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РЕДОТ НА ХРАМОТ или како ВИТЕЗИ ТЕМПЛАРИ, го основал францускиот 

благородник ИГ де Пајен околу 1119 година во Ерусалим.Светиот Град, кој 

што бил вратен во христијански раце по Првата кртоносна војна завршена 

20 години пред тоа,бил главното место на аџиите од Европа.Тие доаѓале 

во толпи,несвесни за опасноста на која се излагале-патиштата околу 

Ерусалим биле озогласени поради разбојничките банди кои пљачкосувале 

по нив и ги начекувале патниците кои оделе на светите места.За да и се 

спротистави на таа опасност Иг де Пајен собрал група од девет витези кои 

што имале задача да застанат во заштита на аџиите. 

Иг де Пајен и неговите браќа не се вколпувале во вообичаената престава 

што ја имаме за витезите.Тие немале пари,носеле облека што им била 

подарена и во првите години од своето постоење постојано им 

недостасувала опрема и нови регрути.Па сепак, во 1129 година на соборот 

во Трој темпларите буквално преку ноќ станале херои на Христијанска 

Европа.                                        

Кога Иг де Пајен му се обратил на соборот во Трој на 13 јануари 1129 

година .го опишал формирањето на темпларите и правилата според кои 

тие живееле; присуствување на божјата служба,јадење во 

тишина,едноставна облека , без жени.Секој брат  при пристапувањето кон 

редот давал заклетва  за сиромаштво,скромност, и послушност.бидејки 

браќата  често биле повикувани од храмот,заради витешки работи,секому 

било дозволено да има еден коњ и неколку слуги.и слугите и витезите 

биле под команда на Иг. По одржаната расправа на Соборот, донел 

правила кои се познати како Латински правилиник на 

темпларите,базирани врз правилата кои што ги опишал Иг во својот 

говор.Правилата се состоеле од 73 клаузили и ги регулирале сите аспекти 

од животот на темпларите.Покрај правилата што редот веќе ги почитувал 

Латинскиот правилник ги советувал браќата како да ги примаат новите 

членови во својот ред и како да ги испитуваат пред да дадат заклетва, на 

која возраст новите членови може да му се приклучат на редот( на 

момчиња се советувало да почекаат додека не пораснат доволно за да 

можат да носат оружје) колу долго би требало браќата да служат (бил 

определен рок по кој тие можеле да му се вратат на световниот живот 



,доколку така сакаат)како да ги казнат непристојните и за каква грешка 

може некој брат да биде искучен од редот (на пример, напуштање на 

бојното поле,излегување од замокот без дозвола или низ недозволен 

излез).Витезите морале да носат бела облека која означувала скромност и 

чистина,додека штитоносците и слугите морале да носат кафена облека 

или црна облека.Облеката на браќата и уздите на нивните коњи морале 

да бидат ненаметливи,да не се поведуваат според модата и да не се носат 

зашилени чевли со долги реси и долга коса.Правилникот барал кратка 

коса  а брадите биле задолжителни.                                                                                                                  

Имале два оброка дневно,околу пладне и навечер,тие требало да бидат 

заеднички и во тишина,проследени со едно читање на делови од светите 

списи.Месо јаделе трипати неделно.Никој на смеел да стане од трпезата 

доколку не се случело некакво вознемирување на коњите, или пак, 

доколку не биле нападнати.Физички односи со жени биле забранети(иако 

на оженетите им биле дозволувано да му се приклучат на редот,но под 

услов да добијат дозвола од жените)Уште посериозно злосторство била 

хомосексуалноста која се сметала за исто толку лоша како и убиство на 

брат христијанин.Озборувањето било забрането,а од браќата се очекувало 

слободното време да го поминуваат грижејќи се за коњите,опремата и 

облеката или пак,да го поминуваат времето во молитви. 

