem ich dowódcy.
O nie dopuszczaniu dzieci:
Punkt 14. Mimo, że Reguła świętych ojców dopuszcza przyjmowanie
dzieci do religijnego życia, my nie radzimy (odradzamy) ci to czynić. Dla
tego, który pragnie dać (oddać) swoje dziecko na wieczność do zgromadze
nia zakonu rycerskiego, powinien zatrzymać go do czasu, gdy on będzie
zdolny do noszenia (aby nosić) zbroi z wigorem i uwalniać ziemię od wro
gów Jezusa Chrystusa. Wtedy pozw ólcie matce i ojcu przyprowadzić go do
Domu, i uczynić jego prośbę znaną braciom; i je st dużo lepiej jeśli on nie
składa ślubów kiedy jest dzieckiem, lecz gdy jest starszy i je st lepiej, jeśli on
tego żałuje, niż jeśli tego nie żałuje. I w przyszłości niech będzie wzięty na
próbę według mądrości Mistrza i braci i według uczciwości (prawości)
Życia tego, który prosi o to aby zostać dopuszczonym do zakonu.
O Braciach, którzy stoją zbyt długo w Kaplicy:
Punkt 15. Stało się nam wiadomym i słyszeliśm y to od w iarygodnych
świadków, że nadmiernie (bez umiaru) i bez opanowania (bez p ow ścią
gliwości) wysłuchujecie M szy cały czas stojąc. M y nie nakazujemy, b y
ście zachow yw ali się w ten sam sposób, przeciwnie, m y potępiam y to. Ale
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nakazujemy, aby tak silny ja k i słaby, aby uniknąć zamieszania pow inien
śpiew ać psalm, który nazywa się Venite z zapraszającym (zaczynającym)
wstęp i hymn na siedząco, i m ów ić swoje m odlitwy w ciszy (cicho), deli
katnie i nie głośno, tak aby głoszący nie zakłócał modlitwy innych braci.
Punkt 16. Ale na koniec psalmów, gdy Gloria patri je s t śpiewane,
przez uczczenie (czczenie) Świętej Trójcy wstajesz i skłonisz się w kierun
ku ołtarza, gdy chorzy i słabi nachylą (skłonią) swoje głowy. Tak my
nakazujemy, a gdy objaśnienie Ew angelii je s t czytane i Te Deum lauda
mus śpiewane, i gdy wszystkie laudy są śpiewane i jutrznia się kończy,
będziesz na swoich nogach. W ten sposób my nakazujem y ci podobnie
(tak samo) być na nogach w czasie jutrzni i wszystkich godzinek N aszej
Pani.
Jak widzimy z powyższych reguł wszystko podporządkowane było
działalności militarnej zakonu. Tem plariuszom zabraniano przyjm ować
dzieci bo nie były zdolne do dźw igania zbroi, zbyt długo stać by nie sła
bły ich siły. Nie wolno też było nosić długich włosów by nie przeszka
dzały w czasie bitwy rozglądać się na wszystkie strony. Zdejm owano
z nich obowiązek spełniania długich i surowych postów, co było dom eną
tradycyjnych zakonów, by nie tracili sił i zawsze byli gotowi do boju.
Podobne przepisy dotyczyły innych zakonów 12.
12 Dla porównania przyjrzyjmy się tekstowi reguły Joanitów, nadana w 1185 r.:
W imię Boże ja, Rajmund, sługa ubogich i przełożony Szpitala Jerozolimskiego, zasię
gnąwszy rady całej Zgromadzenia, zarówno braci duchownych, jak i świeckich, ustano
wiłem te oto przykazania w Domu Zakonnym Szpitala Jerozolimskiego:
O ślubach, jakie bracia winni składać. Po pierwsze: nakazuję, by wszyscy bracia
w służbie ubogich przestrzegali z pomocą Boską trzech obietnic, które Bogu złożyli,
a zatem czystości i posłuszeństwa, co oznacza wykonywanie wszelkich poleceń zwierzch
ności, i życia bez mienia; Bóg albowiem rozliczy ich z tych trzech obietnic w dniu Sądu
Ostatecznego.
O tym, co się braciom należy. I niechaj nie żądają więcej nad to, co im się należy,
a więc chleba, wody i szat, bo tylko to im przyobiecano. A ubiór ich niechaj będzie skrom
ny, albowiem ubodzy Pana naszego, których sługami się mienimy, nago chadzają. Byłoby
rzeczą złą i niewłaściwą, gdyby sługa nosił się dumnie, jeśli pełen pokory jest jego pan.
O zachowaniu się braci podczas nabożeństw i odwiedzin u chorych. Co więcej, nakazuje
się, aby w kościele zachowywali się uroczyście, a ich postępowanie było stosowne, to zna
czy, aby klerycy, diakoni i subdiakoni usługiwali kapłanowi przy ołtarzu w białych szatach;
jeśli zaś zajdzie taka potrzeba, inny kleryk może odprawiać nabożeństwo. I żeby zawsze było
światło w kościele, i w dzień i w noc. Nakazuje się też, by kapłan szedł odwiedzać chorych
w białych szatach, z czcią niosąc Pana naszego, a diakon lub subdiakon, a przynajmniej
akolita szedł przed nim, niosąc latarnię z płonącą świecą i gąbkę z wodą święconą.

160

0 zachowaniu się braci w świecie. Co więcej, kiedy bracia mają wyruszyć do zamków i
miast, niechaj nie jadą sami, ale z drugim bratem lub dwoma braćmi; i to nie z tymi,
Z którymi sami by pragnęli, ale z tymi, których Mistrz wyznaczy. A gdy dosięgną celu swej
wędrówki, niechaj będą stale razem, jednacy w zachowaniu i w ubiorze. I niechaj niczego
nie uczynią, co mogłoby obrazić cudze oczy, ale to jedynie, co ukaże ich bojaźń Bożą.
A jeśli będą w kościele, w domu, lub jakimkolwiek innym miejscu gdzie są białogłowy,
niechaj zachowają mądrość i nie pozwalają im umyć głów swoich ani stóp swoich, ni
przygotować sobie posłań. Oby Pan nasz, Żyjący wśród świętych, ich w tym utwierdził.
O tym, kto i jak ma prosić o jałmużnę. Niechaj wszyscy pobożni, tak bracia duchowni, jak
1świeccy, wyruszą i zbierają na jałmużnę dla świętych naszych ubogich; a gdy prosić będą
o schronienie, niechaj pójdą do kościoła lub jakiego uczciwego człowieka i poproszą
0 jadło dane z miłosierdzia, a sami niech niczego nie kupują. Atoli jeśli nie znajdą nikogo,
kto im da co niezbędne, niechaj oszczędnie jeden tylko posiłek kupią i nim się żywią.
O otrzym anej jałm użn ie i żyw ności z dom ów zakonnych. Takoż niechaj
Z jałmużny nic dla siebie nie biorą, lecz oddadzą ją Mistrzowi, z rachunkiem na piśmie,
a ten niech odda z własnym rachunkiem na piśmie ubogim w szpitalu. I niech Mistrz otrzy
muje z wszystkich zgromadzeń trzecią część chleba i wina, i wszelkiego jadła; a to co pozo
stanie, niech będzie jałmużną dla biednych w Jeruzalem, wraz Z rachunkiem na piśmie.
O tym, kto i jak winien wyruszyć w świat, by głosić Ewangelię. I niechaj żaden z braci,
Z którego by nie był zgromadzenia, nie wyrusza w świat głosić Ewangelię lub zbierać
datki, ale ci tylko, których wyznaczy Rada i Mistrz. I niechaj ci właśnie bracia, którzy
mają zbierać datki, przyjmowani będą w każdym zgromadzeniu, które odwiedzą, i niechaj
dostaną jadło takie, jakie bracia tam dostają; i niechaj nie żądają innego. Takoż niechaj
noszą ze sobą światło i w której by nie stanęli oberży, niechaj zadbają, aby paliło się przed
nimi światło.
O ubiorze i jadle u braci. Nadto zabraniamy też braciom noszenia jaskrawych szat,
futer zwierzęcych lub barchanu. / niechaj nie posilają się częściej niż dwakroć na dzień,
1 niechaj nie spożywają mięsiwa w środy i soboty ani między niedzielą starozapustną
a Wielkanocną, z wyjątkiem tych, którzy są chorzy lub osłabieni; i niechaj nigdy nie kładą
się na spoczynek nadzy, ale odziani w koszulę albo len lub wełnę, czy w inne podobne rzeczy.
O braciach winnych grzechu cielesnego. A jeżeli którykolwiek z braci - co oby nigdy się
nie zdarzyło - przez grzeszną namiętność zostanie do grzechu cielesnego przywiedziony,
to: jeśli zgrzeszył w sekrecie, niechaj pokutuje w sekrecie i nałoży na siebie stosowną
pokutę. Lecz jeśli wyjdzie to na jaw i będą na to dowody, to w mieście gdzie zgrzeszył, w
niedzielę po mszy, kiedy ludzie wyjdą z kościoła, niechaj będzie mocno bity kijem lub
chłostany skórzanym batogiem na oczach wszystkich przez Zwierzchnika swego lub braci
wyznaczonych przez Zwierzchnika, i niechaj wydalony zostanie z grona naszego. A gdy
potem Pan nasz oświeci serce tego grzesznika i powróci on do Domu Ubogich i wyzna, że
zgrzeszył i złamał prawo Boskie i obieca poprawę, winien być przyjęty i przez rok trakto
wany jak obcy, a bracia winni baczyć na jego poprawę, a potem niechaj uczynią, co zda
im się dobre.
O swarach i bójkach między braćmi. Takoż, gdy któryś z braci posprzecza się z innym,
a Prokurator Konwentu rozpatrzy skargę, pokuta ma być następująca: winny ma pościć
przez siedem dni, w środę i w piątek być o chlebie i wodzie i niechaj jada na ziemi bez stołu
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i serwety. A jeśli brat zrani innego brata, pościć ma przez dni czterdzieści. A jeśli oddali
się z Konwentu lub od Zwierzchnika, któremu podlega, umyślnie i bez zezwolenia, a póź
niej powróci, niechaj jada przez czterdzieści dni siedząc na ziemi, w środy i piątki ma być
o chlebie i wodzie. I niechaj przez tyle dni, ile go nie było, traktowany będzie jak obcy,
chyba że okres ten był tak długi, że Zgromadzenie będzie uważało za słuszne go skrócić.
O milczeniu braci. Takoż przy stole, jak mówi Apostoł, niech każdy pożywa chleb swój
w ciszy, i niechaj nie pije po Komplecie. Takoż w łożnicy niech spoczywa w milczeniu.
O braciach, co źle czynią. Jeśli zaś któryś z braci źle się zachowa, a upomniany i uka
rany zostanie po dwakroć lub po trzykroć przez Zwierzchnika lub innych braci i jeśli, za
podszeptem diabła, nie posłucha i nie poprawi się, to winien być wysłany do nas pieszo
Z meldunkiem o grzechu swoim na piśmie. Zawsze dać mu trzeba trochę jadła, tyle jeno,
by mógł do nas dotrzeć, a my go ukarzemy. Żaden brat nie powinien uderzyć brata służeb
nego mu przydzielonego za jakąkolwiek przewinę czy grzech, ale pozyvolic zwierzchniko
wi Domu albo bratu skarcić go w obecności wszystkich. I niech zawsze prawa Domu
równo dotyczą wszystkich.
O braciach, u których znaleziono mienie osobiste. A jeśli któryś z braci, któremu Mistrz
pierwej mienie odebrał, na łożu śmierci miałby rozporządzić mieniem swoim, oznacza to,
Że ukrył je przed zwierzchnością. I jeśli wyzdrowieje, a mienie zostanie u niego znalezio
ne, niech pieniądze te zostaną przywiązane do szyi jego i niechaj będzie prowadzony nagi
przez Szpital w Jeruzalem lub inny konwent, gdzie zamieszkuje, i niechaj będzie mocno
wychłostany przez innego brata, i niechaj pokutuje przez czterdzieści dni, i niechaj będzie
0 chlebie i wodzie w środy i piątki.
O obrządkach, jakie powinno się odprawiać za zmarłych braci. Przede wszystkim roz
porządzamy, a jest to ustęp dla nas najkonieczniejszy, aby przestrzegano pilnie nakazu
odśpiewania trzydziestu mszy za duszę każdego brata, który umrze w naszym zgromadze
niu. A w czasie pierwszej z nich każdy z obecnych braci ma ofiarować świeczkę i jednego
denara. Które to denary, tyle ile ich będzie, winny być oddane biednym na chwałę Boga.
A kapłan odprawiający msze, jeśli będzie spoza Konwentu, winien dostać utrzymanie
w zgromadzeniu na te dni. A po zakończeniu obrządku Zwierzchnik winien dać rzeczone
mu kapłanowi datek, a całą odzież zmarłego brata rozdać biednym. / niech każdy z braci
kapelanów, którzy będą śpiewać msze, modli się za duszę brata do Pana naszego Jezusa
Chrystusa i niech każdy z kleryków odśpiewa Psałterz, a każdy z braci świeckich odmówi
Ojcze Nasz po stokroć i pięćdziesiąt razy.
Co się zaś tyczy wszystkich innych grzechów i spraw, i skarg, niech rozpatrzą je w Zgro
madzeniu i słusznie osądzą.
O tym, jak rzeczy tu wyszczególnione mają być przestrzegane. W imię Boga Najwyższego
1Błogosławionej Maryi Dziewicy, w imię Błogosławionego iw. Jana i ubogich nakazujemy,
aby wszystkie te rzeczy, tak jak wyszczególniliśmy je wyżej, były najsurowiej przestrzegane.
O tym, jak winno się przyjmować naszych Panów, chorych, i jak im usługiwać. A w zgro
madzeniach, w których Mistrz i Zgromadzenie Szpitala na to pozwoli, kiedy chory czło
wiek do nich trafi, niechaj będzie tak oto przyjęty: niechaj przyjmie Sakrament Święty,
uprzednio wyznawszy grzechy swoje kapłanowi; następnie niech zaniosą go do łoża, tak
jakby był panem, i codziennie zanim bracia sami zjedzą, niech nakarmią go stosownie do
możliwości konwentu.
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We wszystkich zakonach panowała żelazna dyscyplina. Drobne prze
w inienia karano chłostą, postem i więzieniem. Cięższe czasowym lub
dożyw otnim w ykluczeniem z szeregów braci rycerskiej. W praktyce
oznaczało to w ykluczenie poza nawias ówczesnego społeczeństwa, a nie
kiedy naw et degradację do stopnia niewolnika. Do przestępstw najcięż
szych zaliczano między innymi przejście na mahometanizm, zabicie chrze
ścijanina, opuszczenie sztandaru w czasie bitwy, roztrwonienie dóbr za
konnych. Nowo przyjm owanym członkom starano się też wpoić poczu
cie w prost niewolniczego posłuszeństwa. Przyzwyczajano do tego już
kandydatów, którzy przed przyjęciem do zakonu odbywali zwykle kilku/ niech w każdą niedzielę w konwencie odczytają list apostolski, i odśpiewają Ewange
lię, i niech pokropią Dom wodą święconą w czasie procesji. Takoż jeśli któryś z braci,
który w innych krajach mają swe zgromadzenie, sprzymierzy się ze świecką osobą i spi
skuje, i pieniądze ubogich wyda, aby zbuntować innych przeciw Mistrzowi, niech taki
brat wydalony będzie ze zgromadzenia.
O sposobie wzajemnej naprawy braci. Takoż, jeśli dwaj bracia przebywają razem
i jeden z nich zachowa się niegodnie i źle, niechaj ten drugi nie wydaje go ludziom ani
Przeorowi, ale pierwej ukarze go sam, a gdyby się temu opierał, niech wezwie dwóch lub
trzech braci, by go wspólnie ukarać. I jeśli ów się poprawi, niech się radują. Ale jeśli nie
chce się poprawić, niechaj brat ten spisze owego przewiny i potajemnie prześle Mistrzo
wi, a ten wraz ze Zgromadzeniem wydadzą stosowne polecenia co do złoczyńcy.
O oskarżaniu jednego brata przez drugiego. Niechaj jeden brat nie oskarża drugiego
brata, chyba że może udowodnić przewiny jego. A jeżeli oskarży i nie będzie mógł udo
wodnić, nie jest bratem.
O znaku krzyża na szatach braci. Takoż niechaj wszyscy bracia ze wszystkich zgroma
dzeń, którzy od teraz ofiarują się Bogu i Świętemu Szpitalowi w Jeruzalem, noszą na
szatach na płaszczach krzyż dla chwały Boga i Krzyża Świętego i niechaj przez swoją
wiarę i czyny i posłuszeństwo chronią nas na duszy i na ciele, wraz Z wszystkimi chrześci
jańskimi dobroczyńcami, przed mocą piekielną na tym i na tamtym świecie. Amen.
/ życzymy sobie, i nakazujemy, aby oprócz wszystkich wzmiankowanych rzeczy, posta
nowienie, które ty Rogerze, synu nasz umiłowany, za Zgodą Zgromadzenia powziąłeś co
do jadła dla chorych, którzy często wskutek nieodpowiedniego pożywienia nabawili się
nieuleczalnych chorób, to znaczy, Że każdy chory ma otrzymać to, czego wymaga jego
choroba i co spisane zostało w księdze, w przyszłości ma być ściśle przestrzegane, co
potwierdzamy niniejszym pismem. W taki sposób postanawiamy, aby z wszystkich ludzi
nikt się nie ważył nasz zakaz i nasze postanowienie unieważnić, lub podstępnym sposo
bem przeciw nam wystąpić. I jeśli jakaś osoba, duchowna lub świecka, pozna treść nasze
go postanowienia i zakazu i w podstępny sposób zechce przeciw nim działać, to jeśli po
raz drugi i trzeci bez odpowiedniego zadośćuczynienia tak zrobi, niechaj poczuje na sobie
gniew Boga, Ojca Wszechmogącego i jego świętych apostołów Piotra i Pawła. Amen!.
Źródło: tłumaczenie tekstu Reguły zaczerpnięto z książki T. W. Lange, Szpitalnicy,
Joannici, Kawalerowie Maltańscy, Warszawa 1999, s. 55-60.
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m iesięczny okres próby. Kazano im spełniać różne czynności poniżające
- w ówczesnym pojęciu - rycerza. Była to praca przy żarnach, wypas
bydła, pilnowanie i karm ienie św iń13.
Zakony były oczyw iście niezależne od wszelkiej władzy świeckiej
i duchow nej na danym terenie. Tem plariusze np. nie m ogli być naw et
ekskom unikowani przez łacińskiego patriarchę Jerozolim y bez w yraźne
go polecenia papieża. Co więcej nawet wobec biskupa Rzym u zachow y
wali daleko posuniętą autonom ie. Nie mógł on mieszać się w finansow e
i gospodarcze posunięcia zakonu, wybory W ielkiego M istrza i wyższych
urzędników (w praktyce bywało różnie). Tem plariusze mieli również pra
wo bez konsultacji z Rzym em zmieniać i uzupełniać zakonną regułę przy
znaną im przez papieża.
Ostatnią kwestią zakonnej organizacji są finanse. Jak w spom inali
śmy zakonników obowiązywało ubóstwo. Nie dotyczyło to jednak zako
nu jako całości. Głównym źródłem dochodów była oczyw iście walka
zbrojna. W jej ramach zakon zdobyw ał ziem ie i łupy. Opanow ane tereny,
dobrze zarządzane i eksploatow ane daw ały dochody. U praw iano więc
ro lę 14, hodow ano stada. Często zdawano ziem ię w arendę, dzierżaw ę.
Dochodziły do tego łupy z działalności pirackiej tak na morzu jak i lądzie.
Nie m ożna również zapomnieć o olbrzym ich nadaniach na rzecz zako
nów. Chodziło o żywą gotówkę, ziemie, konie, broń, zaopatrzenie. M od
ne było pośrednie uczestniczenie w m ilitarnych operacjach zakonów. Gdy
nie miało się fizycznej możliwości walczyć z niewiernymi, z bronią w ręku,
m ożna to było uczynić za pom ocą finansow ania części potrzeb krucjaty.
W ielu m ożnych chciało też przed śm iercią w stąpić do klasztoru bądź też
być tu pochow anym (w zakonnych szatach) za co wnosili bogate dary.
Do tego dochodziły przywileje, np.: większość zakonów była zw olniona
z płacenia dziesięciny i podatków. Przyw ileje otrzym ywali także dobro
czyńcy zakonów, np. ci co uczynili roczną darow iznę byli zw olnieni
z siódmej części pokuty (odpust niecałkowity). Pozw alało to zakonom
grom adzić dość duże dochody. Zdobyte środki m ożna było z kolei wyko
13 Istniały jeszcze inne próby posłuszeństwa wobec rozkazów przełożonych. Jedną z rza
dziej stosowanych i najcięższą był rozkaz plucia na krzyż podczas ceremonii przyjmowa
nia do zakonu, co w przyszłości posłużyło oskarżeniom Templariuszy o wyrzeczenie się
chrześcijaństwa.
14 Uprawa bawełny na Rodos przynosiła większe dochody niż łączna suma przekazywa
na Mistrzowi Joannitów ze wszystkich zagranicznych placówek.
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rzystać na prow adzenie działalności bankierskiej. Chodzi więc o pożycz
ki, sprzedaż em erytur (swego rodzaju dzisiejsze fundusze ubezpiecze
niowe), inwestycje kapitałowe w przedsięwzięcia handlowo-gospodarcze.
Przeliczając na jednego rycerza najbardziej zasobne były zakony
hiszpańskie. R oczne dochody zakonu C alatrava sięgające ponad 60 tys.
dukatów stanow iły dw unastą część dochodów całej Kastylii. O bok „go
spodarczych” dochodów były też typowo zakonne, czyli ofiary za p eł
nienie posług religijnych. Nie zapom inajm y, że w kościołach zak on 
nych było w iele św iętych relikw ii co sprzyjało zam aw ianiu nabożeństw
w łaśnie u krzyżow ców .
W późniejszym okresie kandydat do zakonu musiał przekazać mu swój
osobisty m ajątek, bądź wnieść obowiązkową opłatę. Krzyżacy w XV w.
w takich przypadkach żądali: pełnego uzbrojenia, trzech koni i 60 florenów.
Tak szeroki front pozyskiwania środków m aterialnych nie oznacza,
że zakony nie borykały się z kłopotami finansow ym i. Były one dość czę
ste. B udow a i utrzym anie w pełnej bojowej gotowości zamków i ich ob
sady pochłaniały olbrzymie środki. Prowadzenie szpitali, przytułków rów 
nież nie należało do tanich przedsięwzięć.
Nie w szystkie zdobyw ane środki (szczególnie od XV w.) wpływ ały
do zakonnego skarbca. Cześć z nich m ogła stanowić pryw atną kasę W iel
kiego M istrza. Do 1530 r. M istrz Joannitów otrzym ywał w iększą część
dochodów z Rodos, a później z Malty. Otrzym yw ał ponadto dziesiątą
część w pływ ów z wypraw pirackich po XV w. (pozostałe były dzielone
między zakon i uczestników wyprawy). Z czasem Kom andorzy otrzym y
wali rów nież cząstkę dochodu kierow anego przez siebie domu. Sprzyjało
to nadużyciom . W latach kryzysu prow adziło do wypadków kierow ania
dw om a lub więcej dom ami przez jednego Kom andora.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH ZAKONÓW RYCER
SKICH I ICH CHARAKTERYSTYCZNE CECHY
TEMPLARIUSZE
Zakon Templariuszy, nazywany inaczej Zakonem Ubogich Rycerzy
C hrystusa i Świątyni Salomona, założył w 1119 r. w Jerozolim ie H ugon
z Payens. Jego siedzibą było skrzydło jerozolim skiego pałacu księcia Baldwina II, wybudow ane na ruinach Św iątyni Salom ona (Templum Salo-
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m onis). Od łacińskiego słowa tem plum - świątynia - zakon przyjął swą
potoczna nazw ę15. Zadaniem Templariuszy była ochrona chrześcijańskich
pielgrzym ów wędrującym między Jerozolim ą a Jaffą. W ynikało to z fak
tu, że po pierwszej krucjacie Święte M iasto oddzielone było od pozosta
łych krzyżow ych posiadłości, szczególnie zgrupowanych wokół Antio
chii, szerokim pasem terenów kontrolowanych przez m uzułmanów. N a
leżała do nich rów nież większość palestyńskiego wybrzeża. Podróż do
Jerozolim y, czy to z wybrzeża, czy Małej Azji, była więc niebezpiecz
nym przedsięwzięciem. Bez pielgrzymów natom iast mocno spadła by licz
ba rekrutów do wojsk jerozolim skich i osadników. Tem plariusze mieli
pow yższe niebezpieczeństwo uczynić m niejszym.
Bractwo początkowo liczyło tylko kilku rycerzy16. Później jednak
bardzo szybko zw iększało swe szeregi. C harakterystycznym jest, że w stę
powali doń prawie wyłącznie Francuzi. Oficjalne przekształcenie się brac
tw a w zakon rycerski nastąpiło po 10 latach. Zakonna reguła potw ierdzo
na została w 1128 r. przez papieża Honoriusza II (om aw iana również
była na synodzie w Troyes w 1129 r.), a protektorem zakonu był sam
Bernard z Clairvaux. Znakiem rozpoznawczym Tem plariuszy były białe
szaty z czerwonym krzyżem na lewej piersi i lewym ramieniu.
Templariusze składali tradycyjne zakonne śluby: ubóstw a17(jego sym 
bolem m iał być herb zakonu przedstawiający dw óch rycerzy tak bied
nych, że jad ą na jednym koniu18), czystości i posłuszeństwa. Częściow o
jedn ak zw olnieni byli z modlitwy na rzecz walki o godność i wolność
św iętych m iejsc i pielgrzym ujących doń chrześcijan. Do zakonu przyj
m ow ano w yłącznie niezam ężnych m ężczyzn: kaw alerów , w dow ców
15 Uważa się również, że okrągłe świątynie, rotundy, były charakterystyczne dla Templa
riuszy. Była to pamiątka Świątyni Kopuły (meczetu) z Jerozolimy wybudowanej na miej
scu Świątyni Salomona (meczetu), bądź też świątyni nad Grobem Pańskim.
16 Liczebność bractwa jest bardzo zastanawiająca. Przez pierwszych dziewięć lat było tu
zaledwie dziewięciu rycerzy. Nie chodzi o to, że nie było kandydatów. Po prostu ich nie
przyjmowano. Zamiast opiekować się pielgrzymami rycerze prowadzili, ziemne prace w
swym domu, czyli rozkopywali teren po Świątyni Salomona. Do dziś nie wyjaśniono,
czego tam szukano, czy skarbów czy „relikwii” (żydowskich przedmiotów kultu).
17 Każdy wstępujący do zakonu musiał przekazać mu cały posiadany majątek.
18 Istnieje również inne tłumaczenie znaczenia powyższego herbu. Nie może chodzić o
ubóstwo, albowiem prowadzenie walki, do czego był powołany zakon, na jednym koniu
było by nieefektywne. Chodzi tu raczej o symbol ścisłego braterstwa i wspólnoty mienia
cechujące Templariuszy.
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i zakonników. M ogli to być jedynie ludzie wolni: książęta, rycerze, wolni
chłopi (do niższych stopni zakonnych - braci służebnych). Przyjm ow ano
rów nież duchow nych, którzy pełnili w zakonie posługę kapelanów. P o
niew aż „duchowny zakonnik” nie mógł przelewać krwi większość braci
zakonnej nie przyjm ow ała kapłańskich święceń. Najbardziej w pływ ow ą
grupą byli rycerze. Z własnego grona wybierali W ielkiego M istrza, który
był podległy w yłącznie papieżowi. Bracia służebni choć m ieli m ocno
ograniczone upraw nienia liczbą swą kilkakrotnie przewyższali rycerzy.
Zakon bardzo szybko uzyskał wielkie nadania tak w Ziemi Świętej jak
i w Europie (szczególnie Francji). Zmienił jednocześnie specyfikę swego
działania. Opieka nad pielgrzymami ustąpiła miejsca regularnemu wspiera
niu wojsk jerozolimskich i obronie miasta przed kontrofensywami Turków.

