
Ta jem st ví a hří chy
ry tí řů tem plář ské ho řá du

Vo jen ské sí ly kři žác kých stá tů ne 

sta či ly ani k ochra ně pout ní ků, ani 

k dal ším vý bo jům. Myš len ka zří ze ní 

stá lé mi li ce, stá lé ho voj ska ne da la 

na se be če kat. A pro  to že se kři žác

ké stá ty zro di ly z vo jen ské ak ce řím

sko ka to lic ké círk ve, pro to že si no vé 

kra je podro bo va li ev rop ští ry tí ři na 

vý zvu a s bo žím po žeh ná ním pa pe

že a ve zna me ní kří že, i ta to no vá 

mi li ce, nej prve v Je ru za lém ském 

krá lov ství a pak v dal ších třech kři

žác kých stá tech, do sta la po do bu, 

jež to mu od po ví da la – zro dil se 

du chov ní vo jen ský ry tíř ský řád: řád 

tem plářů.
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I. 

SLO VO ÚVO DEM

Voj sko ry tí řů řá du tem plář ské ho ne bo li Chu dých ry tí řů Kris to vých a Ša la-

mou no va chrá mu by lo ve své do bě vý bor ně orga ni zo va ným, bo ha tým 

me zi ná rod ním ozbro je ným ex pe dič ním sbo rem, spo je ným ře ho lí a řá do vý-

mi sta tu ty. By li to mni ši a zá ro veň vo já ci, ide ál ní to spo je ní osob ní pod ří ze-

nos ti a po sluš nos ti círk vi s vo jen skou dis cip lí nou a vá leč nic kým umě ním, 

ja kým se ve stře do vě ku mo hl chlu bit má lo kdo. Bě hem dvou sto le tí své ho 

vze stu pu, slá vy a pá du, to jest bě hem 12. a 13. sto le tí, do sáh li na svou do bu 

zá vi dě ní hod né ho bo hat ství a ne ví da né vo jen ské mo ci. Na vr cho lu své slá vy 

moh li po sta vit až tří set ti sí co vé voj sko, si ce roz trou še né v ně ko li ka evrop-

ských ze mích a hlav ně na Střed ním vý cho dě, ale exis tu jí cí. Je jich ve li ce 

mo der ní ban kov ní čin nost jim při nes la ob rov ské fi nanč ní zis ky, je jich hra dy 

a stat ky pat ři ly k nej lé pe ve de ným a spra vo va ným.

Tem plá ři se zro di li z kří žo vých vá lek křes ťan ské Evro py pro ti mus lim-

ské mu svě tu v Ma lé Asii. Sta li se tam nej prve mi li cí, pak pra vi del ným voj-

skem křes ťan ských stá tů, vznik lých z kří žo vých ta že ní při vý chod ním 

po bře ží Stře do zem ní ho mo ře. Cí lem kří žo vých vá lek by lo osvo bo ze ní sva té-

ho hro bu v Je ru za lé mě z ru kou „ne vě ří cích“ a po slá ním tem plá řů by lo 

ochra ňo vat ta to sva tá mís ta a brá nit pout ní ky, pu tu jí cí ke sva té mu hro bu. 

By la to ale ta ké prv ní ko lo niál ní ta že ní stře do vě ku a tem plá ři slou ži li 
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k ochra ně ko lo ni ál ní ho pan ství Evro pa nů na do by tých úze mích. Když po 

po ráž ce v bit vě u Ak ko nu v ro ce 1291 by li křes ťan ští ko lo nis té vy tla če ni 

zpět do Evro py a křes ťan ské stá ty v Ma lé Asii pře sta ly exis to vat, pře nes li 

i tem plá ři své síd lo do Pa ří že. Sta la se z nich ve li ce sil ná evrop ská me zi ná-

rod ní a nad ná rod ní or ga ni za ce. Ne pod lé ha li pa nov ní kům, ný brž for mál ně 

je nom pa pe ži.

Do dnes ne ní jas né, zda mě li v po sled ních de se ti le tích své exis ten ce 

ně ja ký ji ný cíl než obra nu, re spek ti ve zno vu do by tí sva tých míst v Je ru za lé-

mě. Těž ko se lze smí řit s myš len kou, že ta to ob rov ská sí la, ta to dů my sl ně 

kon ci po va ná or ga ni za ce exis to va la jen vlast ní se tr vač nos tí, a to tím spí še, 

při jme me-li hy po té zu o tom, že ved le řá do vé hie rar chie tu by la ješ tě pa ra lel-

ní hie rar chie, po chá ze jí cí z čle nů vy so ké šlech ty v růz ných evrop ských 

ze mích, kte ří by li ja kou si ci vil ní zá lo hou vo jen ské ho řá du ry tí řů Tem plu. Ale 

to už se do stá vá me na pů du do ha dů a mys te rií, ji miž je his to rie tem plář ské-

ho řá du obe stře na bo ha tě.

Pád a roz drce ní řá du tem plá řů, kte ré se svý mi rád ci a práv ní ky při pra-

vil fran couz ský král Fi lip IV. Slič ný, za zně lo ve stře do vě ké spo leč nos ti ja ko 

úder hro mu. Spor o tem plá ře me zi fran couz ským krá lem a círk ví ka to lic-

kou byl už mno hý mi sou čas ní ky správ ně po cho pen ja ko mě ře ní sil, zkouš ka 

sí ly dvou feu dál ních moc nos tí, ale v očích ve řej nos ti to by la na dlou há lé ta 

sen za ce čís lo jed na. Ně ko li ka le tý pro ces s tem plá ři se stal ne díl nou sou čás-

tí bu do vá ní cen tra li zo va né ho feu dál ní ho stá tu ve Fran cii. Měl ovšem ná dech 

sen zač nos ti a už ten krát i ta jem nos ti. Byl se stra ny fran couz ské ho krá le 

a je ho li dí kon ci po ván ja ko pro ces s ka cí ři, na což po slé ze mu sel při stou pit, 

ač ne rad, i pa pež.