Се разбира црконите отци кои што се собрале во Трој имале огромно 

црковно искуство,но сосема малку искуство во однос на борбите во Преку 

морското кралство,па Правилникот  бил повеке монашки отколку војнички 

,бидејки во него најмногу се обрнувало внимание за духовната чистина на 

припадниците на редот.Во него сепак биле  одобрени неколку отстапки со 

оглед на временските услови на Исток, на пример дозволувајќи на браќата 

летно време да носта ленени кошули наместо волнени коу биле 

вообичаени на Запад.Сите недостатоци кои што ги имал изворниот 

Правилник од 1129 година, биле остранети подоцна околу 1160 

година.Правилникот имал дури 686 клаузули.                                                                                                                            

Секојдневниот живот во темларската прецептура бил мошне сличен со 

животот во манастирите на Запад.Денот почнувал(во текот на летните 

месеци)со утринска молитва во 4 часот што подразбирало 13 повторувања 

на  „ОЧЕ НАШ„.На браќата потоа им било дозволувано кратко да 

преспијат,а потоа ѕвоното ги будело во 6 часот кога се служела првата 

миса во денот.Третиот час бил во 8,а шестиот во 11,30,по што следел 

првиот дневен оброк.Вообичаено  било витезите први да јадат, а потоа 



штитоносците.Потоа се вечерало .а последната служба во денот се 

извршувала околу 20 часот.Бидејки зимата носела пократок ден,службите 

се скратувале така што утринската молитва почнувала штом ќе се 

разденело, а вечерната служба пред стемнувањето. 

Како што растел темпларсиот ред- од девет војници-монаси кои се 

заколнале на сиромаштво,скромност и послушност.Така се развивала и 

структурата на редот,којшто била одраз и подршка на неговата зголемена 

работа во крстоносните работи. 

                                                         

Големиот мајстор бил апсолутен владател на тој ред.Големите мајстори 

биле избирани од Големиот Собор од 13 стари темплари,составен од 8 

витези,четворица војници и еден капелан. Во целина ,изборниот Собор 

настојувал да избере некого којшто бил свртен кон Истокот.Поради 

значењето на Парискиот храм за француската монархија,францускиот 

крал можел , а тоа често и го правел-да влијае врз изборот на големот 

мајстор,како што и се случило при изборот на Режинал де Вишие во 1250 

година.Како што  редот се ширел,така растела и опрема за служба,во 

времето кога на позиција на голем мајстор бил Бертран де 

Бланкфор(1156-1169)големиот мајстор можел да очекува да има четири 

коњи и придружба која што се состоела од двајца витези,еден 

војник,капелан,офицер на лесна коњаница,ковач,готвач и еден сарацен 

како секретар.Мајсторот,исто така имал право  прв да избира кога редот 

ќе добиел нови коњи од Запад. 

Веднаш под големиот мајстор бил заповедникот на постарите офицери-

сенашалот.Сенешалот истовремено бил и заменик и советник на големиот 

мајстор.Понекогаш сенешалите биле унапредувани во големи мајстори-

тоа кога го дозволувала политиката на Изборниот Собор-како што било во 

случајот со Андре де Монбар кој бил еден од деветмината витези на Иг де 

Пајен.Откако  четири години бил сенешал, тој на крајот станал голем 

мајстор во 1153 година,бидејќи Бернар де Тремелеј,ненадејно и трагично 

починал во Аскалон.Како и големите мајстори,така и сенешалите имале 

своја придружба.Маршалот бил одговорен за сите воени одлуки,како што 

се купување на коњи и опрема,а исто така им бил надреден на локалните 

заповедници.Тие заповедници биле одговорни за една зона  

заповедникот на Ерусалимското кралство дејствувал како благајник на 

редот,го надгедувал тоа кралство и во негов домен имал исти 

овластувања како и големиот мајстор,заповедникот на градот 



Ерусалим,кој на сличен начин бил заповедник на самиот град и во 

рамките на неговите ѕидини имал исти овластувања како и големиот 

мајстор, и командирите на Триполи,Акра и Антиох имале слични 

овластувања.Сите големи кралства на Запад имале мајстор кој што бил 

одговорен пред големиот мајстор,Франција,Англија, 

Португалија,Пуату(областа на запад од централна Франција) Апулија  

Унгарија.Драперот бил одговорен за распределба на облеката и на 

постелнината и се грижел браќата  да не трупаат приватен имот.Тој исто 

така бил овластен да ги распредува подароците што ги добивал 

темпларскиот ред.  

