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O kSiążce

P
ierwsze w  Polsce tak obszerne 
opracowanie opisujące dzieje jed-
nego z najsłynniejszych zakonów 

rycer skich od jego początków do cza-
sów współczesnych. Zakon Szpitalni-
ków św. Jana z Jerozolimy, powołany 
do życia w celu opieki nad ubogimi 
i  chorymi po utworzeniu Królestwa 
Jerozolimskiego został przekształcony 
w zakon rycerski w 1113 r., na mocy 
bulli papieża Paschalisa II. Wpływy 
i bogactwa joannitów w Ziemi Świętej dorównywały dobrom templariu-
szy – władali ogromnymi posiadłościami ziemskimi i twierdzami, w tym 
słynnym Krak des Chevaliers. Po upadku Akki ich siedziba znajdowała 
się kolejno na Cyprze, Rodos i Malcie. Wraz z Genueńczykami atakowali 
ziemie Bizancjum i walczyli z sułtanem Sulejmanem. 

Autor opisuje burzliwe dzieje szpitalników, analizuje źródła ich potęgi 
i stara się odpowiedzieć na pytanie, co sprawiło, że nie podzielili losu tem-
plariuszy i udało im się przetrwać do dziś.
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krOnikarSka  
drObiazgOwOść

N
a półkach księgarń nie brakuje pozycji, w których pojawiają się 
mniej lub bardziej obszerne wzmianki o Zakonie Maltańskim 
i jego członkach. Są opracowania, które skupiają się na wybra-

nych aspektach życia rycerzy-zakonników, na elementach ubioru i uzbro-
jenia czy obecności joannitów na ziemiach polskich. Na próżno jednak 
szukać pozycji, które traktują o zakonie w sposób kompleksowy, rzetelny 
i wyczerpujący. Zadanie opisania w jednym, nawet kilkusetstronicowym 
tomie blisko tysiącletniej historii zakonu mogłoby wydawać się karkołom-
ne. Kilka stuleci, ogrom faktów, setki nazwisk, dziesiątki dat. Bertrand Gal-
limard Flavigny wyszedł z tej próby zwycięsko. Przybliża burzliwe losy 
zakonu w sposób chronologiczny i tematyczny, ożywiając swoją obszerną 
analizę cytatami, legendami, listami, wspomnieniami, relacjami z podróży 
i odniesieniami do dzieł literackich i opracowań historycznych. Oprócz 
rozdziałów poświęconych historii zakonu, jego strukturze organizacyjnej 
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i działalności na przestrzeni wieków autor pochyla się również nad kwe-
stiami medycyny, floty, korsarstwa, architektury wojskowej, sztuki baro-
kowej i świętości, a także niezwykle istotnych dla losów joannitów rela-
cji zakonu z  kolejnymi europejskimi monarchami, Stolicą Apostolską 
i Osmanami. 

Z książki można się dowiedzieć m.in., dlaczego zakon uznawany był za zbroj-
ne ramię papieża, czym były tzw. języki, jakimi metodami leczono „panów 
chorych” i dlaczego otrzymywali codzienną strawę na srebrnej zastawie, dla-
czego Caravaggio został nadwornym malarzem zakonu, kto wzniósł mury 
Valletty, z kim i jakimi sposobami zakon walczył na wodach Morza Śródziem-
nego, dlaczego joannici przejęli dobra templariuszy, kim był kawaler-geolog 
i jaką rolę odgrywały damy-joannitki. Flavigny udziela wyczerpujących odpo-
wiedzi na te i wiele innych pytań nurtujących czytelnika szukającego wiedzy 
na temat prawdziwej historii zakonu i legend, które wokół niego narosły. Ob-
raca wniwecz niektóre utarte poglądy, rzucając nowe spojrzenie na dotych-
czasową wizję organizacji, która zdołała przetrwać kilka stuleci zawirowań 
politycznych, konfliktów zbrojnych i tułaczki w poszukiwaniu siedziby.

Doskonałym uzupełnieniem obrazu nakreślonego przez autora są aneksy, 
które dostarczają szczegółowych informacji na temat pozycji i działalności 
zakonu we współczesnych czasach, prezentują wykaz wielkich mistrzów, 
poczet świętych i błogosławionych, spis przeoratów kobiecych, opis sys-
temu monetarnego itd.

Barwny język, gęsty od dygresji i odniesień, sprawia, że – mimo iż mamy 
przed sobą opasły tom poświęcony historii – książkę czyta się lekko, ni-
czym powieść. Wyłania się z niej kompleksowy obraz prężnie działającej 
organizacji, która ewoluuje z biegiem lat i śmiało wkracza w przyszłość, 
niezmiennie niosąc pomoc „panom chorym”.
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rycerze w habitach

P
oczątki zakonu sięgają czasów, kiedy w Jerozolimie działało skromne 
hospicjum św. Jana zajmujące się leczeniem chorych. Zgromadzenie 
braci służebnych działających przy hospicjum rozwinęło się za cza-

sów pierwszej krucjaty (1095), za rządów niejakiego Gerarda, uznawane-
go obecnie za błogosławionego. Bractwo przyjęło regułę św. Augustyna, 
a jego członkowie ślubowali czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, a także – 
co najważniejsze – opiekę nad chorymi.

Najważniejszym powołaniem joannitów było niesienie pomocy cho-
rym. Statuty zakonu uściślają: „Kiedy przybędzie, który chory, nie-
chaj będzie położony do łoża i tam, jakoby sam Pan był przyjęty, 
dostarczycie mu, co dom nasz ma najlepszego”.