JOANNICI
Templariusze byli pierwszym zakonem rycerskim, który bardzo szybko
pokazał swą przydatność. Dziwić więc może fakt, że nie starano się kontynu
ować tego dzieła. Nie tworzono nowych zakonów z grup ochotników lecz
przekształcano w zakony już istniejące fundacje religijne i bractwa.
W 1099 roku jerozolim skim szpitalem Sw. Jana i budynkam i włoskich
kupców z Amalfi zarządzał prowincjał Gerard Tunc z Prowansji. Dopro
wadził on do nadania bractwu, przez papieża Paschalisa II w 1113 r., reguły
zakonnej, która była de facto instrukcją działania szpitala i jego personelu.
Około 1136 r. nowy przełożony Rajmund z Puy wprowadził do zakonu
klasę rycerzy. Po złożeniu zakonnych ślubów mieli oni chronić zakonne
szpitale i hospicja przed niewiernymi. Wyodrębniono dla nich opactwo
Sainte-M arie-Latine, w celu utworzenia specjalnego zakonu, z regułą Św.
Augustyna. Ok. 1150 r. bractwo rycerzy szpitalników praktycznie staje się
zgromadzeniem wojskowym. Zmienia się też jego statut (pierwsze dziesię
ciolecie XIII w.) i nazwa ze Szpitalników na Zakon Św. Jana (dzisiaj Suwe
rennym Zakonem Rycerzy Maltańskich), a działalność szpitalno-opiekuńcza schodzi na drugi plan. O tym, że było to zaprzeczeniem powołania
Joanitów świadczy list papieża Aleksandra III do Wielkiego M istrza Roge
ra z M oulin (ok. 1180 r.), w którym nakazuje on zakonowi odrzucić miecz
i powrócić do pierwotnej troski o chorych i pielgrzymów19.
19 Historia chrześcijaństwa, red. wyd. polskiego J. Kłoczowski, Warszawa 2001, V, s. 262.
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Regułę i strój Joannitów ostatecznie zatwierdził papież Aleksander IV
w 1259 roku. Wielki M istrz był wybierany na całe życie przez starszyznę
zakonu (konieczna była akceptacja papieska). Członkowie zgromadzenia
zostali podzieleni tradycyjnie, na 3 kategorie: rycerzy (kawalerów spra
wiedliwości)20, kapelanów i braci służebnych. W śród rycerzy było wiele
możnych z największych rodzin europejskich, głównie włoskich. Kapelani
byli przeznaczeni do spełniania posług typowo religijnych. W przeciwień
stwie do Templariuszy, ze względu na szpitalną działalność zakonu, liczba
kapelanów u Joannitów była dużo większa niż w innych zakonach rycer
skich. Bracia służebni mogli być albo żołnierzami (giermkami rycerzy, co
otw ierało im m ożliw ość zdobycia tytułu rycerskiego), albo pracow ać
w szpitalu zakonu. Członkowie zakonu zaprzysięgali osobiste ubóstwo,
czystość oraz posłuszeństwo. Przyjmowali też kodeks rycerski.
U biór członków zakonu składał się z czarnego habitu oraz takiego
sam ego koloru płaszcza z charakterystycznym ośm iorożnym krzyżem
białego koloru na lewym ram ieniu i piersi21. Do walki rycerze zakładali
na zbroję czerw oną tunikę z białym krzyżem zakonnym, który zwany jest
dziś krzyżem m altańskim . Od XVI w. w prow adza się order w kształcie
m altańskiego krzyża, który zastępow ał zakonny ubiór.
Jak w/w podstaw ow ą form ą działalności zakonu, obok walki, była
opieka nad chorymi. Była ona jednak bardzo specyficzną. Łączyła się
bow iem z działalnością badawczą. W swych szpitalach zakonnicy opra
cow ywali i sprawdzali nowe leki. Dokonywali sekcji zwłok w celu po 
znania ludzkiego ciała. Już w XVII w. prow adzili szkoły m edyczne, przy
których otworzyli katedry anatom ii. Zakonni lekarze co czw artek zobo
wiązani byli uczestniczyć w jej zajęciach. Joannitom w dużej m ierze za
w dzięczam y utw orzenie pierw szych szkół: chirurgii, farmacji, nauk m a
tem atycznych, sztuki m orskiej. Jako pierw si zw racali również uw agę na
zależności między higieną, a rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych.
P rzeciw działając im ich urzędnicy wizytow ali rzeźnie, piekarnie i inne
„zakłady przetw órstw a spożyw czego” mając prawo naw et je zam knąć
20 W XIV w. pojawia się warstwa kawalerów. W uprawnieniach swych i posłudze byli
równi rycerzom choć nie posiadali szlacheckiego pochodzenia. Tak wysokie ich wynie
sienie, i zaliczenie do kawalerów, następowało za szczególne osiągnięcia na polu walki.
21 Krzyż początkowo był czteroramienny. Dopiero przywileje papieża Aleksandra IV z
1259 r. zastąpiły go krzyżem maltańskim. Osiem ramion krzyża ma symbolizować osiem
błogosławieństw, który Joannici powinni być wierni.
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w w ypadku stw ierdzenia rażących niepraw idłow ości higienicznych.
O prócz działalności m edycznej Joannici rozwinęli na w schodzie handel,
sadow nictw o, budow nictw o portowe, uprawę winorośli, a naw et produk
cję soli z wody morskiej. Istotnym elem entem działań zakonu była po
nadto żegluga m orska (w tym piractwo), w której okazali się m istrzam i.
W raz z Tem plariuszam i zajm owali się przewozem m orskim pielgrzym ów
i krzyżowców. Ogrom ne zakonne okręty, dobrze w yposażone i uzbrojo
ne w m achiny miotające, zapewniały bezpieczną od ataku piratów pod
róż. Były to tzw. usserie, czyli w rotow ce przeznaczone do transportu lu
dzi i wierzchowców. W tylnej części statku znajdow ały się szerokie w ro
ta pozw alające wprowadzać na pokład konie. U sseria zabierała zwykle
w podróż około 600 ludzi i 250 rumaków. Były też w iększe jednostki,
m ieszczące do 1000 podróżnych.

