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Официјална година кога е воспоставен Официјална година кога е воспоставен 
Редот на витезите Темплари е 1118 година. Редот на витезите Темплари е 1118 година. 
Поаѓајќи од преданијата, усно пренесувани, Поаѓајќи од преданијата, усно пренесувани, 
за постоењето на тајните списи закопани за постоењето на тајните списи закопани 
под Светињата на сите Светињи, во центарот под Светињата на сите Светињи, во центарот 
на светот, девет витези Темплари под на светот, девет витези Темплари под 
водство на Иг де Пејен, тргнале за Ерусалим, водство на Иг де Пејен, тргнале за Ерусалим, 
со цел да ги пронајдат изгубените тајни.со цел да ги пронајдат изгубените тајни.

Поголемиот дел од масонскиот Поголемиот дел од масонскиот 
симболизам по својата природа е симболизам по својата природа е 
математички, а особено геометрички. Токму математички, а особено геометрички. Токму 
тоа е и најверојатната причина зошто тоа е и најверојатната причина зошто 
Братството на слободните ѕидари Братството на слободните ѕидари 
привлекло толкав голем број рационалисти, привлекло толкав голем број рационалисти, 
како Волтер, Гете, Џорџ Вашингтон, како Волтер, Гете, Џорџ Вашингтон, 
Бенџамин Френклин, Марк Твен и други.  Бенџамин Френклин, Марк Твен и други.  

Толку често употребуван збор, со толку Толку често употребуван збор, со толку 
многу различни значења и толкувања, збор многу различни значења и толкувања, збор 
кој се изговара со страв - масонство. Кои се кој се изговара со страв - масонство. Кои се 
масоните? Кој им припаѓа? Кои и какви им се масоните? Кој им припаѓа? Кои и какви им се 
целите? На овие прашања малку веројатно целите? На овие прашања малку веројатно 
дека некој може да даде целосен одговор, дека некој може да даде целосен одговор, 
освен самите масони.освен самите масони.
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ПРЕНЕСЕНО ОД АВТЕНТИЧНИ ИЗВОРИ

Многу вистини сè уште се недостапни за обичниот свет. 
Има големи причини зошто тоа е така. Низ векови 
наназад, пласираните невистини стануваат вистини и 

нивното негирање би предизвикало огромни потреси во чо-
вештвото. Обичниот човек нив тешко би ги прифатил кога би 
му се посочиле докази, историски, пишани, дека тоа во кое 
верува е само резултат на одредена политика ставена во не-
чија функција. Но, да разјасниме. Не постои тајна која не се 
знае. Прашање е само на време, нивото на општествениот 
развој и свеста, кога тие ќе излезат на виделина. До тогаш таа 
скриена вистина ќе биде привилегија (или тежина) на опре-
делен број луѓе, кои се свесни за времето во кое живеат и 
последиците кои би ги сноселе ако тајните ги извадат пред 
јавноста. Сè уште е рано за тоа, а реално гледано, нема ниту 
потреба. Затоа нема да зборуваме за ова. А Ден Браун? Про-
читајте го, внатре има нешто, но тоа е строго контролирано и 
со хируршка прецизност ја определува линијата преку која не 
смее да се мине. Зарем не чувствувате, читајќи ги Демони и 
Кодот на Да Винчи, дека Браун индиректно ви вели: "Е, доста 
ви е, доста ви кажав".

Да го спомнеме древниот Египет. Постојат многу пишани 
документи, градби, кои ја докажуваат поврзаноста на масон-
ството со египетската цивилизација. И ден денес постои ри-
туал во масонството, кое го практикува древниот египетски 
масонски ритуал. Од Египет, Евреите ги понеле тајните со себе 
во ветената земја. Интересни се податоците со кои се распо-
лага за овој период од историјата. Тоа е време на Кумраните 

(Кумранската заедница), Есените, Назореите, свитоците од 
Мртвото Море.

Најголемата заслуга за нивното откривање им припаѓа на 
витезите Темплари. Речиси двестотини години овие витези 
биле помоќни од кралевите, со легендарна борбена способ-
ност и исклучително големо богатство.