Z czasem, w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Osmanów i licz-
nymi napaściami na pątników zmierzających do Ziemi Świętej, zrodzi-
ła się potrzeba zapewnienia skutecznej, zbrojnej ochrony chrześcijanom 
zdanym na łaskę i niełaskę kalifów i emirów. Wcielenie w czyn idei Militia 
Christi doskonale wpisywało się w kontekst wypraw krzyżowych.

Zakon przeszedł jednak przemianę rzutującą na całą jego przy-
szłość. Konieczność zbrojnej ochrony chorych i pielgrzymów, a póź-
niej obrona chrześcijańskich państw Lewantu przed Saracenami 
skłoniły bractwo szpitalników do wypełniania oprócz posługi reli-
gijnej i szpitalniczej także funkcji wojskowych […]
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Przeobrażenie w zakon rycerski, podyktowane po części okolicznościami, 
sprawiło, że zakon zaczął odgrywać podwójną rolę – prowadził zbrojną 
walkę z muzułmanami oraz niósł pomoc „panom chorym”.

[…] mnich zobowiązany do przestrzegania reguły (zakon), jak i żoł-
nierz podporządkowany prawom swego stanu (rycerstwo) połączyli 
się w jednej organizacji. A jako że rycerz miał w zasadzie pierw-
szeństwo przed zakonnikiem, zakon szpitalników był powszechnie 
nazywany „zakonem rycerskim”.

Status rycerzy, których wybierano spośród arystokratycznych rodów Euro-
py, głównie z Francji, Włoch, Hiszpanii, Anglii i Portugalii, był wyjątkowy:

Rycerz zawsze pozostawał rycerzem. Należał do braci, której 
członkowie powiązani byli ze sobą więzami silniejszymi od tych 
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łączących narody i klany. Nie był na niczyich usługach i jednocze-
śnie przynależał do grona rycerzy całej chrześcijańskiej Europy. 
Członek zakonu rycerskiego był „podmiotem wykonawczym”, czy-
li zakonnikiem pozostającym w służbie wspólnoty, i żołnierzem, 
zgodnie w zasadą obowiązującą w tamtych czasach, czyli „ryce-
rzem”. […]

Po okresie wypraw krzyżowych nastał okres rozwoju floty i korsarskich 
potyczek na Morzu Śródziemnym:

[…] dwóch sfer działalności, które stały się źródłem potęgi zakonu: 
marynarki i korsarstwa, zapowiada też zmianę strategii. Schro-
niwszy się na wyspie, joannici mogli przemieszczać się i walczyć 
z Saracenami jedynie z pomocą floty. Pretekst był doskonały; „nie-
wierni korsarze” szukali okazji do porywania pielgrzymów, a jo-
annici, których powołaniem była obrona tych ostatnich, atakowa-
li piratów i przejmowali ładunek. Owa piracka wojna na Morzu 
Śródziemnym trwała aż do XIX w. Wpłynęła też w znaczący spo-
sób na gospodarkę tego obszaru.

Później posadami zakonu zachwiały wewnętrzne kryzysy i wojny napo-
leońskie. Po tułaczce w poszukiwaniu nowej siedziby wielki mistrz osiadł 
ostatecznie w Rzymie, a zakon powrócił do korzeni. Choć tak naprawdę 
organizacja będąca „zakonem religijnym złożonym z rycerzy związanych 
ślubami klasztornymi i z ludzi świeckich dążących do chwały Bożej” (frà 
Cyril Toumanoff) nigdy nie porzuciła swego pierwotnego powołania – 
niesienia pomocy potrzebującym. Dziś na pierwszy plan wysuwa się za-
krojona na szeroką skalę działalność charytatywna, m.in. na rzecz cho-
rych, ofiar klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, a także działalność 
dyplomatyczna. 
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Raport z jego działalności, wymieniający liczbę szpitali, ambula-
toriów i instytucji dobroczynnych […] wyszczególnia jego działania 
– od walki z głodem i chorobami po projekty na rzecz alfabetyzacji 
na świecie.

Jeden z najstarszych zakonów rycerskich na świecie jest suwerennym pod-
miotem prawa międzynarodowego, z własną konstytucją, paszportami, 
znaczkami, tablicami rejestracyjnymi i walutą.
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Jeden zakOn,  
wiele imiOn

O
ficjalna nazwa Zakonu Maltańskiego brzmi: Suwerenny Rycer-
ski Zakon Szpitalników Św. Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Mal-
ty. Na przestrzeni wieków używano jednak wielu innych nazw, 

takich jak: Religia, kawalerowie szpitalnicy, szpitalnicy, rycerze św. Jana, 
kawalerowie maltańscy, kawalerowie rodyjscy, joannici (od patrona za-
konu, św. Jana Chrzciciela). Zakon Maltański zarejestrował prawnie kil-
kanaście wariantów swej nazwy w blisko 100 krajach na całym świecie.
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O autOrze

Bertrand Galimard Flavigny urodził się 
w 1947 roku. Studiował prawo i litera-
turę. Jest dziennikarzem, krytykiem lite-
rackim i pisarzem. Jego artykuły ukaza-
ły się m.in. w „Magazine du bibliophile”, 
„Historia”, „Figaro littéraire” i „Petites Af-
fiches”. Pracował jako reporter w Afryce, 
na Bliskim Wschodzie i w Azji. Pasjonuje 
się historią zakonów rycerskich. Opubli-
kował blisko 20 książek, m.in. Etre biblio-
phile, Ordres et contre-ordres de chevalerie (Mercure de France), za którą 
otrzymał nagrodę Mottard przyznawaną przez Académie française, Les 
Chevaliers de Malte, des hommes de fer et de foi oraz La Légion d’honneur, 
un ordre au service de la Nation (we współpracy z Anne de Chefdebien), 
obie wydane w serii Découvertes-Gallimard.

M
ateriały prasow

e
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