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Edytorial

  Redaktor prowadząca

Czy czeka nas armagedon?

Jeśli o  naszym zdrowiu decyduje genom, to raczej nie powinniśmy 

obawiać się o  życie, chyba że organizm człowieka nie poradzi sobie 

ze zmianą ekspresji pewnych genów powodujących rozwój pandemii 

rozmaitych chorób.

Współczesna medycyna stara się chronić nas przed koronawirusem  

COVID-19, bezpardonowym, cichym zabójcą. Masowe szczepienia  

hamują rozwój pandemii, ale pandemia zmienia też – wręcz rewolucjo-

nizuje – medycynę. Naukowe badania i nowoczesne technologie sprzy-

jają rozpoznaniu choroby i efektywnej z nią walce.

Ale nie łudźmy się. Epidemie zmieniały i prawdopodobnie będą zmieniać 

historię ludzkości. Będą wpływać na funkcjonowanie społeczeństw, 

państw i narodów. Wystarczy przytoczyć kilka przykładów pandemii, które wstrząsnęły światem.

Wielka zaraza, o której w swych dziełach wspomina jeden z najznakomitszych starożytnych 

lekarzy Claudius Galenus, zachwiała imperium rzymskim.

Czarna śmierć – dżuma po dotarciu do Europy, Bliskiego Wschodu, Bizancjum i Afryki dopro-

wadziła do gospodarczego upadku prosperujących bytów politycznych.

Hiszpanką, grypą uznaną za masowego mordercę, zaraziło się w latach 1918–1920 ponad 20% 

mieszkańców globu.

Czy zatem dziś czeka nas epidemiczna apokalipsa? Z  pewnością nie, poradzimy sobie także  

z COVID-em-19. Rzecz tylko w tym, czy w ferworze walki o zdrowie i życie z podstępnym wrogiem 

nie okaleczymy naszej moralności uzasadnieniem, że wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątko-

wych rozwiązań – prowokujących jednak do postawienia pytania: Cui bono?
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gen. prof. nadzw. dr Mieczysław Bieniek,
były zastępca dowódcy strategicznego NATO

Gen., Associate Professor Mieczysław Bieniek, PhD
Former NATO Deputy Strategic Commander
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Mocarstwo Rosji wyróżnia się przede wszystkim olbrzymim rozmiarem swojego terytorium, 

co istotnie daje temu państwu przewagę nad resztą świata. Federacja Rosyjska ma ogromne 

zasoby oraz rezerwy.

Rosja opiera się na trzech głównych determinantach siły: potencjale militarnym i gospodar-

czym oraz dyplomacji. Na przełomie ostatnich dwóch dziesięcioleci uległy one zmianom. 

Jeśli chodzi o siłę militarną Rosji, to jest ona główną siłą we współczesnym świecie, nie tyl-

ko w aspekcie potencjału nuklearnego, a w ostatnich latach po gwałtownej modernizacji sił 

zbrojnych również w aspekcie sił konwencjonalnych i nic nie wskazuje na utratę tej przewagi. 

Relacje z Rosją wymagają dużego wysiłku dyplomatycznego, sposób realizacji celów rosyjskiej 

polityki zagranicznej stopniowo dostosowuje się do wymagań i reguł współczesnego systemu 

stosunków międzynarodowych. Jest to związane z pojęciem szeroko rozumianego interesu 

narodowego. Rosja w  mniejszym lub większym stopniu jest zmuszona do zastosowania się 

do ogólnie przyjętych reguł, które spajają system złożonych zależności w stosunkach mię-

dzynarodowych. A więc interesy, ambicje i możliwości Rosji są ściśle związane z jej integracją 

w strukturach bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej współczesnego świata, choć wielo-

krotnie sama Rosja te normy łamie, jak było to w przypadku Gruzji i Ukrainy1.

Jak ważne dla sytuacji bezpieczeństwa międzynarodowego jest utrzymanie kanałów komu-

nikacji wielostronnej, niech świadczy fakt, że po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny 

zostało uruchomione bezpośrednie łącze telefoniczne między wojskowym dowództwem So-

juszu i Kremla. 

1  A. Visvizi, Pozycja Rosji w stosunkach międzynarodowych: ambicje i możliwości w XXI wieku, [w:] K. A. Kłosiński (red.), Rosja: ambicje 
i możliwości w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

Rosja w systemie  
geopolitycznym świata

– wyzwania przyszłości w aspekcie militarnym –  
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Dostęp do linii z Moskwą ma dowódca sił NATO w Europie 

i przewodniczący Komitetu Wojskowego Paktu, a „namiary” 

kontaktowe w NATO zostały przekazane stronie rosyjskiej. 

Podobna linia między NATO a  Kremlem istniała już po 

kryzysie kubańskim w  1962 roku. Wówczas nazywana 

była „czerwonym telefonem”.

Niestety wszystko wskazuje na to, że dwie potęgi ato-

mowe – Rosja i Stany Zjednoczone – rozpoczną na nowo 

wyścig zbrojeń. NATO rozesłało dokument do państw So-

juszu pod tytułem Co by było, gdyby.

Wydawać się może, że Kreml dojrzał do konfliktu glo-

balnego i  grozi NATO wojną. Liczy, że państwa człon-

kowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego, obawiając się 

ataku nuklearnego, nie odważą się przeciwstawić ro-

syjskiej agresji w  Europie Środkowo-Wschodniej. Dla-

tego warto pomyśleć o ewentualnych scenariuszach na 

najbliższą przyszłość. Z tego powodu NATO opracowało 

wspomniany dokument jako wstępny scenariusz ewen-

tualnego przeciwdziałania.

Zawiera on propozycje trzydziestu dziewięciu opcji, któ-

re mogą być podjęte ze względu na ciągłe łamanie przez 

Prezydent Ronald Reagan i radziecki przywódca Michaił Gorbaczow w pokoju wschodnim Białego Domu po 
podpisaniu historycznego porozumienia o kontroli zbrojeń zakazującego stosowania pocisków nuklearnych 
średniego zasięgu, 8 grudnia 1987 r. Źródło: PAP Foto

President Ronald Reagan and Soviet leader Mikhail Gorbachev in the East Room of the White House after signing 
the historic arms control agreement banning intermediate-range nuclear missiles, December 8, 1987. Source – the 
photo archive of PAP
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Rosję postanowień traktatu INF z 1987 roku o likwidacji 

pocisków rakietowych średniego i krótkiego zasięgu. 

Traktat o  całkowitej likwidacji pocisków rakietowych 

średniego i  krótkiego zasięgu (traktat INF) był przeło-

mowym porozumieniem i podstawą bezpieczeństwa eu-

ropejskiego2. Jego podpisanie w  1987 roku przez Stany 

Zjednoczone i  Związek Radziecki było zwiastunem po-

litycznego „wiatru przemian” w  stosunkach pomiędzy 

Wschodem i  Zachodem. Zgoda na wymuszone przez 

traktat zniszczenie prawie 2700 radzieckich i  amery-

2  NATO Review.

kańskich pocisków balistycznych i manewrujących ba-

zowania lądowego poprzedziła rozpad Związku Radziec-

kiego. Traktat INF był jednym z wielu porozumień, które 

zdefiniowały postzimnowojenną architekturę bezpie-

czeństwa euroatlantyckiego. W tym kontekście wymogi 

dotyczące wiarygodnego natowskiego potencjału odstra-

szania i obrony zostały znacząco obniżone, co pozwoliło 

członkom Sojuszu oraz ich byłym przeciwnikom korzy-

stać z nowego, pokojowego środowiska bezpieczeństwa.

Dlatego koniec traktatu INF odzwierciedla radykalne 

pogorszenie się europejskiego i globalnego bezpieczeń-

stwa. Jego kresu nie należy oddzielać od agresywnych 

Wykład gen. Mieczysława Bieńka w Pentagonie dla wyższych oficerów armii USA w 2004 r. Źródło: archiwum autora

Lecture by Gen. Mieczyslaw Bieniek at the Pentagon for senior officers of the US ARMY in 2004. Source - the author’s 
archive
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poczynań Rosji w  ostatnich latach, jej ambitnej mo-

dernizacji wojskowej oraz wysiłków zmierzających do 

podważenia postzimnowojennego porządku bezpie-

czeństwa europejskiego. Traktat przestał ograniczać 

działania Rosji w momencie, gdy NATO było już pochło-

nięte przezwyciężaniem wyzwań na Wschodzie oraz na 

innych kierunkach strategicznych. Zakończenie obo-

wiązywania traktatu nie jest także bez związku z  roz-

wojem sytuacji strategicznej w innych częściach świata, 

zwłaszcza proliferacji pocisków średniego i  krótkiego 

zasięgu w Azji.

Świat bez traktatu INF nie jest wyborem NATO, jednak 

Sojusz nie ma innego wyjścia – musi zmierzyć się z kon-

sekwencjami. Koniec traktatu przynosi nowe wyzwania 

ze strony Rosji, a zatem także nakłada nowe wymagania 

na członków Sojuszu, aby utrzymywać natowski poten-

cjał odstraszania i obrony stosownie do jej celu. Skłania 

on także do dostosowania natowskich strategii kontroli 

zbrojeń do zmieniających się realiów geopolitycznych, 

strategicznych i technologicznych. 

Porozumienie podpisane przez prezydentów Reagana 

i Gorbaczowa zakazywało obu stronom testowania, pro-

dukcji i  posiadania odpalanych z  naziemnych wyrzutni 

rakietowych pocisków balistycznych i  manewrujących 

o zasięgu od 500 km do 5500 km.

Powstanie dokumentu NATO ma ścisły związek z działa-

niami militarnymi Rosji wobec Ukrainy czy w Syrii, ale 

przede wszystkim z rozmieszczaniem, m.in. na początku 

tego roku, nowych rakiet średniego zasięgu. Ponadto na 

przełomie 2015 i 2016 roku w  życie weszła nowa rosyj-

ska strategia bezpieczeństwa narodowego oraz tajny plan 

obrony do roku 2020. Oba dokumenty traktują USA oraz 

ich sojuszników z NATO jako główne zagrożenie dla bez-

pieczeństwa Rosji. 

W  dokumencie NATO wśród rozważanych scena-

riuszy proponuje się m.in. podniesienie gotowości 

bojowej jednostek w  Europie zdolnych do zrzucenia 

bomb atomowych. NATO rozważa również rozbudowę 

potencjału nuklearnego w  celu wzmocnienia polity-

ki odstraszania i  wywierania w  ten sposób nacisku 

na Rosję. Ten trend utrzymuje się zresztą w polityce 

mocarstw atomowych. Na początku 2017 roku dyspo-
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Kwatera główna NATO w Brukseli 
(2010): po lewej sekretarz 
generalny NATO Fogh Rasmussen, 
po prawej gen. Mieczysław 
Bieniek. Źródło: archiwum autora

NATO headquarters in Brussels 
(2010) : L - Secretary General of 
NATO - Fogg Rassmussen, R - Gen. 
Mieczysław Bieniek. Source - the 
author’s archive

nowały one łącznie 14 935 głowicami jądrowymi. Co 

prawda – jak wynika z danych Sztokholmskiego Mię-

dzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) 

– liczba głowic zmniejszyła się w ubiegłym roku o 460 

sztuk, ale jednocześnie USA, Rosja, Wielka Brytania, 

Francja, Chiny, Indie, Pakistan, Izrael i Korea Północ-

na rozwijały systemy przenoszenia i  stacjonowania 

broni jądrowej.

Wśród innych działań mających zahamować agresywną 

politykę Putina NATO rozpatruje zainstalowanie syste-

mów wczesnego ostrzegania, wzmocnienie obrony prze-

ciwko okrętom podwodnym czy zwiększenie obecności 

bombowców strategicznych B-2 i B-52. 

Prezydent Rosji Władimir Putin „konsekwentnie reali-

zuje plan” odbudowy mocarstwowej pozycji Rosji i  jest 
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gotów wykorzystywać przy tym słabości państw zachod-

nich. „Dlatego ważna jest nasza jedność w ramach całej 

demokratycznej wspólnoty Zachodu”, a utrzymanie więzi 

transatlantyckich jest ważne nie tylko dla NATO i  bez-

pieczeństwa wschodniej flanki, ale i dla całej Europy.

Agresywna polityka Rosji może doprowadzić świat na 

skraj przepaści. Moskwa z  maniakalnym uporem stara 

się zburzyć powojenny system globalnego bezpieczeń-

stwa, podważyć jedność bloku euroatlantyckiego, odzy-

skać kontrolę nad krajami byłego obozu socjalistycznego 

i realizować strategię podboju Europy, używając do tego 

całego spektrum dostępnych środków. 

Należy przyznać, że Federacja Rosyjska zmodernizowała 

swoją armię, w tym broń nuklearną i marynarkę wojen-

ną oraz wojska powietrzno-desantowe, specjalne, a także 

opracowała narzędzia do prowadzenia wojny cyberne-

tycznej, informatycznej i elektronicznej.

Należy zauważyć, że rośnie potęga militarna i  zasięg 

globalny Rosji, która nie ukrywa, że zmierza do zmiany  

postzimnowojennego porządku. Dziesięć lat temu Rosji 

nie było na Bliskim Wschodzie, a  Krym stanowił część 

Ukrainy. Dziś Moskwa liczy się w Syrii bardziej niż USA, 

a jej wpływy rosną w tym regionie.

Pytanie, z  jaką ekspansją Rosji będzie się musiał świat 

godzić w niedalekiej przyszłości, pozostaje otwarte.

gen. prof. nadzw. dr Mieczysław Bieniek,

były zastępca dowódcy strategicznego NATO

Spotkanie bilateralne w kwaterze głównej NATO w Brukseli z delegacją wojskową Federacji Rosyjskiej (2009):  
po lewej gen. M. Bieniek, w środku gen. P. Makarow, szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej, po prawej gen.  
F. Gągor, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Źródło: archiwum autora

Bilateral meeting at NATO headquarters in Brussels with a military delegation of the Russian Federation (2009):  
L - Gen. M. Bieniek, C - Gen. P. Makarov, Chief of the General Staff of the Russian Federation, R - Gen. F. Gągor,  
Chief of the General Staff of the Polish Army. Source - the author’s archive
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Russia in the geopolitical 
system of the world

– challenges of the future in the military aspect –  

Russian power is distinguished above all by the 

enormous size of its territory, which gives Russia an 

advantage over the rest of the world. The Russian 

Federation has enormous resources and reserves.

Russia relies on three main 
determinants of power: military and 
economic potential, and diplomacy. 
These have changed over the last 
two decades. As for Russia’s military 
strength, it is the main force in the 
modern world, not only in terms 
of nuclear potential, but in recent 
years, after the rapid modernization 
of the Armed Forces, also in terms of 
conventional forces, and there is no 
indication that this advantage has 
been lost.

Relations with Russia require a great deal of diplomatic 

effort, and the way in which the goals of Russian 

foreign policy are achieved is gradually adjusting 

to the requirements and rules of the contemporary 

system of international relations. This is related to 

the notion of broadly understood national interest. 

Russia, to a greater or lesser extent, is forced to comply 

with generally accepted rules that bind the system of 

complex relationships in international relations. Thus, 

Russia’s interests, ambitions and opportunities are 

closely related to its integration into the structures 

of security and economic cooperation of the modern 

world, although it has repeatedly breached these norms, 

as was the case with Georgia and Ukraine 1.

How important it is for the international security system 

to maintain multilateral communication channels is 

demonstrated by the fact that, for the first time since 

the end of the Cold War, a direct telephone link between 

the military command of NATO and the Kremlin has 

been established.

The commander of NATO forces in Europe and the 

Chairman of the NATO Military Committee have access 

to the phone line with Moscow, and contact details 

within NATO have been provided to the Russian side.

A similar line between NATO and the Kremlin already 

existed after the Cuban Missile Crisis in 1962. At the 

time it was called the ‘red telephone.’

1  Visvizi, A., ‘Pozycja Rosji w stosunkach międzynarodowych’ [Russia’s postion 
in international relations], in: K. A. Kłosiński (ed.), Rosja: ambicje i możliwości 
w XXI wieku [Russia: ambitions and possibilities in the 21st century], Lublin: 
KUL, 2010.
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Unfortunately, everything seems to 
indicate that the two nuclear powers, 
Russia and the United States, will 
restart the arms race. NATO has sent out 
a document to the Alliance countries 
entitled ‘What would happen if .’

It may seem that the Kremlin is ripe for a global conflict 

and is threatening NATO with war. It hopes that the 

member states of the North Atlantic Alliance, fearing 

a  nuclear attack, will not dare to oppose Russian 

aggression in Central and Eastern Europe. Therefore, 

it is worth considering possible scenarios for the near 

future. For this reason, NATO has developed a document 

as a preliminary scenario for possible countermeasures.

It proposes thirty-nine options that could be taken due 

to Russia’s continued breach of the 1987 INF Treaty 

on the elimination of intermediate-range and shorter-

range missiles.

The treaty on the complete elimination of intermediate-

range and shorter-range missiles or the INF Treaty was 

a  landmark agreement and the cornerstone of European 

security 2. Its signing in 1987 by the United States and the 

Soviet Union was a harbinger of a political ‘wind of change’ 

in relations between the East and the West. The agreement 

to the Treaty-mandated destruction of nearly 2,700 Soviet 

and US ground-based ballistic and cruise missiles preceded 

the collapse of the Soviet Union. The INF Treaty was 

one of many agreements that defined the post-Cold War 

2 NATO Review.

architecture of Euro-Atlantic security. In this context, the 

requirements for a credible NATO deterrence and defence 

capabilities were significantly lowered, allowing Alliance 

members and their former adversaries to benefit from 

a new, peaceful security environment.

Therefore, the end of the INF Treaty reflects the radical 

deterioration of European and global security. Its end 

should not be separated from Russia’s aggressive actions 

in recent years, Russia’s ambitious military modernization 

and efforts to undermine the post-Cold War European 

security order. The Treaty stopped restricting Russia’s 

actions at a  time when NATO was already preoccupied 

with overcoming challenges in the East and in other 

strategic locations. Nor is the termination of the Treaty 

unrelated to strategic developments in other parts of the 

world, especially the proliferation of medium – and short-

range missiles in Asia.

A world without the INF Treaty is not NATO’s choice. 

However, the Alliance has no other choice but to face 

its consequences. The end of the Treaty brings new 

challenges from Russia, and therefore also imposes new 

requirements on Alliance members to maintain NATO 

deterrence and defence capabilities in line with its 

objectives. It also prompts the adjustment of NATO arms 

control strategies to changing geopolitical, strategic and 

technological realities. 

The agreement signed by Presidents Reagan and 

Gorbachev prohibited both sides from testing, producing 

and possessing ground-launched ballistic and cruise 

missiles with a range of 500 km to 5,500km.
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The emergence of the NATO document is closely related to 

Russia’s military actions against Ukraine or in Syria, but 

above all to the deployment, inter alia at the beginning of 

this year, of new medium-range missiles. Moreover, at the 

turn of 2015/2016, Russia’s new national security strategy 

and the secret defence plan up to 2020 came into force. 

Both documents treat the US and its NATO allies as the 

main threat to Russia’s security. 

The NATO document suggests, among the scenarios under 

consideration, raising the combat readiness of units in 

Europe capable of dropping atomic bombs. NATO is also 

considering expanding its nuclear capabilities in order to 

strengthen its policy of deterrence and thus exert pressure 

on Russia. This trend, by the way, persists in the policies 

of the nuclear powers. At the beginning of 2017, they 

possessed a total of 14,935 nuclear warheads. Admittedly, 

according to the Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI), the number of warheads decreased by 

460 pieces last year, but at the same time the US, Russia, 

the UK, France, China, India, Pakistan, Israel and North 

Korea have been developing nuclear weapons delivery and 

stationing systems.

Among other measures to curb Putin’s aggressive policy, 

NATO is considering installing early warning systems, 

strengthening anti-submarine defences or increasing the 

presence of B-2 and B-52 strategic bombers.

Russian President Vladimir Putin is ‘consistently pursuing 

a  plan’ to restore Russia’s superpower position and is 

prepared to exploit the weaknesses of Western states 

in doing so. ‘That is why our unity within the entire 

democratic community of the West is important,’ and 

maintaining transatlantic ties is important not only 

for NATO and the security of the eastern flank, but for 

Europe as a whole.

Russia’s aggressive policy could 
bring the world to the edge of the 
precipice. Moscow is maniacally 
trying to destroy the post-war system 
of global security, to undermine the 
unity of the Euro-Atlantic bloc, to 
regain control over the countries 
of the former socialist camp and 
to pursue a  strategy of conquest of 
Europe, using the whole spectrum of 
available means.

It must be acknowledged that the Russian Federation has 

modernised its army, including its nuclear weapons and 

navy, as well as its airborne assault troops and special 

forces, and it has developed tools for cyber, information 

and electronic warfare. It should be noted that Russia’s 

military power and global reach are growing, and it has 

made no secret of the fact that it is seeking to change the 

post-Cold War order. Ten years ago, Russia was not present 

in the Middle East and Crimea was part of Ukraine. Today, 

Moscow counts more in Syria than the US, and its influence 

is growing in the region. 