Имало уште функции кои им биле подредени на разните мајстори и на 

заповедниците.Заповедникот на куќите бил одговорен за потребите на 

темпларски куќи на Исток,а бил одговорен пред повисоките 

чинови,заповедникот на витезите дејствувал како заменик на 

заповедникот на Ерусалимското кралство,туркополарот одговарал за 

туркополоците (лесна коњаница која често се состоела од локални трупи 

ангажирани за определен период),заменикот на маршалот ги надгледувал 

пешаците и опремата,бајкаторот најчесто бил војник одговорен за 

пажевите (млад благородник кој се подготвувал да стане витез) и 

болничарот се грижел за болните и веќе остарени браќа кои често биле 

испраќани назад на Запад да престојувват во темпларските домови,далеку 

од боиштатана Прекуморското Кралство. 

                                                     

Елитата на воена сила на темпларите се состоела од групи коишто,со бели 

наметки и со воочлив црвен крст во висина на срцето.Тие биле извежбани 

на воени вештини  пред да му се приклучат на редот во таа прилика  ја 

предавале својата световна облека, а добивале оклоп,опрема и облека 

која  ја носеле вон бојното поле. Иако на почетокот витезите можеле да 

бидат од кој било општествен сегмент (вклучувајќки ги и 

екскомуницираните бидејќи на Исток постојано имало недостиг од 

војници) за време на Втората крстоносна војна условот за да можат да 

бидат витезите да им се придружат на темпларите бил да потекнуваат од 

витешка лоза.Секој витез добивал по три коњи и штитоносец, чијашто 

должност била да му помага на витезот и да се грижи тој да биде целосно 

опремен и подготвен за борба.Како и лесната коњаница,така и пажевите 

нај често не биле заколнати пред темпларите,туку биле од месното 

население и биле изнајмувани  на определен период. 



Втората главна темпларска борбена група биле војници кои што за 

разлика од витезите, носеле црни или кафени наметки и не биле тешко 

вооружени.Војниците потекнувале од семејства кои биле многу повеќе 

општествено и расно измешани тие морале да се снаоѓаат само со еден 

коњ и самите си биле штитоносци. 

Темпларскиот углед на бојното поле бил ненадминлив.Тие ја користеле 

коњицата и пешадијата.Коњицата се состоела од витези-коњаници и 

штитоносци, а пешадијата ја сочинувале стрелци и трупи вооружени со 

секири и копја.Витезите биле средновековен еквивалент на тенкот, а 

нивните големи воени коњи најчесто биле високи и до 170см.Тие коњи- 

кои се нарекувале „дестриери„- биле научени  да клоцаат, да удираат со 

глава и да касаат.Штитоносците исто така ,јавале, но имале полесни 

оклопи и јавале на крајот од колоната. 

Нивната тактика била едноставна ,но доколку правилно се темпирала 

била разорно ефикасна.Во почетокот пешадијата  ја покривала 

коњаницата пред јуришот,што бил главен напад.Правилно темпираниот 

јуриш би збришал се што ќе му се најде на патот. Во текот на битката 

темпларите, под заклетва биле должни да останат на бојното поле се 

додека бил подигнат карактеристичниот црно-бел бајрак на нивниот 

ред,познат како бозан .Кога бозанот веќе не се гледал ,темпларите се 

собирале под бајракот на болничарите, а ако и тој паднел ,тогаш оделе 

под кој било преостанат христијански бајрак.Нивната заклетва 

подразбирала, тие да бидат првите кои што ќе тргнат во борба на бојното 

поле, а последни да го напуштат тоа бојно поле.Тие брзо се стекнале со 

застрашувачки углед како најдобро обучени војници, а покажувале речиси 

самоубиствена храброст. 

