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Uvod
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Велики Мајстор Реда

Када ме је аутор Лео Тис (Leo Thys) први пут замолио да прочитам почет–
ну верзију његове будуће књиге о темпларима, прихватио сам иако сам био
веома заузет у то време. Одштампао сам текст и ставио отпринтане странице
у фасциклу да их прочитам касније током месеца у мојој канцеларији. Морам
искрено да признам да је моја првобитна реакција била „Још једна књига о
темпларима – шта ту има да се каже што већ није речено у преко две стотине књига које су већ написане о темпларском реду током протеклих 900
година?“
Сада признајем да је моја реакција била више него погрешна. Прочитао
сам Леов материјал и закључио да је, било да је предмет древна темпларска
историја или недавни успеси темплара, он успешно делове те древне историје, често приказане као збркане и несувисле од ранијих аутора описује у
концизне, кратке синтезе важнијих догађаја који су се десили током средњевековне историје Реда. И подједнако, ако не и више, за модерну темпларску
историју, он је приказао важна достигнућа и успехе која нисам видео ни у
једној другој књизи о темпларима.
Но, оно што је вероватно најважније, он се бави темом витезова темплара у наше савремено доба, док су многи од оних који су део те историје још
увек у животу и могу да испричају као своју управо историју која се с њима
дешавала у животу сопственим речима из свог сећања. То су људи који су
били заиста присутни у догађајима док су се одвијали и док је Ред напредовао

током средине и крајем двадесетог века улазећи у нови миленијум. Укључио
је и историјске догађаје који раније никада нису објављени и пружио документа из повести који раније нису били обелодањени у вези Реда, а када се то
износи, он се дотиче многих унутар Реда. Он документује за сва времена речима и сећањима темплара, који су присуствовали догађајима, новијој историји, напретку, расту и експанзији савременог Темпларског Реда, тако да сви
који желе могу да сазнају појединости и чињенице, као и личне опсервације
тих темпларских витезова и дама док су још у животу на овом свету и док им
памћење није замагљено животним напорима и избледелим сећањима свог
доба.
Први пут сам срео Леа Тиса на једном састанаку Великог магистралног
већа витезова темплара у Европи, у другој половини деведесетих година
прошлог века. Открио сам да је изузетно посвећен сећању на темпларе осниваче са почетка дванаестог столећа и посвећен истраживању, документовању
и разјашњавању целокупне историје темплара. За многе је то била историја
која је током времена постала нејасна и збркана због стотине објављених
књига, а које су углавном више представљале сопствена мишљења и теорије
дотичних аутора, него стварну историју и чињенице.
Књига Леа Тиса је другачија. Он документује стварне записе витезова
оснивача из дванаестог века, речи витезова који су водили Ред кроз средњевековно доба, витезова који су прошли кроз прогонства од стране краљева и
држава... и укључује приказе који обухватају средњи период од 1314.године
до Наполеонове реконституције Реда почетком XIX века и даље, све до данашњих дана у којима Ред тренутно постојано опстаје и делује.
Он даје чињенични приказ признања Темпларског реда од стране Уједињених Нација у XXI веку и недавну историју раста и ширење Реда по целом свету.
Укључује и драматични раст интеракције и признања Реда од стране свих
конфисионално признатих хришћанских цркава и њиховог вишег вођства,
као и историјски и суштински темпларски искорак према јеврејској, исламској и другим нехришћанским светским религијама.
Сматрам да сви који се занимају за витешки темпларски ред, било да су
садашњи витезови и даме, верски поглавари, државни чиновници, академици, свештенство, војници и професионалци - сви ће имати користи од чињеница које им Лео Тис по први пут износи у облику ове књиге.
Представља нам остваривање историје витешког реда основаног пре
скоро 900 година с циљем да се свет учини бољим, да и данас још увек (ово

пишем с пролећа 2005. године) има исти фокус, да пружи помоћ мање срећнима, да помогне људима у невољи, хромима, слепима, оболелима... Оно што
он документује кроз историју, сећања и слике, подсећа читаоце да, било да је
у питању XII или XXI век, апсолутно и несебично добро човечанство може
да покаже, само ако су им дата средства часног живота и жеља да се наш свет
начиним бољим светом за све и да све то још увек опстоји у нашем времену,
као што је постојало и у средњевековно доба.
Уколико ова књига може да покаже само једином људском бићу колико
великог добра може да се постигне на нашој планети ако се добри мужеви и
жене окупе заједно у посвећености да то учине, онда ће напори Леа Тиса као
аутора уистину бити успешни и могу да послуже као живи пример другима
да сви могу да служе човечанству, свако на свој начин, путем сопственог труда, да се може бринути за друге, образовати их, помоћи им или их утешити.
Почаствован сам што ми је пружена прилика да прочитам ову дивну мозаичну причу истините историје темпларског реда у древном и савременом
добу. Убеђен сам да ће она учинити много да се разјасни доброта и част витезова темплара и њихова посвећеност целокупном човечанству свих вероисповести, свих народа и свих језика. Можда, уколико свет може да сазна
истину о витезовима темпларима преко веродостојне историје њихове делотворности и подвига из прошлости – и садашње историје у настанку из
говора из прве руке, онда ће све више њих постати заинтересовано за прави темпларски покрет и Темпларски ред који преноси темпларске идеале из
прошлости у темпларску бригу за друге у данашњем тренутку.
Свет дугује Леу Тису велику захвалност за његову посвећеност и огроман
труд који је уложио у обликовању, писању и објављивању ове књиге. Надајмо
се да ће сви они који је прочитају такође одабрати да узврате човечанству
онолико колико је Лео до сада дао сопственом свету и нашем садашњем времену - у 21. столећу кроз ову књигу.
Нека БОГ благослови све оне који читају ове речи.
Контра-адмирал (у пензији) Џејмс Џ. Кери, (James J. Carey) GCTJ, GMTJ
Велики Мајстор Витезова Темплара
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani

Predgovor
Dear Reader,
Greetings from Belgium to Serbia.
My original book in English version has been published 5 years ago. I have tried, I
think with some success, to tell the English world who we were, who we are, what we are
doing, about our history, our humanitarian efforts with and through the United Nations to
try to make life better for the less fortunate, and our continued and unprecedented growth
all around the world.
I am thankful and honored to have been given now by the Serbian OSMTH Grand
Priory the opportunity to bring today the whole Knights Templar history in your own
native language and I hope it provides a factual and truthful vision of who we really are in
contrast to the fictional portrayals in The Da Vinci Code and similar publications.
Enjoy the reading.
Chev. Leo Thys, GOTJ
With all good wishes,
Author

Prior of the Priory of Belgium

Archivist General of the Order
Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam.
Not Unto Us, Oh Lord, Not Unto Us, But Thy Name Give Glory
Драги читаоче,
Поздрав из Белгије Србији.
Моја оригинална књига на енглеском језику објављена је пре 5 година. Покушао
сам, мислим са успехом, да кажем свету ко смо, шта радимо, о нашој историји, нашим хуманитарним напорима са и преко Уједињених нација да покушамо да учинимо живот бољим за оне мање срећне, и наш је непрекидни раст и развој широм света.
Захвалан сам и част ми је што ми је датa приликa, од стране српске OSMTH Велике Заједнице Витезова, да Вам прикажем историју Темплара на Вашем матерњем
језику и надам се да ће пружити чињенично истиниту визију ко смо заиста у супротности са измишљеним портретисањем у Да Винчијевом коду и сличним публикацијама.
Уживајте у читању.
Chev. Leo Thys, GOTJ
Уз све добре жеље,
Аутор

Велики Приор Белгије

Генерални Архивиста реда
Не нобис Домине, нон нобис, Сед Номини туо да глориам.
Не нама, о Господе, не нама, већ славу дај имену Твојем

Uvod i zahvalnice
Ова студија је састављена да би пружила члановима и симпатизерима
савременог Реда увод у целокупну историју Реда Јерусалимског Храма, са посебном пажњом на историју последњих петнаест година постојања Реда.
Уистину, већина научних књига се зауставља на 1314. години, а данашње
псеудонаучне књиге дају веома спекулативне теорије о опстанку Реда после
1314. године.
Ова публикација покушава да донесе поштен приказ развоја реда - од
почетака у 1118. години - до данас, на основу историјских докумената.
Да би се повећала аутентичност ове публикације, имена особа су повремено нетранскрибована и на њиховим оригиналним језицима: краљ „Philippe
IV le Bel” уместо „Филип Лепи“, “Friedrich I Barbarossa” уместо „Фридрик Црвенобради“...
Ниједна књига се не може довршити без помоћи пријатеља и ја бих хтео
да се захвалим нарочито:
• Др. Роберту Ј. Коварику, за његов чланак „From Freemasonry to
the Origin of OSMTH”;
• Госпођи Стели Бернарди која је исправила Први део мог текста на
енглеском језику;
• Скоту М. Сајмону, који је исправио Други и Трећи део мог текста
на енглеском језику.
• Капетану Хауарду Џ. Сарторију који ми је ставио на располагање
изузетно много фотографија;
• Сер Роју Редгрејву, контра-адмиралу Џејмсу Џ. Керију, Патрику
Риа, професору Др. Карен Ралс, Сајмону Ле Февру и професору
Ики Валмакију за њихове речи охрабрења, као и допуштење да
сам имао увида у битну документацију;
и на крају, али ништа мање важно, господину Џорџу Стјуарту који је
штампао ову књигу по цени штампарских трошкова.
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Prvi deo
Сиромашни саборци
Христа и Соломоновог храма
(од 1118. до 1314. године)

Печат Бертрана де Бланфора
шестог Великог Мајстора (1156.-1168. год.)
Повеља од 27. априла 1168. године – Државни архив у Амбергу

Non nobis Domine, non nobis, sed Nomine Tuo da Gloriam
Не нама, о Господе, не нама, већ славу дај имену Твојем
Псалм 115, стих 1
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1.1. Витезови темплари
1.1.1. Хронологија витезова темплара
(период од 1118. -1314. год.)
1.1.1.1. Хронологија у тексту

Датум

Догађај

5. децембар
1072. год.

Султан Џалал ал-Дин Маликшах (1055 - 1092. год.), селџучки Турчин, забрањује европским католицима да врше ходочашћа у Свету земљу, што је разгневило Александра Другог, папа
од 1061. до 1073. год.1

27. новембар
1095. год.

1
2
3

4

Византијски цар Алексије Комнен (1048 -1118. год.) тражи
од папе у Риму војну помоћ ради одбране од селџучких Турака.
Урбан Други, папа од 1088. до 1099. године, сазива концил
у Клермон-Ферану у Француској за крсташки рат ради ослобођења Свете земље од Турака Селџука и муслимана, и ослобођења Христовог гроба уз поклич “Deus lo volt!” (То је Божија
воља).2

1096. год.

Готфрид Бујонски (1061 – 1100. год.), војвода Доње Лорене,
напушта свој замак у Бујону (Белгија) као један од четворице
вођа Првог Крсташког рата3+4

15. јул
1099. год.

Готфрид Бујонски заузима Јерусалим и оснива католичко
Јерусалимско краљевство.
Узима назив „Чувар Свете земље“ и одбија краљевску круну
зато што је његов Спаситељ носио трнову круну (венац) у Јерусалиму, 11 столећа раније.