Soud s tem plá ři byl be ze spo ru nej roz sáh lej ším soud ním pro ce sem ve 

stře do vě ku. Ne do cho va lo se pří liš do ku men tů. Ale má me na štěs tí k dis po-

zi ci ale spoň ně kte ré, aby chom moh li po sou dit roz sah ob vi ně ní ry tí řů Tem-

plu i způ sob je jich ob ra ny, a ze jmé na po va hu je jich při zná ní. Jsou to pře de-

vším vý sle cho vé pro to ko ly pa pež ské vý sle cho vé ko mi se z let 1309 a 1310, 

kte ré by ly a jsou ulo že ny ve va ti kán ském ar chivu, od kud je dal v ro ce 1808 

pře vézt do Fran cie Na po le on. Když pak by ly v ro ce 1814 po pa říž ském mí ru 

vrá ce ny do Ří ma, mě li již Fran cou zo vé po ří ze ny je jich opi sy. Ve 40. lé tech 

mi nu lé ho sto le tí je ve dvou svaz cích a v ori gi nál ní stře do vě ké la ti ně vy dal 
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fran couz ský his to rik Mi che let. Jsou k dis po zi ci i v praž ské Ná rod ní kni hov-

ně v Kle men ti nu, kde jsem je mo hl stu do vat.

Na hlu bo ký Na po leo nův zá jem o tem plá ře jsem na ra zil při psa ní své 

kníž ky „Met ter nich kont ra Na po le on“. Za jí ma lo mě, proč vů bec Na po le on 

po ru čil své mu ge ne rá lu při ob sa ze ní Ří ma v ro ce 1808 vy zved nout z Va ti ká-

nu pou ze do ku men ty o tem plá řích.

Na po le on se obí ral myš len kou vy tvo ře ní fe de ra ce evrop ských stá tů, až 

si jed nou Evro pu pod ro bí. Po cho pil, že mě la-li by ta ko vá fe de ra ce být ří ze-

na z Pa ří že, to zna me ná jím, po tře bo val by k to mu ně ja kou in ter na cio nál ní 

or ga ni za ci, pů so bí cí ve všech těch stá tech evrop ské fe de ra ce, ale ma jí cí 

jas nou hie rar chic kou struk tu ru. Byl vo ják, a pro to ho nej dří ve na pad lo po u-

žít k rea li za ci své myš len ky ar má du. Když mu kdo si po vě děl o tem plá řích, 

nadchnul se před sta vou vy sta vět po dle mo de lu tem plář ské ho řá du me zi ná-

rod ní nad stát ní or ga ni za ci, vy tvo řit in ter na cio nál ní sí lu, or ga ni zo va nou na 

vo jen ském zá kla dě, ale prod ch nu tou zá ro veň jed nou ideou, to jest ideou 

Na po le no va snu o fe de rál ní Evro pě.

Ač ne jsem od bor ník na stře do vě ké dě ji ny, za čal jsem blí že stu do vat, na 

zá kla dě pub li ko va ných pra me nů a li te ra tu ry, kau zu tem plá řů, a pro to že 

jsem sám udě lal zku še nost po li tic ké ho věz ně, snad lé pe jsem po ro zu měl 

roz po lo že ní du cha i mys li těch to věz ně ných ry tí řů. Na psal jsem pak tu to 

kníž ku, v níž pro vá zím čte ná ře tě mi úse ky dě jin to ho to řá du, kte ré se mi 

zdá ly pro po cho pe ní je ho vzni ku, vze stu pu i pá du dů le ži té. Pa tr ně bu de 

snad né vy tknout mi, že jsem ně co vy ne chal, epi zo du po vý šil na vý znam ný 

fakt ne bo na pří klad ban kov ní čin nos ti tem plá řů vě no val ne úměr ný pro stor, 

ale ne psal jsem uce le né vě dec ké dí lo, spí še před klá dám svůj sub jek tiv ní 

po hled na ten to dra ma tic ký vý sek stře do vě kých dě jin. Mož ná, že mo je 

vy prá vě ní ně kdo na zve toul ka mi na příč dvou sto le tí a dvou kon ti nen tů, ale 

proč ne? Cí lem je je nom ří ci čte ná ři, kdo by li a jak skon či li tem plá ři.

Au tor
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II. 

VE ZNA ME NÍ KŘÍ ŽE A ME ČE 
ZRO DI LI SE TEM PLÁ ŘI

Tem plá ři by li pro duk tem kří žo vých vý prav a kří žo vé vý pra vy vtisk ly svou 

pe čeť dvě ma sta le tím, jež ná sle do va la od kon ce 11. sto le tí. By la to do ba 

ry zí ho stře do vě ku, kte rý je nám po všech strán kách vzdá le ný. Mo der ní člo-

věk spí še chá pe an ti ku, je mu bliž ší duch sta rých Ře ků a Ří ma nů, ane bo 

opět lé pe po ro zu mí 19. sto le tí, ale stře do věk? Co vše, chce me-li vnik nout 

do du cha i reá lií stře do vě ké spo leč nos ti, mu sí me za po me nout. Jsme ješ tě 

před pra hem vý sled ků vě dec ké ho myš le ní a zkou má ní ves mí ru. Ma te ria lis-

tic ká fi lo so fie sta rých Ře ků je při kry ta cír kev ní mi do gma ty, li dé vě ří v bo ha 

i ďáb la. Hřích a od puš tě ní jsou ved le bo je za pros tou ob ži vu nej čas těj ší 

ná pl ní lid ských myš le nek, ze mě ne ní ku la tá a hvěz dy jsou jen sví tid la, za vě-