Од VII век од н.е. муслиманите управуваат со Ерусалим, не-
затворајќи ги портите на градот за христијаните и за Евреите. 
Така, во тоа време, заедно во Ерусалим егзистирале трите 
религии. Во XI век Турците го зазеле Ерусалим и им забраниле 
на христијаните да доаѓаат на поклонение во градот, а во 
христијанските држави тоа предизвикало огромен револт, што 
резултирало со мобилизирање на сили кои тргнале во ос ло-
бодување на светиот град Ерусалим и гробот на Исус. Ваквата 
состојба со  Ерусалим довела до страотни судири меѓу мус-
лиманите и Евреите од една страна и христијаните од друга. 
Независно од возвишеноста на мотивот за водење на Крс-
тоносните војни, борбите за преземање на контролата врз 
Све тата земја се карактеризираат со жестокост и безмилосност. 

Редот на витезите Темплари од неговото ос но-
вање сè до пропаѓањето бил следен со повеќе кон-
троверзи и мистерии. Интересирањето за исто ри-
јата и животот на Темпларите и денес е со зна чи-
телен интензитет и го привлекува вниманието на 
историчарите, но и на јавноста. И денес за Тем пла-
рите се создаваат фантастични приказни како онаа 
дека тие ја основале Швајцарија или дека низ ве-
ковите на илегалното дејствување станале ма со ни, 
една од најмоќните организации на светот. Мно-
гумина се обиделе да објаснат од каде толкава 
заинтересираност за Темпларите. Иако објасну ва-
њата се различни сите се согласуваат околу едно: 
Темпларите станале светски симбол на мистиката и 
езотеричноста, па како такви претставуваат оми-
лена тема за историчарите. Нивното чудно рели-
гиско гледиште, економска моќ и мистичност ги 
ставија во сенка двата века на нивната крвава бор-
ба против Сарацените во Светата земја.

АЛЕКСАНДАР ПУШКИНАЛЕКСАНДАР ПУШКИН

 ПРИПАДНИЦИТЕ НА ОВОЈ РЕД СЕ БОРЕЛЕ ДО СМРТ ПРИПАДНИЦИТЕ НА ОВОЈ РЕД СЕ БОРЕЛЕ ДО СМРТ
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Постојат историски записи во кои се опишуваат безмилосноста, 
суровоста и жестината со која тие се воделе. По осло боду-
вањето на Светата земја, многу христијани пошле на покло-
нение на светиот гроб.

Доаѓајќи во сè поголеми групи од Европа кон Светата земја, 
на христијанските верници им била потребна и заштита од на-
падите на патот кон Ерусалим. 

Официјална година кога е воспоставен Редот на витезите Тем-
плари е 1118 година. Поаѓајќи од преданијата, усно пре не су-
вани, за постоењето на тајните списи закопани под Све тињата 
на сите Светињи, во центарот на светот, девет витези Темплари 
под водство на Иг де Пејен, тргнале за Ерусалим, со цел да ги 
пронајдат изгубените тајни. Во Ерусалим останале девет го-
дини при што вршеле ископувања по местото на кое се наоѓал 
големиот еврејски Храм, а при тоа никому не му дозволувале 
да му се приклучи на Редот. 

Во 1128 година Иг де Пејен, со уште еден Темплар, се вра-
тиле во Франција, каде што пред Саборот на црквата им бил 
одобрен "Правилникот" на  витезите Темплари.

Од тој момент Редот, пред сè, добил финансиска поддршка 
и почнал да прима нови членови. Според новиот Правилник, 
првата година од приемот на новиот член била пробна. Од 

нив се барало веднаш да се заколнат на сиромаштво, што 
подразбирало дека секој нов "брат" морал да го предаде се-
вкупниот имот кој го поседувал, и тој преоѓал во сопственост 
на Редот. Условите кои кандидатите морале да ги исполнуваат 
за да бидат примени во Редот се следните: да се родени во 
брачна заедница, да се од благородничко потекло, да не ги 
обврзува никаква заклетва и да се физички здрави. При ста-
пувањето во Редот "братот" не поседувал ништо, и освен по 
мечот, кој му го посветувал на служењето во Редот, по ништо 
друго не можел да биде препознат. Во случај кога "братот" ќе 
починел, на неговиот гроб не се ставал никаков натпис, тој 
единствено се обележувал со правоаголен камен, во кој би 
бил изгравиран обликот на неговиот меч.  