George Smart, An Extract From the Knights Templar Timeline (starting 1065 CE), Version January 1,
2002, страна 5.
Dr. E.L. Skip Knox, Boise State University, The Crusades, Urban’s Speech, Last revised January 7, 2002,
http://crusades.boisestate.edu/1st/02.htm
Ово су фундаментални радови о историји крсташких ратова:
• Hans Eberhard Mayer, The Crusades. 2nd edition, Oxford University Press, 1997, ISBN 0198730985
• Jonathan Riley-Smith, The Crusades: A Short History, Yale University Press, 1987, ISBN 0300047002,
302 стране.
Прочитајте више о крсташким ратовима на интернету:
George Smart, An Extract From the Knights Templar Timeline (starting 1065 CE), Version January 1,
2002, страна 5.
Dr. E.L. Skip Knox, Boise State University, The Crusades, Urban’s Speech, Last revised January 7, 2002,
http://crusades.boisestate.edu/1st/02.htm
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27. децембар
1118. год.

Девет француских витезова формира верску заједницу за
заштиту ходочасника: Иг де Пајен (Шампања), Готфрид де СенОмер (Фландрија (Белгија)), Андре де Монбар, Гундомар, Годефрон, Рорал, Жофроа Битол, Нивар де Мондезир и Аршамбо
де Сен-Ејњан, узевши класичне монашке завете сиромаштва,
чистоте и послушности по Августиновској регули (правило), додају и четврти завет: да ће гарантовати силом оружја сигурност
ходочасника на путу до Свете земље.
По први пут у хришћанској историји основан је ред монахавојника. Ови витезови су се подвргли власти Теоклету, јерусалимском патријарху.
Балдвин Други, краљ Јерусалима даје им смештај у делу соп–
ствене палате, у близини џамије Ал-Акса, за коју се претпоставља да је саграђена на остацима Соломоновог храма.
Краљ их задужује да чувају „колико год могу, стазе и путеве
од заседа лопова и нападача, нарочито да воде рачуна о безбед–
ности ходочасника“.
Њихово званично име је “Pauperes commilitones Christi templique Salomonici”, што значи „Сиромашни саборци Христа и
Соломоновог Храма“. Постали су познати као Витезови храма
(Темплари).5
Њихов мото је Псалм 115, стих 1: „Non nobis Domine, non
nobis, sed Nomine Tuo da Gloriam“,
„Не нама, о Господе, не нама, већ славу дај имену Твојем“
6+7+8+9

5
6
7

8

9

Од templ (енг.) - храм
Leo Thys, De mysterieuze Tempeliers en hun vele erfgenament, Mauretus N.V., Antwerpen, 2001, стр.8.
27. децембар 1118. године је највероватнији датум оснивања Реда јер је 27. децембар дан Св. Јована
Крститеља. Но, ни дан, ни година оснивања нису поуздани. Једино што са сигурношћу знамо је да
је Ред основан негде између 1118. и 1120. године.
Међу више од 10.000 књига и докумената написаних о историји Реда Храма Јерусалимског у
средњем веку, ми можемо препоручити следећа дела:
• Karen Ralls, The Templars and the Grail: Knights of the Quest, Quest Books, 2003, ISBN 0835608077,
320 страна
• Malcolm Barber, The New Knighthood: A History of the Order of the Temple, Cambridge University
Press, 1994, ISBN 0-521-55872-7, 441 страна
• Helen J. Nicholson, The Knights Templar: A New History, Sutton Publishing, 2001, ISBN 0750925175,
256 страна
• Piers Paul Read, The Templars: The Dramatic History of the Knights Templar, the most powerful
Military Order of the Crusades, Da Capo Press, Cambridge, MA, 1999, ISBN 0-306-81071-9, 350 страна
Подробније информације о историјату реда, можете погледати на веб страни: ORB On line
Encyclopedia, Military Orders, http://org.rhodes.edu/encyclop/religion/monastic/milindex.html i веб
страни Стефана Дафоа (Stephen A. Dafoe & Alan Butler, http://templarhistory.com)
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10

11

12
13

1127. год.

Ред прибавља прва имања на којима ће касније зидати
Куће:10
Имање у Ипру, у Фландрији (Белгија)11
Имање у Барбон-Фајелу, на неких 35 миља (55 км) северозападно од Троја у Француској
Имање Ига де Пајена у Француској

децембар
1127. год.

Иг де Пајен и других осам витезова одлазе из Јерусалима за
Европу. Носе са собом писмо од краља Балдвина Другог Јерусалимског за Бернарда од Клервоа, којим се моли његова интервенција
код папе да се темплари прогласе за војнички Ред. Срели су Бернарда од Клервоа у Себорги, у Италији где је он поставио Ига де Пајена
за првог Великог Мајстора Реда12+13

јануар
1128. год.

Темплари се срећу са Лујем Шестим, краљем Француске од
1108. до 1137. године. Пајен де Мондидије постаје први Мајстор
Француске.

31. јануар
1128. год.