še ná na ne bes ké bá ni. Pa nu je mí ně ní o bož ském pů vo du roz dě le ní svě ta na 

bo ha té a chu dé, jak to vy jad řu je ci tát, při pi so va ný sv. Augus ti no vi: „Bo ha tý 

a chu dák jsou dva pro ti kla dy, ale oba jsou nut ní. Bo ha tý je stvo řen pro chu-

dé ho a chu dý pro bo ha té ho“. Vě dou je zna lost bib le a vý klad cír kev ních 

dog mat a ob rov ským po kro kem už je uče ní sva té ho To má še Akvin ské ho 

(13. sto le tí), po ža du jí cí ho pod ří ze ní ro zu mu ví ře. Ly ric kým ztvár ně ním ví ry 

v pek lo a očis tec je Dan to va (1265–1329) „Bož ská ko me die“. Zá klad ní ideo-

lo gií stře do vě ké spo leč nos ti by lo ná bo žen ství a veš ke ré stře do vě ké uče ní 
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pro pa go va lo a po tvr zo va lo roz dě le ní spo leč nos ti na „tro jí lid“, přes ně po dle 

ok říd le né ho teh dy rče ní a pra vid la „tu ora, tu pro te ge, tu que la bo ra“ (ty se 

mod li, ty ochra ňuj a ty pra cuj). Je cel kem jed no, jest li to to roz dě le ní vy vo-

zo va lo ofi ci ál ní uče ní z bo ží ho před ur če ní či ustou pi lo tvr ze ní, že li dé si by li 

pů vod ně rov ni a je nom špat nost lid ská vy vo la la po tře bu usta no ve ní pá nů. 

Tak či onak ná bo žen ství utvr zo va lo hierar chič nost lid ské spo leč nos ti, po dí-

le lo se na ní a by lo je jím hlav ním stráž cem.

Je těž ké krát ce vy lí čit ob raz té do by, ale mu sí me se o to po ku sit, má me-

-li po cho pit, z če ho vze šla myš len ka kří žo vých vý prav a vznik lo pod lo ží pro 

usta ve ní ry tí řů tem plář ské ho řá du. Ne vý ho dou na šich sou čas ní ků bý vá, že 

v do bě tak vzdá le né ma jí ten den ci po su zo vat sta le tí ja ko dnes de se ti le tí, 

i když za se po prav dě ře če no udá los ti se teh dy po hy bo va ly mno hem po ma-

le ji než dnes a vý voj du cha i prá ce od po ví dal to mu, že kni hy se ješ tě opi so-

va ly a rych lost spo je ní se mě ři la rych los tí ko ně ná so be nou vzdá le nos tí.

V 11. sto le tí se již pev ně usa zo va la v Evro pě len ní (feu dál ní) sou sta va, 

sys tém lén a ochra ny, vy ža do va ný zdo la na ho ru, ale i vnu co va ný sho ra 

do lů. Pře trvá va ly však stá le „sou kro mé vál ky“ me zi feudá ly, feu dá lů s krá-

lov skou mo cí, se sí lí cí mi měs ty, ale i círk ve se svět skou mo cí a na opak. 

Ev ro pa se kon so li do va la do ur či té mí ry i ná rod nost ně a bě hem dvou sto le tí 

exis ten ce tem plá řů do spě la až ke vzni ku prv ních cen tra li zo va ných stá tů. 

Bě hem té do by mu se li pa nov ní ci svá dět tvr dé bo je s vlast ní šlech tou, aby ji 

pod ří di li cent rál ní mo ci, ale i s círk ví. Cír kev řím sko ka to lic ká, kte rá roz ší ři la 

svou cír kev ní sprá vu na zá pad ní a střed ní Evro pu, si přis vo jo va la nej vyš ší 

roz ho do vá ní o všem, pře de vším však o jme no vá ní krá lů a cí sa řů, ja kož i nej-

vyš ších hod no stá řů cír kev ních v jed not li vých ze mích.

Boj o in ves ti tu ru, tj. o to, kdo bu de jme no vat bis ku py, ar ci bis ku py a opa-

ty, se tá hl s růz ný mi pe ri pe tie mi po ce lá ta dvě sto le tí, kte rá nás tu za jí ma jí. 

Zdán li vě to byl boj ne rov ný, vždyť krá lo vé mě li moc vý kon nou, mě li své 

vo já ky, za tím co pa pež bo jo val jen slo vem, vý no sem, tzv. bul lou, in tri kou či 

di plo ma cií. Ale pa pež bo jo val pře de vším tou nej mo der něj ší zbra ní, ja kou 

v do bě ne vě do mos ti li du měl v ru ce – klat bou. Ne boť uva lil-li klat bu na 

pa nov ní ka a je ho ze mi, pře sta li tam kně ží slou žit mše, po cho vá vat i po dá-

vat svá tost oltář ní, od pouš tět hří chy a mod lit se za spa se ní du še. Ne klid 

a vře ní me zi li dem, ba ote vře ný od por vů či pa nov ní ko vi, kte rý tu to klat bu 
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za vi nil, žád ný z krá lů a šlech ti ců ne bral na leh kou vá hu. Člo věk vě řil v ďáb la 

stej ně ja ko v bo ha a vět ši nou ne měl po chyb o tom, že je nom círk vi je dá na 

ona zvlášt ní moc, kte rá hří chy ži vo ta svět ské ho smy je, vy mů že od puš tě ní 

a za jis tí bla že ný ži vot po smrt ný. Ne uči ní-li tak, člo vě ka če ká stras tip lná kal-

vá rie pl ná muk…

By lo by jis tě za jí ma vé pro bí rat se po div nou a bar vi tou his to rií pa pež ství, 

kte ré se prá vě v do bě roz ko lu s vý chod ní círk ví v po lo vi ně 11. sto le tí za ča lo 

