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	Mystický duch templářů v různých knihách, ale tak mystické to nebylo – vznik: důvody, datace, kdo… Hugo z Paynsu 1119 mezinárodní síla, zbudovaná na obranu křesť. představ o řádu světa. Vznikli jako chudí vojáci Ježíše Krista, dostali nějaká obročí, aby byli zajištěni a král Balduin II. jim poskytl příbytek na jižním okraji Chrámové hory, nazývaném křižáky jako Templum Salomonis. Zánik nastal v okamžiku, kdy společné usilování o štěstí v rámci křesťanstva muselo ustoupit zájmům národních států.


Počátek konce templářského řádu se klade do doby, kdy padlo město Akko 28. května 1293 do rukou muslimů. V té době ovšem ještě nikdo nepředpokládal, že pádem Akkonu vlastně končí přítomnost křesťanů ve Svaté zemi. Obecně se totiž věřilo, že po přijetí křesťanství přijmou roli ochránců Mongolové (Lyonský koncil). V Evropě se rozšířila kritika na italské republiky a rytířské řády (velmistr johanitů Jean de Villiers). Papež mikuláš IV. Prohlásil, že pád Akkonu byl zapříčiněn sváry johanitů a templářů, tak navrhl sloučení obou těchto řádů, to ovšem nechtěla dopustit ani jedna strana.

Každá dobře organizovaná skupina si mohla poměrně snadno vybudovat panství v podstatě kde se jim zamanulo. Johanité využili chaosu a anarchie té doby podmaněním ostrova Rhodu, kdežto templáři v tomto ohledu zůstali pozadu. Měli nějaké državy na Kypru, ale nepodařilo se jim ovládnout ostrov. Na Kypr se templáři přesunuli po pádu Akkonu.

Vedení řádu přešlo v té době z Theobalda Gaudina 1293 na Jacquese de Molay. Byl z matčiny strany spřízněn s významným rodem Rohanů a patřil k nižší šlechtě z Lotharingie, odkud pocházelo i mnoho řádových bratří. Nemluví se o tom, jestli se zúčastnil obléhání Akkonu. Podle něj jediným úkolem řádu bylo stát se předvojem armád, jež opětovně dobudou svatou zemi. Za tím účelem udržoval posádku na Ruadu a svolával rytíře z celé evropy, aby nahradil ztráty od Akkonu. Byl to člověk v mnoha směrech schopný, ale co do vychytralosti nedostihoval kvalit velmistra johanitů Fulka de Villaret.

V únoru 1301 ovšem padl Ruad, když si mamlúci uvědomili, že by se ostrov mohl stát základnou pro opětovné dobytí Palestiny, tak proti němu vyslali nějaké lodě a Ruad až do vyhladovění obléhali.
Po pádu ruadu měl být zárukou další úspěšné křížové výpravy fr. král Filip IV. Sličný, ten však přenesl veškerou zodpovědnost na Mikuláše IV. (nechtělo se mu). Optimismus ohledně situace ve Svaté zemi nebyl proto po r.1300 na místě. Mamlúci obsadili opět Palestinu a mongolský chán kazan oproti očekávání vyhlásil v Jeruzalémě r. 1304 oficiálním náboženstvím islám. 14.listopadu téhož roku se stal papežem Klement V. a zanedlouho poté vyhlásil křížovou výpravu, do jejíhož velení přesvědčil Filipa Sličného. Ten dospěl k názoru, že výprava bude úspěšná, když se sloučí rytířské řády (pochopitelně si představoval, že jim bude velet sám). 

Skoro jediným, kdo se stavěl proti tomu byl velmistr de Molay, argumentoval jmény mnoha papežů, kteří sloučení zamítli . uznával sice, že by byl řád silnější, ale převážily negativa – prospěšná konkurence joh. A templ. Už kvůli rozdílnému založení – joh.-charita, templ.-bojovní. Navrhoval vlastní řešení – passsagium generale –  klasickou křížovou výpravu se vším všudy (proti passagium particulare – omezený vpád profi jednotek). Jedinou možností – porážka egyptského pozemního vojska, základna Kypr. Tedy odmítal spojení, na veřejnosti dojem sobeckého suchopárného starce. Papež Klement V. tedy povolal velmistry joh i templ do Poitiers r. 1306. už tehdy byla vznesena jistá obvinění proti templ, proti čemuž se de Molay osočoval a žádal papeže o prošetření. Bylo mu vyhověno, odjel z Poitiers, ale 13.října (pátek) 1307 byl zatčen nedaleko Paříže. Již předtím rozeslal král Filip tajné příkazy aby byli templáři všichni pozatýkáni pro zločiny „na které je hrůza jen pomyslet, odporné činy, hanebné skutky“. Jeho rozkazy měly podivuhodnou účinnost – během 1 dne pozatýkáno 15000 lidí souvisejících s templ., majetek řádu zabaven. Klement V. si potom stěžoval Filipovi, že se s ním neporadil, mluví se i o všemožném strádání vězňů – mučení (inkvizice). Do ledna 1308 se nějakých 98 % templ včetně de Molaye přiznolo ochotně úplně ke všemu z čeho je inkvizitoři obvinili.