На концилу у Троју, при двору Ига, грофа од Шампање, који
је водио кардинал Матје д' Албано, признат је Ред Витезова Храма. Ред усваја монашко правило, познато као Латинско правило, које се састоји од 72 члана, написано под инспирацијом Светог Бернарда де Клервоа и било је засновано на бенедиктинском
правилу (регули).
Усвојен је бели огртач цистерцитског реда да га носе заклети витезови као симбол лојалности и чистоте живота.14

 асупрот данашњем коришћењу Правила Темплара, које садржи 686 чланова, нигде се не корисН
ти реч „командерија“, већ увек реч „Кућа“. Командер је на челу Куће, а не Командерије. Под кућом
се подразумева освештан храм, ритуални дом.
Уз извињење мојим шкотским пријатељима, али прво имање Реда у Европи вероватно није било
Балантрадох у Шкотској, већ кућа у Ипру у Фландрији у Краљевини Француској у средњем веку,
а сада у Белгији. Уистину у Petite chronique de la ville d’Ypre, Annales de la Soc. d’ Em. de Bruges, 2e
serie (1849), том 7., страна 180, се спомиње: „Anno 1127, was de kerke der Tempeliers gebaut door
Gaufried van Sint-Omer„ што значи: „Године 1127. цркву Темплара изгради Готфрид де Сен-Омер“.
George Smart, Ibid., стр. 21
Супротан став се може наћи у: Lettres des Premiers, Chartreux 1: S. Bruno, Guigues, S Anthelme,
edited by ‘a Carthusian’, Sources Chretiennes 88 (Paris, 1962), no. 2, стр. 154-161, датиран непосред–
но након Иговог повратка у Свету земљу из Западне Европе 1129. год. и на енглески језик превела Хелен Џ. Николсон 1998. те штампан на ORB Online Encyclopedia, Military Orders, Guigues of
La Grand Chartreuse, писмо Игу де Пајену, Мајстору Храма, http://orb.rhodes.edu/encyclop/religion/
monastic/Guigues.html: „Нашој најдражој и многопоштованој господи и пријатељима у Христу,
Хуго, приор светог витештва.“ Из овог оригиналног средњевековног текста сазнајемо да је Иг де
Пајен око 1129. године био титуларно ословљаван као „приор“ уместо „(Велики) Мајстор“.

14

14

15
16

17

фебруар децембар
1128. год.

Ред прибавља друга важна имања на којима ће касније изградити прецепторије15 и куће:
Замак Сур и град Фонте Аркада у Португалу
Имање у Лондону у Енглеској: Братство (прецепторија) у
Лондону
Земља у Балатрадоху у Шкотској: Братство (прецепторија)
Шкотске
Хју д’ Аргенстајн постаје први Мајстор Енглеске.

мај 1129. год.

Иг де Пајен се враћа у Јерусалим у пратњи три стотине новорегрутованих витезова.

1130. или
1135. год.

Бернард од Клервоа (Св. Бернард) пише своје знаменито
писмо Игу де Пајену: „Liber ad Milites Templi: De Laude Novae
Militae” (У похвалу новог витештва). Оно се може посматрати
као комбинација опомене витезовима и опште објаве становништву.16

мај 1131. год.

Алфонсо Први (1073 -1134. год.), Краљ Арагона и Наваре
(Шпанија), даје трећину од своје целокупне земље темпларима.

1135. год.

Иноћентије Други, цистерцитски монах из Клервоа и папа
од 1130. до 1143. године, додељује Реду на концилу у Пизи марку
злата годишње, његов канцелар Ајмерик дарује две унце злата,
а сви надбискупи, бискупи, опати и други добри људи по марку
сребра. Пошто је више од стотину бискупа било на концилу, ово
је био значајан допринос Реду.17

О ношњи браће, Правило Темплара помиње: „Наређујемо да хаље браће увек буду једнобојне, то
јест беле или црне или смеђе. И поклањамо свој браћи витезовима у зиму и у лето ако је могуће,
беле огртаче; никоме ко не припада горе поменутим витезовима Христа није дозвољено да има
бели огртач, тако да они који су напустили живот у тами, препознаће један другог да су се помирили са својим Творцем преко знака беле хаље која означава чистоту и потпуну чедност. Чедност
је сигурност срца и здравље тела“. Овај превод првобитног или примитивног Правила Темплара
је узет из дела Џудит Аптон-Ворд (Judith Upton-Ward), The Rule of the Templars, и заснован на издању из 1886. године дела Анрија де Курзона (Henry de Cruzon), La Regle du Temple као Војни приручник, или Како извршити коњички јуриш.
Прецептор, -а, м, мн.-и (лат. Praeceptor) инструктор, васпитач, учитељ; Иван Клајн, Милан Шип–
ка, Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2007, стр. 982.
Свети Бернард је рођен 1090. године у Фонтен де Дижону у Француској и упокојио се 20. августа 1153. године у Клервоу код Троја, у Шампањи у Француској. Потпуни текст његовог дела „У
похвалу новог витештва“, заједно са детаљним тумачењима, може се наћи у The Cistercian Fathers
Series: Number Nineteen, The Works of Bernard of Clairvaux: Volume Seven, Treatises III, translated by
Conrad Greenia, Cistercian Publications, Kalamazoo, Michigan, 1977. Предговор у вези петог поглавља, стране 127-145. Објављен текст без тумачења, види на: http://orb.rhodes.edu/encyclop/religion/
monastic/bernard.html ORB Online Encyclopedia.
D. Girgensohn, Das Pisaner Konzil von 1135 in der Uberlieferung des Pisaner Konzils von 1409, in
Festschrift fur Hermann Heimpel, vol. II, Gottingen, 1972, стр. 1098-1099.
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24. мај
1136. год.

Иг де Пајен се упокојио, а Роберт де Краон из Бургундије у
Француској постаје други Велики Мајстор Реда.

1136. или
1137. год.

Ред постаје одговоран за чување кланаца према Антиохији
из Киликије које воде кроз планине Амана, северно од Антиохије.

1137. год.

Луј Шести, краљ Француске од 1108. до 1137. године, поклања темпларима земљу на којој је саграђена париско братство
(прецепторија).

29. март
1139. год.

Папа Иноћентије Други званично одобрава Правило Реда у
својој були „Omne datum optimum”. У додатку ове папске буле, он
одређује да Ред не дугује послушност секуларној грани власти нити
црквеним властима, осим папи. Последица овога је да Ред постаје
независан од свих краљева, монарха, бискупа и опата. Стога је Ред
могао бити изван власти локалног надзора и постане практично
господар једног аутономног међународног хришћанског царства.18

1144. год.