                                                      

Темпларите уште од почетокот од својот историјат ги биел глас дека се 

доверливи банкари.Тие всушност се првата европска банка.Создале 

систем од кредитни хартии со чија помош парите,кои што биле оставени 

во некоја од темпларските прецептури,можеле да се подигнат во друга –

доволно било да се покаже хартијата.Се покажало дека вложените пари 

биле безбедни,бидејќи темпларските куќи биле исклучително добро 

обезбедени градби.(како на пример нивната масивна тврдина  во 

Алтит,која што била цел утврден полуостров, а не само еден замок). Во 

Европа ,импозантното здание на Парискиот храм станало нивна 

финансиска база, во помала мера бил и Лондонскиот храм. 



За успешноста на темпларите во банкарските работи во голема мера 

придонела и прецизноста  на нивните записи и нивната објективност во 

постапувањето со клиентите.Сочувани се записи од Парискиот храм за 

периодот од 12 Март 1295 година  до 4 јули следната година кои што 

покажуваат колку  многу работа имал Парискиот храм во однос на 

банкарството.Тие записи-осум сочувани свитоци од пергаменти – го 

бележат датумот,името на темпларот кој бил на должност во тој 

момент,како и вложениот износ,името на вложувачот ,сметката на која 

требало да се уплатат парите и потеклото на вложениот износ.На крајот од 

секој ден собраните пари биле префрлани во обезбедени простории кои 

биле оставани .во 60 –тите и 70-тите од 13 век изградена е една голема 

кула за да се чуваат во неа парите што редот ги држел.А сопственици на 

сметките биле членови од кралското семејство свештеници,значајни 

благородници . Не се работело на Божиќ, на Велигден и на вознисение 

(Спасовден) како и на празниците што биле посветени на светци кои биле 

особено значајни за темпларскиот ред како што е св.Јован 

Крстител.Парискиот храм,исто така на позначајните клиенти им испраќал 

извештаи неколку пати годишно соопштувајќи им детали за промената на 

нивните сметки .  

Луј VII бил првиот од европските владетели кого од финансиско 

пропаѓање го спасиле позајмиците од темпларите, и покрај тоа што 

големиот износ што му го позајмиле ги довел самите темплари до работ 

на банкротство .Се смета дека темпларскиот ред на Луј му обезбедил 

2.000 сребрени марки и 30.000 париски ливри .Колкав е тој износ можеме 

да сфатиме ако знаеме дека државните приходи на француските кралски 

поседи изнесувал се на се 60.000 париски ливри на годишно ниво. 

Луј VII не бил единствениот француски монарх кој се потпирал врз 

финансиските услуги на темпларскиот ред. Втората крстоносна војна била 

на почеток на долгогодишната поврзаност на тој ред со француските 

кралеви .За време на владеењето на Филип II / 1180-1223/ темпларите 

ввсушност ,биле француски кралски благајници.Во текот на неговото 

владеење тие ги зголемиле приходите од неговите кралски имоти за 120 

осто и во голема мера учествувале во Филиповата реформа за кралските 

финансии.Во текот на 13 век темпарскиот благајник во Париз бил избран 

од страна на кралот , а тие благајници станувале доверливи советници на 

кралот Филип и на неговите наследници.Кога правнукот на Луј VII, Луј IX 

бил задржан како заложник по катастрофата на Седмата крстоносна војна 

во 1250 год , француските команданти се обратиле во Храмот за да ги 



обезбедат преостанатите 30.000 ливри коишто им биле потребни за да 

платат откуп за кралот/ иако во тој конкретен случај ,темпларскиот 

командант Стефан де Отрикур не бил многу срекен поради тоа/. 