KRZYŻACY
Joannici nie byli jedynym zakonem szpitalnym . R ównie w ielkie zna
czenie odgryw ali tu Krzyżacy.
W 1190 r., podczas III w ypraw y krzyżow ej, rycerze niem ieccy
z Lubeki i Bremy uczestniczący w oblężeniu Akry, utw orzyli pod Akką
(A kkonem ) szpital dla rannych ziomków. W ycofując się później z Pale
styny do ojczyzny, przekazali szpital kapelanow i K onradowi i kom orni
kowi Burchardowi. Przy nim to pow ołano Zakon Szpitala Najświętszej
M arii Panny Domu Niem ieckiego w Jerozolim ie (zwani w Polsce i kra
jach ościennych Krzyżakam i). W jego założeniu istotną rolę odgryw ał
syn cesarza Fryderyka B arbarossy - Fryderyk, książę Szwabii. Tak głosi
tradycyjna wersja.
Są jednak dowody, że m ogło być inaczej. Początki bractw a m ogą
być znacznie starsze albow iem już wcześniej m iało ono swe uposażenia
w Europie. W 1143 roku papież wydał dokum ent dotyczący sporu szpitalników niem ieckich z Joannitam i, w spom inający o posiadłościach tych
pierw szych w Europie. M ożna więc wnosić, że w spólnota niem iecka po
wstała najpóźniej w I połow ie XII w ieku (zapewne po roku 1130) jako
hospicjum (schroniska) dla niem ieckich pielgrzym ów i kupców i podpo
rządkow ana była Joannitom . Nie m a w tym nic dziw nego. Kraje niem iec
kie - szczególnie Szwabia, Nadrenia, Frankonia - przeżywały okres bar
dzo szybkiego rozwoju. Ekspansja ich m ieszkańców kierow ała się także
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na wschód i północ. Z jednej strony były to próby (w efekcie skuteczne)
podporządkow ania sobie przez Sasów ziem zachodnich Słow ian, z dru
giej, coraz żyw sze kontakty handlowe z R usią i Skandynaw ią, za pośred
nictw em kupców niem ieckich odw iedzających Gotlandię.
Pow stanie zakonu było niejako naturalnym procesem niem ieckiej
ekspansji. M im o braku form alnych ograniczeń, jak w/w, Tem plariusze
i Joanici byli zakonam i francusko-w łoskim i. Rycerzom innych narodo
wości trudno się tu było odnaleźć. N iem cy stworzyli więc narodow y za
kon, do którego przyjm ow ano nie tylko w yłącznie Niem ców lecz naw et
przedstaw icieli w yłącznie północnej jej części (później przyjm ow ano
w szystkie niem ieckojęzyczne osoby)22. Terytorialnie (już w skali dzie
jów Zakonu do początku XVI w.) dom inowali przybysze z Turyngii, skąd
dow odnie pochodziło 121 rycerzy. W tym samym czasie: z Frankonii
było 61 rycerzy, z Nadrenii 53 i ze Szwabii 42. Warto dodać, że 452
zidentyfikow anych członków zakonu pochodziło z 380 rodzin. Sugeruje
to, że w śród K rzyżaków pow szechnym było „dziedziczenie m iejsca
w zakonie” przez znane ju ż szpitalnikom rody.
Późniejsza historia zakonu - od przełom u XII i XIII w. - jest lepiej
znana. Po kapitulacji Akki (1191) bractw o przejęło opiekę nad chorym i
w m ieście. P row adziło rów nież dom dla niem ieckich pielgrzym ów .
W tym samym roku dzięki poparciu księcia Fryderyka Szw abskiego nie
m ieckie bractw o szpitalne uzyskało zatw ierdzenie papieża K lem ensa III
i stało się odrębnym bractwem religijno - charytatywnym. W szybkim cza
sie uzyskało poparcie i wzbudził zainteresowanie nie tylko papieskie, lecz
przede w szystkim władców niem ieckich z Henrykiem VI na czele. O fia
rował on zakonowi posiadłości we W łoszech. Za jego przykładem poszli
inni. D obra klasztorne zw olnione był z wszelkich pow inności23. Papież
C elestyn III nadając przyw ileje K rzyżakom (22.12.1196 r.) zakończył
proces ich przekształcania się w zakon rycerski. Panow ała w nim sroga
dyscyplina. Rycerze zakonni, bez zezw olenia przełożonego nie mogli
naw et pisać i wysyłać prywatnych listów (uprawnieni byli do tego je d y 
22 Do XIII w. zakon dopuszczał przyjmowanie nie niemieckich rycerzy do swych domów
w Grecji, Hiszpanii i Italii.
23 „Nakazujemy zatem, aby nikt z ludzi nie śmiał wspomnianego szpitala zawzięcie nękać
lub jego posiadłości zagarniać, lub zabrane zachowywać, umniejszać lub jakimikolwiek
powinnościami obarczać.. ”, reguła zakonu dana przez papieża Celestyna, za: Wiek V-XV
w źródłach, red. M. Sobańska-Bondaruk i S. Lenard, Warszawa 1997, s. 167.
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nie zakonni urzędnicy dysponujący pieczęciami). N adesłane listy m ożna
było odczytać jedynie za zezwoleniem i w obecności przełożonego. Do
ślubów zakonnych nie dopuszczano również m łodzieży poniżej 14 roku
życia. O fiarow yw anych m ożna było przyjąć, lecz nie na prawach człon
ka, a jedynie w ychow anka. Początkow o rycerzem zakonnym mógł zo
stać osoba nie pochodząca ze stanu szlacheckiego. Szybko jednak zanie
chano tej praktyki.
Szczególną cechą zakonu Krzyżackiego była jego ścisła współpraca
z cesarzem .
W 1197 zm arł H enryk VI, król Akki - Jerozolim y, który planował
kolejną w ypraw ę krzyżową. Królem Jerozolim y został wybrany Almaryk II, król Cypru. W wyniku następstw tych wydarzeń, połączonych
z walkami w ew nętrznym i, Krzyżowcy postanow ili powrócić do Europy.

PŁASZCZYZNY DZIAŁANIA ZAKONÓW RYCERSKICH
C zęściow o opisane one zostały w rozdziale II i IV.

a) walka z poganami
W alka z poganam i była w yjściow ym m om entem pow stania zako
nów krzyżow ych, legła u podstaw ich ideologii. O czyw iście w pierw ot
nej swej form ie m iała w ydźw ięk nie polityczno-m ilitarny, a religijny.
Dla celów propagandow o-w erbunkow ych wielki protektor Tem plariu
szy, B ernard z C lairvaux, napisał słynną „Pochw ałą now ego rycerstw a”
(De laude novae m ilitiae). B ernard tłum aczy w niej konieczność walki
z innow iercam i i konieczność zabijania ich. U w aża m uzułm anów i po
gan za w rogów C hrystusa, a więc złoczyńców , dla których nie m a m iej
sca na B ożym św iecie. Jak stw ierdza: Owszem, gdy (rycerz chrześci
ja ń ski) zabija złoczyńcę, nie je s t zbrodniarzem , lecz - ja k ju ż m ów iłem tępi zło. Słusznie więc szanow any je s t ja k o m ściciel C hrystusa i obroń
ca je g o wyznawców. C hrześcijanin chlubi się zabiciem poganina, gdyż
w ten sposób w ielbi C hrystusa.... Do pochw ał B ernarda z Clairvaux
dołączyli się inni znakom ici ludzie tej epoki. O pat z Cluny, P iotr Yenerabilis - znany inicjator pierw szego w literaturze europejskiej przekła
du Koranu na języ k łaciński - uw aża Tem plariuszy za w ojsko w ybrane
przez Boga: ...aby rozbić książąt tej ziem i i zw yciężyć nieprzyjaciół krzy-
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ia . Za tą religijną frazeologią krył się program w ykorzystania agresyw 
nych dążeń feudałów do um ocnienia pozycji papiestw a oraz rozszerze
nia je g o wpływów. Nie w ydaje się jed n ak by głów ni propagatorzy za
konów i ich walki z poganam i zdaw ali sobie z tego spraw ę. Inny znany
człow iek XII wieku, Jan z Salisbury, pisał: Tem plariusze są praw ie j e 
d ynym i ludźmi, którzy prow adzą spraw iedliw e w ojny (legitim a bella)24.
O d tego ostatniego zdania ju ż tylko krok by te „spraw iedliw e w ojny”
nazw ać świętym i, czyli religijnym obow iązkiem każdego chrześcijani
na, bożym przykazaniem . C zy m ożna się w ięc dziw ić, że „zakonnicy
w zb rojach” tak skrupulatnie w ypełniali ten „nakaz spraw iedliw ości
i chrześcijański obow iązek” .
Poniew aż święta w ojna była skierow ana przeciwko ludziom, z zało
żenia nie m iała rabunkow ego charakteru. W iązała się z opanow aniem
i podporządkow aniem chrześcijanom konkretnych ziem, dlatego też za
kony z drobnym i w yjątkam i (zakon Świętej M arii Hiszpańskiej, Joanici
w drugim okresie swej działalności) ograniczali się do walk i sił lądo
wych. Typowym stało się rów nież przekazyw anie bądź odsprzedawanie
zakonom twierdz na obrzeżach granic państw krzyżowych. Tym sposo
bem pozbyw ano się trudnych do utrzym ania obiektów i wplatano zakony
w system obronny łacińskich państw na Bliskim W schodzie.
Należy tu jednak zaznaczyć, że w brew powszechnym opiniom licz
ba zakonnej obsady zam ków była bardzo skromna. Praktycznie nigdy nie
przekraczała stu rycerzy. N iejednokrotnie fortyfikacje nie miały w ogóle
stałej zakonnej obsady. By je utrzym ać posługiwano się wojskiem na
jem nym bądź oddziałam i wasali z okolicznych ziem. By było to możliwe
zakony prowadziły bardzo energiczna działalność kolonizacyjną. Co wię
cej gro wojsk zakonnych to członkow ie organizowanych przez nich kru
cjat z zachodniego rycerstwa, np. w 1268 r. krzyżacy wystawili w Inflan
tach 18 tys. wojska w skład, którego w chodziło zaledwie 180 zakonnych
braci25. Jednak ta m ała grupka była tak zdyscyplinow ana i zaprawiona
w bojach, że stanowiła trzon i głów ną siłę uderzeniową, która niejedno
krotnie rozstrzygała losy bitew 26. W pochodach krucjat zaś um ieszczano
24 Powyższe trzy teksty pochodzą z: Rycerze w habitach Edwarda Potkowskiego, [za:]
„Początki Templariuszy” na internetowej stronie /RYCERZE.htm./
25 Patrz. A. Forey, Zakony rycerskie 1120-1312, [w:] Historia Krucjat, Warszawa 2000, s. 212.
26 Najhaniebniejszym czynem i grzechem dla krzyżowca była dezercja z pola bitwy. Nie
co mniejszym samowolne ruszenie do ataku, bądź utrata zakonnego sztandaru.
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ich na czele i na tyłach kolum n by w razie niebezpieczeństw a m ożna było
podjąć szybkie i zorganizow ane działania.
a 1./ na Bliskim W schodzie
D ziałalność zakonów na Bliskim W schodzie była zjaw iskiem w tór
nym. N ajpierw pojawili się tu krzyżowcy a dopiero później pow staw ały
zakony. Toteż ich zadania były niejako wtórnym i: obrona pielgrzym ów,
prow adzenie szpitali i walka z poganam i, tyle że w alka obronna, niejako
w celu zachow ania już posiadanych ziem. Walka o nowe tereny pojaw ia
się tu znacznie później i jest raczej w alką o tereny niedaw no stracone.
Natom iast praktycznie nie pojaw ia się w działalności zakonów dążenie
do naw racania niewiernych.
W zależności od m iejsca usytuow ania zakony dysponowały różną
sw obodą co do m ożliwości prow adzenia działań zbrojnych. W H iszpanii
całkow icie były zależne od króla (choć papieże niejednokrotnie sprzeci
wiali się tem u) i bez zgody m onarchy m ogli prowadzić tylko m ałe po
tyczki m ieszczące się w ogólnopaństw ow ych planach m ilitarnych. D użo
swobodniejsze w swych zbrojnych działaniach przeciw ko poganom były
na wschodzie. W 1168 r. władca Antiochii B oem und III pozw olił Joannitom na sam odzielne prow adzenie działań wojennych, włącznie z praw em
podpisyw ania porozum ień i rozejm ów z m uzułm anam i, które sam będzie
respektow ał27. Zakony nie tylko broniły lecz i budow ały tu nowe zam ki.
Zobow iązane też były wystawiać swych rycerzy do wspólnych z w ładca
mi świeckim i bitew. Daje to nam m ożliw ość prześledzić ich liczebność.
Okazuje się, po raz kolejny, że nie była ona tak wielką. W 1187 r. Tem 
plariusze w bitw ie pod Cresson stracili 60 braci, a pod Hittinem 230, co
stanowiło praw ie całą ich liczbę. Czyli m aksym alnie zakon m ógł w ysta
wić do 400 zbrojnych braci. Ponad 50 lat później w bitw ie pod La Forbie
(1244 r.) zakony Tem plariuszy i Joannitów straciły po ok. 300 rycerzy.
Pierwszym pozostało 33, drugich 2628.
Jeszcze w iększą była sam odzielność zakonów na morzu. N ajpełniej
korzystali z niej Joannici. Przyłączali się do europejskich lig m orskich.
27 Podobne zezw olenie udzielił w ładca A rm enii Leon II w 1210 r., patrz:
A. Forey, Zakony rycerskie 1120-1312, [w:] Historia Krucjat, Warszawa 2000, s. 207.
28 Patrz: A. Forey, Zakony rycerskie 1120-1312, [w:] Historia Krucjat, Warszawa 2000,
s. 211-212.