Целестин Други, папа од 1143. до 1144. године, издаје булу
„Militis Templi” упућену прелатима хришћанског света. Темпларска
браћа су сама могла да убиру своје приходе у сврху која им је дата
по посебној привилегији да отварају цркве једном годишње у месту
под интердиктом.19

1145. год.

Са булом „Militia Dei” Евгеније Трећи, папа од 1145. до 1153.
године, даје темпларима дозволу да убирају десетак, обавезе и погребне дажбине у местима где су имали ораторије и да ту сахрањују
чланове својих породица.20

1146. год.

Папа Евгеније Трећи овлашћује темпларе да додају црвени крст на леву страну прса својих туника и на раменом делу
својих плаштева, као симбол сопственог жртвовања – проливања крви и борбе до смрти за веру.

 alcolm Barber, Ibid, стр.58
M
Malcolm Barber, Ibid, стр.58; Интердикт, -а, м, ген. Мн. Интердикта (лат. interdictum од interdicere –
забранити). 2. цркв. У католичком црквеном праву: казнена забрана вршења свих црквених обреда коју је папа изрицао некој области, држави, граду или општини. 3. казна којом се свештенику
или вернику забрањује учешће у богослужењу и приступ сакраментима. Иван Клајн, Милан Шип–
ка, наведено дело, стр, 524.
Dr. Chev. Robert J. Kovarik KCTJ, Chronology of Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem,
Revised June 20, 1997 http://members.aol.com/TemplarNY/TemplarNY.html
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1147.-1149. год.

Украшени са црвеним „Croix-Pattée” (осмокраким крстом)
на својим белим огртачима, темплари следе Луја Седмог, капетовског краља Француске, током Другог крсташког рата.

зима 1149. 1150. год.

Темплари добијају Газу као први велики замак у Јерусалимском краљевству.

22. август
1153. год.

Град Аскалон пада под крсташе. Темплари имају значајну
улогу у овој великој победи. Но, ово ће бити последње велико
освајање у време владавине Франака.

Латинско или Старо Правило Реда сачињено је од 72 члана.
Између 1160. и
Преведено на француски језик између 1135. и 1147. године, оно
1165. год.
садржи 76 чланова (Правила § 1 до § 76). Под контролом Бертрана
де Бланкфора, Великог Мајстора од 1156. до 1169. године, додато је
120 чланова (правила §77 до §197) написана на француском, такозвани „retrais”, који представљају „Хијерархијски устав“.
Такође је додато 55 чланова (Правила §224 до §278) која украт–
ко дају оквирне покоре које се дају унутар Реда.21

15. јун 1163.
год.

Са папском булом “Magnus Ordo in Ecclesia” Александра
Трећег, папе од 1159. до 1181.године, темплари добијају привилеговано место унутар цркве. Ред добија сопствену духовну
власт (свештенство) које је потпуно независно од јурисдикције
епископа. Ред је одговоран једино Великом Мајстору и папи.

1173. год.

Абдулах, преговарач асасинског вође, познат као „Старац са
планине“, посећује Амалрика Првог, краља Јерусалима од 1163. до
1174. године. При повратку, иако под краљевском заштитом, Абдулаха из заседе убија Готије ди Мезније, витез темплар. Овај догађај
отвара проблем надлежности: која је власт судски надлежна за овај
злочин? Ред и папа или Јерусалимско краљевство?22

4. јул 1187. год.

Хришћанске крсташке армије Гија де Лузињана, краља Јерусалима од 1186. до 1192. године, губе битку код Хатина у северној
Палестини од Саладинових муслиманских снага. Сви витезови
темплари који су преживели битку, потом су погубљени.23

21
22
23

J.-J.-E. Roy, Histoire des Templiers, Pardes, репринт другог издања објављеног 1851. од Mame et C at.
Tours, ISBN 2-86714-188-5, стр. 112-115.
J.-J.-E. Roy, Ibid., стр. 112-115.
Саладин је рођен 1137./38. у Тикриту у Месопотамији, а умро је 4. марта 1193. године у Дамаску. Његово пуно име на арапском је Салах Ад-дин Јусуф Ибн Ајјуб („Праведник вере, Јосиф, син
Јова“), такође називан Ал-малик Ан-на сир Салах Ад-дин Јусуф Први, муслимански султан Егип–
та, Сирије, Јемена и Палестине, оснивач династије Ајјубида и најславнији од свих муслиманских хероја. Prof. Paul E. Walker, Saladin, Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/eb/
article?eu=66697
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24
25
26

2. октобар
1187. год.

Саладин постиже коначни успех у заузимању Јерусалима, великом дисциплином и борбом, окончавши 88-годишњу владавину
хришћанских Франака. Џамија Ал-Акса је враћена исламу. Саладин
је наредио да се крст скине и вуче по улицама два дана где је штаповима јавно ударан као увод у очишћење града.24

12. јул
1191. год.

Током Трећег крсташког рата (1189.-1192. године), комбиноване снаге Ричарда Првог Лављег Срца, краља Енглеске од
1189. до 1199. године и Филипа Другог Августа, краља Француске од 1179. до 1223. године, поново заузимају Св. Јована од
Акре (Акр, Израел), који постаје нова престоница Јерусалимског краљевства. Темплари оснивају ново седиште у овом месту.

13. век

Наставља се оснивање Кућа по целој Европи. Ред је сада
подељен на провинције: Аквитанија (Француска), Арагон
(Шпанија), Оверња (Француска), Бохемија (Чешка), Бранденб–
ург (Немачка), Кастиља (Шпанија), Кипар, Енглеска (Уједињено Краљевство), Француска (Француска и Белгија), Немачка
(Немачка и Аустрија), Мађарска, Италија, Мајорка (Шпанија),
Прекоморје (крсташке државе), Португал и Сицилија (Италија). Свака провинција је подељена на баливате (рејоне). Сваки баливат се састоји од једног броја Кућа. Свака Кућа поседује
пољопривредну (обрадиву) земљу и куће (осим у провинцији
Прекоморје).