zve dat z ma ras mu a úpad ku před chá ze jí cích dvou sto le tí. Na jde me na 

pa pež ském stol ci mu že, či spí še star ce roz váž né, kte ří vlád li dip lo ma tic-

kým umě ním, ale vět ši nou tam by ly v těch do bách fi gu ry, do sa ze né moc ný-

mi ital ský mi ro di na mi, kte ré tak mno ho krát v dě ji nách za sáh ly do cír kev ní 

po li ti ky. La te rán ský pa lác v Ří mě, kde až do ro ku 1309 by lo síd lo pa pe žů, 

byl ne jen mís tem cír kev ních sně mů a teo lo gic kých roz prav, ale i vražd a int-

rik. Te pr ve mnich z kláš te ra v Clu ny ve fran couz ském Bur gun dsku Hil deb-

rand, zná mý po zdě ji ja ko pa pež Ře hoř VII. (1073–1085), do sáhl to ho, že 

ob sa zo vá ní pa pež ské ho stol ce do sta lo ur či tá pra vid la. Pa pe že na příš tě vo li-

li kar di ná lo vé, z vo leb by li vy lou če ni svět ští pa nov ní ci a feu dá lo vé (i když si, 

sa mo zřej mě, svůj vliv udr že li), kar di ná ly jme nu je pa pež a cír kev za mít la 

prá vo svět ských pa nov ní ků in ves ti tur, tj. jme no vat bis ku py a opa ty do funk-

cí. A aby se cír kev ní ma je tek ned ro bil dě dic kým prá vem, cír kev po tvr di la 

zá kaz sňat ků du cho ven stva, zná mý ce li bát.

Ve dru hé po lo vi ně 11. sto le tí by ly po mě ry v Evro pě roz há ra né bez ja ké-

ho ko liv ná zna ku bu dou cí sta bi li ty, dá-li se vů bec v po li tic kých dě ji nách mlu-

vit o sta bi li tě. Spo rů a sou kro mých vá lek by lo víc než dnů kli du, ná si lí se 

oplá ce lo ná si lím a zbě do va ný lid byl vta ho ván do pod dan ství ne jen me čem 

a knu tou, ale i pří sli bem po smrt né ho bla ha, slo vem bo žím, kte rým se hlá sa-

la po sluš nost vrch nos ti svět ské i cír kev ní. Je za jí ma vé, jak dog ma tic ká ideo-

lo gie, ja kou ná bo žen ství be ze spo ru by lo, do ved la vlád nout sli bem od puš tě-

ní i hroz bou tres tu. Čím ne vě do měj ší lid, tím sná ze to mu pod lé hal.

Když se ob je vi la myš len ka kří žo vých vý prav, do sta la cír kev křes ťan ská 

do ru ky ná stroj, jak do čas ně od stra nit ma lé vál ky a vel ké spo ry me zi svět-

ský mi kní ža ty, jak po zved nout ná bo žen ské nad še ní da vu a jak, když už 

ne umě la dát li dem cíl kon struk tiv ní, sjed no ti la je na čas při úko lu de struk-

tiv ním. Boj pro ti ne vě ří cím, kte ří znes vě cu jí sva tý hrob v Pa les ti ně, byl 
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vy hlá šen za sva tou vál ku. By lo to v do bě, kdy sel džuč tí Tur ci, ob rá ce ní na 

is lám, se zbra ní v ru ce za pla vi li ce lý Blíz ký a Střed ní vý chod.

Tur ci, síd lí cí pů vod ně ve stře do asij ských ste pích a na se ve ro vý chod od 

ří še bag dad ské ho cha lí fa, by li ob rá ce ni na is lám, ale ja ko vět ši na kon ver ti tů 

pro pad li no vé ví ře da le ko fa na tič tě ji než vzdě la ný svět Ara bů a Per ša nů již-

ně od je jich sí del, a ja ko vět ši na fa na ti ků si svou ví ru zjed no du ši li na pros té 

zá ka zy a pří ka zy bez zby teč ných otá zek, po chyb a fi lo so fo vá ní. Nej fa na tič-

těj ší me zi tě mi to kme ny by li sel džuč tí Tur ci a ti to Sel džu ko vé, když si me zi 

lé ty 1040–1055 pod ro bi li Írán, vtrh li po té do Sý rie (Me zo po tá mie), ovlád li 

ří ši cha li fá tu Fá ti mov ců, a i když uzna li cha lí fa za své ho pa nov ní ka, uči ni li 

z ně ho svou lout ku. By li bo jov ní, by li fa na tič tí a spo je ní obou těch to vlast-

nos tí ne při ná ší dob ré vý sled ky. Při svém ta že ní do by li za kav kaz ské ze mě. 

Pod ro bi li si nej prve Ar mé nii, vzdě la nou a pro spe ru jí cí Ar mé nii, kte rá již od 

4. sto le tí n.l. mě la svůj spi sov ný ja zyk, své pís mo, jímž si ar mén ští vzdě lan-

ci po ři zo va li pře kla dy ne jen řec kých fi lo so fů, Aris to te la, ale v 6. sto le tí již 

zna li i Euk li do vu geo met rii, a pak ob rá ti li svou bo jov nost pro ti zbyt kům 

by zant ské mo ci v Ma lé Asii. Ro ku 1071 po ra zi li by zant ské voj sko ve straš li-

vé bit vě u Man tzi ker tu, smet li by zant ské pan ství té měř v ce lé Ma lé Asii 

a br zy sta nu li po do by tí ni káj ské pev nos ti (Ni ká ja) na pro ti Ca řih ra du. Při-

tom Byzanc již ved la těž ké bo je s di vo ký mi Pe če ně hy a s hor da mi od váž-

ných Nor ma nů ze Si cí lie, me zi ni miž vy ni kal je den z je jich vůd ců – Bo he-

mund z Ta ren ta.