173

W 1334 r. przeciw ko chanowi Um urow i z Aydiny, dziesięć lat później
przeciw ko Sm yrnie (między 1374 a 1402 r. byli odpow iedzialni za jej
obronę). Prowadzili rów nież własne kam panie i pirackie najazdy. W la
tach 1361-67 patrolow ali i nękali Tureckie w ybrzeża Anatolii. Cztery ich
galery uczestniczyły w splądrow aniu Aleksandrii w 1365 r.
Korso, czyli piractw a było szczególnym rodzajem walki z niew ier
nymi. Zakony m orskie, np. Joanici, od XIV w. rozbudowały flotę, która
pom iędzy kam paniami wojennymi stale nękała nieprzyjacielskie wybrzeża
i handlow e statki wroga. N iejednokrotnie odcinając dostawy zaopatrze
nia wspierały lądow e kom panie i przyczyniały się do upadku oblężonych
m uzułm ańskich twierdz. W brew pozorom postępow anie takie było po
w szechnie akceptow anym i cenionym . Obok zakonów decydowały się
na nie naw et statki królew skich flot. Joannici byli tu jednak mistrzam i.
W X V III w. na 483 znane nam akcje pirackie 183 (38% ) kierow anych
było przez Joannitów 29.
Od II pol. X V I w. Joannici byli jedynym zakonem rycerskim prow a
dzącym m ilitarną działalność na wschodzie. M im o, że ograniczała się
ona w yłącznie do kam panii m orskich była dość ożyw ioną. W 1611 r. ata
kowali Korynt i K erkennę (Tunezja). W latach 1645 - 1669 posiłkowani
flotą Wenecji bronili Krety. Uczestniczyli w wojnie tureckiej 1718 r. Oczy
wiście zdarzały się rów nież wielkie porażki. W 1570 r. pod Lepanto stra
cili trzy galery. Zm ierzch ich działalności m ilitarnej nastąpił ok. 1794 r.
U kończono w ów czas ostatnie prace fortyfikacyjne na M alcie i nie podej
m ow ano ju ż w iększych działań zbrojnych (jedynie drobne potyczki)30.
Flota zakonu liczyła wówczas 4 galery, 2 żaglow ce liniowe i 2 fregaty.
M łody rycerz w stępując do zakonu m usiał odbyć staż morski składający
się z czterech półrocznych okresów.
a 2.1 na Zachodzie Europy
Ziem ia Święta była kolebką zakonów rycerskich. Nie oznacza to je d 
nak, że nie prow adziły one działalności na innych obszarach. Jak w cze
śniej w spom nieliśm y ju ż w I poł. XII w. posiadały one swe dobra w Euro
pie. Krzyżowcy zakładali zamki, wznosili warow nie i faktorie gospodar
-9 A. Luttrell, Zakony rycerskie 1312 -1798, [w:] Historia Krucjat, Warszawa 2000, s. 376.
30 Było to związane z ostatecznym upadkiem floty tureckiej po wojnie z Rosją
w 1770 r.
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czo-handlow e. Prowadzili rów nież działalność militarną. Tak ja k w P ale
stynie tak i w Europie było wielu przeciwko kom u m ożna było prow a
dzić krucjaty. Na pierwszy ogień poszła opanow ana przez M aurów H isz
pania. Tereny Półwyspu Iberyjskiego wcześniej postrzegane były w yłącz
nie jak o skarbiec rekrutów do oddziałów krzyżow ych. Od w ypraw y
Tem plariuszy z 1143 r. stał się areną krucjat przeciw ko poganom . W prze
ciw ieństw ie do Ziem i Świętej, gdzie zakony broniły chrześcijańskich po
siadłości, tu w alczą o zdobycie now ych terenów dla chrześcijaństw a
i oczyw iście sam ych zakonów. O bok Tem plariuszy m ocno zaznaczyli tu
swą obecność Joannici. Oba zakony były jednak (jeśli chodzi o ilość ry
cerzy zakonnych) mniej liczebne niż w Ziem i Świętej (tam jak pam ięta
my nie przekraczały 400 zbrojnych). W II pol. XII w. pow stają obok nich
nieduże rodzim e zakony rycerskie: Calatrave w Kastylii (1158), Św. Ja 
kuba w Leonie ( 1170) - ok. 60 zbrojnych, M ontegaudio w Aragonii (1173),
Aviz w Portugalii (1176), Św. Jerzego z Alfam y (przełom XII i X III),
N ajświętszej M arii Hiszpańskiej - Santa M aria de Espana (lata 70 XIII
w.). Przyjm ow ały one strukturę starszych zakonów, szczególnie T em pla
riuszy i Joannitów. M iały w spierać w walkach lokalnych książąt. E le
m entem, którym przewyższały tradycyjne zakony był fakt, że nie m usia
ły części swych dochodów łożyć na utrzym anie braci w Ziem i Świętej
(bo nie posiadały tam swych oddziałów ) lecz mogły całkow icie skupić
się na hiszpańskiej działalności. Dlaczego jednak nie utw orzono jed n e
go, dużego zakonu? Praw dopodobnie chodziło o sprawowanie nad nim
kontroli. Silna jednostka z pew nością dążyła by do sam odzielności i nie
zależności. Z jednej strony obaw iano się potęgi Tem plariuszy w ięc tw o
rzono im w Hiszpanii konkurencję. Była ona jednak na tyle rozdrobnioną
by nie zapom inała o swych protektorach, władcach świeckich. C harakte
rystyczną cechą stricte hiszpańskich zakonów była częściow a zależność
i podporządkow anie lokalnej władzy królew skiej (niejednokrotnie prze
jaw iającej się udziałem świeckich w wyborach W ielkiego M istrza i opo
datkowaniu zakonów). Z dokum entów dowiadujem y się również, że roz
ważano udział rodzimych zakonów w konfliktach m iędzy poszczególny
mi chrześcijańskimi władcami Półwyspu. Tu jednak krzyżowcy starali się
zachowywać neutralność.
Podporządkow anie władcom i rozdrobnienie w pływały na krótką
żywotność hiszpańskich zakonów rycerskich. M ontegaudio np. począt
kowo połączył się ze szpitalem Św. O dkupiciela w Teruel (który do tej
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pory nie prowadził działalności m ilitarnej, a jedynie w ykupyw ał jeńców
i opiekow ał się chorym i). W iększość braci w 1196 r. była zm uszona połą
czyć się z Tem plariuszam i. Resztki osiadły w M onfragiie nad rzeką Tag
w K astylii, by wkrótce zostać wchłoniętym przez zakon C alatrave. Z a
kon Sw. Jakuba natom iast po wielkiej klęsce pod M oclin w 1280 r. zm u
szony był połączyć się z zakonem N ajśw iętszej M arii H iszpańskiej. Inne
zakony choć przetrwały nie ryzykow ały poszerzaniem pól swej działal
ności. Próby skłonienia ich do interwencji w Ziem i Świętej czy też po
afrykańskiej stronie Półw yspu G ibraltarskiego nie pow iodły się.
D opiero na przełom ie XIV i XV w. zakony ponow nie aktyw nie w łą
czyły się w walki na południu Hiszpanii. Tym razem jednak bardzo czę
sto pełniły kierow nicze funkcje lokalnych, a naw et królew skich wojsk.
W bitw ie pod G renadą w 1491 r. na 10 000 zbrojnych zakonnicy stanow i
li: 962 konnych i 1915 pieszych z zakonu Św. Jakuba, 266 konnych
z A lcantara, 62 Joanitów, i kilkudziesięciu z C alatravy31.
a 3./ w Europie Środkowo W schodniej
E uropa Środkowa stała się arena walki z poganam i nie pod płaszczy
kiem w yzw alania chrześcijańskich ziem , poniew aż m iejscow e tereny
działań militarnych od wieków należały do pogan, a chrystianizacji ogniem
i m ieczem 32. W ojska zakonne podporządkow yw ały sobie osady i wioski,
w których kapelani zakonni dokonyw ali zbiorow ych chrztów. C hrześci
jań stw o staw ało się jedyną dozw oloną religią w zakonnym państw ie.
M usiało to prowadzić do pow tarzających się buntów. By im przeciw 
działać zakony wznosiły liczne warownie. Dużo rzadziej niż w w /w rejo
nach (Ziem i Świętej i Hiszpanii) otrzym yw ali oni bądź przejm ow ali go
tow e obiekty (co najwyżej niew ielkie forty ziem no-drew nianej konstruk
cji). Zm uszeni byli tworzyć pełną infrastrukturę państw ow ą.
W Europie Środkowej nie tworzono własnych zakonów lecz zaufa
no ju ż istniejącym . Okazało się to brzem ienne w skutkach. Francja przez
dziesięciolecia nie m ogła uporać się z Tem plariuszam i, a Polska z K rzy
żakam i. Ci ostatni z krw aw ą skutecznością schrystianizow ali Prusy,
a częściow o również Inflanty.
31 A. Luttrell, Zakony rycerskie 1312-1798, [w:] Historia Krucjat, Warszawa 2000, s. 349.
32 Już w 1147 r. papież Eugeniusz III wojnę Sasów z Słowianami Połabskimi nazwał
wyprawą krzyżową i zachęcał do wzięcia w niej udziału.
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Nie oznacza to jednak, że na wschodzie nie było rodzim ych zako
nów rycerskich. Na terenach środkowo-wschodniej Europu powstały za
kony K aw alerów M ieczow ych (w Inflantach, w 1202 r. z inicjatywy bp.
A lberta) i Braci D obrzyńskich (w 1228 r. z inicjatywy bp. Pruskiego K ry
stiana i księcia polskiego Konrada M azowieckiego). M iały one w spierać
lokalną działalność m isyjną, a w razie potrzeby bronić chrześcijan za
chodnich przed atakam i chrześcijan wschodnich i pogan (Tatarów). D zia
łalność ich nie miała jednak w iększego pow odzenia toteż już przed koń
cem lat trzydziestych XIII w. zostały w łączone do zakonu Krzyżaków.
W alczono tu nie tylko w ramach wypraw krzyżow ych33. Tem plariu
sze na terenach Polski uczestniczyli nie w krucjacie, a w obronie przed
Tatarami pod Legnicą w 1241 r. W iększość z nich poległa. Zakon K rzy
żaków natom iast został sprowadzony do Polski w celu w spierania chry
stianizacji Prus i obrony przed nimi polskich granic. W 1230 r. Krzyżacy
rozpoczynają walkę zbrojną przeciw Prusom . W pierw szej fazie um ac
niają się na terenie Ziem i Chełm ińskiej skąd atakują kraj Pomezanów.
Podbój Pom ezanii nastąpił w dużej mierze przy pom ocy rycerstw a nie
m ieckiego, które sprowadził na pomoc zakonowi m argrabia M iśni, H en
ryk W spaniały. W ciągu 10 lat Krzyżacy opanow ali całe Prusy Górne (do
rzeki Pasłęki). Oczywiście rdzenna ludność buntow ała się. Organizow ała
powstania. Były one jednak krwawo tłumione. Pruska w alka narodow o
w yzw oleńcza ostatecznie upada w 1283 r. Z realizow ano w ów czas to
o czym m arzył M istrz Herm an von Salza: w Prusach pow stało Państw o
Krzyżackie, zorganizow ane centralistycznie, w którym klasę rządzącą
33 Pod koniec XII w. rozpoczęła się chrystianizacja Prus. Prowadził ją zakon Cystersów.
Połączona ona była z polskim osadnictwem na tych terenach. Gdy miejscowa ludność
zaczęła się im sprzeciwiać i organizować wyprawy grabieżcze na tereny Polski należało
spodziewać się działań odwetowych. Od roku 1217 przygotowana była krucjata przeciw
pogańskim Prusom, pod hasłem obrony nawróconych, przez pruskiego biskupa Chrystia
na i cysterskich misjonarzy, mieszkańców ziem pruskich. Książę stołecznego Krakowa,
Leszek Biały, prosił papieża (1221) o zwolnienie z wyprawy krzyżowej do Palestyny
uzasadniając to brakiem piwa w Ziemi Świętej, do którego jest on ze swoim rycerstwem
przyzwyczajony, W zamian obiecywał ruszyć na wyprawę do Prus. Została ona zorgani
zowana w roku 1222. Prócz Leszka Białego wzięli w niej udział dwaj książęta piastowscy
— Henryk Brodaty ze Śląska i Konrad Mazowiecki oraz wszyscy ówcześni biskupi pol
scy i oddziały posiłkowe z północnych Niemiec. W roku następnym (1223) ponowiono
krucjatę przeciw Prusom, w której prócz wymienionych wyżej książąt polskich i dwóch
biskupów (wrocławskiego i lubuskiego) wzięli też udział dwaj książęta pomorscy, Świę
topełk i Warcisław, synowie zmarłego już Mściwoja I.
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stanow ili bracia rycerze pochodzenia niem ieckiego, a poddanych, stop
niow o germ anizowano. N iebezpieczeństw o ze strony now ego tworu pań
stw ow ego dostrzeżono dopiero po bezpraw nym zagarnięciu przez K rzy
żaków Pom orza Gdańskiego w latach 1308-1309.

b) walka z heretykami
Zakony rycerskie w ykorzystyw ane były rów nież do zw alczania h e
retyków. Skoro pierw otnym ich zadaniem była ochrona chrześcijaństw a
to czy herezje nie stanowiły dla niego wielkiego zagrożenia? O czyw iście
tak. W cześniej czy później m usiało więc nastąpić skierow anie krzyżow 
ców przeciwko tym co nie chcieli uznawać dogm atycznych poglądów
papiestw a bądź też jego władzy.
Trudno ich było znaleźć w Ziem i Świętej. W Europie jednak było
ich pod dostatkiem . N ajpow ażniejsze starcie m iało m iejsce we Francji
z Albigensami34. Wcześniej znani w Bośni i Bułgarii jako Katarzy w XII w.
przybyli na południe Francji, a potem do Hiszpanii i W łoch. N iespełna
sto lat później prężnie działało ju ż 16 albigenskich gm in (najw iększe
w: Lom bardii, we Francji wokół m iast Albi, Tuluza i w środkow ych W ło
szech). Ostro krytykowały one chrześcijan za odejście od chrześcijań
skich ideałów ascezy. W inę upatrywano w zepsuciu kleru, który sam świe
cił złym przykładem i papiestwie, które porzuciło ideały Ew angelii na
rzecz budow ania swej świeckiej władzy oraz grom adzenia dóbr i w pły
wów. Papież Innocenty III ju ż w 1209 r. zorganizował przeciw ko nim
w ypraw ę krzyżow ą, w której udział w zięło wielu rycerzy zachodniej
34 Albigensi (Katarzy) przyjęli swą nazwę od francuskiego miasta Albi. Pojawili się
w XII w. w okresie klęski głodów. Na podstawie rozdźwięku między przepychem świą
tyń, kleru i nabożeństwa, a losem prostych wiernych twierdzili odejście oficjalnego ko
ścioła od ewangelicznych prawd miłości, równości i jedności ludzi. Podobny dualizm
dostrzegali w otaczającym świecie. Stąd wywodzili istnienie obok Boga zbuntowanego
syna Bożego, demiurga, który stworzył nasz niesprawiedliwy, fizyczny świat. Chrystus najdoskonalszy człowiek bądź najwyższy z aniołów - przyszedł by wskazać nam drogę
ku Bogu. Jednak jego ciało, a co za tym idzie śmierć i zmartwychwstanie, były pozorne.
Zbawienie dokonuje się nie poprzez Jego ofiarę, a naukę. Odrzucając świat jako twór sił
zła, nie mieli szacunku wobec ludzkiego ciała. Praktykowali surową ascezę, która niejed
nokrotnie prowadziła do śmierci z wycieńczenia. Odrzucali również większość religij
nych praktyk Kościoła rzymskokatolickiego: sakramenty, nabożeństwa. Praktykowali je 
dynie nabożeństwo, które opierało się na powtarzaniu Ostatniej Wieczerzy Chrystusa
i odmawianiu modlitwy Ojcze nasz.
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Europy, Tem plariuszy i Joanitów 35. M imo zajęcia posiadłości A lbigensów w południowej Francji nie przyniosła ona spodziew anych rezulta
tów, albow iem po stronie heretyków opowiedzieli się naw et w ielcy feudałowie, np. hrabia Tuluzy R ajm und VI. Walki wznow iono ok. 1215 r.
i nieprzerw anie trwały one do 1229 r. Z czasem przyjęły one jednak for
mę nie krucjaty, a w alk feudalnych między m ożnow ładztw em 36. W ojska
zakonne praktycznie uczestniczyły jedynie w pierw szym okresie w ojen
albigenskich (do 1210 r.).

с) walka z chrześcijanami innych wyznań
Do w alk krzyżow ców z w schodnim i chrześcijanam i doszło bardzo
wcześnie. Łacińskie państw a w M ałej Azji, plon I wyprawy krzyżow ej,
praktycznie przez całą swą historię walczyły na dw a fronty. Z jednej stro
ny broniły się przed Turkami. Z drugiej pragnęły kosztem B izancjum
pow iększyć swe posiadłości.
W trakcie trzeciej w ypraw y krzyżow ej Ryszard Lw ie Serce, król
Anglii, nie odnosząc sukcesów na stałym lądzie zaatakował Cypr. O de
brał go jednak nie Turkom tylko Bizantyjczykom . Taki przykład ze stro
ny najw ażniejszych osób ówczesnej polityki krzyżow ej, oraz brak potę
pienia pow yższych działań ze strony w ładz kościelnych, m usiał z bie
giem czasu udzielić się również zakonom rycerskim . Niejako w odpo
wiedzi, w 1306 r., Joannici rozpoczęli system atyczne zajm ow anie w yspy
Rodos i okolicznych greckich wysepek (np. Kos). Wypierali stąd nie m u
zułmanów, a wojska bizantyjskie. Do 1309 r. zajęli całą wyspę. W iększość
mieszkańców musiała odstąpić od Prawosławia i podpisać unię z Rzym em .
Walki zakonów rycerskich z chrześcijanam i dużo częściej zdarzały
się jednak w Europie niż w Azji. IV w ypraw a krzyżow a, w skład której
wchodziły niew ielkie zakonne oddziały, najpierw zdobyła chrześcijań
skie m iasto Zadar nad Adriatykiem , a następnie stolicę w schodniego Im 
perium Konstantynopol. Stało się to zw iastunem now ych niegodziw ości
i nieszczęść, które w krótce m iały spaść na Praw osław nych. N ie sposób
też nie wspom nieć, że trzy główne zakony: Tem plariusze, Joannici i K rzy
35 Przysięga krzyżowa obowiązywała tu jedynie przez 6 tygodni, podczas gdy w Ziemi
Świętej zazwyczaj trzy lata.
36 Kres herezji położyły nie zbrojne wyprawy, a ustanowione w XIII w. zakony żebracze
franciszkanów i dominikanów oraz inkwizycja.
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żacy, aktyw nie działali na płaszczyźnie poszerzania, a później obrony
przed Grekam i Łacińskiego C esarstw a Konstantynopola. W 1377 r. Jo
annici zostali nawet sprow adzeni do łacińskiego Księstwa A chai (Grecji)
na praw ach 25 letniej dzierżawy. M ieli tu przeciwdziałać w yzwoleńczym
tendencjom Greków. Zastali jednak wyparci przez Turków.
Walki z chrześcijanam i innych wyznań nie mniej aktyw ne były na
północy europejskiego kontynentu. Polski książę Konrad M azow iecki
w 1237 r. próbował opanow ać i osiedlić w Drohiczynie Zakon Braci D o
brzyńskich. M ieli oni posłużyć przejęciu od Rusi Kijowskiej okolicznych
terenów i szerzyć tu rzym ski katolicyzm , choć ziem ie te były ju ż schrystianizow ane przez Kościół prawosławny. Panow anie ich było tu jednak
bardzo krótkim . W ypędzeni zostali przez wojska D aniela Halickiego.
Jeszcze mocniej zaangażowany w walkę z Prawosławnym i był Inf
lancki odłam Krzyżaków, Kawalerowie M ieczowi. Jego walki z Rusią były
na porządku dziennym już od lat 20-tych XIII w. W 1227 r. na prośbę Psko
w a podpisano zawieszenie broni. Kawalerowie M ieczowi przenieśli się
wówczas na nowe fronty. Już w 1242 r. uderzają w kierunku Nowogrodu.
Zostali jednak rozbici przez oddziały księcia Aleksandra Newskiego.
M im o licznych niepow odzeń wyprawy krzyżowe przeciw ko Praw o
sław nym trwały ponad dw a stulecia. Jeszcze w 1471 r. w ypraw ę przygo
tow yw ał mistrz Johann W olthuss (nie doszła do skutku z pow odu odwo
łania mistrza). W 1502 r. zakon w dotkliw y sposób rozgrom ił wojska
Rusi. Krucjaty na Litwie nie spotykały się z większym sprzeciwem za
chodniego społeczeństwa albow iem zawsze reklam owano je n iejak o na
jazd na praw osław ną Ruś, a na pogańską Litwę. Było to jednak o tyle
dziw ne, że w XV w., gdy Polska zawarła z Litw ą unię dynastyczną, trud
no jest m ówić o pogaństw ie Litwy.