The question remains open as to what kind of Russian 

expansion the world will have to put up with in the near 

future.

Gen., Associate Professor Mieczysław Bieniek, PhD

Former NATO Deputy Strategic Commander
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Papież Franciszek
Pope Francis
Jorge Mario Bergoglio
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Duch Święty musiał być raczej zdziwiony, gdy nazwisko Bergoglio po raz 77. zostało wypowie-

dziane w najdalszych zakamarkach kaplicy Sykstyńskiej.  Był 13 marca 2013 roku, po południu. 

Skromny, nierzucający się w oczy kardynał z Buenos Aires zostawał właśnie papieżem w piątym 

głosowaniu podczas nieoczekiwanego konklawe. 

 

Nieoczekiwanego, bo zaledwie miesiąc wcześniej Benedykt XVI poinformował o swojej abdykacji. 

Zresztą wtedy wszystko było zaskakujące. Przez cztery tygodnie watykaniści prześcigali się 

w przedstawianiu możliwych kandydatów na jego następcę, ale na pomysł z Jorge Mario Ber-

goglio w głównej roli nie wpadł nikt.  Albo prawie nikt, bo trzeba przypomnieć, że rodacy z Ar-

gentyny wierzyli w niego zawsze. Tego samego dnia, kiedy Benedykt XVI przekonywał, że stan 

zdrowia nie pozwala mu już kierować Kościołem, kardynał Bergoglio odprawiał mszę w parafii 

Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Buenos Aires. Nagle zgromadzeni wierni zaczęli się chó-

rem modlić: „Niech Bóg sprawi, abyś został papieżem”. Być może nikt wtedy na poważnie nie 

myślał, że te modły zostaną wysłuchane, a jednak! 

 

Dla katolików na całym świecie Bergoglio pozostawał bowiem nieznany, a dla watykanistów 

proponujących kolejnych papabili nie pasował do wizerunku, który sami stworzyli. Był rze-

komo za stary, aby zapewnić Kościołowi powiew świeżości. Nie miał też własnej frakcji, która 

byłaby w stanie wysunąć, a potem przeforsować jego kandydaturę. 

 

Pomylili się wszyscy. A  Bergoglio – pierwszy papież, który przyjął imię Franciszek, pierwszy 

jezuita na tym tronie, wreszcie pierwszy zwierzchnik Kościoła z Ameryki Południowej – miał 

zaskakiwać jeszcze niejeden raz. 

 

I to nie tylko tym, że – jak wskazywały spekulacje zza niedyskretnych murów kaplicy Sykstyńskiej 

(sic!) – już w pierwszym głosowaniu uzyskał około trzydziestu głosów, by w ostatecznej rozgrywce 

zakończyć na ponad dziewięćdziesięciu. Nie wiadomo, ile w tym prawdy (w końcu z konklawe nie 

Droga  
do papieskiej posługi
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ma prawa wydostać się żadna informacja), ale lekceważenie 

tych domysłów też wydaje się ryzykowne. 

 

Tym bardziej że argentyński kardynał był już poważnym 

kandydatem na poprzednim konklawe, przed ośmioma 

laty. Za zdecydowanego faworyta uchodził wówczas Jo-

seph Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, ale Jorge Mario 

Bergoglio miał uzyskać – to wielokrotnie powtarzana opi-

nia – około czterdziestu głosów. W  marcu 2013 roku kar-

dynałowie, którzy z  pełnym przekonaniem widzieli w  nim 

już wcześniej godnego następcę św. Piotra, nie zapomnieli 

o tym i jeszcze raz – ku ogólnemu zaskoczeniu – postawili 

na skromnego Argentyńczyka z włoskimi korzeniami. Tym 

razem skutecznie. 

„Niech Bóg wam wybaczy” – tak Bergoglio żartobliwie sko-

mentował poparcie, które otrzymał, przyznając jednocze-

śnie, że kardynałowie znaleźli go „na końcu świata”.  Jest 

w tych słowach trochę przesady, bo żaden kraj południo-

woamerykański nie przypomina Europy w takim stopniu 

jak Argentyna, ale prawdą jest również, że jeszcze nigdy 

papież nie pochodził z tak daleka.

Choć mogło być inaczej. Gdy w połowie XIX wieku dziadek 

jego ojca, Giovanni Angelo Bergoglio, kupował dom w pół-

nocnych Włoszech, w  małej wiosce Portacomaro między 

Turynem a  Mediolanem, przez myśl mu nie przeszło, że 

wnuk będzie chciał wyemigrować aż na drugą półkulę. Tym-

czasem nastąpiły lata 30. XX wieku, w Italii coraz bardziej 

Spotkanie papieża Franciszka z buddyjskim najwyższym patriarchą Tajlandii Ariyavongsagatananą IX podczas wizyty 
w świątyni buddyjskiej Wat Ratchabophit w Bangkoku, Tajlandia, 21 listopada 2019 r. Źródło: PAP Foto

Meeting of Pope Francis with the Buddhist Supreme Patriarch of Thailand, Ariyavongsagatanana IX during his visit at 
Wat Ratchabophit Buddhist Monastery in Bangkok, Thailand, on November 21, 2019. Source – the photo archive of PAP
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dawał o sobie znać faszyzm Benito Mussoliniego i 21-letni 

wówczas Mario Giuseppe Bergoglio, kolejarz z  zawodu, nie 

widział tam dla siebie miejsca. Wybrał inną ojczyznę podob-

nie jak 174 tysiące Włochów, którzy – jak wynika z danych 

włoskiego Narodowego Instytutu Statystyki – też postano-

wili w  tym czasie szukać lepszego życia z  dala od rodzin-

nych stron. W grudniu 1935 roku wziął ślub z Reginą Sivori, 

również włoską imigrantką, a niemal dokładnie rok później 

urodził im się pierwszy syn – Jorge Mario. Potem przyszła na 

świat jeszcze czwórka rodzeństwa, dwie siostry i dwaj bracia. 

Wszyscy zamieszkali w dzielnicy Flores na przedmieściach 

Buenos Aires, gdzie rodzice kupili nieduży dom. 

Maria Elena, siostra Jorge Mario, wspominała, że dzieciń-

stwo mieli szczęśliwe, a w szczególności nie brakowało im 

doznań kulturalnych – za sprawą mamy, wielkiej miło-

śniczki opery. Ale jeszcze większe zainteresowanie przeja-

wiał Jorge – a jakże – rozrywkami typowo argentyńskimi. 

Na pierwszym miejscu było tango, zaraz potem piłka nożna 

i literatura (m.in. Jorge Luis Borges). A czasami na odwrót. 

Sam przyznał się do tego w  biografii Jezuita (El Jesuita),  

którą napisali o nim Sergio Rubin i Francesca Ambrogetti 

zaledwie trzy lata przed wyborem na papieża. „Tańczyłem 

tango od małego i  bardzo mi się to podobało” – zwierzał 

się Bergoglio. Jego idolami byli wówczas Carlos Gardel, Julio 

Sosa i Ada Falcon. Dzisiaj szczególnie to ostatnie nazwisko 

może być symboliczne, bo znakomita śpiewaczka z lat 20. i 

30. ubiegłego wieku postanowiła pewnego dnia, że luksuso-

we życie nie jest dla niej, poświęciła je Bogu i zamknęła się 

w klasztorze, gdzie zmarła na początku 2002 roku.

Spotkanie papieża Franciszka z Eliaszem II, katolikosem-patriarchą całej Gruzji, w siedzibie Patriarchatu w Tbilisi, Gruzja, 
30 września 2016 r. Źródło: PAP Foto

Meeting of Pope Francis with Ilia II, Catholicos-Patriarch of All Georgia at the Patriarchate in Tbilisi, Georgia, on 
September 30, 2016. Source – the photo archive of PAP
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Futbol był dla młodego Jorge równie bliski. W piłkę grał 

amatorsko, jak wielu kolegów, ale nie wiązał z  nią przy-

szłości. Natomiast kibicowanie szło mu nieźle. Gdy już 

został sympatykiem San Lorenzo, żaden inny klub – ani 

znacznie potężniejszy River Plate, ani Boca Juniors – nie 

zdołał podbić jego serca. I tak jest do dzisiaj.

Jednak tango i futbol to były zainteresowania, które – jak-

kolwiek ważne i długotrwałe – nie wywarły decydującego 

wpływu na Bergoglio. Prawdziwe powołanie poczuł jako 

17-latek w… konfesjonale. Powołanie do kapłaństwa.

Już po wyborze Franciszka Watykan wydał komunikat 

dotyczący herbu nowego papieża, w którym są szczegó-

ły tego wydarzenia. W  akapicie na temat motta, które 

wybrał następca Benedykta – Miserando atque eligendo 

(Spojrzał z miłosierdziem i wybrał) – czytamy, że „słowa te 

mają szczególne znaczenie dla papieża, który po spowiedzi 

w dniu św. Mateusza w 1953 roku (…) doświadczył miłosier-

dzia Bożego i poczuł powołanie do życia w kapłaństwie, na 

wzór św. Ignacego Loyoli”.

Nie stało się to natychmiast. Po drodze było jeszcze tech-

nikum, w którym Jorge zdobył wykształcenie… chemiczne. 

Dopiero potem przyszedł czas na seminarium w  Buenos 

Aires i – od 1958 roku – nowicjat Towarzystwa Jezusowego. 

Nie wiadomo jednak, jak by się rozwinęła ta obiecująca ka-

riera, gdyby lekarze w porę nie zajęli się problemami zdro-

wotnymi młodego kleryka. Mając 21 lat, Bergoglio zachoro-

wał na zapalenie płuc, które mimo leczenia nie ustępowało. 

Po dokładniejszych badaniach okazało się, że konieczne 

będzie wycięcie części płuca. Na szczęście żadnych innych 

komplikacji nie było. Wręcz przeciwnie, bo jezuita szyb-

ko zdobywał uznanie wśród braci. Do tego stopnia, że już 

w wieku 37 lat został prowincjałem, czyli zwierzchnikiem 

tego zakonu w Argentynie. Był nim przez sześć lat.

Z  punktu widzenia całej posługi kapłańskiej właśnie na 

ten okres przypadła najbardziej burzliwa historia – chęt-

nie powielana przez przeciwników Franciszka – o tym, ja-

koby ojciec Bergoglio miał wydać rządzącej wówczas juncie 

wojskowej dwóch jezuitów. W oskarżeniach tych celował 

szczególnie Horacio Verbitsky, kiedyś członek organizacji 

partyzanckiej Montoneros, później dziennikarz prorządo-

wej gazety „Pagina 12”. Na to, że prowincjał jezuitów w ja-

kikolwiek sposób mógł współpracować z władzami, nigdy 

nie znaleziono jednak żadnych dowodów. Wręcz przeciw-

nie. Jeden z zainteresowanych księży Franz Jalics, który za 

sprzyjanie teologii wyzwolenia i wykorzystywanie ideolo-

gii marksistowskiej miał rzekomo cierpieć przez działania 

Bergoglio (drugi jezuita Orlando Yorio zmarł w Niemczech 

w 2000 roku), wydał oficjalne oświadczenie po kolejnych 

atakach na papieża, stwierdzając, iż „nieprawdą jest, że zo-

staliśmy aresztowani z inicjatywy ojca Bergoglio”.

Na korzyść Franciszka przemawiały też inne fakty. Adolfo 

Pérez Esquivel, pokojowy noblista z Argentyny, który w 1980 

roku otrzymał tę nagrodę za pracę na rzecz obrony praw czło-

wieka w Ameryce Łacińskiej, nie znalazł w nim żadnej winy. 

„Wielu biskupów przyjęło bierną postawę (w  czasie junty) 

i władze kościelne w wielu przypadkach milczały. Niektórzy 

biskupi są współwinni, ale nie Bergoglio” –  mówił Esquivel 

w wywiadzie dla BBC krótko po wyborze nowego papieża.

 

W biografii El Jesuita jest też opisana historia, jak Bergoglio 

przekonał osobistego kapelana dyktatora Jorge Videli, aby 

powiedział, że jest chory i w jego zastępstwie odprawił mszę 

dla generała i jego rodziny. Potem miał wykorzystać okazję 

i przekonywać Videlę, żeby wypuścił więzionych jezuitów.

Skomplikowane relacje z  władzami nie zakończyły się 

w  latach 70., a  wręcz były wstępem do tego, co działo 

się wówczas, gdy Bergoglio został arcybiskupem Buenos 

Aires, zaś Argentyną zaczęli rządzić Kirchnerowie.
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Spotkanie papieża Franciszka z prałatami audytorami Trybunału Roty Rzymskiej w Watykanie, 24 marca 2021 r.  
Źródło: PAP Foto

Meeting of Pope Francis with Prelate Hearing Officers of the Tribunal of the Roman Rota at the Vatican, on March 24, 2021.  
Source – the photo archive of PAP

Różnice światopoglądowe były tak duże, że prezydent Ne-

stor Kirchner nazywał go nawet „przywódcą opozycji” ,  jed-

nak napięcie wzrosło najbardziej, gdy schedę po zmarłym 

mężu przejęła Cristina Fernández de Kirchner i w 2010 roku 

przeforsowała ustawę o legalizacji małżeństw homoseksu-

alnych, pierwszą w  Ameryce Południowej. Protesty kar-

dynała na niewiele się zdały, pogłębiły jedynie rozdźwięk 

między nim a władzami. Jaskrawym przykładem niezado-

wolenia z wyboru  argentyńskiego papieża okazało się nad-

zwyczaj późne przesłanie gratulacji przez lewicową prezy-

dent, gdy spłynęły już depesze od innych szefów państw. 

I nawet jeśli potem doszło między nimi do pełnego kurtu-

azji spotkania w cztery oczy, trudno było oczekiwać, że te 

stosunki ułożą się idealnie.

Za łagodnym wyrazem twarzy papieża kryją się bowiem  su-

rowe przekonania, którym Bergoglio zawsze był i jest wier-

ny. Wbrew wszystkiemu. Tym się może odróżniał od wielu 

innych biskupów. To dlatego często pojawiał się w slumsach 

Buenos Aires, docierając tam środkami publicznej komuni-

kacji; to dlatego zrezygnował z wystawnej rezydencji, dając 

przykład, że nawet prymas nie potrzebuje luksusu; to dlate-

go wreszcie sukcesywnie wprowadza reformy w kurii rzym-

skiej, przekonując, że Kościół ma być „dla biednych”.

Papież Franciszek wypełnia tym samym słowa, które usły-

szał w najważniejszym dniu swojego życia. Gdy na konkla-

we poparcie dla niego było coraz większe i – jak sam potem 

zdradził – „robiło się niebezpiecznie”, siedzący obok kardy-

nał Cláudio Hummes z  Brazylii, który też doskonale rozu-
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miał, co się święci, przekazał mu znamienne słowa: „Tylko 

nie zapominaj o biednych”.

Tak naprawdę to wtedy narodził się Franciszek. Papież, 

który przybył do Watykanu „z końca świata”, aby tchnąć 

w  Kościół nowego ducha. Niczym ponad trzy dekady 

wcześniej Jan Paweł II.

Jeśli się zważy fakt, że żyjący jeszcze papież abdykował 

na rzecz swego następcy i w gruncie rzeczy  chrześcijań-

ski świat ma dwóch przywódców – papieża honorowego 

i papieża realnie sprawującego urząd – trudno nie przy-

znać racji tym, którzy twierdzą, że Watykan się moder-

nizuje, a  rzecz to niebywała w  historii tej liczącej sobie 

„zaledwie” 2000 lat instytucji. Bo jak inaczej nazwać 

sytuację, w  której pierwszy od 600 lat papież rezygnuje 

z urzędu, a po raz pierwszy w historii Kościoła w Watyka-

nie zamieszkuje dwóch papieży.

Ale co ta modernizacja i  reformy wniosą do utrwalonej 

przez wieki w  chrześcijańskim świecie przywódczej roli 

suwerena Państwa Watykańskiego i  jakie będą ich trwałe 

efekty na niwie pasterskiej posługi, ujawni cała kadencja 

charyzmatycznego Jorge Mario Bergoglio („Po ich czynach 

ich poznacie” – Ewangelia według św. Mateusza 7:16, BW).

A czasy są trudne dla współczesnego Kościoła.

The Holy Spirit must have been rather surprised when the 

name ‘Bergoglio’ echoed for the 77th time in the farthest 

corners of the Sistine Chapel.  It was 13 March 2013, in the 

afternoon. An unassuming, unobtrusive cardinal from 

Buenos Aires was about to become Pope in the fifth vote of 

an unexpected conclave. 

Unexpected, because only a  month earlier Benedict XVI 

had announced his abdication. But at the time everything 

was surprising. For four weeks, Vatican analysts outdid 

themselves in presenting possible candidates for his 

successor, but no one thought of Jorge Mario Bergoglio 

in the leading role. Or almost no one. For it must be 

remembered that his compatriots in Argentina have always 

believed in him. On the same day that Benedict XVI argued 

that his health no longer allowed him to lead the Church, 

Cardinal Bergoglio was celebrating a mass in the Church of 

Our Lady of the Immaculate Conception in Buenos Aires. 

Suddenly, gathered worshippers began to pray in chorus: 

‘May God make you Pope.’ Perhaps nobody seriously 

thought at the time that these prayers would be answered 

– but in fact they were! 

For Catholics around the world, 
Bergoglio remained unknown, and 
for the Vatican officials proposing 
the next papabile, he did not fit the 
image they themselves had created. 
Because he was supposedly too old to 
give the Church a breath of fresh air. 

And because he did not have his own faction, which would 

have been able to put forward and then push through his 

candidacy. 

The road  
to papal ministry

Andrzej Potocki
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They were all wrong. And Bergoglio – the first Pope to 

take the name Francis, the first Jesuit on the throne, and 

the first head of the Church from South America – was to 

surprise them many more times.

And not only because – as speculations from behind the 

‘porous’ walls of the Sistine Chapel indicated (sic!) – he was 

to gain about 30 votes already in the first vote, to end up 

with over 90 in the final round. It is not known whether this 

is true (after all, information cannot leave the conclave), but 

ignoring these speculations also seems risky. 

 

The more so because the Argentinian cardinal had already 

been a  serious candidate at the previous conclave, some 

eight years earlier. At the time, Joseph Ratzinger, later to 

become Benedict XVI, was considered the clear favourite, 

but Jorge Mario Bergoglio was expected to get – this is an 

oft-repeated opinion – around 40 votes. In March 2013, 

the cardinals who had already firmly perceived him as 

a worthy successor to St. Peter, did not overlook this fact 

and once again – to general surprise – bet on the modest 

Argentinian with Italian roots. This time successfully.

‘May God forgive you’ – this is how Bergoglio humorously 

commented on the support he received, while admitting 

that the cardinals found him ‘in the middle of nowhere.’  

There is some exaggeration in these words, because no 

South American country resembles Europe as much as 

Argentina, but it is also true that never before has a Pope 

come from so far away.

However, history could have been very different. When, 

in the mid-19th century, Bergoglio’s father’s grandfather, 

Giovanni Angelo Bergoglio, bought a house in northern Italy, 

in the small village of Portacomaro between Turin and Milan, 

it never crossed his mind that his grandson would want to 

emigrate as far as the southern hemisphere. Meanwhile, it 

was the 1930s, Benito Mussolini’s fascism was gaining ground 

in Italy, and the then 21-year-old Mario Giuseppe Bergoglio, 

a  railwayman by trade, saw no place for himself in the 

country. He chose another homeland, just like the 174,000 

Italians who, according to the National Institute of Statistics, 

also decided at that time to seek a better life away from their 

homeland. In December 1935 he married Regina Sivori, also 

an Italian immigrant, and almost exactly a  year later their 

first son, Jorge Mario, was born. Then four more siblings 

were born: two sisters and two brothers. They all settled in 

the Flores district in the suburbs of Buenos Aires, where their 

parents bought a small house. 

Maria Elena, Jorge Mario’s sister, 
recalled that they had a  happy 
childhood and in particular they did 
not lack cultural experiences. They 
had their mother to thank for this, 
who was a great opera lover. But 
Jorge had an exceptional interest in 
typical Argentinian entertainment, 
but Tango took first place, followed  
by football and literature (including 
that of Jorge Luis Borges). Occasionally 
it was the other way round.

He himself admitted this in the biography ‘El Jesuita,’ 

which had been written about him by Sergio Rubin 

and Francesca Ambrogetti just three years before his 

appointment as Pope. ‘I  danced the tango ever since 

I  was a  little boy and liked it very much’ – Bergoglio 

confided. He looked up to Carlos Gardel, Julio Sosa and 

Ada Falcon. Today, this last name in particular may be 

symbolic, because the great singer of the 1920s and 1930s 

decided one day that the luxurious life was no longer for 

her, dedicated everything to God and locked herself in 

a convent, where she died in early 2002.
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Football was also close to young Jorge’s heart. He played 

as an amateur, like many of his friends, but did not see 

his future in the sport. Cheering on some football teams, 

on the other hand, suited him quite well. Once he became 

a San Lorenzo supporter, no other club – neither the much 

more powerful River Plate nor Boca Juniors – managed to 

sway his heart. And so it remains to this day.