Ne u ply nu lo ješ tě ani čtvrt sto le tí od vel ké ho roz ko lu křes ťan ské círk ve 

na řec ko ka to lic kou a řím sko ka to lic kou, la tin skou, od do by vel kých teo lo gic-

kých spo rů, jež ve zpro fa no va né for mě roz jit řo va ly my sl i mé ně vzdě la ných 

či ne vzdě la ných vě ří cích. A tu v té bez na děj né chví li, tvá ří v tvář tu rec ké mu 

ne bez pe čí (sto jí za to při po me nout, že ti to Tur ci ved li té měř vy hla zo va cí 

vál ky), by zant ský cí sař Mi cha el VII. a po něm je ho ná stup ce Ale xius Kom-

ne nus, se ob rá ti li ně ko li krát s pros bou o po moc – k řím ské mu pa pe ži. Ni ko-

li ke svět ským pa nov ní kům, ný brž k hlav ní mu ideo vé mu pro tiv ní ku. By lo to 

ješ tě za ži vo ta pa pe že Ře ho ře VII. a po něm za Ur ba na II. Pro zá pad ní svět 

to ovšem zna me na lo po moc ne jen Ca řih ra du, ale v pod sta tě boj pro ti ří ši 

Sel džu ků, kte ří v sedm de sá tých le tech 11. sto le tí do kon či li ob sa ze ní ce lé 

Sý rie, Li ba no nu a Pa les ti ny. Údaj ný hrob Je ží še Kris ta v Je ru za lé mě byl 
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v ru kách ne vě ří cích, re spek ti ve kon ku renč ní ho is lá mu, ať to by li Sel džu ko-

vé ne bo po tom v de va de sá tých le tech 11. sto le tí opět Egypt, dy nas tie Fá ti-

mov ců, kte rý na Sel džu cích do byl zpět po břež ní pás Sý rie a Je ru za lém. 

Mi mo cho dem, ty hle vál ky v islám ském svě tě os la bo va ly sou pe ří cí stra ny 

a zpo čát ku usnad ni ly kři žá kům je jich ro li.

Pa pež Ře hoř VII. byl jed ním z těch pa pe žů, kte ří do ved li roz hod ně jed-

nat ve pro spěch círk ve. Když do stal prv ní po sel ství od by zant ské ho cí sa ře 

s žá dos tí o po moc, oka mži tě vi děl mož nos ti, ja ké by ta ko vý zá sah pro la tin-

skou cír kev při ne sl, jen že byl pří liš vy čer pán zá pa sem o in ves ti tu ru s ně mec-

kým cí sa řem Jind ři chem IV. Měl však ne mé ně schop né ho ná stup ce v Ur ba-

nu II. (1085–1099). Když při šla dal ší žá dost o po moc od Ale xia Kom ne na 

z Ca řih ra du, ten to pa pež po jal ce lou věc zce la po li tic ky.

Z hle dis ka cír kev ních zá le ži tos tí se tu na ský ta la pří le ži tost zís kat svr cho-

va nou moc nad řec ko ka to lic kou od no ží křes ťan ství, ne boť v La te rán ském 

pa lá ci v Ří mě ne pře sta li hle dět na stát ní ná bo žen ství v By zan ci ja ko na řec-

ké roz kol ní ky.

Z hle dis ka zá le ži tos tí svět ských zna me nal spo leč ný boj pro ti ne vě ří cím 

a za osvo bo ze ní bo ží ho hro bu sig nál k pře ru še ní té ne ko neč né řa dy ma lých 

sou kro mých vá lek, kte ré ne ustá le des ta bi li zo va ly po mě ry v Evro pě, 

a k sjed no ce ní úsi lí pod ve de ním círk ve a za cí le pa pež ské po li ti ky. Pa pež 

mi mo ji né za hlé dl i mož nost, jak usměr nit tu ob rov skou bo jov nost pok řes-

ťan ště lých se ver ních ná ro dů ger mán ských a nor man ský ch.

Z hle dis ka vlast ní po li ti ky v tom vi děl pří le ži tost, jak po sí lit opět vliv 

a dů stoj nost pa pež ské ho stol ce, otře se nou zku še nos tí mi nu lých de se ti le tí, 

a jak dát niž ší mu du cho ven stvu ja ký si akč ní pro gram, pod lo že ný mo rál ní 

ideou.

A pro to že byl mu žem či nu, ne vá hal. Svo lal na rych lo do Piacen zy v Itá lii 

cír kev ní sněm (v břez nu 1095), kde by zant ští vy slan ci vy lo ži li si tu a ci a od po-

vě dě li na do ta zy, v lis to pa du té hož ro ku no vý vel ký sněm do Cler mon tu ve 

Fran cii, a tam by lo roz hod nu to. Ve ške rý cír kev ní apa rát byl za po jen do pří-

pra vy vel ké ho ta že ní pro ti is lá mu, pro ti mus li mům, pro ti ří ši sel džuc ké. 

Všech ny spo ry, všech ny vál ky me zi křes ťa ny nechť pře sta nou, do kud ne bu-

de sva tý hrob osvo bo zen, křes ťan stvo nechť se spo jí a při chys tá vel ké ta že-

ní pod zna me ním kří že, kří žo vou vý pra vu na obra nu sva té ze mě – v tom to 
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smys lu se roz je la cír kev ní pro pa gan da na pl né obrát ky. Cíl byl dán mno hem 

šir ší než je nom po moc ohro že né mu Ca řih ra du.