Малку по малку и папите дошле во ситуација да станат финансиски 

зависни од темпларите .Се знае дека темпларите дејствувале и како 

банкари на папата Александар III / 1159-1181/ во 1163 година , а бидејќи 

темпларите учествувале во реформите на кралските финансии што ги 

спроведувал на Филип II, и папата Инокентие III ги користел услугите на 

темплрите за да ги доведе во ред финансиите на крстоносците во текот на 

Четвртиот крстоносен поход / 1202-1204/. На свештенството му бил 

наметнат нов посебен данок за да може тие средства да бидат 

искористени за походот на Исток , а тие пари морало да ги уплатува во 

прецептурите на темпларите и на болничарите.Тие воени редови потоа ја 

преземале одговорноста за безбедносно префрлање на парите во Светата 

Земја .Слично постапил и Хонориј III кога собирал пари за Петтата 

крстоносна војна / 1218-1221/ , собирајќи пари за да ги префрли во 

папскиот легат во Египет. 

И кралевите на другите зенји од слични причини им се обраќале на 

темпларите.Кралевите на Арагон постојано позајмувале , а англискиот 

Крал Хенри II / 1154-1189/ ги користел темпларите за да собере пари за 

крстоносците во Ерусалим , додека неговиот брат Џон / 1199-1216/ 

позајмувал разни износи,почнувајќи од 9 златни марки , за подарок што 

сакал да го даде кога бил ослободен откако е укината неговата 

екскомуникација во 1213 година, па се до позајмицата од 4.000 ливри во 

1215 година која што му била потребна за да им исплати дневници на 

трупите во Поату во Гаскоњ. Џоновиот син Хенри III/1216-1272/ во текот на 

својата војна со бароните во 1261 година ги преместил крунските 

драгоцености во Парискиот храм , за таму да ги чува извесен период.Тој 

извесен период траел три години .Хенри ги употребил тие драгоцености 

како залог за позајмицата што му била неопходна за да го финансира 

продолжувањето на војната на бароните. 

Меѓутоа , финансиската служба на темпларите не била ограничена само на 

давање позајмици на членовите од кралското семејство и на 

благородниците.Бидејќи се случувало крстоносците и аџиите да заминат 

од Европа на неколкугодишен пат, темпарите ,исто така,примале на 

чување и скапоцени документи и предмети и предмети , вклучувајќи ги и 

тестаментите.Еден таков пример е тестаментот на Пјер Сарасен што тој го 



напишал во јуни 1220 година пред заминувањето во Сантијаго де 

Компостело . Во својот тестамент тој одредил дека, доколку не се врати, 

темпларите се должни да и исплатат 600 париски ливри на опатијата ,,С 

В.В миктор,, а тие пари би требало да се употребат за да се купи вишок 

жито, додека годишниот приход од тоа /околу 200 париски ливри/ би 

требало да се употреби за секојдневно подарување леб.покрај тоа,имало 

и други корисници , вклучувајки ја и неговата мајка на која требало да и се 

исплатат 100 ливри.Преостанатиот дел од имотот требало да го задржат 

темпларите се ддека не пораснале наследниците на Пјер. 

                                                             

Роберт де Креон , попознат како Роберт Бургундински , и покрај тоа што 

по потекло бил Анжуец , го наследил Иг де Пајен на местото голем мајстор 

по смртта на Иг / тоа се случило на 24 мај, највероватно 1136/. Тој бил 

вешт водач и многу добро знаел дека, доколку редот сака да си го 

обезбеди и да си го задржи она што го добил во Трој. Тоа може да му го 

овозможат единствено папските привилегии.И токму тоа и го добил три 

години подоцна од папата Инокентие  II. 