But tango and football were hobbies 
that, however important and long-
lasting, did not have a  decisive 
influence on Bergoglio. He found his 
true vocation as a  17-year-old in… 
a  confessional. It was the calling to 
become a priest.

Following the election of Francis, the Vatican issued 

a  communiqué on the new Pope’s coat of arms, with 

details of the event. The paragraph on the motto chosen by 

Benedict’s successor – Miserando atque eligendo (He saw 

him through the eyes of mercy and chose him.) – says that 

‘these words have a special meaning for the Pope, who after 

his confession on St Matthew’s Day in 1953… experienced 

the mercy of God and felt a vocation to a life of priesthood, 

in imitation of St Ignatius Loyola.’

This did not happen immediately. Along the way, there was 

also a technical college, where Jorge received an education 

in… chemistry. Only later came the seminary in Buenos 

Aires and, from 1958, the novitiate of the Society of Jesus. It 

is unclear, however, how this promising career would have 

developed if doctors had not addressed the young cleric’s 

health problems soon enough. At the age of 21, Bergoglio 

fell ill with pneumonia, which despite treatment did pass. 

After a more thorough examination, it became clear that 

part of a  lung had to be excised. Fortunately, there were 

no other complications. Quite the opposite, in fact, as the 

Jesuit quickly gained recognition among the brothers. 

So much so, that already at the age of 37 he became the 

Provincial, i.e. the superior of this order in Argentina. He 

served in this capacity for six years.

From the point of view of the entire priestly ministry, this 

was the period of the most controversial story – eagerly 

repeated by Francis’s opponents – about Father Bergoglio 

allegedly handing over two Jesuits to the then ruling 

military junta. Horacio Verbitsky, once a  member of the 

Monteneros guerrilla organisation and later a  journalist 

of the pro-government newspaper ‘Pagina 12,’ was 

particularly vocal about these allegations. However, no 

evidence has ever been found that the Jesuit Provincial 

could have collaborated with the authorities in any way.  

To the contrary, one of the priests involved, Franz Jalics, 

who allegedly suffered from Bergoglio’s actions for 

favouring liberation theology and using Marxist ideology 

(the other Jesuit, Orlando Yorio, died in Germany in 2000), 

issued an official statement after the successive attacks on 

the Pope, stating that ‘it is not true that we were arrested 

at the initiative of Father Bergoglio.’

Other facts also spoke in Francis’s 
favour. Adolfo Perez Esquivel, the 
Nobel Peace Prize laureate from 
Argentina who received the prize in 
1980 for his efforts to defend human 
rights in Latin America, found no 
fault whatsoever on the part of 
Francis. ‘Many bishops adopted a   
passive attitude (during the junta), 
and the church authorities were 
silent in many cases. Some bishops 
are complicit, though not Bergoglio’ 
– said Esquivel in an interview for 
the BBC shortly after the election of 
the new Pope.
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The biography ‘El Jesuita’ also tells the story of Bergoglio 

convincing dictator Jorge Videla’s personal chaplain to say 

the latter was ill and of Bergoglio celebrating a mass for the 

general and his family in chaplain’s stead. Then he was to 

seize the opportunity and persuade Videla to release the 

imprisoned Jesuits.

 

The complicated relations with the authorities did not end 

in the 1970s, but were in fact a prelude to what happened 

when Bergoglio became the Archbishop of Buenos Aires and 

the Kirchners began to rule Argentina.

 

The differences in worldviews were so great that President 

Nestor Kirchner even called him the ‘leader of the opposition.’ 

But tensions rose dramatically when Cristina Fernandez de 

Kirchner succeeded her late husband and in 2010 pushed 

through a  bill to legalise gay marriages, the first in South 

America. The Cardinal’s protests were to little avail and only 

deepened the rift between him and the authorities. A glaring 

example of the dissatisfaction with the election of the 

Argentinian Pope was the left-wing president’s unusually late 

congratulatory message, when messages from other heads 

of state had already arrived. And even though there was 

a friendly face-to-face meeting afterwards, no one expected 

their relationship to be perfect.

 

For behind the gentle expression on his face, there is 

a strict conviction to which Bergoglio has always been and 

remains faithful. Against all odds. Perhaps this is what 

distinguished him from many other bishops. That is why he 

often appeared in the slums of Buenos Aires, getting there 

by public transport; and why he abandoned his sumptuous 

residence, giving an example that even the Primate does 

not necessarily need luxury; and finally, successively 

introducing reforms in the Roman Curia, convincing 

everyone that the Church should be ‘for the poor.’

 

And in so doing, he lives up to the words he heard on the 

most important day of his life. When, in the conclave, 

support for him was growing and – as he later revealed – 

‘it was getting dangerous,’ Cardinal Claudio Hummes from 

Brazil sitting next to him, who also understood perfectly 

what was going on, conveyed these significant words to 

him: ‘Just don’t forget about the poor.’

In fact, that is the moment when Francis was born. The 

Pope who came to the Vatican ‘out of the blue’ to infuse 

the Church with a new spirit. Just like John Paul II more 

than three decades earlier.

If one takes into account the fact that 
the still living Pope has abdicated in 
favour of his successor, and that in 
reality the Christian world has two 
leaders – Pope Emeritus and the 
Pope who actually holds office – it 
is hard not to agree with those who 
claim that the Vatican is undergoing 
a modernisation, something unpre- 
cedented in the 2000-year history 
of this institution. For how else can 
one explain a situation in which the 
first Pope in 600 years resigns from 
office and, for the first time in the 
history of the Church, there are two 
Popes residing in the Vatican?

But what this modernisation and reforms will bring to the 

centuries-old leadership role of the Sovereign of the Vatican 

City State in the Christian world, and what lasting effects 

they will have in the field of pastoral ministry, remains to 

be seen throughout the whole tenure of the charismatic 

Jorge Mario Bergoglio. (‘By their fruits you will know them’ 

–  Matthew 7:16, The World English Bible.)

 

The times are challenging for the present-day Church.

Andrzej Potocki
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The Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jerusalem (OSMTJ) is a  noble fellowship of 

Templar Christian warriors formed for the purpose of healing the wounds and sufferings of 

humanity through its Christian network of Templar entities that build and strengthen its 

good works.

I am often asked what is the mission of OSMTJ? I respond that we are an international humani- 

tarian Order dedicated to the betterment of humanity, and that our humanitarian activities 

are carried out by our autonomous Grand Priories in each nation. But that really does not 

explain who we are, or what we do, so I have proposed a different version of our mission and 

how we accomplish it. We carry out the formal, legal purposes contained in our Statutes by 

planting and nurturing Commanderies, Priories and Grand Priories throughout the world to 

bring the words and works of Jesus Christ into the secular world through doing humanitarian 

works and deeds.

Today, Christianity encompasses nearly 2.4 billion believers. While Jesus Christ founded our 

church, he left no written directions or instructions. Instead, he selected twelve disciples to 

be his apprentices and to spread his teachings. OSMTJ does the same by each knight or dame 

selecting one apprentice each year and teaching that apprentice the meaning and practice of 

Christian love and charity. Taking that action multiplies the effect of the Order many times 

and increases the force of our Order in the world. As Jesus Christ told his disciples: … ye shall 

receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto 

me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the 

earth, (Acts. 1.8). I challenge each member of the Order to select one apprentice each year to 

increase the spread of Christianity on earth. 

One way to meet this challenge is to follow the Silent Knight program which is an official 

program of the Order. Silent Knight was initiated several years ago by Knight Grand Cross 

Brother Craig Carlson, who also wrote a book of the same name and created the Silent Knight  

What is the Ordre Souverain 
et Militaire du Temple de 

Jerusalem (OSMTJ)?
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website at: www.thesilentknight.com and a  Facebook 

group named Silent Knight Anonymous International: 

https://m.facebook.com/groups/17713079 6477099/?tsi-

d=0.9845144837171127&source=result

The purpose of the Silent Knight program is simply to  

teach apprentices the joy of doing random acts of kindness, 

as Christ teaches us to do God’s works anonymously! I en-

courage each member to buy Brother Craig’s inspirational 

book www.thesilentknight.com/book and use it to fol-

low the Silent Knight Program. The Silent Knight program 

brings doing charitable acts down to the individual level 

especially when under the current circumstances many 

are not able to gather during these challenging times and 

it allows them to actively further the Order’s charitable 

works.

God Bless our Noble Order, 
+++Ronald Mangum+++, 

Grand Master 

Czym jest Suwerenny 
Wojskowy Zakon Świątyni 

Jerozolimskiej (OSMTJ)?

Suwerenny Wojskowy Zakon Świątyni Jerozolimskiej 

(OSMTJ) jest szlachetną wspólnotą chrześcijańskich wo-

jowników – templariuszy utworzoną w celu leczenia ran 

i niedoli ludzkości poprzez chrześcijańską sieć instytucji 

templariuszowskich, które budują i wzmacniają jej szczyt-

ne inicjatywy.

Często jestem pytany, jaka jest misja OSMTJ. Odpowiadam, 

że jesteśmy międzynarodowym zakonem humanitarnym, 

który poświęca się poprawie losu ludzkości, i  że nasza 

działalność humanitarna jest prowadzona przez nasze au-

tonomiczne wielkie przeoraty w poszczególnych krajach. 

Ale to tak naprawdę nie wyjaśnia, kim jesteśmy ani co 

robimy, dlatego zaproponowałem inną wersję naszej mi-

sji i  sposobu jej realizacji. Realizujemy formalne, prawne 

cele zawarte w naszym statucie poprzez zakładanie i pie-

lęgnowanie komandorii, przeoratów i wielkich przeoratów 

na całym świecie, aby poprzez humanitarną działalność 

i  czyny wprowadzać słowa i  dzieła Jezusa Chrystusa do 

świata świeckiego.

Obecnie chrześcijaństwo obejmuje prawie 2,4 miliarda 

wiernych. Kiedy Jezus Chrystus zakładał nasz Kościół, nie 

pozostawił żadnych pisemnych wskazówek ani instrukcji. 

Zamiast tego wybrał dwunastu apostołów, którzy mieli być 

Jego uczniami i szerzyć Jego nauki. OSMTJ robi to samo po-

przez wybieranie przez każdego rycerza i każdą damę jed-

nego ucznia każdego roku i uczenie go znaczenia i praktyki 

chrześcijańskiej miłości i  dobroczynności. Podejmowanie 

takich działań wielokrotnie pomnaża efekty działalności 

Zakonu i zwiększa jego siłę w świecie. Jak powiedział Jezus 

Chrystus swoim uczniom: „(...) ale gdy Duch Święty zstąpi 

na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami 

w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce zie-

mi” (Dzieje Apostolskie 1,8. Biblia Tysiąclecia). Wzywam każ-

dego członka Zakonu do wybrania jednego ucznia każdego 

roku, aby wzmocnić rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa 

na ziemi.

Jednym ze sposobów, aby sprostać temu wyzwaniu, jest za-

stosowanie się do programu Silent Knight, który jest oficjal-
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nym programem Zakonu. Program Silent Knight został zaini-

cjowany kilka lat temu przez Brata Rycerza Wielkiego Krzyża 

Craiga Carlsona, który napisał również książkę o  tym sa-

mym tytule i stworzył stronę internetową poświęconą temu 

przedsięwzięciu pod adresem: www.thesilentknight.com  

oraz grupę na Facebooku o nazwie Silent Knight Anonymous 

International: https://m.facebook.com/groups/1771307964 

77099/?tsid=0.9845144837171127&source=result

Celem programu Silent Knight jest po prostu uczenie prak-

tykantów radości z czynienia przypadkowych aktów dobro-

ci, tak jak Chrystus naucza nas anonimowego realizowania 

dzieł Bożych! Zachęcam każdego członka, aby kupił in-

spirującą książkę Brata Craiga (www.thesilentknight.com/

book) i używał jej do realizowania programu Silent Knight. 

Program Silent Knight sprowadza działalność charytatywną 

do poziomu jednostki, a ponieważ w obecnych okoliczno-

ściach wielu z nas nie jest w stanie się gromadzić, to pozwa-

la im aktywnie wspierać działalność charytatywną Zakonu.

Niech Bóg błogosławi nasz Szlachetny Zakon, 
+++Ronald Mangum+++, 

Wielki Mistrz

Ronald S. Mangum
Grand Master of the OSMTJ (Knights Templar)
Wielki Mistrz Zakonu Templariuszy OSMTJ 

What does it mean to become  
a knight or dame of the OSMTJ?

I  have been asked, “What makes a  Templar Knight or 

Dame different on the day that they are invested into 

the Order from the day before they were invested?” My 

answer is that when invested they become members of 

a Christian network dedicated to the betterment of hu-

manity – and each member of the Order has the sup-

port of worldwide Templar brothers and sisters so that if 

a Knight or Dame should stumble, fall or fail in working 

toward the accomplishment of their mission, the Order’s 

members will pick up that Knight or Dame and set them 

on the right path to continue their life of service to ful-

fill the commandments of Jesus Christ. These ideas are 

echoed in the Bible:

Ecclesiastes 4:9-12 
Two are better than one, because they have a good reward 

for their toil. For if they fall, one will lift up his fellow. 

But woe to him who is alone when he falls and has not 

another to lift him up! Again, if two lie together, they keep 

warm, but how can one keep warm alone? And though 

a  man might prevail against one who is alone, two will 

withstand him—a threefold cord is not quickly broken. 
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Proverbs 27:17 
Iron sharpens iron, and one man sharpens another. 

OSMTJ is not a ‘joining’ organization. One cannot simply 

opt to join the Order. One can express an interest in be-

coming invested in the Order, but their interest and cha-

racter will be evaluated and, if deemed appropriate, the 

individual may be invited to join the Order. Membership is 

not automatic. We seek Christian quality of members, not 

simply numbers of members.

Co to znaczy zostać rycerzem  
lub damą zakonu OSMTJ?

Pytano mnie: „Czym różni się mężczyzna lub kobieta przed 

wstąpieniem w szeregi Zakonu Templariuszy od rycerza 

lub damy będących już jego formalnymi członkami?”. Od-

powiadam, że po wstąpieniu do Zakonu stają się oni człon-

kami chrześcijańskiej sieci zaangażowanej w  poprawę 

losu ludzkości – a każdy członek Zakonu ma wsparcie ze 

strony braci i sióstr templariuszy z całego świata, tak więc 

jeśli rycerz lub dama potknie się, upadnie lub zawiedzie 

w pracy na rzecz wypełniania swojej misji, członkowie Za-

konu podźwigną tego rycerza lub damę i  skierują ich na 

właściwą ścieżkę, aby kontynuowali swoje życie w służbie 

dla wypełniania przykazań Jezusa Chrystusa. Idee te znaj-

dują swoje odzwierciedlenie w Biblii:

Księga Koheleta 4,9-12
Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze 

swej pracy. Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Lecz 

samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który 

by go podniósł. Również, gdy dwóch śpi razem, nawzajem 

się grzeją; jeden natomiast jakże się zagrzeje? A  jeśli na-

padnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie; a po-

wróz potrójny niełatwo się zerwie. (Biblia Tysiąclecia)

Księga Przysłów 27,17
Żelazo żelazem się ostrzy, a  człowiek urabia charakter 

bliźniego. (Biblia Tysiąclecia)

Zakon OSMTJ nie jest organizacją „otwartą dla wszyst-

kich”. Nie można tak po prostu zdecydować się na wstąpie-

nie do Zakonu. Można wyrazić zainteresowanie wstąpie-

niem do Zakonu, ale to zainteresowanie i charakter danej 

osoby będą poddane ocenie i  jeśli zostanie to uznane za 

stosowne, dana osoba może zostać zaproszona do wstą-

pienia. Członkostwo nie jest przyznawane automatycznie. 

Zależy nam na „chrześcijańskiej jakości” członków, a nie 

tylko na ich liczbie.

God Bless our Noble Order, 
+++Ronald Mangum+++, 

Grand Master 

Niech Bóg błogosławi nasz Szlachetny Zakon, 
+++Ronald Mangum+++,  

Wielki Mistrz
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Książę Krzysztof Radziwiłł – Królewski Patron Zakonu 
Templariuszy OSMTJ, Baliw Zakonu Świętego Łazarza  

z Jerozolimy w Polsce, Zastępca Mistrza Superiora Bractwa 
Kawalerów Spiżowych sub una campana

Prince Krzysztof Radziwiłł – Royal Patron of the OSMTJ,  
Baliw of the Order of Saint Lazarus of Jerusalem in Poland, 

Deputy Master General of the Brotherhood  
of Bronze Knights sub una campana
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„Bóg nam radzi” to dewiza heraldyczna jednego z najwybitniejszych polskich rodów arystokra-

tycznych litewskiego pochodzenia – Radziwiłłów. Obok Opatrzności to idea pokrewieństwa i so-

lidarności rodzinnej prowadziła Radziwiłłów przez burzliwą historię Polski. Podczas gdy inne 

arystokratyczne rodziny prosperowały tylko przez kilka pokoleń, Radziwiłłowie zachowali swe 

wpływy i fortunę przez ponad 500 lat.

Ród ten wydał na świat wielką księżną litewską Barbarę Radziwiłłównę, królową Polski, żonę 

Zygmunta II Augusta, wiele wybitnych postaci, polityków, dowódców wojskowych, duchownych, 

mecenasów kultury i sztuki, przedsiębiorców, którzy pozostawili znaczący ślad w historii i kul-

turze Polski i Litwy.

Radziwiłłowie byli obywatelami świata, swoje rezydencje, pałace i  domy posiadali na Litwie, 

w Polsce, prawie w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Byli przyjaciółmi cesarzy, carów, kró-

lów i prezydentów. Łączyły ich więzy krwi z najznakomitszymi rodami Europy.

Uczestniczyli w  wielu znaczących wydarzeniach w  dziejach Europy i  świata, niejednokrotnie 

wpływając na losy osobistości zaangażowanych w działalność polityczną niepodległościowej na-

tury. Z nieodległej historii wystarczy wspomnieć o księciu Januszu Radziwille, którego interwen-

cja doprowadziła do zwolnienia Józefa Piłsudskiego z Magdeburga, a podczas II wojny światowej 

przyczyniła się do uwolnienia profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. To książę Stanisław Ra-

dziwiłł jako delegat Polskiego Czerwonego Krzyża w Szwajcarii zwrócił się do Międzynarodowego 

Czerwonego Krzyża o zbadanie okoliczności mordu w Katyniu.

Historia Radziwiłłów w dziejach Polski, Litwy i Europy jest tak barwna, że losy tej familii nie tylko 

mogłyby być kanwą filmowej sagi pełnej politycznych zwrotów i forteli, niezwyczajnych manier, 

rodzinnych sukcesów, wzlotów i  upadków, ale też osadzone w  fabule faktów potwierdzają, że 

nazwisko znaczy czasami więcej, niż może się wydawać.

„Bóg nam radzi”

Ivo Graf
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‘God advises us’ - is the heraldic motto of one of the most eminent Polish aristocratic families 

of Lithuanian origin - the Radziwills. Alongside Providence, it was the idea of kinship and 

family solidarity that guided the Radziwills through Poland’s turbulent history. While other 

aristocratic families prospered for only a few generations, the Radziwills retained their 

influence and wealth for over 500 years.

The house gave birth to Barbara Radziwiłłówna (Grand Duchess of Lithuania, Queen of Poland, 

wife of Sigismund II Augustus), as well as many eminent personalities, politicians, military 

commanders, clergymen, patrons of culture and art, entrepreneurs, who left a significant mark 

on the history and culture of Poland and Lithuania.

The Radziwills were citizens of the world, with residences, palaces and houses in Lithuania,  

Poland, nearly all of Europe and the United States. They were among the friends of emperors, 

tsars, kings and presidents. They were connected by blood ties with the most prominent 

European noble families.

They took part in many significant events in the history of Europe and the world, often 

influencing the fate of personalities involved in the pro-independence political activity. From 

recent history, it seems sufficient to mention Prince Janusz Radziwiłł, whose intervention led 

to the release of Józef Piłsudski from Magdeburg, and during World War II, contributed to the 

release of professors from the Jagiellonian University. It was Prince Stanisław Radziwiłł, as 

a delegate of the Polish Red Cross in Switzerland, who asked the International Red Cross to 

investigate the circumstances of the Katyn massacre.

The Radziwills constitute such a colourful chapter in the history of Poland, Lithuania and 

Europe that the family history could not only be the basis for a film saga full of political twists 

and ploys, untypical behaviour, family successes, ups and downs, but also - being based on real 

events - it could confirm that the family name sometimes means more than it seems.

‘God advises us’

Ivo Graf
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Prior Zakonu Templariuszy OSMTJ w Polsce
Marcin hr. Zamoyski

Prior of the OSMTJ Knights Templar in Poland
Count Marcin Zamoyski
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Honor. Pojęcie tyleż stare, co nowe. Czy dzisiaj wiemy, co to jest honor, co znaczy honor,  

po co nam honor? Oczywiście wszelkie możliwe definicje dostępne są w Internecie –  

odnośniki, hasła powiązane czytać można godzinami, ale czy coś z tego wynika?