Ať už by ly po li tic ké a mo cen ské úva hy pa pe že Ur ba na II. ja ké ko liv, 

do ká zal tím, že za há jil tak roz sáh lou ak ci, veš ke rou cír kev ní or ga ni za ci akti-

vi zo vat ta ko vým způ so bem, že na jed nou po sta le tích zmat ků, spo rů, roz-

dro be nos ti ná rod nost ní, zá jmo vé, pře su nu ce lých ná ro dů a zá ro veň do dr žo-

vá ní zá klad ních ry sů lén ní sou sta vy, feu da lis mu, sto jí tu cent rál ní 

a cen tra li zo va ná or ga ni za ce cír kev ní, schop ná roz sáh lé ak ce. Na prv ních 

kří žo vých vý pra vách si cír kev ově řo va la schop nost spo jit chu dá ka i pá na 

v jed nom ma so vém hnu tí, to jest obe lstít chu dá ka ve pro spěch pá na, a sku-

teč ně se jí to da ři lo. Pře kva pu jí cí by lo, ovšem jen na prv ní po hled, že nad-

še ní, ale i chti vost táh nout na Střed ní vý chod, za chvá ti la do slo va lid obec ný. 

Ví ra ná bo žen ská pro ží va la své čer ván ky, by la ješ tě hlu bo ká a na iv ní, i straš-

ná a kru tá v pří mo ča ros ti od sou ze ní těch z má la, kte ří se jí vy my ka li. By lo 

to 11. sto le tí ná bo žen ské ho nad še ní, tak ji né ve srov ná ní s 13. sto le tím 

14

Ta jem st ví a hří chy ry tí řů tem plář ské ho řá du

Papež Urban II. na koncilu ve francouzském Clermont,
kde vyzval křesťany ke křížovému tažení.



ná bo žen ské skep se, vy stříz li vě ní a pro ná sle do vá ní ka cí řů. Cír kev mě la své 

or ga ni zá to ry i tá bo ro vé řeč ní ky. De sít ky a stov ky kně ží by li za chvá ce ni pra-

vým za ní ce ním pro no vou sva tou vál ku, tu by la čin nost ji ná, než kaž do den-

ní fád ní mše. Vy ni kl a do his to rie se za psal je den z nich, chu dý pou stev ník, 

kte rý se dl na os la a pro jíž děl Evro pou, všu de hlá sa je „kříž“, vyp rá vě je pří-

bě hy (pa tr ně vy myš le né) o své pou ti do Je ru za lé ma, o kru tos tech Sel džu ků 

na křes ťa nech, o zni če ní sva té ho hro bu. Ten mnich se zval Pe tr Amien ský 

ne bo ta ké Pou stev ník, cho dil bos, roz trhán po Fran cii a Ně mec ku a všu de 

se ne chá val strh nout vlast ní vý mluv nos tí. Ko lik zla už v dě ji nách na tro pi li 

ti hle orá to ři, ale co je to za fe no mén, že se jim da ři lo uhra nout dav, od sta-

ro vě ku až po do bu nej no věj ší?

Pa pež Urban II. udě lal pro svou po li ti ku vý hod ný krok vý hod ným smě-

rem. Řek li jsme, že sou hrn udá los tí k to mu vy bí zel. I pod mín ky by ly pří zni-

vé. V teh dej ší fá zi vý vo je stře do vě ké spo leč nos ti by la v růz ných je jích vrst-

vách skry ta tou ha pře kro čit rá mec da ných pod mí nek, ja ko by tu do zrá va la 

skry tá vá šeň do bro dru ha, zla to ko pa, jít za se ně kam ji nam a zku sit, zda tam 

štěs tí ne po kve te. V 11. sto le tí je v Evro pě, te dy v je jí zá pad ní čás ti, pů da 

v pod sta tě již roz dě le na me zi svět skou a cír kev ní vrch nost. Ale tak ja ko cír-

kev za vá dí ce li bát kně ží, aby neoh ro zi la svůj ma je tek dě dic kým prá vem, tak 

i pře mě na do ži vot ní ho be ne fi cia z pů dy, z ma jet ku, v dě dič né lé no při ved la 

svět ská kní ža ta a pa nov ní ky k to mu, že za ved li pev ný řád v otáz kách dě dic-

tví. Vznik lo prá vo pr vo ro ze né ho sy na (prá vo star ší ho – ma jo rát), kte rý dě dí 

ma je tek ce lý, za tím co je ho brat ři do slo va ztrá ce jí pů du pod no ha ma. Na jed-

nou tu vzni ká po čet ná sku pi na ry tí řů bez pů dy, bez lé na, kte ří jsou na bi ti 

tou hou ně kde ně co do být, urvat, či ale spoň ukrást. A tu se před ni mi ote ví-

rá bá ječ ný svět, ne boť ten to arab ský Střed ní vý chod byl sku teč ně svě tem 

bo hat ším kul tur ně i stat ky vez dej ší mi.

Ale ani pros tí li dé ne by li zce la bez zá jmu o to to vel ké do bro druž ství. 

Chu dák vždy cky uvě ří, že ně kde na ně ho če ká ráj, a po kud ho neh na lo 

vě do mí křes ťan ské po vin nos ti, vi di na da le ké ho bo hat ství, ze kte ré ho si 

mož ná urve kus i pro se be, ho pře svěd či la. Vždyť mno zí pout ní ci, kte ří se 

vrá ti li zdrá vi z pu to vá ní k bo ží mu hro bu do Je ru za lé ma, či kup ci, kte ří 

ob cho do va li se ze mě mi před ní Asie, vy pra vo va li tak pře svěd či vě o nád he ře 

by zan tských chrá mů, o nád he ře pa lá ců pa les tin ských bo há čů…
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Ko neč ně i vel ká ob chod ní stře dis ka té do by, ja ko by la ital ská pří stav ní 

měs ta Ja nov a Be nát ky, mě la zá jem a pod po ro va la kři žác ká ta že ní, ne boť 

ta moh la zlik vi do vat je jich by zant ské a arab ské ob chod ní kon ku ren ty a ote-

vřít opět ob chod přes Egypt, kde jim v tom ne ro zum ní Fá ti mov ci brá ni li. 