 Булата со наслов Omne datum optimum која што е напишана во Латеран 

на 29 март 1139 година ги ослободила темпларите од сите други 

одговорности освен од директната одговорност пред папата.Таа була ги 

потврдила правилата на темпларскиот ред како и сите подароци што тој 

ред ги добил.Покрај тоа,спомнато е и функционирањето на редот, на 

темпларите им е дозволено сами да го избираат својот мајстор,без какво 

било надворешно мешање.Единствено мајсторот можел да ги измени 

обичаите и правилата на редот,единствено преку консултации со Соборот 

на браќата.На браќата им било забрането да се заколнуваат на лојалност 

кому било надвор од редот, и на ниту еден брат којшто се заколнал не му 

било дозволено да му се враќа на световниот живот,ниту пак да се 

приклучи кон некој друг ред.Булата дури и ги исклучила темпларите од 

плаќање на даноци,а им дозволувала да ги собираат даноците и од 

свештенството и од световните обврзници,под услов тие даноци да се 

прикажат како да им се подарени со слободна волја.Покрај дозволата да 

го задржат сиот плен што ќе го земат од муслиманите,преостанатиот дел 

од булата содржел одредници коишто се однесувале на духовниот живот  

на тој ред.Темпларите можеле да го примаат свештенството за да служи 

во нивниот ред со предходна дозвола од бискупот под чија управа биле 

свештениците.Доколку бискупот го одбиел тоа,одобрение можел да даде 



само папата лично.Редот го задржувал правото да го смени свештеникот 

доколку тој предизвикувал проблеми внатре во редот или пак доколку се 

увидело дека од него има повеќе штета отколку полза,односно доколку 

тоа го одобрил Соборот.Но на свештеникот можело да му се дозволи тој 

да му се приклучи  на редот ако служел за него една година, и доколку 

браќата го одобриле тоа.Свештениците не се повикувале во борба,туку 

нивната единствена задача била да се грижат за душите  на 

браќата.Свештениците одговарале само пред редот,а темпларите имале 

право да имаат свое свештенство кое што би го назначил кој и да е бискуп.           

На темпларите им било дозволено да градат капели на своите имоти и во 

нив да ги слушаат богослужбите.Исто така,било дозволено браќата да 

бидат погребувани покрај тие капели.Каде и да патувале,браќата можеле 

да се исповедаат пред кој било свештеник и да ги примаат светиите и 

помазанието.Привилегиите што биле определени со булата Omne datum 

optimum подразбирале и домаќинство и слуги за темларите.Булата 

завршува со цитат што папата Инокентие го зел од Првото Послание на 

апостол Павле до Коринтјаните,поглавје 7, стих 20, „Секој од вас да си 

остане верен на звањето кое е повикан„  

Привилегиите што на темпларите им ги дал Инокентие ги зајакнале 

неговите наследници, Целестин II и Евгение III .Булата Milites Templi что ја 

издал Целестин II во 1144 година се однесувала на свештенството.Папата 

Целестин се залагал донаторите да формираат други братства за да го 

подржуваат редот на темпларите, а секому кој ќе се приклучи на тие 

братства би му била простена една седмина од неговите 

гревови.Членовите на тие братства од донаторите имале уште една 

привилегија,односно право да бидат погребувани во црквите,освен ако не 

биле екскомуницирани.Кога темпларите ќе дојделе да ги соберат парите 

од помошните братства,црквите еднаш годишно биле отворени само за 

таа цел со придружна богослужба.Булата Militia Dei што била објавена 

следната година,повторно му се обраќала на свештенството и им донела 

на темпларите дополнитени привилегии.Папата Евгение III ветил дека 

нема да ги наруши нивната права и објавил дека темпларите имаат право 

да земаат свештеници за својот ред. Свештениците морале да бидат 

назначувани на правилен начин и да имаат дозвола од својот бискуп за да 

му служат на редот на темпларите.Браќата можеле да градат капели и 

тука да ги погребуваат своите браќа и слуги кога ќе умрат.Евгение барал 

од свештениците да ги осветуваат темпларските капели,да ги 

благословуваат нивните гробишта,а темпларите да им дозволат на 



нивните свештеници да ја работат својата работа во мир.Тие три були ги 

легитимирале темпларите  и цврсто ги востоличиле во центарот на 

христијанските напори во светата земја.Издавањето на трите були ги 

прокламирале темпларите да не одговараат пред никој освен пред самиот 

папа.Тоа бил еден од најкрупните пресврти во средниот век, ако не и во 

целата европска историја. 
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