Niedawno obserwowaliśmy niesamowite wydarzenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północ-

nej, a dokładnie zachowanie jednego człowieka, Donalda Trumpa, bądź co bądź do niedawna pre-

zydenta, i co widzieliśmy? Upadek, tragedię, wstyd, szok – i można by podać jeszcze wiele innych 

określeń, a wszystko dlatego, że Donald Trump nie wie, co to honor, a szkoda, że ktoś mu nie pole-

cił odpowiedniej lektury. Dlaczego tak jest, i to nie tylko w Ameryce Północnej, nie trzeba szukać 

daleko. W Polsce, naszej Ojczyźnie, gdzie na sztandarach nosimy hasło „Honor i Ojczyzna”, co 

chwilę słyszymy o kłamstwach, aferach, układach, korzyściach, kolesiostwie. A kto jest z nimi 

wiązany? Politycy, prawnicy, urzędnicy, przedsiębiorcy, celebryci. Manipulacja, propaganda, hejt 

to dzisiaj pojęcia z języka dnia codziennego. Oglądając czy czytając media, możemy odnieść wra-

żenie, że jesteśmy w jakimś szambie i wylewają się na nas pomyje. Jak do tego doszło, co sprawia, 

że żyjemy w  takim świecie? Zaryzykuję stwierdzenie, że uwzględniając lokalne specyfiki, po-

dobne szambo rozlewa się na całym świecie. Czy jest możliwe, abyśmy wrócili do postępowania 

moralnego, etycznego, honorowego? Nie ma znaczenia, czy wyznajemy poglądy liberalne, czy 

konserwatywne, laickie czy religijne, nacjonalistyczne czy lewicowe, czy słuchamy Mozarta, czy 

disco polo, czy oglądamy komedie, czy melodramaty, czy jesteśmy biali, czy kolorowi, wreszcie –  

czy jesteśmy kobietami, czy mężczyznami albo osobami transpłciowymi. Ważne, abyśmy byli 

ludźmi honoru, czyli uczciwymi i mądrymi, i akceptowali innych, a zwłaszcza zasady, którymi się 

kierują w życiu, ale jednocześnie abyśmy sprzeciwiali się wszystkim tym, którzy chcą narzucić 

swój porządek jako jedyny i słuszny.

Wracając do istoty honoru, nigdy nie było tak, że wszyscy byli honorowi i postępowali honorowo, 

jednak przynajmniej większość dążyła do tego szlachetnego wzorca. Zawsze ci honorowi mieli 

posłuch i mir w swojej grupie czy klasie. Rycerze i oficerowie byli i  są powszechnie uznawani 

Honor

Prior Zakonu Templariuszy OSMTJ w Polsce
Marcin hr. Zamoyski

Prior of the OSMTJ Knights Templar in Poland
Count Marcin Zamoyski
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za ludzi honorowych, swoją postawą nieustannie dawa-

li dowód „bycia honorowym”, a  postępowanie niezgodne 

z  przyjętymi obyczajami, prawem, postępowanie nieho-

norowe, wykluczało. Można pomyśleć i  się przerazić, ilu 

wykluczonych byłoby teraz, zwłaszcza wśród tak zwanych 

elit. Do dzisiaj w Polsce symbolem postępowania honoro-

wego jest rycerz Zawisza Czarny. Chętnie odnosimy się do 

dawnych zwyczajów, „wszyscy mamy przodków rycerzy”, 

ale czy na pewno wszyscy postępujemy honorowo? Oczywi-

ście, że nie. Niestety operujemy tylko słowami, propagandą, 

a nie czynami, a to czyny i postępowanie dają świadectwo 

przed światem. Czy jesteśmy w stanie w Polsce, w Europie, 

na świecie pokazać kogoś, kto jest współczesnym Zawiszą 

Czarnym? Są takie osoby, nieliczne zapewne, ale dlacze-

go dzisiaj, w  dobie Internetu, Facebooka, Instagrama czy 

Twittera, ludzie honorowi nie zawsze są naszymi idolami, 

influencerami, nie mają milionów lajków, odsłon, udostęp-

nień… i czegoś tam jeszcze lansującego medialnie? Pytanie 

nie jest retoryczne, a raczej „antyretoryczne”, gdyż raczej nie 

ma na nie odpowiedzi. W tym miejscu należałoby zarządzić 

pauzę, chwilę milczącej zadumy, aby komórki neuronowe 

w mózgu zaczęły analizować, czyli myśleć, gdyż na pytanie, 

dlaczego taką mamy rzeczywistość i jak ją zmieniać, musi-

my odpowiedzieć sami, sami musimy wymyślić, co zrobić 

i jak postępować, aby świat, ten duży i ten mały, był lepszy.

Recepta wydaje się prosta. Szkoła – edukacja, mądra, uczci-

wa, pełna humanizmu i miłości do drugiego człowieka, bez 

propagandy i  manipulacji, nauka indywidualnego myśle-

nia, oceny, dyskusji, wymiany poglądów, akceptacji, współ-

działania, i  oczywiście rodzina, będąca oparciem wraz 

z przyjaciółmi, na których można liczyć w potrzebie.

Postępując honorowo, będziemy lepsi, szczęśliwsi. Zakładaj-

my stowarzyszenia, zespoły, grupy w naszym sąsiedztwie, 

działajmy dla naszych małych ojczyzn, środowisk, przyja-

ciół, znajomych. Realizujmy nasze marzenia, projekty, pla-

ny. Działajmy pozytywnie, budujmy, twórzmy. A gdzie honor 

Fot. Tomasz Osiak

w  tych przedsięwzięciach? Bez ludzi prawych, uczciwych, 

pracowitych, dobrych nie ma honoru. Taka jest odpowiedź.

Gdy przypatruję się naszej rzeczywistości, to uświadamiam 

sobie, że jeszcze długa droga przed nami. Jak wiele wyzwań, 

ile pracy edukacyjnej potrzeba, aby zwykli ludzie mogli ra-
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cjonalnie ocenić poglądy głoszone przez Donalda Trumpa 

czy jemu podobnych! Wystarczy jednak, że każdy zacznie 

postępować uczciwie, będzie prawym człowiekiem – wtedy 

wypełni tą treścią sens honoru. Czy to możliwe? Miejmy na-

dzieję, bo żadne trudy i przeciwności w tej akurat sprawie 

nie usprawiedliwiają bezczynności. Zaczynajmy zatem już 

dzisiaj myśleć i  działać honorowo, bo innej drogi po pro-

stu nie ma. Nic nie zastąpi naszego człowieczeństwa, nas 

samych. W trudnych chwilach pomyślmy o naszych przod-

kach, rodzinach, bliskich, korzystajmy z naszego kapitału 

kulturowego, bądźmy ludźmi honoru, a  wtedy nigdy nie 

sprawi nam trudności odpowiedź na pytanie: Quo vadis?

Marcin hr. Zamoyski

Honour
Honour. This concept is as old as it is new. Do we know 

today what honour is, what honour means, why we 

need honour? Of course, all possible definitions are 

available on the Internet - links, related entries can be 

read for hours, but does anything come out of it?

Recently, we have been watching incredible events in the 

United States of America, and precisely the behaviour 

of one man, Donald Trump, who, until recently, was the 

President. And what have we seen? A downfall, a tragedy, 

an embarrassment, a  shock - and there are many other 

terms that could be used, simply because Donald Trump 

does not know what honour is, and it is a pity that someone 

has not recommended that he should read up on it. Why 

this is so, and not only in North America, you don’t have 

to search for it very far. In Poland, our homeland, where we 

have the slogan ‘Honour and Fatherland’ on our banners, 

we constantly hear about lies, scandals, deals, favours and 

cronyism. And who is associated with these things? The 

answer is politicians, lawyers, civil servants, entrepreneurs 

and celebrities. Manipulation, propaganda and hate speech 

are now part of everyday language. Watching or reading the 

media, we can get the impression that we are in some kind 

of cesspool and that mud is being thrown at us. How did this 

happen, what makes us live in such a world? I would venture 

to say that, taking into account local peculiarities, a similar 

cesspool is spreading all over the world. Is it possible for us 

to return to moral, ethical, honourable behaviour? It does 

not matter whether we hold liberal or conservative, secular 

or religious, nationalist or leftist views, whether we listen 

to Mozart or disco polo music, whether we watch comedies 

or melodramas, whether we are white or people of colour, 

and finally, whether we are women or men or transgender 

people. It is important for us to be honourable, that is to say 

decent and wise, and to accept others, especially the rules 

they follow in life, but at the same time to oppose all those 

who want to impose their rules which are supposedly the 

only and right ones.

Epilog
A kasa? „Pieniądze to nie wszystko!”

Pieniądze, majątek to zobowiązanie, to przywilej i  obo-

wiązek jednocześnie. Dzięki pieniądzom realizujemy cele 

i marzenia, ale posiadanie pieniędzy nie jest celem samym 

w sobie. Korzystajmy z nich mądrze i pożytecznie. I pilnuj-

my, aby nasze pieniądze, które wpłacamy jako podatki, 

opłaty i inne daniny, nie były rozkradane przez cwaniaków 

w  urzędniczych uniformach. Zadbajmy, aby wydawano je 

mądrze i sprawiedliwie.
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Returning to the essence of honour, it was never the case that 

everyone was honourable and acted honourably, but at least 

the majority aspired to this noble standard. The honourable 

ones always had a  loyal following in their group or class. 

Knights and officers were and still are universally recognised 

as honourable people, they constantly set an example of 

‘being honourable’ with their attitude, and acting contrary 

to accepted customs, the law, acting dishonourably, excluded 

them. One may think and be horrified at how many people 

would be excluded now, especially among the so-called 

elite. To this day in Poland, the Black Knight is the symbol 

of honourable conduct. We like to refer to old customs, ‘we 

all have knightly ancestors,’ but are we really all acting 

honourably? Of course not. Unfortunately, we only resort 

to words and propaganda, not actions, and it is actions and 

conduct that bear witness to the truth in the eyes of the 

world. Are we able to show in Poland, in Europe, in the world 

someone who behaves as the  contemporary Black Knight? 

There are such people, probably not many, but why is it that 

nowadays, in the age of the Internet, Facebook, Instagram 

or Twitter, honourable people are not always our idols, 

influencers, do not have millions of likes, page views, shares... 

and whatever else that helps them in the media? The question 

is not rhetorical, but rather ‘anti-rhetorical,’ as there is rather 

no answer to it. At this point, we should pause for a moment 

of silent reflection, so that the neurons in our brains begin to 

analyse or think, because we ourselves have to answer the 

questions of why we are faced with such a reality and how to 

change it. We ourselves have to figure out what to do and how 

to act in order to make the world, big and small, a better place.

The solution seems to be simple – schooling. That is to say, 

education which is wise, honest, full of humanism and love 

for other people, without propaganda and manipulation; 

teaching of independent thinking, assessment, discussion, 

exchange of views, acceptance, cooperation. Finally, of 

course, family is crucial as a source of support, as well as 

friends who can be counted on in times of need.

By acting honourably, we will become better, happier. Let’s 

create associations, teams, groups in our neighbourhood, 

let’s work for our little homelands, environments, friends, 

acquaintances. Let’s fulfil our dreams, projects and plans. 

Let’s act positively, let’s build, let’s create. But where is the 

honour in these endeavours? Without righteous, honest, 

hard-working and good people, there is no honour. Such 

is the answer.

When I consider our current state of affairs, I realise that 

we still have a long way to go. How many challenges, how 

much educational work is needed so that ordinary people 

can rationally evaluate the views expressed by Donald 

Trump or the likes of him? Anyway, it is just needed for 

everyone to start acting honestly, to be a righteous person 

– only then the honour will materialise. Is this possible? 

I  hope so, because no amount of hardship and adversity 

in this particular case can justify inaction. Therefore, let’s 

start thinking and acting in an honourable manner today, 

because there is simply no other way. Nothing can replace 

our humanity and nothing can replace us. In difficult 

moments, we should think of our ancestors, our families 

and loved ones, we should make use of our cultural capital, 

we should be people of honour in order to answer correctly 

the following question: ‘Quo vadis?’

Epilogue
But what about the money? ‘Money is not everything!’ 

Money or wealth is an obligation, it is a privilege and a duty 

at the same time. Thanks to money, we achieve goals and 

dreams, but having money is not an end in itself. We must 

use it wisely and productively. And let’s make sure that our 

money, which we pay in taxes, fees and other contributions, 

is not stolen by sly men in official uniforms. Let’s ensure 

that it is spent wisely and fairly.

Count Marcin Zamoyski
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lek. dent. Paweł Grzegorczyk
Dentysta Roku – 2016, 2017 i 2019

Doctor of Dental Medicine Paweł Grzegorczyk
Dentist of the Year - 2016, 2017 and 2019
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Piękny uśmiech utożsamiany jest z  sukcesem w  życiu. 

Braki w uzębieniu mogą skutecznie obniżyć poczucie wła-

snej wartości i wpłynąć na relacje z otoczeniem. Optymal-

ną, najbardziej bezpieczną i  trwałą metodą uzupełniania 

brakujących zębów są implanty. Dlaczego warto w nie za-

inwestować?

Konsekwencje braku zębów

Brak zębów wpływa na nasz wygląd i przyspiesza starze-

nie się twarzy. Dotyczy to również zębów bocznych, często 

lekceważonych przez pacjentów. Brak nawet jednego zęba 

prowadzi do uszkodzeń i przesuwania się pozostałych zę-

bów, co odbija się na estetyce uśmiechu. Zaburzona jest 

funkcja gryzienia, częściej pojawiają się bóle głowy, sta-

wów i choroby dziąseł. Zwlekanie z  leczeniem powoduje, 

że dochodzi do stopniowego zaniku kości i dalszej utraty 

zębów, co w przyszłości wymagać będzie przeprowadzenia 

skomplikowanych i  kosztownych procedur, często z  ko-

niecznością regeneracji kości.

Korzyści dla pacjenta

Implanty zębowe wyglądają i  funkcjonują jak natural-

ne zęby. Pozwalają wykonać solidną odbudowę zarówno 

w przypadku pojedynczych braków zębowych, jak i bez-

zębia. Implanty poprawiają artykulację i  pozwalają spo-

żywać ulubione, nawet twarde pokarmy. Pacjenci mogą 

zapomnieć o  niewygodnych i  krępujących ruchomych 

protezach. Wykorzystując zaledwie 4 lub 6 implantów, je-

steśmy w stanie trwale odtworzyć pełny łuk zębowy.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Przy wyborze rodzaju implantu istotne jest doświadcze-

nie producenta. Wykorzystanie sprawdzonych i  szeroko 

przebadanych klinicznie systemów implantologicznych  

(tj. Osstem, Straumann) sprawia, że proces leczenia jest 

przewidywalny oraz daje trwałe i stabilne efekty. Dla za-

pewnienia bezpieczeństwa i  pełnej kontroli procedura 

planowana jest na podstawie tomografii komputerowej 3D.

Rozwój implantologii

Początki współczesnej implantologii stomatologicznej 

sięgają lat 60. XX wieku, kiedy szwedzki profesor Bråne-

mark wszczepił w kość pacjenta implant z tytanu i zaob-

serwował, że jest on doskonale tolerowany przez organizm 

i  ulega osteointegracji (połączeniu z  kością). Z  biegiem 

lat implanty zyskały ogromną popularność, a  stosowane 

metody stały się minimalnie inwazyjne. Trwają prace nad 

udoskonalaniem implantów w  kierunku przyspieszenia 

ich integracji z  kością. Nowoczesna nawigacja kompute-

rowa, wykorzystująca indywidualny szablon stworzony 

dla pacjenta, daje możliwość precyzyjnego zaplanowania 

i  przeprowadzenia zabiegu w  najbardziej skomplikowa-

nych przypadkach.

Czy stać mnie na implanty?

Implanty uważane są za dość kosztowne rozwiązanie. 

Jednak patrząc długofalowo, ząb na implancie stanowi 

najbardziej trwałe i  w  perspektywie czasu dużo tańsze 

rozwiązanie niż odbudowa braków na zębach własnych. 

Wystarczy przestrzegać zaleceń, stawiać się na wizyty 

kontrolne i  dbać o  prawidłową higienę. Niepowtarzalny 

komfort życia uzyskany dzięki implantom jest najlepszą 

inwestycją na przyszłość.

lek. dent. Paweł Grzegorczyk

Popraw jakość swojego życia
Zainwestuj w swój uśmiech
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A beautiful smile is identified with success in life. Missing 

teeth can effectively lower one’s self-esteem and spill over 

into our relationship with our surroundings. The best, 

safest and most durable method of reinstating the missing 

teeth is implants. Why are they worth investing in?

The consequences of missing teeth 

Missing teeth affect our appearance and accelerate the 

aging of the face. This also includes the side teeth, which 

are often neglected by patients. Even the absence of just 

one tooth can lead to damage and movement of the rest of 

teeth. It affects the aesthetics of the smile. The ability to 

chew is deprecated; headaches, joint pain and gum disease 

more frequently appear. Procrastination with treatment 

leads to gradual bone atrophy and further tooth loss, 

which will involve complicated and expensive procedures 

in the future, often requiring bone regeneration.

Benefits for the Patient

Dental implants look and function just like natural teeth. 

They allow a reliable reconstruction to be made in the 

case of single missing teeth and anodontia. Implants 

improve articulation and allow you to eat your favourite, 

even hard, foods. Patients can forget about uncomfortable 

and embarrassing removable dentures. With just 4 or 

6 implants, we are able to permanently restore the full 

dental curve.

Safety first

The manufacturer’s experience is important when choos-

ing the type of implant. The use of proven and clinically- 

-tested implantological systems (i.e. Osstem, Straumann) 

ensures predictability in the treatment process as well as 

permanent and stable effects. To ensure safety and full 

control, the procedure is planned on the basis of 3D com-

puted tomography.

Development of implantology

The beginnings of modern dental implantology date back 

to the 1960s, when the Swedish professor, Per-Ingvar 

Branemark, implanted a titanium implant in the patient’s 

bone and observed that it was perfectly tolerated by the 

body; and further, undergoes osseointegration (connec-

tion with the bone). Over the years, implants have gained 

immense popularity and the applied methods have be-

come minimally invasive. Work is underway in improving 

the implants in order to accelerate their integration with 

the bone. Modern computer navigation, using an individ-

ual template created for the Patient, makes it possible to 

precisely plan and carry out the procedure, even in the 

most complex cases.

Can I afford implants?

Implants are considered rather an expensive solution. 

However, looking at the long term, a tooth on an implant 

is the most durable and much cheaper solution in the long 

run than the restoration of missing teeth. It is enough to 

follow the recommendations, have regular check-ups and 

observe proper oral hygiene. The unique comfort of life 

that is achieved thanks to implants is the best investment 

for the future.

Paweł Grzegorczyk
Doctor of Dental Medicine  

Improve the quality of your life
Invest in your smile
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ROBERT GALARA – TEMPLARIUSZ
Autor artykułu w mundurze noszonym przez kawalerzystów  

2 Pułku Ułanów gen. Jana Henryka Dąbrowskiego we Włoszech (1798 r.)

ROBERT GALARA – A TEMPLAR 
The author of the article in the uniform worn by cavalrymen  

of the 2nd Uhlan Regiment formed by General Jan Henryk Dąbrowski in Italy (1798) 
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Już samo pojawienie się nazwy „templariusze” dla zdecydowanej większości ludzi ma posmak 

sensacji i budzi dreszczyk emocji. Skąd biorą się takie skojarzenia? Jak to możliwe, że średnio-

wieczni zakonnicy po ponad 700 latach od zejścia ze sceny historii nadal poruszają wyobraźnię 

i z niezwykłą, magnetyczną mocą przyciągają uwagę zarówno miłośników historii, jak i twór-

ców kultury masowej?

Najlepszą odpowiedź daje znana wszystkim prawnikom łacińska maksyma:  Is fecit, cui prodest 

(„Ten sprawił, kto odniósł korzyść”). To sami templariusze zadbali, aby ich działalność obro-

sła legendami jak bluszczem. Z niemałym udziałem papieża, formalnego protektora i jedynego 

ich zwierzchnika, dołożyli starań, aby budzić respekt, a nawet strach współczesnych. Przede 

wszystkim byli mistrzami w walce, ale doskonale zgłębili także mechanizmy ekonomii, psycho-

logii, marketingu i public relations, choć nikt wtedy jeszcze nie zdawał sobie sprawy z istnienia 

takich dziedzin wiedzy. Tego rodzaju biegłość była im potrzebna do skutecznego prowadzenia 

własnych spraw.