Ja nov ští a be nát ští kup ci by tak ovlád li ob chod s arab ským svě tem, kte rý 

ostat ně ne ustá val, jak ko li se stří da li vlád ci a do by va te lé. Sý rie a Pa les ti na 

za zna me na ly v 10. a 11. sto le tí prud ký hos po dář ský vze stup a vě ru by lo co 

od tud do Evro py do vá žet. Pše ni ce, ba vl na, vin ná ré va, oli vy, fí ky, jab lo ně, 

dat le, bo bo vé rost li ny, ze le ni na, to mu vše mu se pod tam ním slun cem da ři-

lo. I cit ró ny, ba ná ny, cuk ro vá třti na a in di go by ly v Evro pě žá dá ny. Do vá žel 

se od tam tud oli vo vý olej, hed vá bí, ře mesl nic ké vý rob ky. Z Da maš ku, jenž 

le žel v úrod ném Ghút ském údo lí, zva ném arab ský mi ze mě pis ci jed ním 

z di vů svě ta, se vy vá žel oli vo vý olej, hed vá bí a ba vl ně né lát ky, bro kát, 

mě dě né ná do bí i pa pír, z Ha le bu ješ tě po taš a okr. Z Je ru za lé ma, teh dy 

té měř čty ři ce ti ti sí co vé ho měs ta, sýr, ba vl na, ro zin ky, zr cad la, lam py, jeh ly. 

Co jmé no měs ta, to po jem, to v evrop ském člo vě ku vy vo lá va lo před sta vu, 

ostat ně opráv ně nou, bo hat ství.

Syr ské přís ta vy Tri po lis, Bej rút, Si do, Ty ros, Ak kon, Kaisa reia, As ka lon, 

Gha za ob cho do va ly s Egyp tem, s By zan cí, se ver ní Afri kou, Si ci lií, Itá lií 

a od tud šlo je jich zbo ží tře ba až do Čech. Bar vi ly se tu lát ky, vy rá bě ly vý rob-

ky ze skla, mýd lo. By ly tam roz sáh lé lo dě ni ce, ale kvetl tam teh dy ješ tě 

roz ší ře ný ob chod s otro ky.

Ne ní di vu, že pa pež ská po li ti ka zís ká ní, to jest do by tí to ho to svě ta 

po hád ko vé ho bo hat ství nadchla a za pá li la da vy. Když Urban II. vy hlá sil na 

cír kev ním kon ci lu v Cler mon tu v již ní Fran cii na pod zim ro ku 1095, že by la 

za há je na kří žo vá vý pra va do „sva té ze mě“, pro mlu vil i k roz ní ce né mu 

da vu, kte rý se shro máž dil za měst ský mi hrad ba mi. By la to ve li ce de ma go-

gic ká řeč, ale lé pe než pa pe žo vý mi slo vy by chom ne do ká za li cha rak te ri zo-

vat pra vý smy sl kří žo vých vý prav – od vrá tit ne spo ko je nost chu dých a nap-

řít je jich ak ti vi tu ji ným smě rem, smí řit všech ny, ne boť všich ni jsou 

„bo jov ní ci Kris to vi“, dát ne spo ko jen cům no vý cíl, no vý smy sl je jich ko ná ní. 

Ře kl: „Pů da, na kte ré ži je te, se sta la pro vás všech ny pří liš těs nou. Neop lý-

vá bo hat stvím a sot va ský tá chléb těm, kdo ji ob dě lá va jí. Z to ho pak vy plý-

vá, že se na vzá jem kouše te a je den pro ti dru hé mu bo ju je te… Ny ní však 
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mů že skon čit va še ne ná vist, usta ne ne přá tel ství a usnou roz bro je. Vy dej te 

se na ces tu k Sva té mu hro bu, vyp ros tě te onu zem z ru kou bez bož né ho li du 

a pod rob te ji so bě… Kdo je zde ne šťast ný a chu dý, ten se tam sta ne bo ha-

tým.“

Už teh dy, tam za hrad ba mi Cler mon tu, dav kři čel „bůh to mu chce“, 

za čal se or ga ni zo vat a na svůj šat na ší va li ti to no ví bo jov ní ci čer ve ný kříž, 

po div ný to znak křes ťan ské lás ky, utr pe ní, a snad kr ve? Br zy se to to no vě 

vzni ka jí cí voj sko zva lo kři žá ky.

Cír kev oplý va la sli by pro všech ny, kdo se vý pra vy zú čast ní: sli bo va la 

od dá le ní pla ce ní dlu hů, ochra nu ro din a ma jet ku, od puš tě ní hří chů, ale ta ké 

bra la ma je tek do úscho vy (ko lik ma jet ní ků se z vý pra vy ne vrá ti lo?) ane bo si 

ta ké ma je tek kři žá ka da la od ká zat.

V Evro pě se na jed nou zro di lo pře kva pu jí cí hnu tí, ne boť mno ho by lo 

těch, kdož se v prv ních chví lích hlá si li z upřím né ho pře svěd če ní. Pře kva pu-

jí cí pro to, že se ješ tě ne dáv no roz dro be ná a znes vá ře ná Ev ro pa do ved la 

nad chnout pro spo leč nou myš len ku.