1209. –
1244. год.

Иноћентије Трећи, папа од 1198. до 1216. године, позива на крсташки рат против катара, изузетне хришћанске секте у Лангедоку
(јужна Француска). Темплари не учествују у овом крсташком рату.
Држе се по страни вероватно зато што желе да се боре само против
неверника, а не против других хришћана.25

17. октобар
1244. год.

Удружене војске египатског султана Ајјуба и хорезмијских
Турака, дивљег племена номада плаћеника, боре се против
хришћанских војски код Харбије поред Газе, познате као „La
Forbie”. За неколико сати, латинска армија је уништена и Египћани су извојевали убедљиву победу. Убијено је најмање 5.000
хришћана. Других 800 су као заробљеници одведени у Египат,
међу њима Арман де Перигор, Велики Мајстор од 1233. до 1247.
године. Укупан губитак за Храм је био између 260 и 300 витезова. Само 33 темплара је преживело битку.26

 alcolm Barber, Ibid, стр. 116.
M
За додатно читање о катарима можемо препоручити: Malcolm Barber, The Cathars: Dualist Heretics
in Languedoc in the High Middle Ages, Longman, 2000, ISBN 0582256615, 256 страна.
Piers Paul Read, Ibid, стр. 218-219.
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1248.-1254. год.

Темплари се боре у Египту заједно са Светим Лујем, краљем
Француске од 1223. до 1270. године, током Седмог крсташког
рата. У бици код Мансуре 1250. године, претрпели су катастрофалан пораз.

Превод Латинског правила сачињеног од 72 члана, довршен
Између 1257. и
је
са
оним што ми називамо „Хијерархијски устав и исписи Пра1267. год.
вила Храма“. Сада укупан број чланова износи 686 (заједно са
претходним), те су формирана ткз.Француска Правила.27

јун 1266. год.

Велико темпларско утврђење Сафад (Зефат, Горња Галилеја,
Израел) пада под Мамелуке.

После 1267.
год.

Превод на каталонски језик садржи неке уметке који се не
налазе у Француском Правилу. Овај документ се назива „Каталонска Правила“.28

1271.-1272. год.

Крсташки рат Едварда Првог, краља Енглеске од 1272. до
1307. године.

мај 1274. год.

Усвојена резолуција донета на четрнаестом екуменском
концилу у Лиону у Француској, установљава да ће се једна десетина свих прихода који се гомилају у свим црквама током шест
година одвајати у корист Свете земље, са намером да се осигурају средства за вођење светог рата. Ово је успешно спроведено
и десетак је сакупљен.29

5. октобар
1285. год.

Умире Philippe III le Hardi (Филип Храбри), краљ Француске
од 1270. до 1285. године. Наслеђује га његов син Philippe IV le Bel
(Филип Лепи), краљ Француске од 1285. до 1314. године и краљ
Наваре од 1284. до 1304. године, као Филип Први.

27

28
29

Prof. Dr. Nicolas Haimovici Hastier in collaboration with Stelio W. Venceslai, De Militum Templi Ordinis
Regula Librisque Cognitis, The Rule of the Order of Templars Multilingual Templar Bibliography,
Publisher. Alex. Singer, 2001, ISBN 973-0-02196-1, стр. 50-53.
Barcelona, El Archivo de la Corona de Aragon, Cartas Reales 3344.
J. P. Kirsch, transcribed by Janet van Heyst, Pope Gregory X, The Catholic Encyclopedia, Volume VI,
Robert Appleton Company, 1909, The New Advent website, Updated 19 February 2003, http://www.
newadvent.org/cathen/06798a.htm
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29. мај 1291.
год.

Ал-Ашраф Салах ад-Дин, мамелучки султан Египта, појављује се пред зидинама Св. Јована од Акре 5. априла. Шест недеља касније, муслимани проваљују и започињу уличне борбе.
Једино је темпларска тврђава опстала и држе је хришћани, у
којој су се склониле многе хришћанске избеглице. Две седмице касније, темпларско утврђење пада и сви преостали људи у
утврђењу су поклани. Лимасол на оствру Кипар постаје централна база Реда Храма и остаће дом Жака де Молеа, двадесет и
другог и последњег Великог Мајстора (од 1293. до 1314. године)
све до његовог затварања 1307. године.30

14. јул
1291. год.

Дубоко обесхрабрени због изостале помоћи, темплари по
ноћи напуштају свој замак у Сидону (Сајда, Либан) који је опсела велика мамелучка војска.

3. август
1291. год.

Немајући друге алтернативе, темплари евакуишу своје
утврђење у Тортоси, у грофовији Триполи (Тартус, Сирија).

14. август
1291. год.

Коначно, евакуишу своје последње утврђење Ходочасник у
Атлиту. Све што преостаје је њихов гарнизон на острву Руад,
две миље од обале од Тортосе.31

1302. год.

Губитак Руада и покољ темпларског гарнизона. Што се тиче
одбране Свете земље, она је остала без ње. Тако је Света земља
изгубљена у потпуности и заувек.

5. јун 1305. год.