d) Walka z chrześcijanami tego samego wyznania
Papiestwo niejednokrotnie, jeszcze w Ziemi Świętej, zachęcało krzy
żowców by zaangażowali się w wewnętrzne konflikty w Jerozolim ie i na
Cyprze, w spory między chrześcijanami. Klemens IV żądał od Joannitów,
w 1267 r., poparcia dla Karola Andegaweńskiego w walce z rodem Hohenstafów o panowanie w południowych Włoszech. Ponieważ spotykało się to
z dość dużym sprzeciwem „tradycyjnych zakonów”, dla powyższych ce
lach tworzono nawet oddzielne zakony. W 1261 r. we W łoszech powołano
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do życia zakon Błogosławionej Marii Panny, którego reguła zakładała obronę
wiary, wolności kościelnej oraz tłumienie waśni37. Nic więcej jednak nie
wiemy by reguła zakonu była wcielana w życie.
Inaczej w ygląda to w Hiszpanii X III w. O słabło wówczas dążenie do
wyparcia M aurów z Półw yspu Iberyjskiego na rzecz w alk pom iędzy po
szczególnym i księstwam i. Jak wcześniej wspom inaliśm y zakony były tu
m ocno uzależnione od w ładzy królew skiej, która w ykorzystyw ała je
w swych św ieckich planach. Bardzo często władcy starali się w prow a
dzić na stanow iska m istrzów zakonnych swe dzieci. W 1385 r. syn portu
galskiego króla Piotra I, z niepraw ego łoża, został m istrzem zakonu Aviz.
N iejednokrotnie też sami książęta, choć ze w zględu na stan zam ężny nie
mogli zostać m istrzam i, zapewniali sobie w zakonach wyższe urzędy. Za
zgodą papieża Kalista III, w 1456 r., hiszpański H enryk IV został adm ini
stratorem i zarządcą dóbr aż dwóch zakonów: Sw. Jakuba i Calatravy.
Sprzyjało to angażow aniu zakonów w m ilitarne rozgryw ki polityczne.
W 1285 r., gdy Francuzi zaatakow ali A ragonie, m iejscow e zakony stanęły w jej obronie. Pod koniec XIII w. w Kastylii, w czasie walk w ew nętrz
nych, różne zakony stawały po przeciw nych stronach pola bitew nego.
W latach 1347-1348 niem al wszystkie zakony popierały króla w trakcie
buntów narodow ych. W 1356 r. weszły w skład jego wojsk przeciw ko
Kastylii. Walki te zakończyły się dopiero w II poł XIV w. gdy rozpoczął
się okres w alk o południow e w ybrzeża półw yspu - Grenadę. Zdarzało się
rów nież zakonom niejako om yłkow o atakow ać chrześcijańskie statki
w ram ach zakonnych wypraw pirackich38.
Dużo „owocniejszą” i lepiej nam znaną była działalność zakonu K rzy
żaków. W latach 1308-1309 zajęli oni całe Pom orze Gdańskie. C hcieli na
stałe w łączyć je do swego państwa. N ie uzyskali na to jednak zgody pol
skiego króla, W ładysław a Łokietka, który z coraz większym niepokojem
przyglądał się w zrostow i ich potęgi. Zakon nie czekał jednak. Sprzym ie
rzył się z Janem Luksem burskim i uderzyli w 1326 roku na w ładysław owe Kujawy i W ielkopolskę (Łokietek odpow iedział kam panią w trakcie
której do 1328 r. odrzucił wojska zakonne aż po rzekę Osę). Zapew ne te
37 Patrz: A. Forey, Zakony rycerskie 1120-1312, [w:] Historia krucjat, Warszawa 200, s.
206.
38 W XVII i szczególnie XVIII w. statkom pirackim Joannitów bardzo często zdarzało się
napadać na statki Wenecji. Prowadziło to do ostrych dyplomatycznych spięć, a nawet
czasowej konfiskaty dochodów i dóbr zakonu na terenach podległych Wenecji.
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w łaśnie łupieskie wyprawy, połączone z paleniem osad, m ordowaniem
kobiet i dzieci, skłoniły później kronikarza Jana D ługosza do określenia
zakonnych rycerzy m ianem Latrones cruce signati (łotrzy krzyżem zna
czeni). Zw ycięstw o W ładysława Łokietka pod Płow cam i w 1331 r. nie
osłabiło zakonu. Walki z Krzyżakam i trwały przez praw ie 200 lat. Po
chłonęły tysiące ofiar na różnych polach bitew nych i jeszcze więcej
w najeżdżanych i palonych osadach. „Polska kam pania” była jednak bar
dzo specyficzną. C hodziło tu przecież o chrześcijan tego sam ego obrząd
ku. W alka toczyła się nie o sprawy religijne, a polityczne - ziemię. Wiele
oskarżeń, szczególnie w 1310 r., padło pod adresem Krzyżaków przed
trybunałem papieskim . Zarzucano im najazdy i rabunki chrześcijańskich
posiadłości, a naw et parafii świeckich. Arcybiskup Rygi zarzucał im czyn
ną napaść. O skarżenia musiały być pow ażne poniew aż zakonowi zagra
żała naw et kasacja.
B iskupi Rygi m ieli rów nież pow ażne problem y z zakonem K aw a
lerów M ieczow ych. Choć w pierw szym dziesięcioleciu XIII w. sami
w alnie przyczynili się do pow stania zakonu i zatw ierdzali jego W iel
kich M istrzów , to po utw orzeniu zakonnego państw a (1207) nie potra
fili znaleźć w spólnego języka z W ielkim i M istrzam i co do podziału zaj
m o w anych ziem . B ardzo często m usiał interw eniow ać sam papież.
W 1207 r. przyznał on zakonow i jedynie trzecią część podbitych litew 
skich terenów. Później jednak, w spółpracując z królam i duńskim i, za
konnicy w łączali do swego państw a całość podbijanych terenów Inf
lant i Estonii. Spotkało się to ze sprzeciw em Rygi i cystersów , którzy
nie akceptow ali „m ilitarnej m isji” zakonu. K aw alerow ie M ieczow i do
puścili w ów czas, bądź zorganizow ali, by w ojska rusko-estońskie znisz
czyły klasztor cystersów w Valkenie i opactw o w D ünam ünde. W od
pow iedzi stronnicy biskupa B aldw ina stoczyli z zakonem w Rydze re
gularną bitw ę. Zostali jednak pokonani.
Inną płaszczyzną walki z chrześcijanam i tego sam ego w yznania
były państw a zakonne, a w szczególności krzyżackie Prusy. Od X V w.
zakony coraz mniej zainteresowane były wspieraniem arystokracji. Z gro
m adziła ona olbrzym ie m ajątki i chciała m ieć udział w rządzeniu p ań 
stw em . To jed n ak było zarezerw ow ane dla zakonnych rycerzy. D otych
czas arystokracja w spierała w ojska zakonne w ram ach braci służebnej.
Teraz, wobec najem nych żołnierzy ja k o podstaw y w ojska, ich udział
w działaniach m ilitarnych był znikom y. Zakonnikom lepiej opłacało się
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sprow adzać do sw ych zakonnych państw m ieszczan i chłopów , którzy
płacili podatki na rzecz w ojska. K rzyżacy w bardzo m ocny sposób dali
do zrozum ienia pruskiej arystokracji, że nie przykażą jej najm niejszych
choćby państw ow ych upraw nień. Pow odow ało to w zrost napięć m ię
dzy rycerzam i a arystokracją. Pow stanie organizacji Z w iązek P ruski
w 1440 r. doprow adziło do w ojny dom ow ej. Przez 14 lat zakonnicy
zw alczali zbrojnie sw ych poddanych. C zęsto najeżdżali ich p o siad ło 
ści, palili należące do nich w ioski.
Słabo udokum entow ane są natom iast walki pom iędzy różnym i za
konam i. W iemy np. o atak Joannitów cypryjskich na Tem plariuszy ok.
1307 r. N ie znam y jednak przyczyny i następstw tych działań.

e) Opieka nad rannymi, chorymi i biednymi
Jak w spom inaliśm y, w II rozdziale niniejszego opracow ania, o p ie
ka nad rannym i i chorym i b y ła jed n y m z podstaw ow ych obo w iązk ó w
w iększości zakonów ry cersk ich . M im o w ielu zarzutów w obec ry c e 
rzy w hab itach należy przyznać, że z tego zadania w y w iązy w ali się
bardzo dobrze. W w iększości dużych zam ków organizow ali szpitale
i przytułki. G dy przenosili się w now e m iejsce nie po zo staw iali ch o 
rych, lecz ew akuow ali ich razem z zakonnym dobytkiem . Jak w ielka
była skala tej działalności św iadczą zapiski pielgrzym a Jana z W iirzburga odw ied zającego szpital Joannitów w Jero zo lim ie w latach sze ść
d ziesiątych X II w.: w ielu chorych - zarów no kobiet, ja k i m ę żc zyzn zbiera się w różnych budynkach i pow raca codziennie do zdrow ia w iel
kim kosztem . K iedy byłem tam, dow iedziałem się z o p o w ieści sam ych
sług, że liczba chorych d o ch o d zi do 2 tysięcy39. Jak na ów czesne cza
sy była to bardzo duża liczb a - praktycznie rów nała się liczb ie braci
zakonnych. N aw et T em plariusze, którzy byli pow ołani do op iek i nad
p ielgrzym am i a nie chorym i, choć bardzo rzadko prow adzili w łasne
szpitale, przekazyw ali biednym i chorym jed n ą dziesiątą w y p iek a n e
go w zak o nie chleba.
D odajm y rów nież, że tego typu posługę zakony pełniły rów nież
w innych częściach świata. R eguła zakonu hiszpańskiego Św. Jakuba sta
nowiła, że wszystkie zdobyte łupy m aja być przeznaczane na prow adze
39 Za: A. Forey, Zakony rycerskie 1120-1312, [w:] Historia Krucjat, Warszawa 2000, s. 215.
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nie szpitali i w ykupyw anie więźniów. Zakon M ontegaudio po połączeniu
z innym hiszpańskim zakonem: Szpitala Św. Odkupicielka, w 1188 r. przy
jął jego pow ołanie do opieki nad chorym i i rannymi.
W późniejszych wiekach choć posługa opieki nad chorymi stanowczo
zm alała nie była zaniechaną. Jeszcze w 1440 r. Joannici otworzyli na R o
dos szpital, który zachwycał przyjezdnych rozmiarami i profesjonalizmem.

f) działalność nie wynikająca z reguł zakonnych
Na tym punkcie działalności zakonów, stanowiących niejako odstęp
stwo od ich reguły i powołania, nie będziem y się dłużej zatrzym ywać.
f 1.) działalność finansow a
Z akony dzięki licznym nadaniom i upraw nieniom bardzo szybko
g rom adziły znaczne bogactw a. B ardzo często była to żyw a gotów ka.
N ależało ją u m iejętnie inw estow ać lub obracać nią by przynosiła za
konow i zyski. Z drugiej strony europejskie posiadłości zakonne zo 
b ow iązane były w iększością sw ych dochodów w spierać rycerstw o w
Z iem i Św iętej. Z m uszało to zakony do w ypracow ania m etod b ezp iecz
nego transferu gotów ki. W krótce m ożna pow iedzieć stały się one m i
strzam i operacji finansow ych. Nic w ięc dziw nego, że z ich u m iejęt
ności zaczęli k orzystać inni. Z akonne w arow nie staw ały się bankam i,
w których m ożna było deponow ać pieniądze, biżuterię, św ięte reli
kw ie, cenne dokum enty. N iejednokrotnie to przechow yw anie po łączo 
ne było z pocztow ą usługą dostarczenia funduszy i przedm iotów we
w skazane m iejsce, często naw et na innym kontynencie. M ożna tu też
było pożyczać pieniądze, oczyw iście na procent. N iem al we w szy st
kich zakonach m ożna m ieć było stałe rachunki, np. zlecano zakonow i
zb ieran ie podatków z w łasnych dóbr i regulow anie w szystkich n a
szych rachunków . D otyczyło to tak osób pryw atnych jak i lokalnych
w ładców (w X III w. zakon paryskich T em plariuszy odpow iadał za b ie
żące spraw y skarbu F rancji).
W szystkie powyższe operacje wiązały się z opłatami na rzecz zakonu.
Co więcej, były to czasy wojenne, wiele osób, które deponowały w zako
nie swe zdobycze ginęła, a wraz z nimi możliwość odebrania depozytu.
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f 2.) kolonizacje now ych terenów
Zakony rycerskie, szczególnie w Środkowej Europie, przyczyniały
się do politycznych przem ian na terenach swej działalności. N a podbi
tych ziem iach tworzyły warunki do tworzenia bądź ekspansji państw o
wości chrześcijańskiej. Prow adziły akcje zagospodarow yw ania dotych
czas niezam ieszkałych ziem, osuszania bagien, budow y m iast i wsi. W ią
zało się to z akcją przesiedlania ludności i sprow adzania kolonizatorów .
W H iszpanii np., po 1312 r., wobec znacznego przesunięcia na południe
granicy z M auram i zakony m iały m ałe m ożliw ości w alczenia z niew ier
nym i. N asiliła się za to ich działalność kolonizatorska. W opuszczone
przez m uzułm ańskich chłopów w sie sprowadzali ludność z północy kra
ju. B udow ali drogi, kościoły, przystanie, młyny, itp. Zakon K rzyżaków
do połowy XIV w. założył na terenie Prus około 1400 wsi, o regularnej
zabudow ie, z ceglanym kościołem parafialnym pośrodku (w każdej wsi
było co najm niej 20 gospodarstw chłopskich) oraz ponad 90 m iast. W ięk
szość z nich istnieje po dzień dzisiejszych. W spółczesna siec dróg pol
skich Prus biegnie rów nież po daw nych krzyżackich traktach.
Ta działalność kolonizatorska rozpoczęła się ju ż w Ziem i Świętej.
Z akonom często przekazyw ano warow ne zamki i ziem ie na szczególnie
zagrożonych odcinkach granicy państw krzyżow ych. By skutecznie je
bronić trzeba było m ieć ludzi, którzy swój los zw iążą z zam kiem . W okół
warow ni osadzano więc przybyszów z zachodniej Europy, którzy w kra
ju praktycznie nie pozostaw ili niczego i nie mieli do czego w racać40.
Szczególne m iejsce zajm uje tu kolonizatorska działalność w tzw.
„now ych ziem iach” . W 1443 r. portugalski Zakon C hrystusa otrzym ał od
papieża przywilej objęcia w posiadanie w szystkich ziem jak ie w przy
szłości zajm ie on w M aroku, na wyspach Oceanu A tlantyckiego i innych
zam orskich rejonach. Choć jest to jedynie zapow iedź świadczy, że tak
zakony jak i władcy (w tym papieże) zainteresow ani byli udziałem zako
nów w ekspedycjach odkryw czych. Potw ierdzeniem tego udziału jest
przyznanie Zakonowi Chrystusa, w 1457 r., przez króla H enryka dw u
dziestej części w pływów z południow oam erykańskiej G winei.