O  templariuszach, a  właściwie Zakonie Ubogich Rycerzy Chrystusa i  Świątyni Salomona 

(Fratres Militiae Templi, Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis), bo tak brzmi 

pełna nazwa tego zgromadzenia, powstały setki książek, filmów, audycji i artykułów. Tu dobra 

rada – jeśli w prosty sposób będziecie chcieli wybrać te wartościowe, zwróćcie uwagę, czy na 

samym początku pada słowo „tajemniczy”. Jeśli tak – uciekajcie! Im częściej autor łączy ten 

przymiotnik z nazwą zakonu, tym mniejsze szanse na to, że czegokolwiek się dowiecie. Co może 

Wam powiedzieć ktoś, dla kogo przedmiot jego dociekań jest tajemniczy?

Niestety poszukiwacze taniej sensacji i „weekendowi historycy” skutecznie zaśmiecili praw-

dę o  templariuszach. Zapewne przekonani o  tym, że wszystko, co „legendarne”, „mityczne” 

TEMPLARIUSZE
Zakon bez tajemnic



50 

i „tajemnicze”, lepiej się sprzedaje, bezmyślnie i bez umiaru 

nadużywają tych określeń. Nie służy to niczemu, może 

poza próbą ukrycia miałkości ich wywodów. Niestety 

najczęściej autorzy nie dbają w nich również o prawdziwą 

genezę, chronologię i uzasadnienie wydarzeń.

W  dziejach templariuszy nie ma 
tajemnic, a  legendy i  mity łatwo 
odróżnić od faktów. W rzeczywistości  
historia zakonu Rycerzy Świątyni 
jest dobrze zbadana przez history- 
ków, nie ma luk, jest nieźle udoku-
mentowana, spójna, logiczna i  do-
skonale wpisuje się w kontekst epo-
ki średniowiecza.

Słowo klucz – kontekst epoki
Niezwykle ważne dla poznania i  właściwej oceny wyda-

rzeń związanych z zakonem templariuszy jest zrozumienie 

kontekstu historycznego, społecznego i  religijnego epoki 

pełnego średniowiecza – tego, jak żyli ludzie różnych klas 

społecznych w tym okresie, jakie panowały między nimi 

stosunki, jakie mieli cele, co ich motywowało, w co wie-

rzyli i czego się bali. Szczególne znaczenie mają dwa ostat-

nie elementy, o czym za chwilę.

Świat w średniowieczu był pełen przemocy, a podstawową 

potrzebę ludzi – obok pożywienia – stanowiło bezpieczeń-

stwo. Potrzebowali ochrony i opieki, a nie istniało jeszcze 

to, co dziś nazwalibyśmy instytucjonalnym wsparciem 

państwa. Opieka feudałów była iluzoryczna – owszem, 

świecki władca bronił swoich włości i mieszkających tam 

poddanych, ale czynił to przede wszystkim dla własnych 

korzyści, a  nie w  interesie poszczególnych ludzi. Jedyną 

instancją, która deklarowała bezinteresowne wsparcie 

i opiekę, był Kościół. Nawet jeśli w praktyce opieka ta oka-

zywała się złudna i zawodna, to jednak była dla ludzi pew-

nym wsparciem i dawała elementarne poczucie wspólnoty.

Chrystianizacja Europy na przełomie tysiącleci nie postę-

powała równomiernie. Ścieranie się starych, pogańskich 

wierzeń z  nową religią i  „nowym” Bogiem wywoływało 

w  ludziach niepewność, strach i  zagubienie. Generalną 

cechą średniowiecza był brak stabilizacji, pewności jutra 

i bezpieczeństwa. Ludzie byli zdani na siebie i najbliższą 

rodzinę. Oczywiście biednych dotykało to bardziej, a lepiej 

urodzonych i  bogatszych – mniej, ale życie ogólnie było 

pełne zagrożeń i  niepewności, a  ludzie o  niższym statu-

sie społecznym nie mieli na swój los dużego wpływu. Nad 

tym wszystkim dominował jednak, ugruntowany przez 

Kościół, strach przed karą boską i poczucie winy za grze-

chy. Piętnujący wszelki występek Kościół był zarazem – 

jak już wspomniano – jedynym oparciem i pocieszeniem 

dla wiernych. Skruszonym obiecywał w  imieniu Boga 

odpuszczenie grzechów i  życie wieczne. Dla zdecydowa-

nej większości bogobojnych i  zabobonnych ludzi miało 

to wówczas ogromne znaczenie i stanowiło wręcz funda-

ment życia. Religia była doświadczeniem na granicy magii. 

Wynikało to również z braku prostego rozumienia Słowa 

Bożego – liturgia sprawowana była po łacinie i zdecydowa-

na większość ludzi odbierała ją jako szereg rytuałów o nie-

znanej dla nich treści.

Średniowieczne społeczeństwo podzielone było na trzy 

podstawowe stany: rycerstwo, chłopstwo i  duchowień-

stwo. Mieszczaństwo funkcjonowało właściwie niezależ-

nie od tego trójpodziału. Około 90% ludności stanowili 

chłopi, którzy coraz częściej tworzyli zwarte społeczności 

lokalne w ramach wiosek, rezygnując z życia w rozsianych 

gospodarstwach indywidualnych. Podyktowane to było, 

wspomnianymi już wcześniej, względami bezpieczeństwa 

i dążeniem do poczucia wspólnoty.



51 

Bogobojni i  zabobonni ludzie w  peł-
nym przemocy średniowiecznym 
świecie przede wszystkim pragnę-
li bezpieczeństwa i  opieki – najle-
piej ze strony kogoś silnego, na kim 
można by polegać, kto był niepoko-
nany i gwarantował bezinteresowną 
ochronę, bez potrzeby oddawania 
się w  feudalną niewolę. Broniący 
pielgrzymów templariusze byli ucie-
leśnieniem marzeń. 

Ciężkozbrojni, dobrze zbudowani  
i  jednolicie ubrani rycerze robili 
wrażenie co najmniej takie jak dzi-
siejsza jednostka zamaskowanych 
amerykańskich marines w opance-
rzonych hummerach na tle grupki 
wychudzonych, zarośniętych i  za-
kurzonych talibów z  zardzewiały-
mi kałasznikowami. Budzili podziw 
i  zaufanie. Czy trzeba czegoś więcej 
do powstania legendy?

Templariusz w rynsztunku bojowym

A Templar accoutred for the battle
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Stosunki społeczne, gospodarcze i  polityczne oparte były 

na systemie feudalnym, w którym jednostka (wasal) pozo-

stawała w hierarchicznej zależności od seniora w zamian za 

lenno (najczęściej ziemię oddaną w użytkowanie). Lennik zo-

bowiązany był do świadczeń na rzecz seniora – w postaci wła-

snej pracy, oddawania części dochodów lub plonów, a także 

służby wojskowej. Feudałowie udzielali natomiast wasalom 

ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi. W  praktyce 

system był bardzo niedoskonały i dużej części średniowiecz-

nego społeczeństwa nie zapewniał życia nawet na minimal-

nym poziomie. Nierówności społeczne i  bieda stawały się 

powodem licznych buntów i powstań. Od XI wieku, czyli tzw. 

dojrzałego średniowiecza, w  Europie odczuwalny był efekt 

ocieplenia klimatu, rozwoju rolnictwa (upowszechnianie się 

trójpolówki) i  technologii oraz likwidowania niewolnictwa 

– zaczęła wzrastać liczba ludności. W 1000 r. kontynent za-

mieszkiwało ok. 35 mln ludzi, a niespełna pół wieku później 

już ponad dwa razy więcej. Taki progres musiał powodować 

niepokoje społeczne i  wzrost przemocy. Nakładały się na 

to liczne konflikty zbrojne – wojny, zatargi, najazdy. Był to 

czas formowania się współczesnych państw w  zachodniej 

Europie – we Francji, Anglii i Hiszpanii królowie umacniali 

swoją władzę i tworzyli zalążki instytucji państwowych. We 

wschodniej części Europy rosły w siłę Węgry i Polska.

Władza świecka (królowie i arystokracja) na różnych po-

lach zaczęła konkurować z  władzą kościelną (papieżem 

i biskupami) o przywództwo w ówczesnym świecie chrze-

ścijańskim. Najbardziej jaskrawym przejawem tego kon-

fliktu był spór o  inwestyturę (prawo mianowania bisku-

pów), który rozgorzał pomiędzy cesarzem Henrykiem IV 

a papieżem Grzegorzem VII.

Dostojnicy kościelni z papieżem na czele, ośmieleni rozpo-

wszechnianiem się chrześcijaństwa, zaczęli forsować ideę 

uniwersalizmu papieskiego, czyli zwierzchności papieża 

nad władzą cesarską lub generalnie zwierzchności wyż-

szych duchownych nad wszelką władzą świecką. Rolę du-

chowieństwa, dbającego o zbawienie ludzkich dusz, uznali 

za dominującą w społeczeństwie. Z inicjatywy papieża Grze-

gorza VII podczas synodu w 1075 r. sporządzono dokument  

Dictatus papae, w  którym w  27 tezach określono zasady 

zależności władzy świeckiej od papieskiej. Zgodnie z nimi 

papież stał najwyżej w hierarchii kościelnej (wyżej od me-

tropolitów), mógł intronizować i  detronizować władców 

świeckich (także cesarzy), dzierżył insygnia władzy cesar-

skiej i  mógł wyjmować poddanych spod posłuszeństwa 

władców, którzy postąpili niegodziwie. Oznaczało to, że 

papież przyznał sobie władzę absolutną oraz przywileje nie-

znane nigdy dotąd.

Podobne ambicje miał król niemiecki Henryk IV Salicki –  

żądał zwierzchnictwa nad papiestwem i  wpływu na wy-

bieranie papieży. Oczywiście doprowadziło to do otwarte-

go konfliktu z papieżem, który w 1075 r. zagroził Henry-

kowi klątwą i detronizacją. W odpowiedzi król w kolejnym 

roku zwołał bez zgody papieża synod w Wormacji. Skutek 

nieposłuszeństwa był taki, że na podstawie przyznanych 

sobie uprawnień Grzegorz VII zastosował wobec króla cały 

dostępny mu arsenał kar kościelnych – obłożył jego i po-

pierających go biskupów ekskomuniką, zwolnił książąt 

z przysięgi na wierność Henrykowi i odebrał mu królestwo. 

Efekt był piorunujący. W ciągu kilku miesięcy osłabiony 

wojną domową w Niemczech król stracił poparcie feuda-

łów i znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Zimą 1076/1077 r. 

musiał z małym orszakiem przejść przez Alpy, by pod mu-

rami twierdzy w Canossie ukorzyć się przed papieżem. Po 

trzech dniach stania boso na mrozie w pokutnym worku 

Henryk doczekał się łaski Grzegorza VII, który pod naci-

skiem doradców zdjął z niego klątwę. Co ciekawe, powo-

dem dotkliwej ekskomuniki nie było nieposłuszeństwo 

wobec papieża, ale rzekoma wypowiedź króla o  trzech 

oszustach – Jezusie, Mojżeszu i Mahomecie, którzy swymi 

naukami omamili ludzkość.

Uwolniony od klątwy Henryk IV natychmiast wrócił do 

knucia przeciwko papieżowi. Zaczęła się seria dość absur-

dalnych (z  perspektywy dziesięciu stuleci) wzajemnych 

odwołań i  powołań, intronizacji i  detronizacji antykrólów 

i antypapieży. Najpierw niemieccy książęta zbuntowali się 

przeciw Henrykowi i  mianowali antykrólem jego szwagra 

Rudolfa Szwabskiego. Wystraszony Henryk zażądał od pa-
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pieża ekskomunikowania Rudolfa i zagroził, że w przypadku 

odmowy powoła antypapieża. Rozwścieczony Grzegorz VII  

w  marcu 1080 r. po raz kolejny obłożył Henryka klątwą 

i zdjął z urzędu. Wówczas Henryk (w czerwcu 1080 r.) zwo-

łał synod w Brixen, odwołał Grzegorza i z popierającymi go 

biskupami niemieckimi i  włoskimi powołał na jego miej-

sce arcybiskupa Rawenny Wiberta, jako antypapieża Kle-

mensa III. Następnie na czele wojska ruszył na podbój Rzy-

mu i  w  1084 r. ostatecznie zajął niemal całe miasto. Tam 

z  poparciem kilkunastu miejscowych kardynałów osadził 

Klemensa III na stolicy Piotrowej, a ten z wdzięczności ko-

ronował Henryka na cesarza rzymskiego. Sytuacja skompli-

kowała się na krótko, ponieważ na pomoc staremu papie-

żowi Grzegorzowi VII, broniącemu się w rzymskim zamku  

św. Anioła, ruszył na czele swoich wojsk przywódca Nor-

manów Robert Guiscard. Zrobił to tak „energicznie”, że przy 

okazji spustoszył miasto. „Wdzięczni” mieszkańcy odpowie-

dzialnością za grabież obarczyli Grzegorza, który zgnębiony 

uciekł do Salerno i rok później zmarł. Konflikt jednak trwał 

jeszcze przez blisko 40 lat. Zakończyli go dopiero we wrze-

śniu 1122 r. następcy „kłótliwych” – papież Kalikst II i ce-

sarz Henryk V, podpisując konkordat w Wormacji.

Nie oznaczało to jednak pohamowania ambicji politycz-

nych papiestwa, które zgrabnie szermując licznymi kara-

mi kościelnymi, nadal systematycznie zwiększało swoje 

znaczenie, wpływy i  zakres świeckiej władzy w  rękach 

duchownych.

Z krzyżem na niewiernych
Z awantury cesarstwa z papiestwem wynikał jeden niepod-

ważalny wniosek, który rzadko pojawia się w dokumentach 

i przekazach historycznych – istotną słabością Kościoła był 

brak siły zbrojnej, czyli własnej armii, niezależnej od świec-

kich władców. Nie pozwalały na to pacyfistyczne zasady 

chrześcijaństwa. Rozwiązanie tego problemu nasunęło się 

niejako przypadkowo, a pomogły w tym wyprawy krzyżowe 

w obronie Ziemi Świętej, zainicjowane u schyłku XI wieku.

Określenia „wyprawa krzyżowa” 
lub „krucjata” używamy tylko dla 
ułatwienia, natomiast w  XI wieku 
w  stosunku do wypraw do Ziemi 
Świętej stosowana była nazwa „piel-
grzymka” lub „pielgrzymka orężna” 
czy też „zbrojna”. Terminy „wyprawa 
krzyżowa” i  „krucjata” pojawiły się 
dopiero w  XIII stuleciu, właściwie 
już po zaniechaniu tych wypraw.

Szarża templariuszy, 
autor Mariusz Kozik

“The Templars’ Charge” 
by Mariusz Kozik
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Nie były to pierwsze krucjaty przeciwko muzułmanom. 

Rzadko wspomina się o  tym, że walka z  imperializmem 

arabskim zaczęła się kilkaset lat wcześniej, bo już w 732 r. 

Karol Młot przeganiał Arabów, zwanych Saracenami, z te-

renu Francji, dokąd przedarli się po najeździe na Półwysep 

Iberyjski. W  X wieku Bizantyjczycy z  sukcesami wystę-

powali przeciwko Saracenom w swojej części Morza Śród-

ziemnego (w  961 r. odzyskali Kretę, a  później Cypr) i  na 

Bliskim Wschodzie (w 969 r. odbili Antiochię, a następnie 

Aleppo, Latakię i ziemie aż po Trypolis).

W 975 r. Bizantyjczycy pod wodzą cesarza Jana I Tzimiske-

sa ruszyli na krucjatę z zamiarem odbicia Jerozolimy z rąk 

muzułmanów i niewiele zabrakło do osiągnięcia tego celu. 

Zajęli większą część Syrii z Damaszkiem oraz Nazaret i Ce-

zareę w Palestynie. Niestety zwycięski pochód przerwała 

nagła śmierć Tzimiskesa w 976 r.

Również papież Aleksander II wspierał wyprawy przeciw-

ko Saracenom – w 1063 r. udzielił błogosławieństwa ibe-

ryjskim chrześcijanom wyzwalającym kolejne prowincje 

półwyspu i obiecywał odpuszczenie grzechów tym, którzy 

polegną w walce z Arabami.

W  XI wieku muzułmańscy Turcy seldżuccy opanowa-

li dużą część Bliskiego Wschodu, m.in. Persję i Armenię, 

a w 1071 r. pokonali armię bizantyjską pod Manzikertem, 

wzięli do niewoli cesarza Romana IV Diogenesa i  zajęli 

znaczną część cennej gospodarczo Anatolii (obecnie azja-

tycka część Turcji). W końcu w 1072 r. Seldżucy odbili Jero-

zolimę z rąk Bizantyjczyków, co miało bezpośredni wpływ 

na zorganizowanie pierwszej wyprawy krzyżowej.

Pierwsza krucjata – „Bóg tak chce!”
Cesarz bizantyjski Aleksy I  Komnen, który dotąd dość 

skutecznie występował przeciwko Arabom, w  marcu 

1095 r. zaapelował o pomoc do papieża Urbana II. Prosił 

o dostarczenie do walki z Seldżukami zaciężnych najem-

ników, których w  Bizancjum brakowało. Prośba została  

w zasadzie spełniona, ale w formie, jakiej cesarz na pew-

no się nie spodziewał. To, co się stało, można by nazwać 

komedią pomyłek, gdyby nie kosztowało życia kilkudzie-

sięciu tysięcy ludzi.

Odpowiedź na apel Komnena padła podczas synodu 

w Clermont we Francji, który papież Urban II zwołał w dru-

giej połowie listopada 1095 r. Formalnie przedmiotem 

zjazdu była konieczność powstrzymania wojen feudal-

nych, wyniszczających zachodnią Europę, ale przemowa 

papieża w  przedostatnim dniu spotkania (27 listopada 

1095 r.) z wezwaniem do pomocy wschodnim chrześcija-

nom i reakcja uczestników przyćmiły inne sprawy.

Wszystko wskazuje na to, że Urban II zaplanował i uzgod-

nił swoje wystąpienie z Ademarem z Monteil, biskupem Le 

Puy, bliskim przyjacielem i doradcą. Papież wykoncypował, 

że nadarzyła się doskonała okazja, by upiec dwie pieczenie 

przy jednym ogniu. Mianowicie zamierzał z  jednej strony 

udzielić zbrojnego wsparcia chrześcijanom ze Wschodu, 

a z drugiej – wykorzystać do tego wojska skonfliktowanych 

możnowładców, pozbywając się w ten sposób z kontynen-

tu sił wszczynających wojny domowe i dając jednocześnie 

ujście agresywnym charakterom arystokratów. Mało tego, 

liczył również na to, że wybawienie bizantyjskiego cesarza 

z  opresji spowoduje, że papiestwo odzyska prymat w  ca-

łym świecie chrześcijańskim. Niespodziewanie okazało się, 

że wystąpienie papieża pod gołym niebem przyciągnęło, 

oprócz duchownych i możnowładców, tysiące ludzi, świec-

kich i duchownych. Urban II najpierw sugestywnie opisał 

cierpienia braci ze Wschodu i  prześladowania, jakie spo-

tykają pielgrzymów do Ziemi Świętej ze strony Saracenów, 

a później emocjonalnie zaapelował, aby Zachód ruszył na 

ratunek Wschodowi. Zamiast toczenia bratobójczych walk 

we własnym kraju arystokraci powinni walczyć o  świętą 

sprawę. Obiecał też odpuszczenie grzechów tym, którzy zgi-

ną w walce. O skrupulatnym przygotowaniu tego wystąpie-

nia świadczy fakt, że papież podał nawet konkretną datę, 

kiedy zbrojna pielgrzymka miałaby wyruszyć – 15 sierpnia 

następnego roku (1096), w Święto Wniebowzięcia Najświęt-

szej Maryi Panny, po żniwach, a armie powinny się zgro-

madzić dopiero pod Konstantynopolem (wynikało to stąd, 

że arystokraci po przygotowaniach wyruszaliby z wojskiem 
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ze swoich księstw i regionów różnymi trasami). Przemowa 

wywołała entuzjazm, z  każdej strony dochodziły okrzyki:  

Deus le volt! („Bóg tak chce!”). Po wystąpieniu przed tronem 

Urbana II od razu ukląkł Ademar, biskup z Le Puy, drama-

tycznie prosząc o zgodę na wyruszenie razem z pielgrzym-

ką. Miało to konkretny cel – papież przez zaufanego czło-

wieka chciał utrzymać kontrolę nad krucjatą, zwłaszcza 

możnowładcami, których samowoli się obawiał. Ademar 

został mianowany duchowym przywódcą wyprawy.