Блажени Бенедикт Једанаести, папа од 1303. до 1304. године,
умире 7. јула 1304. године. Тек после конклаве од једанаест месеци у Перуђи у Италији и преко манипулација Филипа Четвртог
Лепог, краља Француске, француски надбискуп Бордоа, Бертран де Гот (1260.-1314.) је изабран за новог папу. Крунисан је
уз велику помпу у Лиону, у Француској 14. новембра 1305. године, као Клемент Пети. У почетку је столовао у Бордоу, Поатјеу
и Тулузу, док се коначно није настанио у Авињону (Француска),
поставши први од авињонских папа.32

30
31
32

 . Raynaud, Ed. Gestes des Chiprois, Geneve, 1887, стр. 240-243 и стр. 255-257.
G
Piers Paul Read, Ibid, стр. 243
Clement V, Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/eb/article?eu=24694
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1305. год.

Да би се избегле претходне грешке и истражиле нове тактике,
Рамон Лул, фрањевачки мисионар и каталонски мистичар предлаже у својој енциклици “Liber de fine” кампању о обавештавању током проповедања, као и припрему војне силе. Он предлаже да се
хоспиталци и темплари споје у један војни ред. Ову идеју прихвата
Пјер Дибоа, пропагандиста француске круне и папе. Но, Велики
Мајстор Жак де Моле пише меморандум којим се одбацује идеја о
спајању два реда.33

лето 1307. год.

Philippe IV le Bel, краљ Француске, тражи и налази начин
неутралисања Реда Храма: путем његовог разбијања и гашења!
Он наређује својим блиским саветницима да кривотворе листу оптужби против Реда. Оптужбе долазе делимично
из самог Реда, од инфилтрираних шпијуна и подржане су
делимично наводним признањима једног дела темпларских
отпадника свом сазатворенику Ескину де Флоријану, житељу
Безијера у Француској.
Затим, краљ шаље запечаћене и тајне команде својим сенешалима у целом краљевству. Печати су морали да буду отпечаћени у свим местима на исти дан и у исто време, а наређења су
требала да буду извршена одмах.

петак, 13.
октобар
1307. год.

По наређењу краља Philippe IV le Bel, сви темплари на под–
ручју целог краљевства Француске су неочекивано ухапшени пре зоре, укључујући и Великог Мајстора који се налазио у
датом тренутку у Паризу. Изгледа да, осим на неколико места,
темплари нису пружали отпор при хапшењу и затварању. Све
темпларске Куће у Француској су стављене под краљевски над–
зор. Целокупна имовина Реда је конфискована.34
Након овога, француски краљ тражи да се копије његовог
налога за хапшење пошаљу Едварду Другом, краљу Енглеске,
Алберту, краљу Светог Римског Царства (Немачка и Италија),
Хаимеу Другом, краљу Арагона (Шпанија) и другим племићима
као што су Јан Други, војвода од Брабанта (Белгија и Холандија)
и Тибо де Бар, принц-бискуп од Лијежа (Белгија).

33
34

Prof. Marshall W. Baldwin, Crusade, Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/eb/
article?eu=118966
Од онда сујеверни људи сматрају петак тринаести за несрећан дан.
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Без папског овлашћења (папа је држао Ред Храма под
октобар 1307.
својом директном јурисдикцијом), краљ Филип оснива једну
до маја
(у основи нелегитимну) краљевску комисију која је била заду1308. год.

жена да испита прикупљене оптужбе. По захтеву француских
црквених инквизитора, али без њихове сарадње, ова краљевска
комисија подвргава темпларе најригорознијем испитивању, уз
немилосрдно спроведену тортуру. Највећи број окривљених
темплара се изјаснило да су криви. Пошто су били подвргнути
тако свирепој тортури, многи од њих нису издржали нанесени
им бол. Зато, неки витезови су дали очекивана признања без
спровођења тортуре, али у страху од ње.
Од 87 различитих оптужби, против појединих витезова
темплара, следеће су биле најуобичајеније:
• порицање Христа током ритуала;
• одбацивање, гажење и пљување по крсту;
• обожавање ђавоље моћи, главе зване „Бафомет“;
• обсцени пољупци током инаугуралних ритуала;
• хомосексуалност
• чедоморство (саветовање женама да саме изврше абортус)35

Папа Клемент Пети је потпао под јак притисак краља Фи11. новембар
липа,
те је наредио са својом булом „Pastoralis Praeeminentia”
1307. год.
истраживање антитемпларских оптужби у свим европским
земљама и наредио хапшење темплара у свакој земљи.36

35
36
37
38

јун 1308. год.

У једној истрази у Поатјеу, у Француској, седамдесет и два
темплара, који су били циљано изабрани и доведени пред краља,
потврђују своја признања у присуству папе. Папа, до тада прилично скептичан, постаје забринут и формира нову комисију. Предаје
ствар Реда папској комисији, оставивши да појединцима суде диоцезанске комисије, не само у Француској, већ је то проширено на
све хришћанске земље.37

јул 1308. до
септембра
1311. год.

У Француској су темплари индивидуално проглашени кривим и одређене су им различите канонске покоре (покајања),
као што су ходочашћа, улазак у друге редове и затвор. На Кипру,
у Немачкој, Шпанији и Португалу одређени темплари су индивидуално ослобођени оптужби. У Италији, осим у неколико об–
ласти, одлука је била иста.38

 harles Moeller, The Knights Templars, The Catholic Encyclopedia, Volume XIV, http://newadvent.org/
C
cahten/06798a.htm
Prof. Lieven K. Cumps, De Tempeliers in Vlaanderen, Tielt, 1976, p.70
Charles Moeller, Ibid.
Charles Moeller, Ibid.
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12. мај 1310.
год.

У провинцијалном већу Сенса, седишту локалног трибунала
инквизиције, педесет и четири темплара, који су повукли своја претходна признања од папских комесара са приговором да су дата под
тортуром и да су у целости лажна, осуђени су као јеретици. Истог
дана су сви ти витезови били јавно спаљени у Паризу код Порте Св.
Антонија. До самог краја, сви су тврдили своју невиност.39

16. октобар
1311. год.