40 W tym celu kolonizatorom udzielano wielu przywilejów, zwalniano ich z części opłat
i podatków. Bardzo często wznoszono im również - na koszt zakonu - kościół i zapew
niano opiekę z zamku.
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LOSY GŁÓWNYCH ZAKONÓW
a. Templariusze.
Tem plariusze pom yślnie rozw ijali się do lat 80 XII w. W 1127 r.
zaczynają przenosić do Europy sw e ośrodki i poszerzać ziem skie włości.
Jednocześnie dążą do przekształcenia się z bractw a w zakon, w czym
pom aga im Bernard z C lairvaux. W roku 1128 na synodzie w Troyes
papież H onoriusz II zatw ierdza now y zakon i regułę opracow aną przy
udziale Bernarda. Obecny był przy tym założyciel Templariuszy, Hugo
z Payns, razem z pięciom a tow arzyszam i. Po odbytym synodzie ruszył
on w podróż po Europie Zachodniej, aby do zakonu zw erbować nowych
członków. W ynik tej akcji był udany. W ielu rycerzy pragnęło przyjąć za
konny płaszcz. Hugo chętnie przyjm ow ał też rycerzy, którzy z powodu
różnych w ykroczeń byli w ykluczeni ze wspólnoty kościelnej. W stępując
do now ego zakonu uzyskiwali zw olnienie spod ekskom uniki i w szyst
kich jej poza religijnych skutków. Bernard z Clairvaux z zadow oleniem
pisał, że wielu: „ludzi brutalnych i bezbożnych, świętokradców i rozbój
ników, morderców, krzyw oprzysięzców i rozpustników ” zostało podda
nych dyscyplinie zakonnej i użytych do walki z niew iernym i41 .W 1139 r.
zakon został podporządkowany bezpośrednio papieżowi i zw olniony spod
wszelkiej władzy świeckiej i duchow nej. Przez kolejne 40 lat pom yślnie
się rozwijał. Zapisywał karty swej historii licznym i w ygranym i bitwam i.
Liczebność i stan posiadania Templariuszy wzrastają. Praktycznie nie było,
kom u z nim i konkurować. D opiero przegrana wojna krzyżow ców z m u
zułm ańskim władcą Egiptu, Saladynem położyła kres ich dom inacji. Tra
giczna bitw a pod Hittinem (1187) oznaczała nie tylko śmierć wielu w y
bitnych Templariuszy, ale rów nież upadek K rólestw a Jerozolim skiego
i pow ażny kryzys w zakonie. Nie był on jeszcze ostatecznym . Przez ok.
50 lat Tem plariusze posiadali w Lew ancie liczne zamki i posiadłości.
C oraz szerzej jednak, przewidując kres posiadłości palestyńskich, intere
sują się ziem iam i poza Palestyną, w Europie i na wyspach M orza Śród
ziem nego. M istrz Robert de Sabie w 1191 r. podpisał um ow ę z angiel
skim Ryszardem Lwie Serce o zakupie wyspy Cypr za 100 tysięcy zło
41 Kiedy zakon stał się bogaty i potężny zwyczaj przyjmowania ekskomunikowanych rycerzy
został zaniechany. Nie było, bowiem żadnych problemów ze znalezieniem chętnych do wstą
pienia w jego szeregi (jednocześnie zaczęto przyjmować doń, od 1163 roku, duchownych).
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tych dinarów. Nie była to w ysoka cena biorąc pod uw agę dotychczasow e
dochody z wyspy. Ryszard Lwie Serce zgodził się ponadto przyjąć zapła
tę w ratach: 40 tysięcy dinarów w gotówce, pozostałe 60 tysięcy miało
być spłacane przez kilka lat. Jako gw arancję spłaty Ryszard przejął jeden
z zam ków Tem plariuszy w Palestynie. Dla rdzennych C ypryjczyków za
kon okazał się ciężkim właścicielem . N akładał olbrzym ie podatki i nie
szanował uczuć religijnych wyspiarzy. Po cypryjskich pow staniach za
konnicy odsprzedali wyspę Gwidonow i z Lusignan, eks-królow i Jerozo
limy, pozostaw iając sobie na niej kilka zamków. W XIV w. Podzieliły
one losy całego zakonu, zostały przejęte przez Joannitów.
Upadek Akki w 1291 r. oznaczał koniec obecności Tem plariuszy
w Ziemi Świętej. Początkowo wycofali się na Cypr. W iększość swej uwagi
zaczęli skupiać jednak na działalności w Europie Zachodniej. W tym czasie
zakon był u szczytu finansow ej potęgi. Choć poszczególnych Tem plariu
szy nadal obow iązyw ały śluby ubóstwa, to jednak jako całość zakon dys
ponował znacznym i środkam i finansow ym i, pochodzącym i z posiada
nych wsi i łupów w ojennych, a także z działalności czysto handlowej.
Dało to im m ożliwość zajm ować ważne m iejsce w światowej polityce.
Godzili m ożnowładców, angażowali się w działania dyplom atyczne, byli
doradcami i zarządcami francuskiego skarbca królewskiego, z czasem stali
się największymi bankierami w Europie. Utrzymywali kontakty ze świa
tem islamu i gminami żydowskimi. Dysponowali najlepiej zorganizowaną
i wyszkoloną armią. W pływy zakonu sięgały praktycznie wszędzie.
W hiszpańskim A ragonie niewiele brakow ało by doszło do stw orze
nia zakonnego państwa. W 1134 roku zm arł bezdzietnie król Aragonu
Alfons I W ojownik, a swoje królestw o w testam encie zapisał Tem plariu
szom, Joannitom i Kanonikom Grobu Św iętego. K siążęta nie zgodzili się
jednak wypełnić testam entu. Powołali now ego władcę, a z zakonam i per
traktowali co do wysokości odszkodow ania za odstąpienie od testam en
tu. W ramach podpisanej ugody Tem plariuszom przyznano dziesiątą część
dochodów królestw a i piątą część terytoriów oraz miast, które będą zdo
byte na M aurach. Choć warunki tej um ow y nie zaw sze były później przez
władców respektowane, Tem plariusze stali się w A ragonie jednym z naj
potężniejszych zakonów.
Zakon posiadał również swe dobra w Polsce. Przywiózł ich tu po
wracający z krucjaty, ok. 1155 r. książę H enryk Sandom ierski (syn B ole
sława Krzywoustego). M iał im nadać m iejscow ość Opatów z 16-m a w sia
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mi w województwie sandom ierskim . Bogate uposażenia i kom andorie
Templariuszy znajdowały się głównie na Pomorzu Zachodnim i na Ślą
sku. Książę pomorski Barnim I darował im w roku 1234 posiadłości okręgu
bańskiego. Było to rozległe terytorium puszczańskie, słabo zaludnione,
obejm ujące okolice Bani, Swobodnicy, Rurki, Pyrzyc i Gryfina. Tem pla
riusze zasiedlili je osadnikam i niem ieckim i. Od połowy XIII wieku sie
dzibą kom andorii stał się zamek w Rurce. Drugą kom andorią pom orską
Tem plariuszy był Czaplinek, darowany zakonow i wraz z przyległym i
dobram i i jezioram i w 1286 roku przez księcia w ielkopolskiego Przem y
ła II. Książęta śląscy Henryk Brodaty i Henryk Pobożny obdarowali hoj
nie zakon dobrami w Ziem i Lubuskiej i na pograniczu śląsko-łużyckim .
Poza tym Templariusze mieli co najmniej dwie kom andorie na Śląsku:
w Oleśnicy i Leśnicy. Jakiś czas Tem plariusze przebywali rów nież w Łu
kowie, osadzeni tu dla obrony M ałopolski i M azow sza przed najazdam i
litewsko-jaćwieskimi i pruskimi. W szczytowym momencie rozwoju Tem
plariusze posiadali na terenie Polski najprawdopodobniej dziew ięć ko
m andorii w: Rurce, Chwarszczanach, Leśnicy, Oleśnicy M ałej, C zaplin
ku, M yśliborzu, Wielowsi i Wałczu. Praw dopodobne jest także istnienie
kom andorii w Sulęcinie.
Obok ziemi głównym źródłem dochodów zakonu były operacje fi
nansowe. Dwa największe domy w prowincjach zachodnich - templum
w Paryżu i Londynie - były od końca XII stulecia centram i europejskiego
rynku pieniężnego. Tutaj królowie, papieże i możni feudałowie depono
wali swoje dochody, klejnoty i cenne przedm ioty; tutaj dokonyw ali wpłat,
kiedy chcieli przesłać pieniądze do innego kraju lub na W schód, tutaj
zaciągali pożyczki42. Ta właśnie działalność Templariuszy, prowadzona
z czasem na szeroką skalę, przynosiła im duże zyski, zapew niała pow aż
ne wpływy na dworach władców i możnych.
Im bardziej zakon rósł w siłę, tym większą budził zazdrość i obawy
wśród europejskich monarchów. Rozległa siatka szpiegowska donosiła Tem
plariuszom o wszystkim, co się działo na dworach. Zakonnicy mogli szybko
przeciwdziałać rodzącemu się zagrożeniu. Jak pokazała historia w ostatecz
nym rozrachunku nie na wiele się to zdało. Koniec zakonu nadszedł szybko
i niespodziewanie. W październiku 1307 r. król Francji Filip IV Piękny roz
kazał aresztować wszystkich Templariuszy przebywających na terytorium
42 Nierzadko jednak zdarzało się, że Tem plariusze czynili poważne problem y
z wydaniem depozytów.
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jego państwa, skonfiskować ich posiadłości i majątki. Zakon oskarżony zo
stał o bluźnierstwo, herezję i bezprawne działania. Prawdziwe powody dzia
łania Filipa są trudne do ustalenia. Mógł wierzyć w oskarżenia choć jest to
mało prawdopodobne. Mogła to być chęć podreperowania nadszarpniętego
przez liczne wydatki budżetu państwa (sam król był winien zakonowi ol
brzymie sumy) i zdobycia środków na nowe kampanie wojenne. M ogło też
chodzić o złamanie potęgi Templariuszy, która z czasem mogła urosnąć do
niebezpiecznych rozmiarów. Sąd nad Templariuszami trwał 7 lat. W wyniku
tortur wielu braci i rycerzy zakonnych więzionych przez Filipa przyznało się
do zarzucanych im (nieraz absurdalnych) zbrodni. Papiestwo, które w tym
czasie rezydowało nie w Rzymie, a we francuskim Awinion, nie było więc
wstanie ich obronić. W 1311 r. sobór w Vienne zadecydował o losie Templa
riuszy. Decyzja została ogłoszona 3 kwietnia 1312 r. - była nią kasata zakonu,
lecz nie potępienie. Bulla papieża Klemensa V „Vox in excelso” wyrok ten
zatwierdziła. Majątek zakonu, z wyjątkiem dóbr w Hiszpanii, miał być prze
kazany Joanitom. Ostateczna kasata zakonu nastąpiła w 1314 r. kiedy to
w Paryżu spłonął na stosie ich główni mistrzowie Jacques de M olay i Gotffryd de Chamey. Templariusze, którzy uniknęli prześladowań, schronili się
w Szkocji. Legendy głoszą, że pewna ich grupa popłynęła wzdłuż 42 równo
leżnika w poszukiwaniu kraju, o którym donosiły tajemne zwoje nazarejskie,
odnalezione przez nich w ruinach świątyni Salomona (według sympatyków
zakonu w pierwszym dziesięcioleciu XTV w. dotarli do Ameryki)43. Wielu
rycerzy ratowało się przechodząc do uznawanych zakonów, bądź też po
śpiesznie uciekając z Francji, Włoch i Niemiec, gdzie byli ostro prześlado
wani. Innym pozostawało przyznać się do zarzucanych czynów i do końca
życia żyć w niesławie. Jedynie w Portugalii, gdzie Templariusze od wieków
uznawali nad sobą władzę królewską, na zakon nie spadły żadne prześlado
wania. Król Dionizy I (1279-1325), jeden z najwybitniejszych władców śre
dniowiecznej Portugalii, sprzeciwił się kasacie Templariuszy na terenach swo
jego państwa i przekształcił ich w nowy zakon Rycerzy Chrystusa, zatwier
dzony ostatecznie przez papieża Jana ΧΧΠ w 1319 r. Nowy zakon ściśle współ
pracował z władcami. Stał się ich gwardia przyboczna, a po ok. 100 latach
główną żeglarska potęgą kraju.
43 Bardzo wielu badaczy skłania się jednak ku twierdzeniu, że oba przekazy: o ucieczce
do Szkocji i morskiej wyprawie, należy zaliczyć do wymyślonych historii. Miały one
posłużyć współczesnym lożom masońskim, które pragną w ten sposób udowodnić swą
nieprzerwaną sukcesję od Templariuszy.
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b. Joannici.
W iek XIII był bardzo pom yślnym dla zakonu Joannitów. C harakte
ryzuje się znacznym zw iększeniem zakonnych posiadłości. Ich stołeczną
tw ierdzą był, położony w Syrii, zamek M argat. N ajpiękniejszą warownią
zaś był bez w ątpienia zam ek Krak de C hevaliers. Po upadku Akki i likw i
dacji Królestwa Jerozolim skiego (1291) Joannici przenieśli się na Cypr.
Tutaj król Henryk II Lusignan wyznaczył im na główną siedzibę port
Lim assol. Rycerze zakonni ufortyfikow ali m iasto i zam ienili je w silny
port wojenny. Zdecydow ani prowadzić dalej w alkę z islamem, zm uszeni
byli zm ienić taktykę. Dotąd podstaw ow ą siłą m ilitarną Joannitów była
arm ia lądowa. Teraz zakon rozbudował sw oją flotę wojenną, a operacje
m orskie stały się głów nym rodzajem zakonnych operacji m ilitarnych.
Joannici zyskali rów nież sławę odważnych piratów. Niestety zdarzało się
im, obok m uzułm ańskich, atakować chrześcijańskie statki i przybrzeżne
miasta. Prowadzili naw et wspólne akcje ze zwykłym i piratami rabusiami.
Joannici pragnęli tą drogą wywalczyć sobie własne terytoria (Cypr
nie był ich własnością). Statki Joannitów i galery genueńskie lądowały,
więc na Rodos, a w ojska zakonne rozpoczęły podbój wyspy, należącej
oficjalnie do cesarza bizantyjskiego. W listopadzie 1306 roku zdobyto
zam ek Philerm o. 15 sierpnia 1308 roku Rodos zostało zdobyte. O pano
wana wyspa stała się głów ną bazą zakonu (1308— 1522). Obok Cypru
była też ważnym punktem strategicznym w w alkach chrześcijaństw a za
chodniego z Turkam i. Joannici rozbudow ali fortyfikacje m iasta i portu
czyniąc z Rodos najsilniejszą twierdzą we w schodniej części M orza Śród
ziem nego. Przez dw ieście lat skutecznie bronili się tu przed Turkami pro
wadząc jednocześnie liczne wyprawy m orskie. Zdom inow ali wschodnie
rejony M orza Śródziem nego. Zagrażali przybrzeżnym m iastom i m or
skim konwojom Turków, Bizancjum, a naw et państw i m iast Europy Z a
chodniej. Nic, więc dziwnego, że Turcy stale dążyli do zajęcia wyspy,
a chrześcijanie stale skarżyli się papieżow i na ich bezpraw ia i pirackie
napady. Nie zawsze były one uspraw iedliw ione. Papież Klem ens V pole
cił Joannitom (1308) zajm ować wszystkie statki europejskich kupców,
którzy sprzedawali Saracenom m ateriały wojenne, a więc broń, żelazo
i drewno potrzebne do wyrobu broni, konie oraz niewolników, koniecz
nych do uzupełniania armii Mameluków. Zakonnicy mogli zatem uprawiać
piractwo zupełnie legalnie. Nie trzeba przypominać, że przynosiło to zako
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nowi duże zyski. Jednocześnie dzięki przejęciom dóbr zlikwidowanego za
konu Templariuszy potroiła się ilość zakonnych komturii w Europie44.
Nie oznacza to jednak, że posiadłości Joannitów były niezagrożone.
N ajgroźniejszym ich przeciwnikiem , od połowy XV wieku, było potężne
i zaborcze państwo Turków Otom ańskich. Sułtan M ehm ed II Zdobyw ca
niedługo po zdobyciu Konstantynopola (1453) zainteresow ał się wyspą
Rodos. Po kilku nieudanych najazdach, w roku 1522, kolejny sułtan Sulejm an II W spaniały zdołał opanować wyspę. Sułtan pozw olił Joannitom
opuścić wyspę, zabrać skarbiec i archiwum zakonne oraz okręty i broń.
Nie pozostali jednak bezdom ni. Już wcześniej zapewnili sobie nowe
dom ostw a. Król W ęgierski Bella IV już ok. 1247 r. sprow adził Joannitów
do okręgu Severin (Oltenii, m iędzy południowym i K arpatam i a D una
jem ). Nie założyli tu jednak prężnego i długotrwałego ośrodka. W iększa
ich część, po opuszczeniu Rodos, wylądow ała we W łoszech, osiadając
tym czasow o w m ieście Viterbo, nieopodal Rzymu. W 1530 r. otrzym ali
jako lenno M altę (zakon zwany jest odtąd Zakonem K aw alerów M altań
skie). Na przestrzeni dw óch stuleci uczynili z niej, szczególnie ze stolicy
La Valetta potężną fortecę. Turcy bezskutecznie próbowali przepędzić
ich z wyspy. W 1565 r., po czterech m iesiącach walk w ielki m istrz Jan de
la Valette zdołał odeprzeć inwazję.
Był to jednocześnie czas poważnych strat terytorialnych zakonu. Cho
dzi o reformacje. W jej wyniku wiele posiadłości znajdujących się, szcze
gólnie w Niemczech, na terenie księstw protestanckich zostało znacjonalizowanych. Drugie poważne uszczuplenie stanu posiadania zakonu nastą
p iło w X V III w., w ra m a ch W ielk iej R e w o lu c ji F ra n c u s k ie j
i wojen napoleońskich. W 1798 r. Napoleon Bonaparte wyruszając na kam 
panię egipską zajął M altę i wygnał stamtąd Zakon. Gdyby nie pom oc cara
Paweł I, któremu nadano miano Wielkiego M istrza Zakonu, Joannici prze
stali by istnieć (Wielki Przeorat Rosji Kawalerów M altańskich powołany
został jako kontynuacja polskiego przeoratu w 1797 r.). N astępca Pawła I,
Aleksander I odmówił przyjęcia godności Wielkiego Mistrza, lecz pomógł
zakonowi przywrócić legalne władze - w 1803 roku. W ielkim M istrzem
został brat Giovanni Battista Tommasi. M imo wszystko zakon ju ż nie od
zyskał swego znaczenia gospodarczego i politycznego, nie był też w stanie
odzyskać Malty, która od 1801 r. znalazła się pod panowaniem brytyjskim.
44 Joannitom przyznano większość francuskich posiadłości Templariuszy.
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Od 1834 г. głów ną siedzibą zakonu jest pałac M alta przy Via C on
dotti w Rzym ie (od 1960 r. teren eksterytorialny). Zakon posiada rów nież
niew ielkie posiadłości ziem skie w Europie, np. zam ek Sw. A nioła na
M alcie. Liczy on około 8 tys. członków, skupiając w swych szeregach
europejską arystokrację oraz ludzi poważnego biznesu. Karta konstytu
cyjna zakonu z 1961 r. zaw iera deklarację: „Suwerenny Zakon Rycerski
Szpitalników św. Jana Jerozolim skiego, zwany Rodyjskim , zwany M al
tańskim ... jest zakonem religijno-św ieckim ...” . W arunkiem przynależno
ści jest udow odnione szlacheckie pochodzenie i wierność religii katolic
kiej. W spółcześnie zakon powrócił do tradycji swych założycieli i zaj
muje się tylko działalnością charytatywną. Prowadzi między innym i szpi
tale i schroniska dla trędow atych w Afryce, zakupuje am bulanse i niesie
pom oc lekarską rannym w wielu krajach świata szczególnie tam gdzie
toczą się walki zbrojne). Głową Zakonu, a zarazem głow ą państw a jest
W ielki M istrz - obecnie, obrany w 1988 B rytyjczyk Andrew Bertie. Z a
kon posiada własny rząd, sądownictwo, system monetarny, wydaje znaczki
pocztowe. Obecnie zakon skupia ponad 12 tysięcy kawalerów. Około
35 państw utrzym uje z nim stosunki dyplom atyczne i wym ienia am basa
dorów. Polska naw iązała je w 1990 roku.
Początki zakonu w Polsce sięgają X II w. Ok. 1166 r. książę H enryk
Sandom ierski po pow rocie z Ziem i Świętej ufundow ał Joannitom k o 
m andorię w Z agościu. N ajdłuższą, bo 600-letnią historię m a kom ando
ria w Poznaniu, utw orzona ok. 1187 r. przy kościele Św. M ichała A r
chanioła przez księcia M ieszka Starego. Św iadectw em joannickich tra
dycji P oznania są nazw y poznańskich dzielnic - K om andoria i M alta.
N ajw ięcej zakonnych kom andorii i szpitali znajdow ało się u nas na D ol
nym Śląsku (tu zakonnicy rycerze w znieśli 30 kościołów ), P om orzu
Zachodnim i Z iem i Lubuskiej (zam ek w Łagow ie). D ziałalności zako
nu w Polsce sprzyjali szczególnie królow ie W ładysław IV i Jan III S o
bieski. W 1612 r. w Stołow iczach książę M ikołaj K rzysztof R adziw iłł
pow ołał pierw szą litew ską kom andorię zakonu. W 1775 r. utw orzony
został W ielki Przeorat Polski.
Po okresie zaborów, w którym anulow ano w Polsce działalność Jo 
annitów (ok. 1810 r.), odrodzenie zakonu nastąpiło w 1927 r. P ow stał
w ów czas Zw iązek Polskich K aw alerów M altańskich, który nieprzerw a
nie działał do w ybuchu w ojny w 1939 r. Po zakończeniu II wojny św ia
towej odrodził się na em igracji, a od 1992 r. reaktyw ow ał swe struktury
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w Polsce. G łów ną siedziba zakonu jest dziś Poznań. Szczególne zna
czenie m a działalność „Pom ocy M altańskiej” , czyli Fundacji św. Jana
Jerozolim skiego, w yspecjalizow ana w niesieniu pom ocy ofiarom w y
padków , w tym także w trudnych w arunkach (nad wodą, na m orzu,
w górach itp.). D oskonale w yposażone w świetny i najnow ocześniejszy
sprzęt do reanim acji karetki m altańskie utrzym yw ane są przez fundację
na terenie w ielu m iast.

