Zánik templářského řádu

Templářský řád, který byl založen roku 1119 v Jeruzalémě na dvoře krále Balduina II., se úspěšně rozrůstal bezmála 200 let, během nichž se stal jedním z nejvýznamnějších politických činitelů v Evropě. Předmětem referátu však není jeho růst a kvality, nýbrž jeho zánik.
Vše začalo v červnu 1305, kdy byl zvolen na Petrův stolec Bertrand de Goth, jako Klement V. Tento politicky slabý papež byl pod silným vlivem francouzského krále Filipa IV. Sličného, což se později mnohokrát ukázalo právě především v procesu s templáři.
Roku 1306 byli velmistr řádu templářů, Jacques de Molay a velmistr johanitů, Fulko de Villaret, pozváni do Poitiers k papeži Klementovi, s nímž měli projednat otázku sloučení obou řádů, která získávala stále více příznivců. Schůzka se však z několika důvodů uskutečnila až v srpnu 1307. Při jednání se Jacques de Molay papeži zmínil o jistých obviněních, vznesených proti templářům a požádal ho, aby dal tato obvinění prošetřit.
Toto byl impuls pro francouzského krále Filipa , který byl velkým zastáncem myšlenky na sloučení obou rytířských řádů, ovšem s tím, že po sloučení by se stal hlavou nového řádu on sám a pochopitelně by spravoval veškerý majetek bohatých řádů.
 Na základě obvinění templářů z homosexuality, kacířství a sodomie se král účelově rozhodl templářský řád zničit a zmocnit se jeho majetku, čímž by si značně vylepšil svou finanční  situaci. Sám totiž templářům dlužil nemalou částku - půjčka na věno dcery Isabelly byla jen zlomkem závazku - a jeho soukromé vojenské aktivity silně ztenčovaly Filipovo konto.
Jacques de Molay, nepochybně spokojen s tím, že obvinění budou vyšetřena, odcestoval z Poitiers do Paříže, k Filipovu dvoru, kde se zúčastnil pohřbu Filipovy švagrové. To se stalo 12. října 1307.
Mezitím papež Klement zahájil vyšetřování v záležitosti obvinění vznesených proti řádu, aniž by tušil, co se za jeho zády chystá. V noci z 12. na 13. října 1307 proběhlo přísně utajované zatýkání  templářů po celém území spadajícím do Filipovy pravomoci. Mezi zatčenými byl i velmistr Jacques de Molay, který se ještě den před tím těšil Filipově pohostinnosti. Během jediné noci bylo po Francii pozatýkáno na 15 000 rytířů, zbrojnošů, kaplanů a dalších členů řádu. Jen velice malému množství templářů se podařilo prchnout za hranice, např. do Skotska.
Přípravou celého plánu na uvěznění templářů byl pověřen Guillaume de Nogaret, který už měl zkušenosti z podobných akcí, především pak s vystěhováním Židů z Francie, jejichž majetek byl pochopitelně zabaven králem nebo s únosem papeže Bonifáce VIII., předchůdcem Klementovým.
Když se papež dozvěděl o zatčení templářů, vzplanul vzteky a poslal Filipovi strohé pokárání, jelikož zatýkání proběhlo bez jeho vědomí a souhlasu, což považoval za velkou urážku. Templáři totiž spadali výhradně pod papežovu pravomoc a čin krále Filipa byl nezákonný.
22. listopadu 1307 vydal papež Klement bulu „Pastoralis Preeminentae“, kterou rozeslal všem  evropským panovníkům a vyzýval je tím k pozatýkání všech templářů na jejich území a podržení řádového majetku pro potřeby církve. Zároveň v bule chválil krále Filipa za jeho pevnou víru a zbožnost, ale zároveň trval na tom, že nyní celou záležitost s řádem templářů přebírá on, papež.
Pozatýkaní templáři papežovým slovům věřili, a proto odvolali vše, k čemu se při krutých mučeních, při nichž nejeden zemřel, přiznali. Doufali v papežovu spravedlnost a v řádný proces, který dokáže jejich nevinu.
V únoru 1308 papež přikázal inkvizici zastavit vyšetřování, které s templáři vedla. S tím samozřejmě nemohl souhlasit král Filip a tak proti papeži rozpoutal kampaň a prohlásil o něm, že je totálně zkorumpovaný a jako takový, že nemůže rozhodovat ve věcech práva a spravedlnosti. Zároveň však musel respektovat veřejné mínění a tak se snažil získat podporu pro svévolné uvěznění templářů a zabavení jejich majetku u dvou významných institucí; pařížské university a generálních stavů. Nicméně ani u nich v otázkách práva příliš neuspěl, jelikož zákon byl čistě na papežově straně.
 Filip se však zabaveného majetku  nechtěl vzdát. Papež si to velice dobře uvědomoval a tak i přes Filipovy výhrůžky trval na tom, že rozsudek ve věci pravé víry templářů nevynese dřív než bude jejich zabavený majetek pod jeho správou.
Uvěznění templáři byli vyslýcháni pod torturou, tj. právem útrpným a mnoho se jich přiznalo ke všemu k čemu si inkvizice přála. ve výpovědích se tak objevili přiznání všeho druhu včetně tvrzení o uctívání jakési modly, které se říkalo bafomet, ale její popisy se natolik lišily, že nelze s jistotou říci, o co vlastně šlo.
V srpnu 1308 papež konečně zveřejnil oficiální seznam obvinění vznesených proti řádu, se kterým však nesouhlasil velmistr de Molay a ujišťoval o nevině a pravé víře templářů. podobně vystupovali i další rytíři, ale bez odezvy.
V listopadu 1309 zasedla komise složená z osmi významných církevních činitelů, která měla posoudit všechna přiznání i obhajobu templářů. Po osmi dnech komise zasedání přerušila a celý proces pokračoval až v únoru 1310. Mezitím se uvěznění templáři odhodlali ke vzdoru a ze svých řad vybrali dva schopné obhájce, Renauda de Provins a Petra z Boloně. Ti prohlásili, že všechna obvinění jsou vykonstruovaná a vynucená, a že řád je naprosto neposkvrněný.
Jelikož začali být templáři svou přesvědčivou a pádnými důkazy podloženou obhajobou nebezpeční, bylo v květnu 1310 upáleno na popud krále Filipa 54 templářů, kteří se přihlásili k obhajobě řádu s tím, že jde o nenapravitelné hříšníky. Stejně tak i oba obhájci, Renaud de Provins a Petr z Boloně, zmizeli neznámo kam a vše nasvědčovalo tomu, že byli buď uneseni nebo zavražděni.
V říjnu 1311, po ročním odkladu, se ve Vienne sešel všeobecný sněm katolické církve. Papež k této příležitosti sezval všechny biskupy a knížata z celého křesťanstva, ale více jak třetina se nedostavila. Na koncilu měly být projednány tři zásadní otázky: dobytí Svaté země, reforma církve a pochopitelně záležitost s templářským řádem, konkrétně pak jeho rozpuštění.
Návrh na rozpuštění byl takový, že řád by měl být zrušen papežem a nikoliv na základě hlasování účastníků koncilu. Zároveň přetrvávalo všeobecné mínění, že neexistují důkazy o vině řádu, a že církev by se neměla zbavovat tak významné síly. Král Filip na papeže tlačil, aby už s řádem skoncoval, tedy řád zrušil a jeho majetek a privilegia převedl na řád nový v jehož čele by stanul jeden z Filipových synů, zatímco papež chtěl majetek templářů převést na johanity.
Nakonec většina prelátů odhlasovala zrušení řádu, i když to podle jednoho z odpůrců odporovalo „spravedlnosti i zdravému rozumu“.
3. dubna 1312 byla vydána bula „Vox in excelso“, kterou byl řád jednoduše zrušen aniž by mu byla dokázána vina ve vznesených obviněních. O měsíc později, 2. května, byla vydána další bula „Ad providum“, která oznamovala převedení templářského majetku do vlastnictví johanitů. Určitá část majetku pak zůstala ve správě evropských panovníků, např. Filipa IV. Sličného ve Francii či Edwarda II. v Anglii a jistá část se beze stopy ztratila.
Celý proces měl ještě dohru v březnu 1314, kdy měl velmistr Jacques de Molay v doprovodu normandského preceptora Geoffroie de Charney, veřejně přiznat všechna obvinění, čímž by byly ospravedlněny všechny dosavadní kroky církve i krále. Vše bylo pečlivě připraveno, ale de Molay učinil neočekávané. předstoupil a prohlásil, že veškerá obvinění jsou nesmyslná, vykonstruovaná a nepravdivá, naopak, že řád je bez viny a naprosto čistý. Celou řeč zakončil slovy:

„Nabízejí mi život, ale za cenu hanby. Za tuto cenu život nestojí. Nelituji , že musím zemřít, pokud život může být vykoupen pouze vršením jedné lži na druhou.“

Po těchto slovech předstoupil o Geoffroi de Charney a rovněž ujistil o nevině řádu. Oba dva byli ještě téhož dne upáleni.


Procesy za hranicemi Francie

Procesy s templáři i jejich osud byl za hranicemi Francie poněkud odlišný. Na Pyrenejském poloostrově byla vojenská síla templářů příliš důležitá v boji s Maury, a tak byl Templářský řád transformován do řádu nového. V Německu k žádným výraznějším procesům také nedošlo a například v Metách si mistr Hugo z Gumbachu poradil po svém. V plné zbroji s dalšími dvaceti rytíři předstoupil před radu biskupů a prohlásil obvinění za absurdní a velmistra za čestného muže. Nakonec mohli v klidu odejít, jelikož biskupové od žaloby upustili.
Ani v Anglii nebyli templáři tak krutě pronásledováni, kromě jiného proto, že jich mnoho bylo blízkými přáteli krále a na samotných ostrovech do té doby neexistovala inkvizice. Ve Skotsku k zatýkání nedošlo vůbec, protože templáři byli pod ochranou krále Roberta I. Bruce, za pomoc v boji proti Angličanům...
Stejně tak v českých zemích k žádnému výraznému pronásledování nedošlo a celá záležitost byla řešena v relativním klidu, a tak by se dalo pokračovat dál a dál.