Бројноста на членовите во Редот нагло почнала да се зго-
лемува. Бројот на благородниците кои се приклучувале кон 
него секојдневно станувал сè поголем, а со тоа растело и бо-
гатството на Редот.

Правилникот го определувал начинот на исхрана, обле-
кувањето и сите аспекти на нивниот секојдневен живот. Но-
вопримените членови задолжително ја потстрижувале косата, 

Постојат повеќе теории за судбината на Редот на 
Темпларите по нивното укинување и прогонот во 
Европа. Три најважни теории се: 1) Првата е дека 
Темпларите прешле во илегала и во текот на тај-
ното деј ству вање станале слободни  ѕидари т.е. ма-
сони; 2) Втората теорија за судбината на Редот е 
дека Тем пла рите се вклучиле во други два големи 
реда Хос питалци и Тефтонци;  3) Последната трета 
и најмалку ве ројатна теорија е дека Темпларите пре -
бегнале во скандинавските и арапските земји. 

ВИТЕЗИТЕ ТЕМПЛАРИВИТЕЗИТЕ ТЕМПЛАРИ

НАПОЛЕОН БОНАПАРТАНАПОЛЕОН БОНАПАРТА



ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН
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ВО СЛЕДНИТЕ БРОЕВИ ЗА: Де нешната поставе ност на ма-
сонството; Познатите личности; Ма сонството во Ма кедонија 
претходно и сега

(Продолжува)

но им било забрането да ја бричат брадата. Од таму потекнува 
и сликата за витезите Темплари со долги бради, кои се виорат. 
На Темпларите не им било дозволено да молат за милост, туку 
биле принудени да се борат до смрт. Не им било дозволено 
повлекување, освен во случај кога бројот на противникот бил 
поголем, односно три на еден. Од записите кои постојат може 
да се види дека луѓето навистина се плашеле од припадниците 
на Редот и го почитувале заради борбените вештини на ви те-
зите Темплари.

Како бил организиран Редот?
Постоеле три степени. Освен редовните браќа, имало и два 

пониски степена, пониски класи. Првите биле познати како 
слуги, регрутирани од пониските класи, кои денес би можеле 
да ги споредиме со работничката класа, и ги извршувале ра-
ботите на коњушари, управници, стражари, накратко й пома-
гале на групата во сè. Како и нивните претпоставени и тие 
носеле црвен крст, но бојата на нивните мантии била темно-
кафена, а не бела, што го одбележувало недостатокот на чис-
тота во споредба со витезите на Редот. Втората група ја со-
чинувале свештениците кои се грижеле за духовните потреби 
на витезите. Свештениците биле единствените писмени чле-
нови на Редот и воделе грижа за запишувањето и за кому ни-
кациите. Говорниот и административниот јазик на Темпларите 
бил францускиот, но овие сестрани свештеници биле во со-

стојба да извршуваат служба на латински, да се пазарат со 
локалното насе ление на арап  ски јазик, додека Стариот Завет го 
читале на хебрејски, а Новиот Завет на грчки јазик. Нивната 
облека била зелена ман тија со црвен крст.

Многу ритуали, начин на облекување, знамето на Тем пла-
рите (црно-бела боја) ги поврзува витезите Темплари со ма-
соните. Постојат многу заеднички работи, за кои не би можеле 

ВОЛФГАНГ АМАДЕУС МОЦАРТВОЛФГАНГ АМАДЕУС МОЦАРТ

да пишуваме, а кои ги поврзуваат Тем пларите и Сло-
бодните ѕидари.

Во тогашна Европа огромно богатство се нао-
ѓало во рацете на Темпларите. За да дојде до него, 
францускиот крал Филип Убавиот морал да го 
убеди Папата да го распушти Редот на Тем пла-
рите. Тоа му успеало и петокот, 13 октомври 1307 
година. Тој ден била изведена голема акција за 
апсење и за убивање на витезите Темплари, која 

завршила во еден ден со затворањето на по с-
ледниот Велики Мајстор на Темпларите, Жак де 
Моле.

Оттогаш бројот 13 се смета за несреќен број, а 
петок се нарекува црн петок. Но, се поставува глав-

ното прашање: Што било тоа што го откриле девет-
темина Темплари при иско пувањето кое го правеле 

под Светињата на сите Светињи, во првите девет години 
од нивното престојување во Ерусалим, за да изврши толку 

големо влијание врз нивниот развој и моќ?