Nieoczekiwanie tłum zaczął wpadać w  religijną ekstazę 

i  z  zawołaniem „Bóg tak chce!” za przykładem Ademara 

z Monteil udział w wyprawie deklarowały tysiące ludzi – ry-

cerzy, panów, chłopów, rzemieślników, mieszczan, biedoty, 

zakonników, a  nawet kobiet, dzieci i  niepełnosprawnych, 

liczących na uzdrowienie w  Ziemi Świętej. Papież zwracał 

się do rycerzy i w nich widział wykonawców swego planu, 

jednak sprawa zupełnie wymknęła się spod kontroli. Pod-

burzeni ludzie w słowach Urbana i samej wyprawie dopa-

trzyli się szansy na poprawę swego losu, na odpuszczenie 

grzechów, zdobycie majątku, sławy, odzyskanie zdrowia, 

porzucenie feudalnej niewoli czy przeżycie wielkiej przy-

gody. Wszyscy masowo przyjmowali krzyż – umieszczenie 

czerwonego krzyża w  rogu płaszcza oznaczało przynależ-

ność do pielgrzymki (symbolizowało niesienie krzyża na 

wzór Chrystusa). Każdy przystępujący do wyprawy miał 

obowiązek uzyskać zgodę swojego duchownego, jednak 

biedota, nie zważając na to i nie czekając do wyznaczonego 

odległego terminu, od razu ruszyła bezładnie na krucjatę. 

Im ktoś miał mniej do stracenia, tym łatwiej porzucał rodzi-

mą ziemię i udawał się w nieznane. „Nieznane” dosłownie, 

ponieważ większość pielgrzymów w ogóle nie zdawała so-

bie sprawy z tego, gdzie leży Ziemia Święta i jaką odległość 

mają do pokonania.

Zupełnie bez przygotowania wyruszyła z Francji pierwsza, 

tzw. ludowa fala krucjaty. Bez żywności, pieniędzy, najczę-

ściej tylko w tym, co mieli na sobie. Nieformalnie na jej cze-

le stanął ubogi kaznodzieja Piotr z Amiens (Piotr Pustelnik), 

który bosy, w brudnych łachmanach pociągnął za sobą po-

nad 15 tys. wiernych. Poszli najpierw przez Niemcy, później 

Węgry w kierunku Azji Mniejszej, a w każdym kraju do wy-

prawy przyłączały się kolejne tysiące biedaków. Suma oko-

liczności – religijnego zaślepienia, chaosu, głodu, agresji, 

braku dyscypliny i skutecznego przywódcy – doprowadziła 

do humanitarnej katastrofy. Zachowanie pątników bardziej 

Krucjata / The Crusade
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przypominało awanturniczą eskapadę niż pielgrzymkę. 

Wszędzie, gdzie się pojawiali, dochodziło do grabieży, gwał-

tów i  przemocy. Kradli i  mordowali nie tylko z  głodu, ale 

także z okrucieństwa i dla zabawy, a bezradny i zagubiony 

Piotr Pustelnik, obwołany przez tłuszczę przewodnikiem 

krucjaty, nie potrafił opanować tego typu zachowań. Kosz-

marną rozrywką stały się regularne pogromy i obrabowy-

wanie Żydów. Tylko w maju i czerwcu 1096 r. w niemieckich 

miastach, m.in. Spirze, Wormacji, Moguncji, leżących nad 

Renem, który był ogromnym szlakiem handlowym, wy-

mordowano ponad 8 tys. członków żydowskich wspólnot. 

„Krzyżowcom” nie przeszkadzało, że zabijając niewinnych 

ludzi, łamią wszystkie zasady chrześcijaństwa, a także wa-

runki postawione w  Clermont przez papieża Urbana II –  

każdą zbrodnię uzasadniał okrzyk „Bóg tak chce!”. Grupy 

takich samozwańczych „pielgrzymów” włóczyły się po Eu-

ropie przez kilka miesięcy i pustoszyły region za regionem. 

Dochodziło do licznych konfliktów także pomiędzy nimi 

samymi. Większość zginęła lub wymordowała się jeszcze 

w  drodze. Do Azji Mniejszej dotarła mała część tylko jed-

nej bezładnej gromady, tej prowadzonej przez samego Pio-

tra z  Amiens. Tam, niemal od razu po przeprawie przez 

Bosfor, w  październiku 1096 r., grupa została rozsieczona 

przez Seldżuków. Piotr Pustelnik został w Konstantynopolu 

i ocalał, z pozostałych przeżyło niewielu. Te niedobitki stały 

się wylęgarnią tzw. tafurów, najbiedniejszych krzyżowców, 

bosych obszarpańców, którzy brak broni zastępowali reli-

gijnym fanatyzmem i  zacietrzewieniem. Walczyli kijami, 

łopatami, nożami, siekierami, kamieniami, procami i ma-

czugami. Zabijali bez litości i już wkrótce budzili prawdziwe 

przerażenie w muzułmanach. Przyłączyli się do głównych, 

„rycerskich” sił pierwszej krucjaty, które po przygotowa-

niach zgodnie z planem wyruszyły w połowie sierpnia 1096 r.  

z Francji pod wodzą biskupa Ademara i dogoniły szczątki 

pielgrzymki ludowej pod Konstantynopolem.

Arystokraci ze swoimi wojskami przemieszczali się w kil-

ku grupach, które docierały do Konstantynopola od paź-

dziernika 1096 r. do kwietnia 1097 r. W obozach pod sto-

licą Cesarstwa Bizantyjskiego zebrało się ponad 40 tys. 

ludzi, ale wśród nich było tylko około 4,5 tys. arystokra-

tów i rycerzy. Resztę stanowiły kolejne rzesze oberwańców 

i  coraz bardziej agresywnych tafurów, nad którymi nikt 

nie potrafił zapanować. Możnowładcy ze swoimi rycerza-

mi, choć lepiej zorganizowani i zaopatrzeni, ciągle ze sobą 

konkurowali i  wchodzili w  ambicjonalne spory. Aleksy 

Komnen, zaniepokojony rozmiarami krucjaty i ekscesami 

wywoływanymi przez hołotę, przez pewien czas tolerował 

ich pod Konstantynopolem. Zmusił jednak przywódców 

wyprawy do złożenia przysięgi wierności Cesarstwu albo 

przynajmniej do zobowiązania się, że „przywrócą Cesar-

stwu Wschodniemu miasta, kraje i  twierdze, które zdo-

będą, a które wcześniej do niego należały”. Kiedy możno-

władcom i rycerzom skończyły się pieniądze i nie mieli już 

za co kupować pożywienia i wyposażenia, cesarz własną 

flotą przeprawił ich przez Bosfor do Azji, gdzie w maju oto-

czyli stolicę Turków seldżuckich – Niceę. Miesiąc później 

miasto upadło, ale kapitulację przyjęli dowódcy bizantyj-

skiego cesarza, a nie krzyżowców.

Następnie krucjata podzieliła się na dwie części i różnymi 

trasami ruszyła na południe. Pod Doryleum krzyżowcy ze 

wsparciem wojsk cesarza Aleksego pobili Seldżuków i po 

ponownym połączeniu się pomaszerowali do Antiochii, 

gdzie dotarli jesienią 1097 r. Dowódcą wojsk oblężniczych 

zgodził się zostać Boemund I de Hauteville, jeden z przy-

wódców wyprawy, w zamian za obietnicę oddania mu wła-

dzy nad miastem po jego zdobyciu. Po kilku miesiącach 

oblężenia Antiochia poddała się (w wyniku zdrady obroń-

ców, przekupionych przez Boemunda), a  de Hauteville  

ogłosił się księciem Antiochii i  opuścił szeregi krzyżow-

ców. Przejęcie przez niego miasta i  utworzenie Księstwa 

Antiochii doprowadziło do wycofania przez Aleksego I   

wojsk bizantyjskich, wspierających dotąd krzyżowców. 

Zgodnie z  przysięgą złożoną przez przywódców krucjaty 

miasto powinno było zostać przekazane cesarzowi.
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Niedługo po zdobyciu Antiochii w mieście wybuchła epi-

demia, która zabiła m.in. formalnego przewodnika pierw-

szej krucjaty Ademara z  Monteil, biskupa Le Puy (zmarł  

1 sierpnia 1098 r.). Była to bolesna strata, gdyż jego umie-

jętność osiągania kompromisów i zdolności dyplomatycz-

ne wielokrotnie ratowały krzyżowców z opresji.

Wyprawa podążała w coraz większym chaosie i atmosfe-

rze terroru wprowadzanego przez bezładne hordy tafurów, 

którzy każde zdobyte przez krzyżowców miasto grabili, 

dokonywali rzezi jego mieszkańców i gwałcili muzułman-

ki. Bieda i głód spowodowały, że wśród tafurów pojawił się 

kanibalizm. Fakt ten potwierdzili wszyscy kronikarze wy-

prawy, prześcigając się w  drastycznych opisach zjadania 

nie tylko ciał wrogów, ale również uczestników krucjaty. 

Wyprawa krzyżowa, której celem było odzyskanie dla 

chrześcijaństwa Ziemi Świętej, pod przemożnym wpły-

wem tłuszczy przerodziła się w masowe ludobójstwo mu-

zułmanów.

Outremer i królestwo jerozolimskie
Zdziesiątkowani i wyczerpani krzyżowcy po blisko trzech 

latach i  pokonaniu 5 tys. kilometrów stanęli 7 czerwca 

1099 r. pod murami Jerozolimy. Do upragnionego celu wy-

prawy dotarło zaledwie 5% ludzi, którzy wyruszyli z Euro-

py w  latach 1095–1096. Wśród nich było niewiele ponad 

16 tys. mężczyzn zdolnych do walki, w tym tylko 1,2 tys. 

rycerzy, znających swoje rzemiosło. Jeszcze mniej miało  

Bitwa pod murami Antiochii między krzyżowcami dowodzonymi przez Boemonda I a armią emira Karbogha, czerwiec 
1098 r., obraz Henriego Frédérica Schopina

“Battle delivered under the walls of Antioch between the crusaders led by Bohemond and the army of Karbouka, general 
of the Sultan of Persia”, June 1098 – by Henri Frédéric Schopin
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pojęcie o  obleganiu zamków, a  Jerozolima była jedną 

z najpotężniejszych twierdz ówczesnego świata. Bronił jej 

duży garnizon wojska wspierany przez czterystu egipskich 

jeźdźców.

Pierwszy, nieskuteczny szturm krzyżowcy przypuścili  

13 czerwca. Zaczęło się długie oblężenie. Dopiero po szczę-

śliwym dostarczeniu do Jafy na sześciu statkach żyw-

ności i  niezbędnego wyposażenia (machin oblężniczych) 

krzyżowcy podjęli kolejne ataki i po bardzo wyczerpującej 

i krwawej walce 15 lipca 1099 r. wdarli się do miasta. Mimo 

że rycerze starali się uchronić obrońców przed agresją ta-

furów, doszło do rzezi. Ogarnięty amokiem motłoch wy-

mordował według różnych źródeł od trzech do kilkunastu 

tysięcy ludzi – muzułmanów, ale również Żydów, których 

uznano za ich sprzymierzeńców.

Od 17 do 22 lipca przywódcy wyprawy radzili nad powo-

łaniem nowego władcy Jerozolimy. Wybrany pierwotnie 

Rajmund z Tuluzy odmówił, więc koronę zaproponowano 

Gotfrydowi z  Bouillon. Ten skromnie zdecydował, że nie 

przyjmie korony i  tytułu króla, a  władzę będzie sprawo-

wał jako Obrońca Grobu Świętego (łac. Advocatus Sancti 

Sepulchri). Niestety Gotfryd rządził tylko przez rok. Zmarł  

18 lipca 1100 r. pod Hajfą, obleganą w  czasie wyprawy 

przeciwko sułtanowi Damaszku. Kolejnym władcą został 

brat Gotfryda – Baldwin z Boulogne. Rządził Królestwem 

Jerozolimskim jako Baldwin I i nie miał żadnych oporów 

przed włożeniem korony i  stosowaniem tytułu królew-

skiego. Na pałac dla siebie zajął meczet Al-Aksa.

Królestwo Jerozolimskie było jednym z  chrześcijańskich 

państw, które powstały poza Europą w  wyniku wypraw 

krzyżowych i  określane były wspólną nazwą Outremer 

(z francuskiego outremer – „za morzem”). Innymi były: opi-

sane wcześniej Księstwo Antiochii Boemunda I, a  także 

Hrabstwo Edessy, powołane również w 1098 r. przez Bald-

wina z  Boulogne (zanim został królem Jerozolimy), oraz 

Hrabstwo Trypolisu, utworzone w 1109 r. Były to państwa 

zarządzane przez Europejczyków (głównie Francuzów 

Zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców, obraz Émile’a Signola 

“Taking of Jerusalem by the Crusaders” – by Émile Signol
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i Włochów) i w coraz większym stopniu przez nich zasie-

dlane. Dla części pielgrzymów stały się nowymi ojczyzna-

mi, miejscami, gdzie prowadzili zwyczajne życie i asymi-

lowali się z miejscową ludnością. Nowe kraje zaskakująco 

płynnie wpasowały się w bliskowschodnią mozaikę kultu-

rowo-administracyjną.

Tak opisywał to Fulcher z  Chartres, kronikarz pierwszej 

krucjaty, który w 1115 r. został kanonikiem bazyliki Gro-

bu Świętego: „Teraz my, przybysze z Zachodu, staliśmy się 

mieszkańcami Wschodu. Kto był Włochem albo Francu-

zem, dla swoich rodaków w ojczyźnie stawał się Galilejczy-

kiem lub Palestyńczykiem. Kto był obywatelem Rheims 

lub Chartres, teraz był mieszczaninem tyryjskim bądź 

antiocheńskim. Zapomnieliśmy już o  miejscach swego 

urodzenia. Większość z nas nie zna ich albo nawet o nich 

nie słyszała. Jedni mają już tutaj dom czy domostwo jakby 

odziedziczone po ojcach, drudzy pojęli za żonę nie rodacz-

kę, ale Syryjkę, Armenkę, a nawet ochrzczoną Saracenkę. 

Kto był obcy, stał się miejscowy, kto był imigrantem, jest 

teraz rezydentem”.

Hugonów dwóch i Gotfryd
Właśnie w Outremer pojawia się na dziejowej scenie głów-

ny bohater naszej opowieści – Hugo de Payens (Hugues de 

Payns) – założyciel zakonu templariuszy. Z  pochodzenia 

był Frankiem, urodził się w  1070 r. w  Troyes w  Szampa-

nii, a wychowywał w rodowej posiadłości Payens. Ponadto 

należała do niego miejscowość Montigny-Lassage i gospo-

darstwo w  pobliżu Tonnerre w  Burgundii. Około 1113 r.  

ożenił się z Elizabeth de Chappes. Elżbieta pochodziła ze 

starej burgundzkiej arystokracji – rodu de Montbard i była 

krewną André (Andrzeja) de Montbarda i Bernarda z Cla-

irvaux. Urodziła Hugonowi co najmniej jedno dziecko –  

syna Tybalda, który został opatem cystersów w La Colom-

be, a później również templariuszem. Niektóre źródła po-

dają, że Hugo miał więcej dzieci (nawet czworo), ale jest to 

mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że Elżbieta zmar-

ła już w 1114 r., czyli zaledwie rok po ślubie.

Hugo de Payens, podobnie jak ojciec, był wasalem hrabie-

go Szampanii – również Hugona, z  którym w  1104 r. po 

raz pierwszy wybrał się do Ziemi Świętej. Obaj doświad-

czyli wszystkich trudów i niebezpieczeństw, jakie w dro-

dze czyhały na pielgrzymów. Mimo to po dziesięciu latach 

hrabia Hugo z Szampanii i Hugo de Payens ponownie ru-

szyli razem na pielgrzymkę i w 1114 r. po raz drugi pojawili 

się w Królestwie Jerozolimskim. Z tej wyprawy do Francji 

po dwóch latach powrócił tylko hrabia. De Payens z kilko-

ma bliskimi przyjaciółmi pozostał na Bliskim Wschodzie. 

Przez cztery lata poznawali specyfikę życia w zamorskim 

królestwie i  z  rosnącym zaniepokojeniem obserwowali, 

jakie przygody spotykają pielgrzymów zdążających do Je-

rozolimy.

Gotfryd z Bouillon, obrońca Grobu Świętego w Jerozolimie

Godfrey of Bouillon, Defender of the Holy Sepulchre  
in Jerusalem
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Permanentnym problemem Outremer był deficyt regular-

nego wojska – po wyprawie krzyżowej większość rycerzy 

wróciła z  łupami do Europy, a  do Ziemi Świętej ciągnęło 

coraz więcej pątników. Całe „zamorze” dysponowało zale-

dwie około dwoma tysiącami rycerzy, którzy głównie strze-

gli miast. Szlaki pomiędzy nimi już nie były chronione i na 

przestrzeni wielu setek kilometrów na pielgrzymów często 

napadały bandy muzułmanów, koczowniczych Beduinów 

lub innych rozbójników, bez litości grabiących i  mordują-

cych przybyszów. Przykładowo w  Wielkanoc 1019 r. duża 

grupa pielgrzymów, licząca około siedmiuset osób, w świą-

tecznym nastroju wybrała się z  Jerozolimy nad Jordan. 

W  drodze zostali napadnięci przez oddział Saracenów, 

którzy wypuszczali się na bandyckie wyprawy z  twierdzy 

Aszkelon. Zamordowano trzystu bezbronnych chrześcijan, 

a sześćdziesięciu wzięto do niewoli i sprzedano później jako 

niewolników. W 1120 r. bandyci byli już tak bezczelni, że 

dopuszczali się napadów tuż pod murami Jerozolimy – za-

łoga i mieszkańcy mogli to obserwować z murów miasta.

W  takich okolicznościach Hugo de Payens postanowił 

w  1118 r. zebrać swoich przyjaciół rycerzy i  zorganizować 

grupę, która zajmowałaby się ochroną pielgrzymów. Była to 

głęboko przemyślana decyzja, wynikająca z wcześniejszych 

doświadczeń. Już w 1110 r. bowiem, wspólnie z Gotfrydem 

z  Saint-Omer, przyjacielem od czasów wczesnej młodości, 

wybudowali na wybrzeżu, przy trasie z  Hajfy do Cezarei 

(wiodącej dalej do Jerozolimy), Wieżę Niszczenia (Tour de 

Destroit), służącą do zwalczania prześladowców pątników.

Bractwo, będące zalążkiem zakonu templariuszy, mogło 

zostać powołane do życia właśnie w tym okresie. I  to do 

niego prawdopodobnie przystąpił w  1114 r. Hugo hrabia 

Szampanii, porzucając drugą żonę, Izabelę Burgundzką, 

za co spotkała go sroga reprymenda od biskupa Iwona 

z  Chartres. Istnieje list biskupa, w  którym hrabia został 

zbesztany za opuszczenie poślubionej cztery lata wcze-

śniej małżonki na rzecz służby w „wojsku Chrystusowym” 

(militiae Christi) i  „ewangelicznym rycerstwie” (evangeli-

cam militiam). W  swoim liście Iwo z  Chartres nie podaje 

nazwy bractwa, ale nie ma w tym nic dziwnego – liczyło 

ono wówczas zaledwie kilku członków, którzy na pewno 

nie używali wobec siebie określenia templariusze. Nikt 

wtedy nawet nie przypuszczał, że za kilka lat zamieszkają 

w  królewskim pałacu, wybudowanym w  miejscu dawnej 

świątyni Salomona, i  zaczerpną od niej nazwę zakonu. 

O autentyczności listu Iwona niech świadczy fakt, że był 

niezwykle skuteczny – hrabia Hugo w  1116 r. potulnie 

wrócił do połowicy do Francji, gdzie w 1123 r. Izabela uro-

dziła mu syna, Odona. Niestety hrabia nie uznał potomka 

i  przekazał Szampanię swojemu bratankowi Tybaldowi, 

a sam w 1125 r. ruszył na trzecią pielgrzymkę i w Jerozoli-

mie wstąpił do zakonu templariuszy. Szczęście mu jednak 

nie dopisało – zmarł w 1126 r.

Początków bractwa nie można określić jako spektakular-

nych, rycerze nie byli zamożni i  była ich zaledwie garst-

ka. Sam Hugo de Payens wcześniej zamierzał wstąpić do 

zakonu i  zostać zwykłym mnichem, ale uległ perswazji 

króla Baldwina II, który odwoływał się do jego rycerskiego 

powołania i zachęcał, by de Payens poświęcił się tworze-

niu zakonu zbrojnego. Celem Baldwina II było oczywiście 

pozyskanie do służby w Outremer cennych rycerzy.

Baldwin II, który w  1118 r. odziedziczył po kuzynie tron 

Królestwa Jerozolimskiego i  został suzerenem Outremer, 

osiągnął swój cel – grupa szlachetnych rycerzy oddała się 

pod opiekę patriarchy jerozolimskiego Guermonda (War-

munda) z Picquigny.

W  Boże Narodzenie 1119 r. w  bazylice Grobu Świętego 

Hugo de Payens z  towarzyszami przysięgli przed patriar-

chą „chronić drogi i  inne szlaki pielgrzymek do świętych 

miejsc, bronić pielgrzymów przed rozbójnikami i  gwałci-

cielami oraz pozostawić życie światowe, aby odtąd żyć ży-

ciem w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie”, a także „wal-
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czyć z czystą myślą dla najwyższego, prawdziwego Króla”. 

Nazwali się Ubogimi Rycerzami Chrystusa (Pauperes Com-

militones Christi).