Doslova peprné jsou podrobnosti o tom, co to bylo za všemožné skutky, kterých se templ. Dopouštěli 
	Něco přečíst


Je jasné, že když papež Klement V. a aragonský král jakub II uslyšeli tato obvinění, nemohli jim uvěřit. To by mohlo zbrzdit Filipův postup proti  řádu, nebýt ovšem Molayova přiznání. Nakkonec i Klement V. přistoupil na to, že to všechno bude asi pravda, ale trval na tom, že se vedení procesu ujímá on sám. Tady svitla pro templáře naděje. Dokonce se říká, že si Molay o samotě před některými kardinály roztrhl košili aby ukázal stopy po mučení. Načež odvolal svá přiznání a brzy po něm i další. V únoru 1308 papež inkvizici přikázal, aby proces s templáři zastavila. Udělal to pod hrozbou Filipa, že bude obviněn ze stejných hříchů. Král ve své věci nezískal podporu teologů, kteří tvrdil, že templáři spadají výhradně pod pravomoc papeže, ale pravděpodobně získal podporu na sněmu generálních stavů, které proto svolal. Dal také k papeži poslat 72 templářů, aby opakovali svá přiznání. Byli pochopitelně dobře vybráni – odpadlíci nebo byli donuceni mučením – ani jeden vysoký představitel.

Během července a srpna 1308 papež v několika bulách podpořil Filipa. Ne snad pro ta přiznání, spíš se zdá, že se rozhodl obětovat templáře pro klid církve, Filip byl pro něj nebezpečným soupeřem – byl to přece nejkřesťanštější král. královská propaganda šířila mezi lid, že kdo brání kacíře je sám kacíř a spojovala templáře s evropskými menšinami jako židé, muslimové, malomocní. Spojovala je se silami zla, s čarodějnictvím, uctíváním ďábla, což mělo na středověké veřejné mínění velký vliv. 

Papež se do března 1309 pod tímto tlakem přestěhoval s celou kurií z Poitiers do Avignonu. Součástí sporu papeže a krále bylo ještě posmrtné souzení papeže Bonifáce VIII. Pro údajné kacířství. 

Po papežově odjezdu z Poitiers zůstali v královských žalářích. Vůdci se opětovně přiznali ke svým zločinům. V papežské komisi pro vyšetřování zasedlo i několik králových stoupenců (narbonnský arcibiskup Gilles Aicelin, biskupové z Bayeux a Mende aj.) po různých průtazích se potom komise sešla až v listopadu 1309. jacques de Molay se hájil a svůj řád sám, nebyl toho ale moc schopen – nevzdělaný, tak komisi moc nepřesvědčil. 

Postupně se ale opět mezi templáři vytvořil jakýsi odhodlaný vzdor a bránili se popisy mučení a vyhrožování, tento jev se  stal skoro masovým, takže bylo vybráno asi 90, kteří měli řád hájit. Byli vybráni i někteří nečlenové řádu, zejména kněží, kteří měli templáře zastupovat. Počet obhájců klesl později na 2 – byli to Renaud de Provins Petr z Boloně, oba kněží. Vláště z obhajob Petra z Boloně je patrné, že byl velmi schopným advokátem – takže jednoznačnost nařčení byla trochu nabourána. To popudilo krále Filipa IV., obratnou politickou kličkou dosáhl toho, že přes 50 templářů bylo u Paříže upáleno jako nenapravitelní kacíři, když odmítali svá obvinění. (pařížská diecéze spadala pod senskou provincii. Arcibiskup ze Sens měl tedy právo soudit templáře, kteří se nacházeli v okruhu jeho pravomocí.

Po zmiňované bule přikazující zatčení všech templářů na křesťanských územích z roku 1307 probíhaly soudy v Evropě, více či méně úspěšné, někde i boje.boje byly svedeny na Kypru a ve Španělsku, v Itálii se postup lišil v závislosti na loajalitě panovníka té které země, v Německu dokonce zazněl rozsudek ve prospěch předvedených templářů, stejně jako na většině území Španělska, kromě Navary, kde byl francouzský vliv největší. V Anglii byly výsledky chabé, nepodařilo se získat většinu přiznání, taky snad kvůli laxnosti vyšetřovatelů, stejně tak ve Skotsku a Irsku.

16.října 1311 ve Vienne na Rhoně sešel všeobecný sněm katolické církve. Na programu jednání bylo dobytí Svaté země, reforma církve a řád templářů. Proti očekávání papeže se sešlo množství templářů odhodlaných řád obhajovat – bylo jich asi přes 2000. Tlaky na urychlené jednání přicházely zejména od krále Filipa a aragonského krále Jakuba. Zatímco Filip chtěl místo templářů založit nový řád, kterému by připadl celý jejich majetek, papež trval na odevzdání majetku johanitům. 
Papež na jednání 3.dubna 1312 přečetl svou bulu Vox in excelso o rozpuštění templářského řádu a bula Ad providam 2.května odevzdávala majetek johanitům. Pochopitelně se ale jak Filipovi, tak Jakubovi i anglickému králi Edvardovi II podařilo část statků templářů ukořistit pro sebe. Rozpuštění řádu ale neznamenalo, že by byly zrušeny jejich přísahy, řada templářů přešla od vojenského ke klášternímu životu, další se stali třeba žoldnéři a vedli světský život. Ve Španělsku a Portugalsku byl založen nový rytířský řád, co se týče majetku, většinou byl rozchvácen místními vládci – to se stalo v Kastilii, Itálii, Německu, Čechách, ve Francii opravdu došlo k předání majetku johanitům.

V dubnu 1312 papež konečně mohl vyhlásit křížovou výpravu.
Co se týče osudu templářských vůdců, ti se dočkali rozsudku až v březnu 1314. Byli to jacques de Molay, hugo de pairaud, geoffrey de gonneville a geoffrey de charney – pro své přiznání byli odsouzeni k doživotnímu vězení. Dva z nich de Molay a de charney však nečekaně popřeli svou vinu. Molay proto snad, že už byl stařec po sedmdesátce. Oba byli upáleni přivázáni ke kůlu. Říkalo se, že kráčeli na hranici s klidnou myslí, necítíce žádnou vinu.

Jak známo, křížová výprava papeže Klementa V. se nikdy nekonala, zemřel v dubnu 1314.