c. Krzyżacy
B ardzo w ażną datą dla zakonu Krzyżackiego był 5 m arca 1198 r.
Przyw ódcy Bractw a Krzyżackiego zebrali się na wspólnej naradzie, na
której utworzono z niem ieckiego bractw a szpitalnego zakon rycerski. Jego
zadaniem m iała być od tej pory w alka z niewiernym i oraz opieka nad
chorym i i pielgrzym am i. W praktyce jednak zakon miał być głów ną siłą
w ojsk niem ieckich. M istrzem now ego zakonu został rycerz H enryk Walpot. 19 lutego 1199 r. papież Innocenty III zatwierdził utw orzenie now e
go zakonu rycerskiego, co jednocześnie kończyło pierw szą fazę jeg o roz
woju. W ówczas to Krzyżacy zaczęli używ ać tradycyjnego stroju zakon
nego: białego płaszcza - zapożyczonego od templariuszy. Jedynie czer
wony krzyż został zm ieniony na czarny. W odróżnieniu od Tem plariuszy
i Joanitów Krzyżacy przyjm ow ali w swe szeregi jedynie rycerzy z tere
nów C esarstw a N iem ieckiego. Siedzibą zakonu był zam ek M ontfort nie
daleko Akki (do 1271 r., kiedy to został zdobyty przez Saracenów).
W pierw szym dziesięcioleciu XIII w. zakon przeżywał chw ile w iel
kiej słabości. Zm ieniło się to dopiero za rządów Hermana von Salza (12091239), czw artego m istrza zakonu. Dzięki swoim zdolnościom politycz
nym i dyplom atycznym zdołał on uzyskać dla zakonu liczne przyw ileje
od papieża i cesarza. Papież H onoriusz III w stu trzynastu dokum entach
obdarzył zakon wszelkim i zw olnieniam i i prawam i, jakie ju ż posiadały
dwa poprzednie zakony (Templariusze i Joannici). Tak więc Krzyżacy zo
stali wyłączeni spod władzy miejscowej hierarchii kościelnej i podporząd
kowani bezpośrednio papiestwu oraz uzyskali możliwość swobodnych rzą
dów wewnętrznych. Sukces ten mogli oni zawdzięczać nie tylko zdolno
ściom Herm ana von Salza ale także protekcji cesarza Fryderyka II. Zw iąz
ki zakonu z władcą były bardzo żywe. Krzyżacy jako jedyni towarzyszyli
w cesarskiej wyprawie krzyżowej w okresie gdy Fryderyk był wyklęty przez
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papieża. Cesarz widział w Krzyżakach narzędzie swej polityki zmierzają
cej ku stworzeniu wszecheuropejskiego Cesarstwa Niemieckiego.
Krzyżacy coraz częściej działali poza Palestyną. Mieli liczne posiadło
ści w: Cylicji, Małej Armenii, we Włoszech, Hiszpanii, południowej Francji,
we wschodniej Europie, a przede wszystkim w Niemczech. Posiadłości te
przynosiły duże dochody i tworzyły podstawę finansową dla ich działalno
ści, dostarczały także ludzi do sił zbrojnych Zakonu. W dalekosiężnych pla
nach zakonnicy mogli nawet myśleć o własnym państwie. Pierwszą próbą
realizacji tych zamierzeń stało się ofiarowanie Krzyżakom przez króla wę
gierskiego Andrzeja Π, w 1211 r., okręgu Burzenland (koło Braszowa w Ru
munii). Mieli tu osiąść i zwalczać resztki pogańskich jeszcze Połowców. Przed
Krzyżakami otworzyła się możliwość szybkiego rozwoju. W Środkowej
Europie nie musieli konkurować z silnymi i starszymi zakonami: Templariu
szami, Joannitami, którzy zainteresowani byli głównie zachodem kontynen
tu. Pojawiła się myśl uniezależnienia się od Andrzeja II i przejęcia zdobywa
nych ziem na własność. Krzyżacy powiększyli swoje posiadłości, pobudo
wali na nich murowane zamki i zaczęli sprowadzać osadników niemieckich.
Dążąc do usamodzielnienia politycznego postarali się o przyjęcie ich ziem
przez papieża jako „ojcowizny św. Piotra”, co uwalniało ich od zwierzchnic
twa królewskiego. Oburzony tymi machinacjami król Andrzej przepędził pod
stępnych mnichów ze swego kraju. Stało się to pod koniec 1225 r.
Krzyżacy skorzystali wówczas z zaproszenia polskiego księcia Kon
rada M azowieckiego, m ającego spore kłopoty z sąsiadującym i z nim, czę
ściowo pogańskimi jeszcze, Prusami. W 1226 r. osiedlili się w Ziemi Cheł
m ińskiej, nadanej im jako lenno45. Podbite przez K rzyżaków pruskie zie
m ie miały stać się w łasnością Konrada. Od 1230 r. stu zakonnych rycerzy
um iejętnie grom adząc na wyprawy krzyżow e rycerstwo zachodniej Eu
ropy skutecznie zaczęło zwalczać Prusów. Jednocześnie jednak postano
w iło na te w łaśnie tereny, Europy środkowo-północnej, przenieść swą
główną siedzibę. Tak podrobiono książęce dokumenty, że wynikało z nich,
że otrzym ują prawo własności do Ziem i Chełm ińskiej i wszystkich tere
nów zdobytych na Prusach. Zaw sze życzliwy K rzyżakom Fryderyk II
45 Książe Konrad Mazowiecki graniczył swymi posiadłościami z pogańskimi Prusami.
Po krucjacie polskiego rycerstwa z 1223 r., do 1225 r. północnych granic Polski strzegł
„Stróż”. Były to oddziały wojskowe zasilane przez wszystkie polskie księstwa. Później
wobec waśni pomiędzy poszczególnymi władcami został on rozwiązany i Konrad sam
musiał czuwać nad bezpieczeństwem granicy. W 1225 r. podjął rozmowy z zakonem.
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poparł ich plan, choć w/w tereny nie należały do niego i pozw olił na
utw orzenie oddzielnego państwa m ającego takie sam e prawa ja k inne
kraje Rzeszy. 26 III 1226 r. wydał na ten tem at złotą bullę z Rimini. P a
pież G rzegorz IX zatw ierdził istnienie tego państw a w 1234 roku i wziął
je pod swoją ochronę. Państwo zakonne zaczęło szybko się rozw ijać.
W tym samy dziesięcioleciu Krzyżacy wchłonęli inflancki Zakon K aw a
lerów M ieczowych, czym weszli na inflanckie i estońskie tereny.
Po zakończeniu podboju Prus, w 1283 r., ekspansja terytorialna pań
stwa zakonnego skierowała się na ziemie sąsiadów: Rusi, Litwy i Polski,
Sam bii i Żm udzi. Tu jednak ich przeciwnikam i byli głównie chrześcija
nie, a nie poganie. Urządzano na nich pochody, w których w w iększości
uczestniczyło rycerstwo zachodniej Europy. Krucjaty traktowało ono jako
sprawdzian rycerskiego kunsztu i dobrą okazję do zdobycia rycerskiej
sławy. Na wyprawy przybywali nawet późniejsi królow ie, np.: dw ukrot
nie angielski Henryk IV.
W 1308 r. Krzyżacy opanowali Pom orze Gdańskie. Stolicę Zakonu
przeniesiono do M alborka. Ekspansja w kierunku ziem Polskich m usiała
doprowadzi do otwartego konfliktu. W ładysław I Łokietek usiłował od
zyskać utracone terytoria na drodze sądowej (przed sądem papieskim
w 1320 r.). M im o korzystnego dla Polski wyroku Krzyżacy nie zw rócili
Pomorza. Przygotow ując się do wojny, Łokietek zaw arł sojusz z księ
ciem litewskim Giedym inem . Krzyżacy sprzym ierzyli się z królem cze
skim W acławem II. Walki wybuchły w 1326 r., gdy Krzyżacy złupili
Kujawy. Łokietek spustoszył w 1328 ziemie krzyżackie aż po rzekę Osę.
M im o późniejszego zw ycięstwa pod Płow cam i w 1331 r., wojna dow io
dła słabości militarnej strony polskiej. W 1343 r. K azim ierzowi III W iel
kiemu, na mocy postanowień pokoju kaliskiego, Krzyżacy zwrócili cześć
zagarniętych ziem w tym Ziem ią Dobrzyńską.
A gresywna polityka Krzyżaków wobec Litwy i Polski doprow adziła
do ich w zajem nego przymierza. W 1385 r. w Krewie podpisano unię pol
sko-litewską. Na mocy powyższego porozum ienia książę litewski W ła
dysław II Jagiełło został królem połączonych państw. W ojna polsko-krzyżacka rozpoczęła się z nową siłą. W 1410 r. doszło do rozstrzygającej
bitwy pod Grunw aldem , zakończonej zw ycięstw em polsko-litew skim .
Drugie wielkie zw ycięstwo w tej wojnie odnieśli Polacy pod Koronowem. Na mocy pokoju toruńskiego w 1411 r. Polska odzyskała Ziem ię
Dobrzyńską, a Litwa Żmudź.
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Nie zakończyło to jednak wojny. Trwała ona z większymi przerw a
mi całe stulecie. Choć zakon stale tracił zajmowane ziemie jego potęga
nigdy nie została w drastyczny sposób złamana, a Polska nigdy nie m o
gła być spokojna o swą granicę z zakonem . W 1466 r. Rzeczpospolita
odzyskała Pomorze Gdańskie.
Dopiero w 1525 r. kw estia zakonu została ostatecznie rozstrzygnię
ta. Po zwycięskiej wojnie podpisano traktat pokojowy, na mocy którego
nastąpiła likwidacja Zakonu Krzyżaków, a Wielki M istrz Albrecht H o
henzollern złożył w Krakowie hołd lenny Zygm untowi I Staremu. Zakon
przestał istnieć w sposób bardzo specyficzny. N astąpiła jego pełna seku
laryzacja i jednocześnie przyjęcie protestantyzm u jako wyznania pań
stw ow ego. Tym sposobem , osłabiony zakon, jako lennik Polski, zagw a
rantow ał sobie polityczną egzystencję jako Prusy Książęce, a jako prote
stancki i zsekularyzow any kraj uniknął rozwiązania przez papieża.
W uszczuplonych form ach zakon przetrwał w Austrii i Niem czech.
W krótce stanowisko W ielkiego M istrza opanowane zostało (aż do lat trzy
dziestych XX w.) przez ród Habsburgów. M imo, że Wielki M istrz zasia
dał w radzie Rzeszy Niem ieckiej jeg o polityczna sam odzielność była
bardzo ograniczona. Ostatecznie w 1929 r. zakon przekształcony został
w zakon duchowny.

d. Mniejsze zakony
Bracia Dobrzyńscy
Zakon, zwany Kawaleram i Jezusa Chrystusa, zorganizował przed
1228 r. bp pruski Chrystian, celem obrony polskiej granicy przed najaz
dam i pogańskich Prusów. Regułę zakonu, w tym samym roku, zatw ier
dził papież G rzegorz IX.
Polski Książę Konrad I M azowiecki, mimo przykrych doświadczeń
z Krzyżakam i, nadał im w posiadanie część Ziemi Dobrzyńskiej, od cze
go otrzymali swą nową nazwę, oraz posiadłości na Kujawach. Celem Braci
D obrzyńskich było teraz zbrojne w sparcie misji cysterskiej prowadzonej
w Prusach w pierwszej połowie XIII w.46, oraz obrona Ziemi D obrzyń
46 W 1206 r. klasztor Cystersów z wielkopolskiego Łekna — fundacji rodu Pałuków —
kierowany przez opata Gotfryda - Boguchwała, uzyskał zgodę papieża Innocentego III,
na prowadzenie chrystianizację pruskiej Pomezanii. Około roku 1209 do pruskiej akcji
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skiej i granic Kujaw i M azowsza przed napadami pogańskich Prusów.
Ideę tę wyrażał ich znak noszony na białych płaszczach narzuconych na
zbroję: wzniesiony ku górze czerwony miecz i tego samego koloru gwiazda
sym bolizująca objawienie Jezusa Chrystusa poganom. M istrzem zakonu
został Niem iec Brunon. U podstaw ich organizacji leżał regulam in i w zór
inflanckiego zakonu Kawalerów M ieczowych.
W 1235 r. z powodu małej liczby, 35 rycerzy, połączyli się z K rzyża
kami, na co zezwalał dokum ent papieski47. Część Braci Dobrzyńskich,
polskiego pochodzenia, nie przyjęła tego aktu. Za zgodą Konrada M azo
wieckiego, w 1237 r., osiedliła się w Drohiczynie. Mieli bronić okolicz
nych ziem przed Jaćwingam i i Rusią. Nie zdołali się tu jednak um ocnić.
Już w 1238 r. zostali wypędzeni przez wojska Daniela Halickiego.
Był to jedyny zakon rycerski, który powstał i ukształtował się w pań
stwie polskim.

Zakon Sw. Łazarza - Lazaryci
Oficjalnie przekształcenie się Bractwa Szpitalnego Sw. Łazarza w
zakon rycerski nastąpiło ok. 1120 r. (o początkach bractw a i szpitala dla
trędow atych pisaliśmy w rozdziale drugim). Wówczas to „rektor” Szpita
la Jerozolim skiego Boyant Roger, został m ianowany M istrzem Szpitalni
ków Świętego Łazarza. Pierwsze oficjalna wzmianki o Zakonie Św. Ł a
zarza, jako „rycerskim ”, pojawiają się w liście Henryka II, króla Anglii
misyjnej włączył się cysters Chrystian, przyszły biskup założyciel zakonu Braci Dobrzyń
skich, pochodzący najprawdopodobniej z opactwa cysterskiego w Oliwie pod Gdańskiem.
Chrystian nawrócił możnych naczelników dwóch ziem pruskich: Surwabunę i Warpodę.
Zostali oni uroczyście ochrzczeni przez papieża w Rzymie, podczas Soboru Laterańskie
go (1215/1216). Chrystian wyświęcony został na pierwszego biskupa Prus. Gród Zantyr,
leżący w rozwidleniu Wisły i Nogatu (niedaleko dzisiejszego Malborka) został jego bi
skupią siedzibą. Chrystian, być może, miał zamiar utworzyć w Prusach — na wzór istnie
jącego już wówczas w Inflantach — państwo biskupie. Świadczyłyby o tym przywileje
papieskie z lat 1217— 1219, które dawały mu dużą samodzielność działania, zwalniały
arcybiskupa gnieźnieńskiego ze stanowiska legata papieskiego na Prusy i przekazywały
Chrystianowi decyzje dotyczące organizacji i kierownictwa krucjat w obronie pruskich
neofitów (co dało mu możliwość zorganizowania zakonu rycerskiego). Bulla z 1225 roku
brała w papieską opiekę nawróconych Prusów, a ich ziemie uznawała za terytoria podle
głe Kościołowi rzymskiemu.
47 Zakon nigdy nie był liczebny. Na samym początku wszystkich jego członków, z kape
lanami i bracią służebną, było zaledwie 14.
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i Księcia Normandii, z 1159 r. Potw ierdza się w nim przekazanie pokaź
nej dotacji „rycerzom i braciom Św. Łazarza”.
Od dnia założenia do niniejszego pism a m inęło niespełna 40 lat
w czasie, których praktycznie nie posiadam y żadnych wzmianek o dzie
jach zakonu. Wynika to z faktu bardzo częstego traktowania zakonu Lazarytów jako podzakonu Joannitów . Jednak w 1144 r. brał on udział
w wielkiej bitwie pod La Forbie jak o całkowicie niezależna struktura za
konna48 . Zdobywa sobie uznanie i sponsorów. Baldwin IV, trędowaty król
Jerozolimy, był dla Lazarytów najhojniejszy spośród ówczesnych wład
ców. Dary w postaci ziemi i budynków były przekazywane zakonowi
przez ludzi z różnych warstw społecznych. Doceniano ich zaangażowa
nie w tak trudną i niebezpieczna służbę jak opieka nad trędowatymi.
Rozpoznawczym znakiem Lazarytów był zielony krzyż na białych płasz
czach. Z czasem przyjął on formę ośmioramiennego Krzyża Maltańskiego.
W 1187 roku sułtan Saladyn najechał i podbił Ziem ię Świętą. Zakon
stracił swój główny szpital i konw ent. Przeniesiono się do Akki gdzie
przekazano im cześć m iasta poza muram i obronnymi. Członkowie zako
nu wybudowali tam fortecę-hospicjum oraz kościół Świętego Łazarza.
Otrzymali też Wieżę Świętego Łazarza oraz kościół niedaleko Cezarei.
Tragiczną w skutkach okazała się dla zakonu bitw a pod Gazą w 1244 r.
W iększość braci poległa. Nie załam ało to jednak zakonu. Rycerze św.
Łazarza uczestniczyli w krucjacie Ludw ika IX przeciwko Egiptowi oraz
w wyprawach na Syrię w latach 1250-1254. W II poł. XIII w. przeżywają
renesans. Od roku 1256 zakon Św. Łazarza rozrastał się w zaskakującym
tempie. Jego istnienie zostało zauw ażone przez papieża Aleksandra IV.
Podarował on Lazarytom kościół, konw ent i m łyn w Jerozolim ie oraz
posiadłość niedaleko Góry Oliwnej. W krótce jednak, razem z w szystki
mi chrześcijanam i, w obliczu klęski 1291 r. opuszczają Ziemię Świętą.
Przeniósł się na Cypr, później pow rócił do Europy. W cześniej jednak
zdołali przygotow ać sobie now e m iejsce. Ich głów ne siedziby były
w Boigny, niedaleko Orleanu we Francji (ziem ie te nadał zakonowi król
Francji Ludwik VII w 1154 r.) oraz Capui we W łoszech (otrzymane w
1211 r.). W roku 1489 papież Innocenty VIII wydał bullę nakazującą włą
czenie kilku zakonów, w tym Zakonu Św. Łazarza i Bożogrogców do
Zakonu Św. Jana. Po ponad półwiecznym biernym oporze, Lazaryci ** A. Forey, Zakony rycerskie 1120-1312, [w:] Historia krucjat, Warszawa 200, s. 204.
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gałęź zakonu znajdującej się pod w ładzą klasztoru w Capui - zgodzili się
podlegać W ielkim M istrzom zakonu Joannitów. Gałąź zakonu Sw. Łaza
rza w Boigny odrzuciła bullę papieską i istnieje do dziś.
W XIII w. Lazaryci pojawili się również w Polsce. Zakon prowadził
szpitale we Wrocławiu (Śląsk) i Poznaniu (Wielkopolska), potem w Kruszawicy, Wiślicy, Krakowie, Szczecinie, Tyńcu i innych miastach. Razem
z polskimi wojskami uczestniczył w przegranych bitwach pod Legnicą
w 1241 r. - przeciwko Tatarom i pod Warną w 1444 r. - przeciwko Turkom.