Według średniowiecznych kronika- 
rzy zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa 
został utworzony przez dziewięciu 
rycerzy, jednak informacje te nie 
są jednoznaczne i  źródła podają 
o  kilka nazwisk więcej. Przyczyna 
jest prozaiczna – wspominano 
tylko tych, którzy wcześniej czymś 

zasłynęli lub ich pozycja była 
wystarczająco wysoka. Wśród zało- 
życieli, oprócz Hugona de Payensa, 
pojawiają się: Gotfryd de Saint-
Omer, Gotfryd Bisol, Payén de 
Montdidier, Archembaud de Saint-
Aignant, Gondemar, Jacques de 
Rossal, Gotfryd d’Eygorande, Nicolas 
de Neuvic, Jean d’Ussel, Jean de 
Meymac i  Pierre d’Orléan. To oni 
byli zalążkiem zakonu templariuszy, 
który w  ciągu kilkudziesięciu lat  
stał się światową potęgą.

Krzyżowcy eskortują chrześcijańskich pielgrzymów do Ziemi Świętej, obraz Angusa McBride’a

“Crusaders escort Christian pilgrims in the Holy Land” - by Angus McBride
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Ubodzy i uparci
Król Baldwin II od początku doceniał znaczenie i potencjał 

Ubogich Rycerzy Chrystusa i musiał zdawać sobie sprawę, 

że z odpowiednim wsparciem zakon będzie rósł w siłę. Od-

dał im na siedzibę część swojego pałacu (dawnego mecze-

tu Al-Aksa), zbudowanego na ruinach świątyni Salomona 

(Templum Salomonis). Wbrew powszechnemu mniemaniu 

nie był to zbyt okazały i pełen wygód budynek. Baldwin 

kazał wcześniej zdjąć z meczetu i sprzedać ołowiany dach. 

Budynek popadł w  ruinę, ponieważ nowego dachu nie 

położono. Wspomniany już kronikarz Fulcher z Chartres 

pisał: „Z powodu naszego ubóstwa nie mogliśmy zachować 

budynku w pierwotnym stanie”. Przez pierwsze lata życie 

rycerzy zakonu również było bardzo ubogie. Wcześniej 

zaznawali wyjątkowej biedy, nie byli w stanie sami kupić 

sobie żywności i  od braci szpitalników dostawali resztki 

jedzenia. Po złożeniu przysięgi i otrzymaniu statusu zako-

nu ich sytuacja nieznacznie się poprawiła. Średniowiecz-

ny walijski kronikarz Walter Map relacjonował, że Rycerze 

Chrystusa „skromnie się odziewali i niewiele jedli”, a Hugo 

de Payens za wszelką cenę starał się przekonać „pielgrzy-

mów, co bronią władać umieli, by poszli na służbę Panu 

w tamtym miejscu, przynajmniej na pewien czas”.

Mimo że Baldwin II i patriarcha Guermond wspierali swo-

ich Rycerzy Świątyni Salomona, np. przekazywali na ich 

utrzymanie dochody podatkowe z kilku wiosek opodal Je-

rozolimy, to przez pierwsze 10 lat żyli oni biednie. Nie mo-

gło być jeszcze wtedy mowy o jednolitych szatach, a wła-

ściwie mundurach templariuszy, znanych z  późniejszych 

rysunków i  obrazów. Bracia chodzili wówczas skromnie 

odziani w  używane rzeczy. Zaczęły się jednak kształto-

wać symbole templariuszy – to właśnie z „biednego” etapu 

działalności zakonu pochodzi wzór pieczęci templariuszy 

z dwoma jeźdźcami na jednym koniu – według przekazów 

byli to Hugo de Payens z Gotfrydem de Saint-Omer. Sym-

bolizowało to braterstwo w ubóstwie – dwóch rycerzy stać 

było tylko na jednego, wspólnego wierzchowca.

Członkowie zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa przez lata 

w  mozole wypełniali swoje zobowiązanie, chroniąc piel-

grzymów i pomagając im dotrzeć do Ziemi Świętej. Było ich 

zbyt mało, by mogli znacząco poprawić sytuację w całym 

Outremer i zlikwidować zagrożenie dla pątników. Wilhelm 

z Tyru pisał, że w pierwszych dziewięciu latach działalno-

ści zakon nie przyjął żadnych nowych członków. Jest to 

bardzo mało prawdopodobne, skoro cytowany wcześniej 

Walter Map podawał, że de Payens bardzo zabiegał o adep-

tów władających bronią. Tak czy inaczej do 1129 r. zakon 

był nieliczny i nie stanowił dużej siły zbrojnej. Dla skutecz-

nej ochrony pielgrzymów i  chrześcijańskich terytoriów 

na Bliskim Wschodzie przed licznymi wrogami bractwo 

Rycerzy Świątyni musiało się rozwijać znacznie szybciej. 

Konieczne były dużo większe nakłady i potężniejszy pro-

tektor. Hugo de Payens z  przyjaciółmi opracowali taką 

agresywną – według współczesnych kryteriów – strate-

gię rozwoju zakonu, zadbali też o marketing i public rela-

tions. Z błogosławieństwem patriarchy Guermonda i króla 

Baldwina II w 1127 r. ruszyli do Europy, aby przy wsparciu 

życzliwych i ustosunkowanych osobistości, m.in. Bernar-

da z Clairvaux, zdobyć poparcie papieża.

Pieczęć Zakonu / the Order’s seal
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W następnej części artykułu zajmiemy się błyskotliwą ka-

rierą zakonu templariuszy po synodzie w Troyes, pozyski-

waniem przez braci licznych majątków i  nadań, budową 

komandorii w całej Europie i tworzeniem potęgi finanso-

wej, która w końcu stała się przyczyną ich kłopotów i do-

prowadziła zakon do upadku.

Ze względu na liczbę i obszerność różnorakich materiałów 

na temat opisywanych wydarzeń, które przysłużyły się po-

wstaniu niniejszej publikacji, nie podajemy szczegółowej 

bibliografii. Ponadto materiał ten nie ma charakteru na-

ukowego, a pełni jedynie rolę edukacyjną. Źródła cytatów 

są wymienione bezpośrednio w tekście.

Wszystkim zainteresowanym tematem wypraw krzyżo-

wych do Ziemi Świętej polecamy fundamentalne dzieło 

Stevena Runcimana Dzieje wypraw krzyżowych, które Uni-

wersytet w Cambridge po raz pierwszy opublikował w la-

tach 1951–54 (pierwsze polskie wydanie w  1987 r.). Jeśli 

jednak, drogi Czytelniku, nie zamierzasz przedzierać się 

przez trudne w  lekturze opracowanie naukowe, możesz 

sięgnąć po klasyczną już powieść Zofii Kossak-Szczuckiej 

Krzyżowcy, która w plastyczny i przystępny sposób wiernie 

przedstawia historię krucjat.

Robert Galara

TEMPLARS
Order without Secrets

The mere mention of the name “Templars” for the vast 

majority of people has a  flavour of sensation and arouses 

a  shiver of excitement. Where do such associations come 

from? How is it possible that the medieval monks, more than 

700 years after leaving the stage of history, continue to move 

the imagination and attract the attention, both of history 

enthusiasts and creators of mass culture, with an unusual 

magnetic power?

The best answer comes from a  Latin maxim known to 

all lawyers: “Is fecit, cui prodest” (“For whom the crime 

advances, he has done it”.) It was the Templars themselves 

who ensured that their activities would become the subject 

of legends. With no small participation of the Pope, their 

formal protector and only superior, they did their best to 

command the respect and even fear of their contemporaries. 

Above all, they were masters in combat, but they also had 

an excellent command of the mechanisms of economics, 

psychology, marketing and public relations, even though 

no one at the time was aware of the existence of such fields 

of knowledge. Such knowledge was necessary for them to 

conduct their affairs effectively. 

Hundreds of books, films, broadcasts and articles have been 

created about the Knights Templar, or rather the Poor Fellow-

Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon  (Fratres 

Militiae Templi, Pauperes Commilitones Christi Templique 

Salomonis), for that is their full name. Here’s a good tip - if 

you want to pick out the valuable ones in a simple way, pay 

attention to whether the word “mysterious” is mentioned 

at the very beginning. If it is - run away! The more often 

the author combines this adjective with the name of the 

order, the less likely you are to find out anything. What can 

a person tell you if the subject of their inquiry is mysterious?
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Unfortunately, seekers of cheap thrills and “amateur 

historians” have effectively obscured the truth about 

the Templars. Probably convinced that everything that is 

“legendary”, “mythical” and “mysterious” tends to be more 

popular, they thoughtlessly and indiscriminately overuse 

these terms. This serves no purpose, except perhaps to 

conceal the fact that their arguments are weak. Alas, more 

often than not they do not care about the true genesis, 

chronology and justification of events.

There are no mysteries in the 
history of the Knights Templar, and 
legends and myths can easily be 
separated from facts. In reality, the 
history of the order of the Knights 
of the Temple is well investigated by 
historians, has no gaps, is quite well 
documented, coherent, logical and 
fits perfectly into the context of the 
medieval era.

The keyword - context of an epoch
It is extremely important to understand the historical, 

social and religious context of the Middle Ages - how 

people of different social classes lived in that period, what 

relations existed between them, what their goals were, 

what motivated them, what they believed in and what 

they were afraid of - in order to understand and properly 

evaluate the events connected with the Templar Order. 

The last two elements are particularly important, as will 

be described in a moment.

The world in the Middle Ages was violent, and people’s 

basic need - along with food - was their safety. They 

needed protection and care, and what we would today call 

the institutional support of the state did not yet exist. The 

protection of the feudal lords was illusory – certainly, the 

secular ruler defended his estate and the subjects living 

there, but he did so primarily for his own benefit and not 

in the interests of individual people. The only institution 

that declared selfless support and care was the Church. 

Even though in practice this care turned out to be illusory 

and unreliable, it was still effective support for the people 

and gave them a basic sense of community.

The Christianisation of Europe at the turn of the 

millennium was far from uniform. The clash of old, pagan 

beliefs with the “new” religion and the new God created 

anxiety, fear and confusion in people. A general feature 

of the Middle Ages was the lack of either stability, a 

predictable future or security. People were dependent on 

themselves and their closest family. Of course, it affected 

the poor more, and the better-born and richer less, but 

life, in general, was full of dangers and uncertaintity, and 

people of lower social status did not have much influence 

over their fate. Above all of this, however, the fear of divine 

punishment and the sense of guilt for sins, established by 

the Church, dominated. The Church, which condemned all 

wrongdoing, was at the same time – as mentioned earlier 

- the only support and consolation for the faithful. To the 

repentant before the Lord, it promised the forgiveness of 

sins and eternal life. For the vast majority of God-fearing 

and superstitious people at the time, this was of the 

utmost importance and was in fact the very foundation 

of life. Religion was an experience on the verge of magic. 

This was also due to the lack of a proper understanding of 

the Word of God - the liturgy was celebrated in Latin and 

for the vast majority of people, it took the form of a set of 

rituals, whereas their meaning remained unknown.

Medieval society was divided into three basic classes: the 

knights, the peasants and the clergy. The bourgeoisie 

functioned independently of this division. About 90% of 

the population were peasants, who more and more often 

formed tight-knit local communities within villages, 
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turning away from life on separate individual farms. This 

was determined by the aforementioned safety reasons 

and the desire for a sense of community.

Pious and superstitious people in 
the violent medieval world above 
all wanted security and protection – 
preferably someone strong, reliable, 
invincible and offering selfless 
protection – without the need to be 
enslaved by feudal bondage. The 
Templars defending the pilgrims 
were the embodiment of dreams. 
Heavily-armoured, well-built and 
uniformly dressed knights made an 
impression at least as impressive 
as today’s unit of masked Ameri-
can Marines in heavily armoured 
Hummers against a  group of 
skinny, unshaven and dust-covered  
with dust Taliban carrying rusty 
Kalashnikovs. They evoked admi-
ration and trust. Is anything more 
needed to create a legend?

Social, economic and political relations were based on 

the feudal system, in which an individual (a  vassal) was 

subject to a  hierarchical dependence on a  liege lord in 

exchange for a  fief (usually land given in usufruct). The 

vassal was obliged to render services to the liege lord - his 

own labour, a  part of the income or harvest, as well as 

military service. The feudal lords provided their vassals 

with protection against external threats. In practice, the 

system was deeply flawed and a  large part of medieval 

society did not even enjoy a minimum standard of living. 

Social inequalities and poverty were the reason for 

numerous revolts and uprisings. From the 11th century, 

i.e. the so-called High Middle Ages in Europe, the effect 

of a warming climate, development of agriculture (spread 

of the three-field system) and technology as well as the 

abolition of slavery became noticeable - the population 

started to grow. In 1000, the continent was inhabited 

by some 35 million people, and less than half a century 

later by more than twice that number. Such progress was 

bound to cause social unrest and increased violence. This 

was compounded by numerous armed conflicts - wars, 

quarrels and invasions. This was the time of the formation 

of modern states in western Europe - in France, England 

and Spain the kings consolidated their power and planted 

the seeds of state institutions. In the eastern part of 

Europe, Hungary and Poland were growing in strength. 

Secular power (kings and aristocracy) in various fields 

began to compete with religious power (the pope and 

bishops) for leadership in the contemporary Christian 

world. The most glaring manifestation of this conflict was 

the Investiture Controversy (the right to appoint bishops) 

between Emperor Henry IV and Pope Gregory VII.

Emboldened by the spread of Christianity, Church 

dignitaries, headed by the Pope, began to push the idea 

of papal universalism, that is, the supremacy of the Pope 

over the imperial power or, in general, the supremacy 

of the higher clergy over the entire secular power. They 

considered the role of the clergy, caring for the salvation 

of human souls, as dominant in society. On the initiative 

of Pope Gregory VII, during a synod in 1075, the document 

Dictatus papae was drawn up, in which the principles of 

the dependence of the secular power on the papacy were 

defined in 27 statements. According to them, the Pope 

was the highest in the church hierarchy (higher than 

metropolitan bishops), he could enthrone and dethrone 

secular rulers (including emperors), held the insignia  
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of imperial power and could let the subjects of rulers 

who acted unworthily disobey them. This meant that the 

Pope granted himself absolute power and privileges never 

previously exercised. 

The German king Henry IV of the Salic dynasty had 

similar ambitions - he claimed sovereignty over the 

papacy and influence over the election of popes. This 

naturally led to open conflict with the Pope, who in 

1075 threatened Henry with a  curse and dethronement. 

In response, the king convened the Synod of Worms the 

following year without papal approval. As a result of this 

disobedience, Gregory VII used the full arsenal of church 

punishments available to him - excommunicating the 

king and his supporting bishops, exonerating the princes 

from their oath of allegiance to Henry, and depriving him 

of his kingdom. The effect was electrifying. Within a few 

months, weakened by the civil war in Germany, the king 

lost the support of the feudal lords and found himself in 

a no-win situation. In winter (1076/1077) he had to cross 

the Alps with a small retinue in order to prostrate himself 

before the Pope at the Canossa Castle. After three days of 

standing barefoot in the cold in sackcloth, Henry received 

the mercy of Gregory VII, who, under pressure from his 

advisors, removed the curse from him. Interestingly, 

the reason for the painful excommunication was not 

disobedience to the Pope, but an alleged statement by the 

king about three “deceivers” - Jesus, Moses and Mohammed 

who had deluded mankind with their teachings.

Freed from the curse, Henry IV immediately returned to 

plotting against the Pope. A series of rather absurd ( viewed 

from the perspective of ten centuries) mutual removals 

and appointments, enthronements and dethronings of 

anti-kings and anti-popes began. First, the German dukes 

rebelled against Henry and appointed his brother-in-

law, Rudolf of Swabia, as anti-king. A  frightened Henry 

demanded that the Pope excommunicate Rudolf and 

threatened to appoint an anti-pope if he refused. Angered, 

Gregory VII cursed Henry once again in March 1080 and 

removed him from office. Henry subsequently (in June 

1080) convened the Synod of Brixen, dismissed Gregory 

and, with the German and Italian bishops supporting 

him, appointed Wibert, Archbishop of Ravenna, as the 

anti-pope Clement III. Then, at the head of an army, he 

set out to conquer Rome and in 1084 finally seized almost 

the entire city. There, with the support of a  dozen local 

cardinals, he installed Clement III on St Peter’s Throne, 

and the latter, out of gratitude, crowned Henry as the 

Roman Emperor. The situation was briefly complicated 

because Robert Guiscard (the Norman leader) moved at 

the head of his troops to help the old Pope Gregory VII, 

who was defending himself in the Roman Castle of the 

Holy Angel. He did this so vigorously that he ravaged the 

city on this occasion. “Grateful” inhabitants placed the 

responsibility for the plunder on Gregory, who, depressed, 

fled to Salerno and died a year later. The conflict, however, 

continued for nearly 40 years. It was only brought to 

an end in September 1122 by the successors of the  

“quarrellers” - Pope Calixtus II and Emperor Henry V, who 

signed the Concordat of Worms.

This did not mean, however, that the political ambitions 

of the papacy were curbed, and with the skilful use 

of numerous ecclesiastical penalties, it continued to 

systematically increase its importance, influence and 

scope of secular power in the hands of the clergy.

With a cross against infidels
There was one indisputable conclusion from the empire’s 

dispute with the papacy that rarely appears in historical 

documents and accounts - the Church’s major weakness 

was its lack of armed forces, i.e. its own army separate 

from the secular rulers. The pacifist principles of 
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Christianity did not allow for this. The solution to this 

problem emerged somewhat by accident, thanks to the 

Crusades in defence of the Holy Land initiated at the end 

of the 11th century.

The term “Crusade” is used only for 
the sake of convenience, while in the 
11th century the name “Pilgrimage” 
or “Armed Pilgrimage” was applied 
to expeditions to the Holy Land. The 
term “Crusade” did not appear until 
the 13th century, actually after they 
had already ceased.

These were not the first Crusades against the Muslims. 

It is rarely mentioned that the fight against Arab 

imperialism began several hundred years earlier - as early 

as 732. Charles the Hammer chased the Arabs, known as 

Saracens, out of France, to where they had advanced after 

invading the Iberian Peninsula. In the 10th century, the 

Byzantines successfully challenged the Saracens in their 

part of the Mediterranean Sea (in 961 they recaptured 

Crete and later Cyprus) and in the Middle East (in 969 they 

recaptured Antioch and later Aleppo, Latakia and the 

lands up to Tripoli.)

In 975, the Byzantines, led by Emperor John I Tzimiskes, set 

out on a crusade with the intention of retaking Jerusalem 

from the Muslims, and they were not far from succeeding. 

They captured most of Syria including Damascus, and 

Nazareth and Caesarea in Palestine. Unfortunately, 

the victorious march ended with the sudden death of 

Tzimiskes in 976.

Pope Alexander II also supported the expeditions against 

the Saracens - in 1063 he gave his blessing to Iberian 

Christians liberating other provinces of the peninsula and 

promised forgiveness of sins to those who fell in battle 

against the Arabs.

In the 11th century, the Muslim Seljuk Turks subjugated 

much of the Middle East, including Persia and Armenia, 

and in 1071 defeated the Byzantine army at Manzikert, 

took Emperor Romanus IV Diogenes prisoner, and 

occupied much of economically valuable Anatolia that 

is today the Asian part of Turkey. Finally, in 1072, the 

Seljuks recaptured Jerusalem from the Byzantines, which 

had a direct impact on the launching of the First Crusade.

The first crusade - “God wills it!”
The Byzantine Emperor Alexius I  Comnenus, who had 

so far been quite successful against the Arabs, called 

for help from Pope Urban II in March 1095. He asked for 

mercenaries to fight against the Seljuks, which Byzantium 

lacked. The request was granted, but in a  form that the 

Emperor certainly did not expect. What happened could 

be called a  comedy of errors had it not cost the lives of 

tens of thousands of people.

 

Komnenus’ plea was answered at the Synod of Clermont, 

France, which Pope Urban II convened in the second half 

of November 1095. Formally, the subject of the meeting 

was the need to stop the feudal wars ravaging Western 

Europe, but the Pope’s speech on the penultimate day 

of the assembly (27 November 1095) calling for help for 

Eastern Christians and the reaction of the participants 

overshadowed other matters.