Nic mé ně prá vě to pr vot ní nej spon tán něj ší hnu tí li du jít bo jo vat do sva té 

ze mě by lo tím nej tra gič těj ším. Zprá vy o vel kém po cho du za sva tým cí lem 

se rych le ší ři ly Evro pou, růz ně zko mo le né a pře kru co va né. Kně ží z ka za te-

len i li dé na tržiš tích de ba to va li o té vel ké po vin nos ti, kte rou pa pež vy hlá sil 

pro vě ří cí. Ce lé kra je zá pad ní a střed ní Evro py by ly zmu če ny vel kým 

mo rem z let 1094–1095, jenž ten krát zpus to šil i čes kou ze mi a vy hnal ti sí ce 

li dí z do mo vů. Utí ka li i li dé z feu dál ních pan ství, tam, kde vy ko řis ťo vá ní by lo 

zvlášť kru té. Ti všich ni na jed nou spa třo va li cíl, je jich ži vot mo hl do stat no vý 

směr. A tak ná bo žen ská ví ra, ale i strach z epi de mií i tou ha unik nout hla du 

a vy ko řis ťo vá ní se hnal chu di nu do hou fů, kte ré se pro hlá si ly kři žác kým voj-

skem. Ty to da vy li dí, hlav ně ze střed ní a se ver ní Fran cie a z Ně mec ka, se 

bez ja ké ko liv or ga ni za ce, špat ně vyz bro je ny, da ly na ja ře 1096 na po chod 

vzhů ru po dél Rý na a pak po dél to ku Du na je do sva té ze mě. By li tu rol ní ci 

s po vo zy, ko li krát s ce lý mi ro di na mi, a me zi ni mi spous ta těch, kte ří se 

vždy cky při dá va jí, pod vod ní ků, uprch lých zlo dě jů, pří živ ní ků a vi zio ná řů. 

Ja ko po sed lí zla to ko po vé se va li li tam, kde če ka li bo ha tá lo žis ka a ani ne vě-

dě li, kde vlast ně je jich cíl le ží. Před kaž dým vět ším měs tem se pta li, ne ní-li 

to Je ru za lém. Když prv ní dva od dí ly do ra zi ly do Uher, by ly již vy čer pá ny.
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Od tud se ti to ubo zí li dé chtě li dát na jih smě rem k Ca řih ra du, ale mě li 

hlad, pe ní ze ne by ly, zá so by do šly, a tak lou pi li, krad li, žeb ra li. Ale i za bí je li, 

ne boť se tká ní s míst ní mi lid mi, kte ří mlu vi li ji ným ja zy kem, je ved lo k pře-

svěd če ní, že už na ra zi li na ne vě ří cí. Ma ďa ři ty to prv ní bo jov ní ky za sva tou 

zem ne mi lo srd ně za bí je li. Dal ší vel ký houf obec né ho li du, kte rý se shro-

máž dil v Po rý ní, za čal svou ná bo žen skou pouť ob rov ským po gro mem na 

Ži dy, ale sa mi pak by li opět v Uhrách po bi ti. Jen una ve ný zá stup pod ve de-

ním Pet ra Pou stev ní ka, Něm ců a Fran ků, do ra zil k ob rov ské mu zdě še ní 

by zant ské ho cí sa ře Ale xia Kom ne na k Ca řih ra du. Prv ní vstou pil do měs ta 

Pe tr. By lo 30. čer ven ce 1096. Cí sař na ří dil, aby jim by la dá na po tra va, ale 

oni ni či li a za pa lo va li pa lá ce v měs tě, str há va li olo vo, z ně hož by ly udě lá ny 

stře chy kos te lů a pro dá va li je Ře kům, lou pi li a za bí je li. Ta ko vou po moc si 

Ale xius ne přál. Pro to je rych le dal pře pra vit na lo dích přes Bos por do Ma lé 

Asie, kde by li ti to špat ně vy zbro je ní a ne vy cvi če ní ne šťast ní ci hned v prv-

ních bo jích po bi ti Sel džu ky. Pe tr Amien ský po vzo ru všech vel kých de ma-

go gů ute kl a skryl se v Ca řih ra du. Ce lé to vel ké do bro druž ství kři žác kých 

vá lek za ča lo ne slav ně.

Ale to už se orga ni zo va la ji ná vý pra va, ten to krát dob ře vy zbro je ných 

ry tí řů. V srp nu 1096 se vy da lo na po chod ně ko lik sku pin po ně ko li ka tra-

sách, kte ré se zja ra nás le du jí cho ro ku spo ji ly pod Ca ři hra dem v té měř čty-

ři ce ti ti sí co vé voj sko. By li to pře de vším nor man ští ry tí ři z Nor man die, ve de-

ní vé vo dou Ro ber tem Nor man dským, kte ří táh li sta rou ces tou přes Řím. 

Z Lot rin ska vy rá že la ar má da pod ve le ním vé vo dy Go def roye z Bouil lo nu, 

z Flan der ve dl voj sko Ro bert, hra bě Flan der ský, z již ní Fran cie vy ra zil houf 

pod ve le ním hra bě te Raymon da ze St. Gil les ne bo ta ké Toulous ké ho zva né-

ho, v němž ve lel i pa pež ský le gát bis kup z Puy, jme no va ný k vojs ku pa pe-

žem Ur ba nem II. Z již ní Itá lie se přep la vi li ry tí ři, vět ši nou nor man ské ho 

pů vo du, ve de ní Bo he mun dem Ta ren tským, z Brin di si a ko lem Och ri du táh-

li k Ca řih ra du. Ne bu de me se zdr žo vat po pi sem je jich cest.

Mů že me si dob ře před sta vit roz po ru plné po ci ty by zant ské ho cí sa ře Ale-

xia Kom ne na, když se za hrad ba mi Ca řih ra du shro maž ďo va lo tak vel ké 

voj sko, zvláš tě když me zi kři žá ky byl i Bo he mund Ta ren tský, zva ný Ví těz ný, 

jenž ve lel ve vý pra vě ital ských Nor ma nů pro ti By zan ci v le tech 1081–1084, 

po rá žel by zant ské ar má dy a ob sa dil So luň i s oko lím. Cí sař se po ku sil ob rá-
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Ta jem st ví a hří chy ry tí řů tem plář ské ho řá du