Bożogrobcy
Po zdobyciu Jerozolim y w lipcu 1099 roku Gotfryd de Bouilloon
ustanow ił w kościele Świętego Grobu w Jerozolim ie kapitułę 20 kanoni
ków m ających za zadanie czuwać i m odlić się przy grobie C hrystusa. Był
to pierw szy zakon religijny ufundow any przez krzyżow ców w Ziem i
Świętej - Zgrom adzenie Kanoników Regularnych Stróżów Św iętego G ro
bu Chrystusa. W 1114 r. patriarcha jerozolim ski Am old z Rohez przyznał
im regułę Św. Augustyna, a papież K alikst II w 1122 r. przyznał im za
konne insygnia w postaci białego płaszcza z czerw onym krzyżem jero zo 
lim skim (o dwóch poprzecznych ram ionach). Co ciekawe kanonicy za
konu nosili czarne habity z um ieszczonym z prawej strony podw ójnym
czerwony krzyż jerozolim ski.
W ielu badaczy na tej podstawie, jak również rozbieżnościach funk
cji zakonu zakłada, że rozwijał się on dwutorow o. W swej strukturze bar
dzo wyraźnie dzielił się na braci rycerzy, których zadaniem była obrona
najświętszego sanktuarium chrześcijaństw a i kapelanów pow ołanych do
duchowej opieki nad świątynią grobu Pańskiego i celebracji w niej nabo
żeństw dla pielgrzymów. Później zyskali sobie m iano Rycerzy Świętego
Grobu. Rycerze nosili białe płaszcze. B ardzo szybko jednak, po upadku
Akki i zajęciu Jerozolimy, ich posługa stała się symboliczną. Od 1304 r.
członkostwo w zakonie uważano za spraw ę prestiżu, a nie praktyczną
działalność. Uzyskanie tytułu B ożogrobca było wielkim w yróżnieniem .
Duchow na część zakonu (czarne płaszcze) nie wycofała się z Jero
zolimy naw et po jej upadku. Jako opiekunow ie Grobu Zbaw iciela, w du
chowej hierarchii stali na samym szczycie. Podporządkow yw ali się jed y 
nie patriarsze Jerozolimy. Prestiż ich sięgał daleko poza granice Palesty
ny. Już papież Celestyn II w 1143 r. tw orzy kongregację zakonną składa
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jącą się z 7 dom ów w Palestynie. Po ostatecznym upadku Jerozolim y
w 1187 r. zakon przenosi się do Akki, a w 1291 r. wraz z opuszczającym i
m iasto chrześcijanam i przenosi się do W łoch, do klasztoru Św. Łukasza
w Perugii. Zm ienili tu profil swej działalności. Zaczęli zajm ować się dusz
pasterstw em i szpitalnictwem.
Tak znaczne oddalenie od Świątyni Grobu Pańskiego m usiało za
chw iać podstawam i zakonu. Było to jednak chwilowe. Bulla papieża Jana
X X II z 1325 r. wym ienia już 88 klasztorów Bożogrobców na terenie:
Lom bardii, Toskanii, Neapolu, Sycylii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Anglii,
Niem iec, Węgier, Czech i Polski. W II połowie XV w. liczyli ponad 2000
członków i posiadali 200 placówek zakonnych. Świątynie Bożogrobców,
budow ane na wzór Bazyliki Grobu Pańskiego (noszące jej nazwę), obda
rzone były przywilejem odpustowym rów nym jerozolim skiem u Pierw o
wzorowi. Propagując kult ofiary Chrystusowej spraw ow ali (do XVIII w.)
specyficzna liturgię i tzw. „dramaty liturgiczne” : Ostatniej Wieczerzy,
pogrzebu Zbawiciela, nawiedzeniu pustego grobu, itp.49.
M iędzy XV a XIX w. część klasztorów B ożogrobców uległa k asa
cie. We W łoszech ok. 1489 r. połączono ich z Joannitam i. We Francji
zo stali zsekularyzow ani w czasach W ielkiej R ew olucji F rancuskiej
(przełom X V III i XIX w.). W Polsce kasacja zakonu nastąpiła dopiero
w 1819 r. Do dnia dzisiejszego dom y zakonne m ęskie istnieją w H olan
dii, H iszpanii, Anglii, N iem czech, K ongo oraz zakon żeński w Tum haout w B elgii.
Do Polski Bożogrobcy zostali sprowadzeni przez Jaksę z rodu Gryfitów w 1163 roku i osadzeni w M iechowie. Pierw szym m iechow skim
kanonikiem był Marcin zwany Gallus, z pochodzenia Francuz, który wraz
z kilkom a braćm i po uzyskaniu zgody krakowskiego biskupa M ateusza
przystąpił do budowy pierw szego kościoła i klasztoru, pośw ięconego
w 1170 roku przez biskupa krakowskiego Gedkę. K lasztor m iechow ski
był niejako łącznikiem z Ziem ią Świętą, sym bolem Grobu Pańskiego na
północy. Bardzo szybko zyskał szacunek, co owocow ało licznym i nada
niam i. Szczególnego znaczenia nabrał po opanow aniu przez innow ier
ców Jerozolim y. Wtedy to M iechów stał się celem pielgrzym ek całej ów 
czesnej Europy, a Grób Chrystusowy w M iechow ie otrzym ał wszystkie
przyw ileje odpustowe. Bardzo ważnym aktem dla wzrostu powagi B ożo
49 Hasło: Bożogrobcy, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 1995, II, s. 878.
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grobców m iechow skich było ustanow ienie m iejscow ego proboszcza
M arcina C zcika pełnom ocnikiem , rządcą i wikariuszem generalnym pa
triarchy jerozolim skiego na całą Polskę i na sąsiednie kraje, w których
Bożogrobcy mieli swoje placówki. W dekrecie nom inacyjnym z 1374
roku patriarcha W ilhelm podporządkow ał proboszczom m iechow skim
wszystkie klasztory, parafialne kościoły zakonne, szpitale, probostw a i
wszystkie osoby należące do zakonu i jem u służące, jakiegokolw iek sta
nu i płci. Kolejny awans zakonu nastąpił w 1395 r. Podczas Wielkiej Schi
zmy kościoła zachodniego Bożogrobcom udało się wyjść spod władzy
patriarchy Jerozolim y i podporządkow ać wyłącznie papieżowi. M ajątko
wa sytuacja polskich B ożogrobców była równie dobrą. Posiadali dwa
miasta, 48 wsi, szereg nadań ziem skich i liczne jednostki filialne.
Stało się to powodem upadku zakonu. Od 1567 r. do 1719 r. przeło
żonych M iechow a m ianowali królowie. Bardzo często byli to biskupi
m ałych diecezji. Stanowisko Zakonnego M istrza gwarantow ało im do
chody lecz w zamian mało mogli ofiarować zakonowi. R ozluźniła się
dyscyplina, zm alała działalność charytatyw no oświatowa. Walka z kró
lem o niezależność w 1719 r. doprow adziła do papieskiego sądu. Jednak
dopiero w 1737 r. ostatecznie wyjaśniono wzajem ne relacje. Nie starczy
ło jednak czasu na odbudowę jego prestiżu. W czasie zaborów wiele pro
wincji i ośrodków filialnych, korzystając z nowych politycznych podzia
łów, zerw ało łączność z M iechow em . Centralny ośrodek skasowany zo
stał w 1819 r.50. W Galicji upadł w połowie XIX wieku.
Przybywając do Polski Bożogrobcy wprowadzili tu swoją specyficzną
liturgię i nabożeństw a zw iązane z G robem C hrystusow ym , wcześniej
w Polsce nie znane. M iędzy innym i, rozpowszechnili zwyczaj urządza
nia w kościołach w Wielki Piątek grobu Chrystusa.
W latach 90-tych XX w ieku zakon B ożogrobców został reak ty 
w ow any pod zw ierzchnictw em W ielkiego P rzeora P olski K ardynała
Józefa G lem pa.

50 Polscy władcy dążyli do kasacji klasztoru w pierwszej połowie XIV w., kiedy to kieru
jący zakonem czescy mistrzowie poparli czeskiego Wacława II podczas konfliktu z Wła
dysławem Łokietkiem. Zostali wówczas zmuszeni do opuszczenia Miechowa i przenie
sienia się do Lendaku na Spiszu (1313 r.). Dzięki interwencji papieża uzyskali przebacze
nie iw 1314 r. powrócili do Polski. Od tego czasu główne stanowiska zakonne zaczynają
zajmować Polacy i następuje stopniowa polonizacja zakonu.
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Zakon Kawalerów Mieczowych
W drugiej połow ie XI w. nasila się działalność m isyjna w obec po
gańskich plem ion Inflant i Litwy. K ierow ali ją biskup Rygi A lbert von
Buxhöden i opata cystersów Teodoryk. Po początkowych sukcesach spo
tkała się ona ze stanowczym sprzeciw em . Gdy, ze w zględu na nowe
rynki zbytu, zainteresowali się nią kupcy północnych Niemiec (np. z Lu
beki) w obec opornych zaczęto używ ać siły. W 1194 r. papież błogosła
wił Teodorykow i zorganizować krucjatę przeciw ko m iejscow ym poga
nom . N ie przyniosła ona jednak spodziew anych rezultatów. C ystersi
tym czasem pragnąc uniezależnić się od w pływ ów niem ieckiego rycer
stw a i kupców zaczęli prom ow ać idee utw orzenia na terenie Inflant
now ego zakonu rycerskiego. Sprow adzono 10 rycerzy, którzy w 1202 r.
otrzym ali od papieża Innocentego III statut oparty na regułę T em plariu
szy. Od sw ego herbu - czerwony krzyż i czerw ony m iecz na białym tle
- przyjęli nazw ę Kawalerów M ieczow ych. O rganizacja zakonu nie od
biegała od organizacji Templariuszy. N a szczycie hierarchii zakonnej
stali rycerze szlacheckiego pochodzenia, których w szczytow ym okre
sie potęgi zakonu było do 180. N ieco niżej znajdow ali się kapelani,
którzy w w iększości wywodzili się z zakonu cystersów. L iczebnie naj
w iększą była grupa braci służebnych. Specyficzną była pew nego ro
dzaju zależność zakonu od biskupa Rygi. Przysługiw ało mu praw o za
tw ierdzania now o obranego M istrza Zakonu. W historii zapisali się rów 
nież tym, że jak o pierwsi założyli zakonne państw o, ok. 1207 r. W prze
ciw ieństw ie do Krzyżaków bardzo delikatnie ingerow ali w tradycyjne
struktury zależności społecznych, dzięki czem u unikali buntów. Lud
ność państw a była jednak zobow iązana płacić zakonowi podatki i w spie
rać ich działalność kolonizacyjno-lokacyjną.
Sam odzielność Kawalerów M ieczowych nie trwała jednak długo.
W ielkie pow stanie 1223 r. odebrało zakonowi większość estońskich ziem
i uzależniła go od biskupa Rygi. Spow odow ało to długoletnie spory
i konflikty. Zakon dążył do pełnej sam odzielności i odzyskania straco
nych ziem. Dochodziło do zbrojnych konfliktów ze stronnikam i biskupa.
O statecznie po wielkiej klęsce zakonu w bitwie ze Żm udzią w 1236 r.,
w której zginął Wielki Mistrz i trzecia część rycerstwa, papież Grzegorz IX
poparł cystersów i biskupa Rygi. W 1237 r. Kawalerzy M ieczowi podpo
rządkowani zostali Krzyżakom.
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Przetrwali sekularyzację zakonu krzyżackiego w 1525 r., by doko
nać sekularyzacji w łasnego zakonu w 1561 roku. Odnośnie ich działań
w obrębie Polski to w łaściw ie nie miało to miejsca. Inflanty znalazły się
w granicach Rzeczypospolitej dopiero po sekularyzacji zakonu.

Zakon Św. Tomasza z Akry
Tak jak to miało miejsce z Krzyżakami, w czasie ΙΠ wyprawy krzyżo
wej doszło do przekształcenia Zgrom adzenia Kanoników Regularnych
w Zakon Sw. Tomasza z Akry (koniec lat dwudziestych ΧΠΙ w.). W tym
przypadku było to dzieło Piotra z Les Roches, biskupa Winchesteru. Prze
bywając na wschodzie zapoznał się on z sytuacja upadającego zgromadze
nia kanoników. W ich militaryzacji dostrzegł jedyną skuteczna drogę pod
budowania zgromadzenia. Zasilali go głównie rycerze angielscy, którzy do
tej pory nie mieli swego „zakonu rycerskiego” . Po upadku państw krzyżo
wych na kontynencie azjatyckim Rycerze Św. Tomasza przenieśli się na
Cypr, a od XIV w. praktycznie już nie prowadzili działań militarnych.

ZAKOŃCZENIE
Zakony rycerskie to ważny wycinek chrześcijańskiej historii. Powsta
nie ich było wyrazem dążeń średniowiecznych chrześcijan do bardzo spe
cyficznego wypełnienia chrześcijańskiego przykazania o miłości wobec
potrzebujących i gotowości oddania życia za przyjaciół (J 15,13). Specyfi
ka ta polegała na tym, że tą miłość szerzono m ieczem. Na krwi wrogów
chciano zbudować święte i idealne społeczeństwo. Co gorsze każdy kto nie
popierał idei krucjaty stawał się wrogiem krzyżowców. W pierwszej kolej
ności byli to muzułmanie, później heretycy i chrześcijanie innych wyznań.
Rycerze zakonni byli ofiarą powyższych idei. W większości przepo
jeni szczerą potrzebą służenia Bogu tym co um ieli najlepiej - walką
i poświęceniem - gotowi byli do utraty tchu, brnąc w kałużach krwi,
bronić łacińskich posiadłości w Ziemi Świętej. Szczytne cele opieki nad
chorym i, pielgrzymami coraz bardziej schodzą na drugi plan. Zakony za
interesow ania swe kierują na tworzenie państw zakonnych, grom adzenie
w pływów i bogactw. Z religijnych, charytatywnych zakonów przeradza
ją się w polityczne organizacje, którym nieobce są wojny z chrześcijana
mi, tortury, grabieże, piractwo. Zakon Krzyżaków rozpoczął w 1231 r.
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naw racanie Prusów od zajęcia trzech grodów należące do naw róconego
już wcześniej szlachcica Pipina, który wobec zakonnej niespraw iedliw o
ści powrócił do pogaństwa. W odpow iedzi wydarto mu w nętrzności,
a koniec jelita przybito do pnia dębu. Tak torturowany musiał biegać wokół
drzewa aż wyzionął ducha. Zasada cel uświęca środki stała się mottem dzia
łania zakonów rycerskich. Co gorsza znalazła religijne usprawiedliwienie.
Nawet jednak tę polityczną działalność zakonów trudno jest całko
wicie potępiać. Z jednej strony prości rycerze dalej chcieli w iernie służyć
Bogu. Składali śluby całkow itego posłuszeństwa i starali się je wypełnić
nawet jeśli to oznaczało śmierć niewinnych. Polityka zakonu i jego po
czynania nie od nich zależały. Z drugiej strony bogate zakony dbały o roz
wój podporządkowanych im ziem. W znosiły miasta, zakładały wsie, bu
dowały drogi, młyny, kolonizowały i zasiedlały bagna oraz łasy. Pozosta
wiały po sobie wspaniałe gotyckie zam ki51. Stosowały nowinki technicz
ne, tak w sprawach wojennych (kusza, artyleria) jak i gospodarczych
(wiatraki, rampy przeładunkowe, statki - promy). Szkoda tylko, że te
„nowe ziem ie” nie były dobrem i dom em dla wszystkich, a ziarno rozwo
ju polewano krwią.
Zauważamy to dzisiaj, zauważali również, ci którzy bezpośrednio
stykali się z zakonami. W latach XIII-XV w. żywo dyskutow ano na temat
reform y zakonów. Proponowano połączyć je w jeden zakon, usystem aty
zować na podłożu narodowym, uzależnić od patriarchy Jerozolim y. M y
ślano również o przeniesieniu wszystkich zakonnych rycerzy z Europy
na wschód celem prowadzenia wojny z niewiernym i. Na zachodzie m oż
51 Krzyżacy w trosce o rozwój swego państwa sprowadzali z Niemiec osadników. Ryce
rzom niemieckim nadawano dobra, chłopów osiedlano po wsiach na dogodnych warun
kach, przyznając im dość duże swobody. Do połowy XIV w. Krzyżacy założyli około
1400 wsi, o regularnej zabudowie, z ceglanym kościołem parafialnym pośrodku. W każ
dej wsi było co najmniej 20 gospodarstw chłopskich. Równocześnie rozwijało się osad
nictwo miejskie, zwłaszcza w zachodniej części państwa. Do roku 1410 Krzyżacy zało
żyli 93 miasta, które stały się ośrodkami handlowymi i rzemieślniczymi regionu. Wielkie
miasta, prowadzące handel międzynarodowy, położone były nad Wisłą i Bałtykiem: To
ruń, Chełmno, Gdańsk, Elbląg, Braniewo (Brunsberga), Królewiec. Wszystkie odgrywa
ły dużą rolę w gospodarce, a niektóre później — w połowie XV wieku — także
w polityce Prus i Pomorza Gdańskiego. Oblicza się, że ponad 20% ludności państwa
zakonnego mieszkało w miastach. Była to proporcja duża, nie spotykana — poza Czecha
mi — w Europie Środkowej. Warto pamiętać, że sieć miast utworzona przez Krzyżaków
w XIV wieku funkcjonuje skutecznie do dziś.
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na by pozostawić jedynie świeckich urzędników odpow iedzialnych za
zarządzanie zakonnymi majątkam i w celu zdobyw ania środków na dzia
łania m ilitarne w Ziem i Świętej. W szystkie te propozycje miały jednak
jedną wadę. Zakony nadal miały za podstawowe swe zadanie prowadzić
walkę zbrojną. De facto więc nic się nie zm ieniało. Nic więc dziwnego,
że większość klasztorów w schyłkowym okresie działań krzyżowych prze
żywała załam anie, a naw et podlegała kasacji. Tylko nieliczne przetrwały
powracając, tak jak Kawalerzy M altańscy, do swych pierw otnych pow in
ności, nie zw iązanych z w alką zbrojną.
Podsumowując niniejsze opracowanie należy stwierdzić, że zakony
rycerskie krótko były wierne swym szczytnym celom. W m ieszanie się ich
w politykę doprowadziło do zbrukania ich dobrego imienia i wielu niespra
wiedliwości zapisanych ludzką krwią. Gdyby pozostały wierne ideałom
swych założycieli z pewnością wspominano by o nich z tym szacunkiem
jakim dzisiaj otacza się pomoc maltańską Kawalerów M altańskich.
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