Everything indicates that Urban II planned and arranged 

his speech with Adhemar of Monteil, the Bishop of Le Puy, 

a close friend and advisor. The Pope figured out that this 

was the perfect opportunity to kill two birds with one 

stone - he intended, on the one hand, to provide armed 

support to the Christians from the East and, on the other, 

to use the armies of the feuding magnates for this purpose, 
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in this way ridding the continent of forces instigating civil 

wars and, at the same time, giving vent to the aggressive 

tendencies of the aristocrats. What is more, he hoped that 

the rescuing of the Byzantine emperor from his oppression 

would result in the papacy regaining supremacy in the 

entire Christian world. Unexpectedly, the Pope’s open-

air speech attracted thousands of people, secular and 

religious, in addition to the clergy and nobles. Urban II first 

evocatively described the suffering of his brothers from 

the East and the persecution suffered by pilgrims to the 

Holy Land from the Saracens, and then emotionally called 

for the West to come to the rescue of the East. Instead of 

fratricidal disputes in their own country, the aristocrats 

should fight for a holy cause. He also promised forgiveness 

of sins to those who would die in battle. The meticulous 

preparation of this speech is evidenced by the fact that the 

Pope even gave a specific date when the armed pilgrimage 

would set off - on 15 August of the following year (1096), 

on the feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, 

after the harvest, and the armies should assemble only 

in the vicinity of Constantinople (this was due to the 

fact that the aristocrats, after preparations, would set off 

with their armies from their principalities and provinces 

by various routes.) The speech caused enthusiasm, with 

exclamations coming from all sides: “Deus le volt!” (“God 

wills it!”.) After the speech, Adhemar, the Bishop of Le 

Puy, immediately knelt before the throne of Urban II 

and requested in a  dramatic manner to be allowed to 

go on the pilgrimage. This had a  specific purpose - the 

Pope, through a trusted man, wanted to maintain control 

over the Crusade, especially over the magnates, whose 

lawlessness he feared. Adhemar was appointed a spiritual 

leader of the expedition.

Unexpectedly, the crowd fell into an ever-increasing 

religious ecstasy, and with the cry “God wills it!”, following 

the example of Adhemar of Monteil, thousands of people, 

knights, lords, peasants, craftsmen, townsfolk, paupers, 

monks, and even women, children and the handicapped 

declared their participation in the expedition, hoping to 

be healed in the Holy Land. The Pope had addressed the 

knights and in them he saw the executors of his plan, but 

the matter became completely out of hand. The inflamed 

people saw many things in Urban’s and the expedition itself 

– a  chance to improve their lot, sins forgiven, increased 

wealth, fame, regain health, escape from feudal bondage, or 

simply to experience a great adventure. Everyone adopted 

the cross indiscriminately - placing a  red cross in the 

corner of one’s coat signified belonging to the pilgrimage 

(it symbolised carrying the cross in imitation of the Christ.) 

Everyone joining the expedition was obliged to obtain the 

permission of their clergyman, but the poor, disregarding 

this and not waiting until a distant date set, set off at once 

in a disorderly manner on the crusade. The less one had to 

lose, the easier it was to abandon one’s native land and set 

off into the unknown. Literally unknown, because most of 

the pilgrims did not realise at all where the Holy Land was 

located and what distance they had to cover.

Completely unprepared, the first, so-called “people’s wave” 

of the crusade set off from France. Without food, money, 

usually only in the clothes they were wearing. Informally, 

it was led by a poor preacher, Peter of Amiens (Peter the 

Hermit), barefoot and in filthy rags, who attracted over 

15,000 believers. They marched first through Germany, 

then Hungary towards Asia Minor, and in each country, 

thousands more poor people joined the expedition. The 

combination of circumstances - religious blindness, 

chaos, lack of discipline and an efficient leader, famine 

and violence - led to a  humanitarian catastrophe. The 

behaviour of the pilgrims was more like a rowdy escapade 

than a pilgrimage. Everywhere they appeared, there was 

looting, rape and violence. They stole and murdered not 

only out of hunger, but also out of cruelty and for fun, 

and the helpless and confused Peter the Hermit, hailed by 

the crowd as the crusade’s leader, was unable to control 
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this type of conduct. Regular pogroms and plundering 

of Jews became a  nightmarish pastime. In May and 

June 1096 alone, more than 8,000 members of Jewish 

communities were slaughtered in German cities, including 

Speyer, Worms, Mainz lying along the Rhine, which 

was a huge trade route. “Crusaders” did not care that by 

killing innocent people they were breaking all the rules of 

Christianity, as well as the terms set in Clermont by Pope 

Urban II - each crime was justified by the exclamation 

“God wills it!” Groups of such self-styled “pilgrims” roamed 

across Europe for several months and ravaged region after 

region. There were also numerous conflicts between them. 

Most of them died or killed each other on the way. Only 

a small part of one disorderly group reached Asia Minor, 

the one led by Peter of Amiens himself. There, almost 

immediately after crossing the Bosporus, in October 1096, 

it was vanquished by the Seljuks. Peter the Hermit stayed 

in Constantinople and survived, while only a  few others 

made it through. These survivors became a  breeding 

ground for the so-called Tafurs, the poorest crusaders, 

barefoot wretches, who substituted their lack of weapons 

with religious fanaticism and fervour. They fought using 

sticks, spades, knives, axes, stones, slingshots and clubs. 

They killed mercilessly and were soon instilling real 

fear in the Muslims. They joined the main, “knightly” 

forces of the First Crusade, which, after preparations, set 

out as planned in mid-August 1096 from France under 

the leadership of Bishop Adhemar and caught up with 

the remains of the “people’s wave” of the crusade near 

Constantinople.

Aristocrats with their armies were moving in several 

groups that were arriving in Constantinople from October 

1096 to April 1097. More than 40,000 people gathered in 

the camps near the capital of the Byzantine Empire, but 

among them, there were only about 4,500 aristocrats and 

knights. The rest was made up of a multitude of peasants 

and increasingly aggressive Tafurs, whom no one was able 

to control. The nobles and their knights, although better 

organised and supplied, were constantly competing with 

each other and getting into disputes caused by ambition. 

Alexios Comnenus, concerned with the scale of the 

crusade and the excesses caused by the rabble, tolerated 

them for some time close to Constantinople. Nevertheless, 

he forced the leaders of the expedition either to swear 

an oath of allegiance to the Empire or at least to pledge 

to “restore to the Eastern Empire the cities, countries 

and fortresses which they would capture and which 

had previously belonged to it.” When the magnates and 

knights ran out of money and could no longer afford to 

buy food and equipment, the Emperor used his own fleet 

to ferry them across the Bosporus to Asia, where they 

surrounded the Seljuk capital of Nicaea in May. A month 

later the city fell, but the surrender was accepted by the 

Byzantine emperor’s commanders, not the crusaders.

The crusade then split into two parts and took different 

routes southwards. At Dorylaeum, the Crusaders, with 

the support of Emperor Alexius’ army, beat the Seljuks 

and, reunited, marched to Antioch, where they arrived 

in the autumn of 1097. Bohemond I, one of the leaders 

of the expedition, agreed to become a commander of the 

besieging troops in exchange for a  promise to give him 

control of the city after its capture. After several months 

of siege, Antioch surrendered (as a result of the betrayal 

of the defenders bribed by Bohemond), and Bohemond 

proclaimed himself Prince of Antioch and left the 

Crusader ranks. His seizure of the city and the creation of 

the Principality of Antioch resulted in the withdrawal by 

Alexius I of the Byzantine troops that had so far supported 

the Crusaders. According to the oath taken by the crusade 

leaders, the city was to be handed over to the emperor. 

Shortly after the conquest of Antioch, an epidemic broke 

out in the city, killing, among others, the formal guide of 

the First Crusade, Adhemar of Monteil, Bishop of Le Puy 
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(he died on 1 August 1098.) This was a painful loss as his 

ability to compromise and his diplomatic skills repeatedly 

saved the Crusaders from oppression.

The expedition proceeded in increasing disorder and 

in an atmosphere of terror introduced by the disorderly 

hordes of Tafurs, who pillaged every town conquered 

by the Crusaders, slaughtered the inhabitants and 

raped Muslim women. Poverty and hunger resulted in 

cannibalism among the Tafurs. This fact was confirmed 

by all chroniclers of the expedition, outdoing themselves 

in drastic descriptions of eating not only the bodies of 

enemies but also of the crusade participants. The Crusade, 

whose aim was to regain the Holy Land for Christianity, 

under the overwhelming pressure of violent mobs turned 

into a mass genocide of Muslims.

Outremer and the Kingdom  
of Jerusalem
The crusaders, exhausted and outnumbered, after nearly 

three years and covering a distance of 5,000 kilometres, 

reached the walls of Jerusalem on 7 June 1099. Only 5% 

of the men who set out from Europe between 1095-1096 

reached their desired destination. Among them were just 

over 16,000 men capable of fighting, of whom only 1,200 

were knights who knew their craft. Even fewer possessed 

knowledge of besieging castles, and Jerusalem was one of 

the most powerful fortresses in the world at the time. It 

was defended by a  large garrison of troops supported by 

four hundred Egyptian horsemen.

The crusaders launched their first unsuccessful assault 

on 13 June. A long siege began. Only after the fortunate 

delivery of food and necessary equipment (siege 

machines) to Jaffa on six ships, did the Crusaders launch 

further attacks and after a  very exhausting and bloody 

battle, they broke into the city on 15 July 1099. Despite 

the knights’ best efforts to protect the defenders from the 

Tafur offensive, a massacre ensued. According to various 

sources, the enraged mob murdered from three to several 

thousand people - Muslims and also Jews, who were 

considered their allies.

From 17 to 22 July the leaders of the expedition deliberated 

on the appointment of a  new ruler of Jerusalem. The 

originally selected Raymond of Toulouse refused, so the 

crown was offered to Godfrey of Bouillon. He modestly 

decided not to accept the crown and title of king, and to 

rule as Defender of the Holy Sepulchre (Latin: Advocatus 

Sancti Sepulchri.) Unfortunately, Godfrey ruled for only 

one year. He died on 18 July 1100 at Haifa, which was 

besieged during an expedition against the Sultan of 

Damascus. Godfrey’s brother Baldwin of Boulogne became 

the next ruler. He ruled the Kingdom of Jerusalem as 

Baldwin I and had no qualms about taking the crown and 

using the royal title. He occupied the Al-Aqsa Mosque as 

his residence.

The Kingdom of Jerusalem was one of the Christian states 

that emerged outside Europe as a  result of the Crusades 

and were collectively referred to as Outremer (from the 

French “outremer” - “beyond the sea”.) Among the others 

were the Principality of Antioch of Bohemond I, described 

earlier, the County of Edessa, also established in 1098 by 

Baldwin of Boulogne (before he became King of Jerusalem), 

and the County of Tripoli, created in 1109. These were 

governed by Europeans (mainly French and Italians) and 

increasingly settled by them. For some pilgrims, they 

became new homelands, places where they led ordinary 

lives and assimilated with the local population. The new 

states fitted surprisingly smoothly into the Middle Eastern 

cultural and administrative mosaic.

Fulcher of Chartres, the chronicler of the First Crusade, 

who became a canon of the Church of the Holy Sepulchre 

in 1115, described it in the following way: “Now we, the 

newcomers from the West, have become inhabitants 

of the East. Whoever is an Italian or a  Frenchman, has 

become a  Galilean or a  Palestinian to his compatriots in 

his homeland. Whoever is a citizen of Rheims or Chartres 

is now a citizen of Tyre or Antioch. We have forgotten the 
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places of our birth. Most of us do not know them or have not 

even heard of them. Some already have a house or dwelling 

here, as if inherited from their fathers, others have married 

not a fellow countryman but a Syrian, an Armenian or even 

a  baptised Saracen. Whoever was a  stranger has become 

a local, whoever was an immigrant is now a resident.”

Two Hughs and Godfrey
It is in Outremer that the main character of our story, Hugh 

de Payens (Hugues de Payns), the founder of the Templar 

Order, appears on the historical stage. He was of Frankish 

origin, born in 1070 in Troyes in Champagne, and grew up 

in the family estate of Payens. In addition, he owned the 

village of Montigny-Lassage and a farm near Tennerre in 

Burgundy. Around 1113 he married Elisabeth de Chappes. 

Elisabeth came from the old Burgundian aristocracy, 

namely the de Montbard family, and was a  relative of 

André de Montbard and Bernard of Clairvaux. She gave 

Hugh at least one child - a  son, Tybald, who became 

Abbot of the Cistercian Order at La Colombe and later also 

a Templar. Some sources say that Hugh had more children 

(up to four), but this is unlikely given that Elisabeth had 

already died in 1114, just a year after their marriage.

Hugh de Payens, like his father, was a vassal of the Count 

of Champagne - also Hugh - with whom he travelled to 

the Holy Land for the first time in 1104. Both of them 

experienced all the hardships and dangers that awaited 

pilgrims on their way. Nevertheless, ten years later Count 

Hugh from Champagne and Hugh de Payens set out on 

a  pilgrimage together again and in 1114 they arrived in 

the Kingdom of Jerusalem for the second time. From 

this expedition, only the Count returned to France after 

two years. De Payens with some close friends remained 

in the Middle East. For four years, they learned the 

unique characteristics of life in the overseas kingdom 

and watched with growing concern what adventures the 

pilgrims on their way to Jerusalem would experience.

Outremer’s permanent problem was the lack of a regular 

army - after the Crusade, most of the knights returned 

with their loot to Europe and more and more pilgrims 

were drawn to the Holy Land. All “overseas countries” had 

only about two thousand knights, who mainly protected 

the cities. Routes between them were no longer protected 

and, over many hundreds of kilometres, pilgrims were 

often attacked by bands of Muslims, nomadic Bedouins or 

other robbers, who plundered and murdered the travellers 

without mercy. On Easter 1019, for example, a large group 

of about 700 pilgrims set out from Jerusalem to the Jordan 

River in a  festive mood. On the way, they were attacked 

by a  troop of Saracens who were making bandit raids 

from the fortress of Ashkelon. Three hundred defenceless 

Christians were murdered and sixty were taken prisoner 

and later sold as slaves. By 1120, the bandits were so 

brazen that they committed attacks just outside the walls 

of Jerusalem - the troops and inhabitants could observe 

this from the city walls.

It was under such circumstances that, Hugh de Payens 

decided in 1118 to gather his knight friends and organise 

a  group that would be dedicated to the protection of 

pilgrims. This was a deeply thought-out decision, resulting 

from previous experience. Already in 1110, together with 

Godfrey of Saint-Omer, a friend from his early youth, they 

built the Tower of Destruction (Tour de Destroit) on the 

coast, on the route from Haifa to Caesarea (leading on 

to Jerusalem), in order to combat the persecutors of the 

pilgrims.

The Brotherhood, which was the nucleus of the Order of the 

Knights Templar, may have been established during this 

period. It was probably joined in 1114 by Hugh, the Count 

of Champagne, who abandoned his second wife, Isabella of 

Burgundy, and was severely reprimanded for this by Bishop 

Ivo of Chartres.  There exists a  letter from the Bishop in 

which the Count was scolded for leaving his wife, whom 

he had married four years earlier, to serve in the “army 

of Christ” (militiae Christi) and the „gospel knighthood” 

(evangelicam militiam.) In his letter, Ivo of Chartres does 

not give the name of the brotherhood, but there is nothing 

strange about that - it had only a few members at that time, 
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who certainly did not use the term Templars to describe 

themselves. At that time no one even imagined that in 

a few years’ time they would live in the royal palace, built 

on the site of the former temple of Solomon, and take the 

name of the Order from it. The authenticity of Ivo’s letter is 

attested to by the fact that it was extremely effective - Count 

Hugh docilely returned to his wife in France in 1116, where 

Isabella gave him a son, Odon, in 1123. Unfortunately, the 

Count did not acknowledge his heir and handed the region 

of Champagne over to his nephew, Tybald, and in 1125 

embarked on his third pilgrimage, joining the Knights 

Templar in Jerusalem. However, he was unlucky and died 

in 1126.

The beginnings of the brotherhood cannot be described 

as spectacular, the knights were not wealthy and there 

were only a  handful of them. Hugh de Payens himself 

had previously intended to join the Order and become 

a simple monk, but he succumbed to the persuasions of 

King Baldwin II, who appealed to his knightly vocation 

and encouraged de Payens to devote himself to creating 

a military order. Baldwin II’s aim was obviously to recruit 

valuable knights to serve in Outremer.

Baldwin II, who in 1118 inherited the throne of the 

Kingdom of Jerusalem from his cousin and became 

the suzerain of Outremer, achieved his goal - a group of 

noble knights placed themselves under the protection 

of the patriarch of Jerusalem, Guermond (Warmund) of 

Picquigny.

On Christmas Day 1119, at the Church of the Holy Sepulchre, 

Hugh de Payens and his companions swore before the 

patriarch “to protect the roads and other pilgrimage routes 

leading to the holy places, to defend pilgrims from robbers 

and rapists, and to abandon their rich life in order to live 

henceforth a life of chastity, poverty and obedience”, and 

to “fight for the supreme, true King with chaste thoughts.” 

They called themselves the Poor Fellow-Soldiers of Christ 

(Pauperes Commilitones Christi.)

According to medieval chroniclers, 
the order of the Poor Fellow-
Soldiers of Christ was founded by 
nine knights; however this piece 
of information is not unequivocal 
and sources provide several more 
names. The reason is prosaic - 
only those who had previously 
achieved something significant or 
their position was sufficiently high 
were actually mentioned. Among 
the founders, besides Hugh de 
Payens, are the names of: Godfrey 
de Saint-Omer, Godfrey Bisol, Payén 
de Montdidier, Archembaud de 
Saint-Aignant, Gondemar, Jacques 
de Rossal, Godfrey d’Eygorande, 
Nicolas de Neuvic, Jean d’Ussel, Jean 
de Meymac and Pierre d’Orléan. They 
were the founding fathers of the 
Templar Order, which within a few  
decades became a world power.

The poor and the stubborn
King Baldwin II recognised the importance and potential of 

the Poor Fellow-Soldiers of Christ from the very beginning 

and must have been aware that, with the right support, 

the order would only grow in strength. He gave them 

a  part of his palace (the former Al-Aqsa Mosque), built 

on the ruins of Solomon’s Temple (Templum Solomonis.) 

Contrary to popular belief, it was not a  very impressive 

and comfortable building. Baldwin had previously ordered 

to remove the lead roof to be removed from the mosque 

and sold. The building fell into disrepair as a new roof was 

not put on. The previously mentioned chronicler Fulcher 

of Chartres wrote: “Because of our poverty we could not 
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keep the building in its original state.” During the first 

years, the life of the knights of the order was also very 

poor. They suffered extreme poverty, were unable to buy 

food for themselves and received leftovers from Brothers 

Hospitallers. After they had taken the oath and received 

the status of an order, their situation improved slightly. 

The medieval Welsh chronicler Walter Map reported 

that the Fellow-Soldiers of Christ “clothed themselves 

modestly and ate little” and Hugh de Payens tried at all 

costs to persuade “pilgrims who could wield weapons to 

serve the Lord in that place, at least for a time.”

Although Baldwin II and the patriarch Guermond supported 

their Knights of the Temple of Solomon, e.g. by donating tax 

revenues from several villages near Jerusalem, they lived 

a  poor life for the first 10 years. At that time there were 

no uniform robes or rather the uniforms of the Knights 

Templar that would be known from later drawings and 

paintings. In those days the brothers dressed modestly in 

worn clothes. However, Templar symbols started to emerge 

- it is from this “modest” stage of the order’s activity that 

the Templar seal with two riders on one horse comes from 

- according to the legend, these were Hugh de Payens and 

Godfrey de Saint-Omer. This symbolised brotherhood in 

poverty - two knights could afford only one mount, shared 

by the both of them.

For years, the members of the order of the Poor Fellow-

Soldiers of Christ laboriously fulfilled their obligation 

to protect pilgrims and help them reach the Holy Land. 

There were too few of them to be able to significantly 

improve the situation in the entire Outremer and remove 

the threats to the pilgrims. William of Tyre wrote that 

the order had not taken any new members in its first 

nine years. This is highly unlikely, since Walter Map, 

quoted earlier, reported that de Payens had greatly 

solicited adepts wielding weapons. In any case, by 1129 

the order was very small and did not constitute a  large 

military force. For the effective protection of pilgrims and 

Christian territories in the Middle East against numerous 

enemies, the brotherhood of the Knights of the Temple 

needed to develop much faster. Much greater resources 

and a  more powerful protector were required. Hugh 

de Payens and his friends devised such an aggressive 

- according to contemporary criteria - strategy for the 

order’s development, and also took care of marketing and 

public relations. With the blessing of patriarch Guermond 

and King Baldwin II, they set off for Europe in 1127 to 

win the support of the Pope with the help of benevolent 

and well-connected personages, including Bernard of 

Clairvaux.

In the next part of this article, we are going to deal 

with the spectacular success of the Templar Order after 

the Council of Troyes, the acquisition of numerous 

estates and bestowments by the brothers, the building 

of commanderies all over Europe and the creation of 

a  financial might that eventually became the cause of 

their troubles and led to the demise of the order.

Due to the number and wide range of materials on the 

events in question, which contributed to the creation of 

this publication, we do not provide a detailed bibliography. 

Moreover, the text is not scientific but plays only an 

educational role. The sources of citations are mentioned 

directly in the text.

To all those interested in the subject of the crusades 

to the Holy Land we recommend Steven Runciman’s 

fundamental work, “A  History of the Crusades,” first 

published by the University of Cambridge in 1951-54 (first 

Polish edition in 1987.) However, if, dear reader, you do 

not intend to plunge into a scholarly study that is difficult 

to read, you can reach for the classic novel “Krzyżowcy” 

(Crusaders) by Zofia Kossak-Szczucka, which presents 

the history of the crusades in a  readable and accessible 

manner.

Robert Galara
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