Сазвана је папска комисија да одлучи о пресуди Реда. На
првом састанку Генералног Концила у Вијену, није могло бити
доказано да је Ред као организација исповедао и практиковао
било какву јеретичку доктрину, нити да је било примењивано
било какво тајно Правило, различито од званичног Правила.
Већина од три стотине чланова Папске комисије, успротивила
се укидању Реда.40

22. март
1312. год.

Папа Клемент Пети коначно заузима умерен став: издаје
папску булу „Vox in excelso” на одобрење комисији кардинала,
којом је папа наредио распуштање, а не осуђивање Реда. Такво распуштање реда било је не због пресуде, већ вољом папског
декрета.41

3. април
1312. год.

На другом састанку Генералног концила у Вијену, ова пап–
ска була „Vox in excelso” је одобрена.

2. мај 1312. год.

Папском булом “Ad providam” сва имања и имовина витезова темплара мора бити дата ривалском реду Болнице Св. Јована
Јерусалимског (Малтешки ред), с изузетком имовине у краљевству и земљама ван краљевства Француске и краљева Арагона,
Кастиље и Мајорке (све у Шпанији) и Португалији.42

39
40
41

Thomas J. Shahan, Pope Clement V, The Catholic Encyclopedia, Volume IV, http://newadvent.org/
cahten/04020a.htm
Charles Moeller, Ibid.
Ред темплара је угашен следећим папским речима:
„... Стога, са тужним срцем, не са дефинитивном пресудом већ са објавом апостолске уредбе, ми
гасимо, са одобрењем светог концила, Ред темплара, и његово правило, хаљу и име, са ненарушивим и трајним декретом, и у потпуности забрањујемо да било ко од сада уђе у Ред, или прими или
носи његову хаљу или да покушава да се понаша као темплар. Ако се било ко понаша другачије,
аутоматски ће бити екскомунициран.“
Требало би приметити да су у та времена папе и краљеви били посвађани ривали и да су папе
екскомуницирале чак и краљеве и њихова целокупна краљевства, а да се касније краљ и папа помире и поново спријатеље. Папске буле онда нису биле опозиване већ једноставно игнорисане и
од краља и од папе и од свих других. Трајало је то тако дуго што је одредило многе од објављених
була чија судбина скрајнутости траје до данашњег дана.
Комплетан текст ове папске буле, преведен на енглески се може наћи на интернету: Hefele and
Regestum, Decrees of the Ecumenical Councils, http://ewtn.com/library/COUNCILS/VIENNE.HTM
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6. мај 1312. год.

•
•

•
•

42

Следећа папска була звана “Considerantes”доноси:
понавља разлоге за гашење (бившег) Реда;
задржава да следеће особе буду на располагању самог папе: Велики Мајстор, Визитор Француске, Главни Прецептори Свете
Земље, Нормандије, Аквитаније, Поатјеа и провинције Провансе, као и брат Оливије де Пен;
доноси одлуку да они темплари који су законито ослобођени
или се покају у будућности, да им се врате добра у складу са
својим статусом бившег Реда, тако да могу живети;
наређује свим одбеглим члановима Реда да се лично појаве у
року од једне године. Ако то не ураде, аутоматски ће их обухватити осуда цркве (екскомуникација) и биће осуђени неповрат–
но као јеретици.43

16. мај
1312. год.

Једна следећа папска була „Nuper in concilio” је циркуларно
писмо упућено свим привременим администраторима и чуварима имовине бившег Реда витезова темплара. Папа им наређује да у
потпуности предају ту имовину Реду хоспиталаца (Малтежанима),
пошто се плате сви расходи, у року од месец дана, након предатог
захтева.44+45

децембар
1313. год.

Папа Клемент Пети именује комисију од три кардинала
(монсињор Арно д' Ош, Никола де Фровил и Арно Нувел) да од–
луче о судбини Великог Мајстора Жака де Молеа, Ига де Пејроа,
Жофроа де Гонвила и Жофроа де Шарнеа, Великог Прецептора
Нормандије.

 ренос имовине је описан на следећи начин:
П
„Да би им могли дати већу подршку, дарујемо им, уз одобрење светог концила, саму кућу витезова темплара и друге куће, цркве, капеле, ораторијуме, градове, замкове, градиће, земље, мајуре,
места, поседе, јурисдикције, приходе, права, сву другу имовину, било непокретну, покретну или
самопокретну, и све своје чланове заједно са свим њиховим правима и поседима, било с ове или
оне стране мора, у сваком делу света, у време када су сам мајстор и нека браћа из реда били зајед–
но похапшени у Француској, то јест у октобру 1307. године. У поклон спада све што су темплари
имали, држали или поседовали сами или преко других или што је припадало реченој кући и реду
витезова темплара или мајстору и браћи реда, као и титуле, радње и права која су у време њиховог хапшења припадала на било који начин кући, реду или лицима реда витезова темплара или
су им могла припадати, према било коме којегод достојанства, статуса или стања, са свим привилегијама, индултима, имунитетима и слободама којима су речени мајстор и браћа куће и реда витезова темплара и сами кућа и ред били законито обдарени од апостолске столице или од католичких царева, краљева и кнежева или од других чланова верних или на било који други начин.“
Комплетан текст ове папске буле преведен на енглески се може наћи на интернету, http://ewtn.
com/library/COUNCILS/VIENNE.HTM
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18. март
1314. год.

Папска комисија сазива савет доктора теологије и канонског
права у Паризу. Пресуда је следећа: „Пошто су ова четворица, без
икаквог изузетка, јавно и отворено признали преступе за које су
оптужени и пошто су истрајали у признању и изгледали да коначну
истрају у њима, ... они се осуђују на сурово и доживотно прогонство.“
Жофроа де Гонвил и Иг де Пејро прихватају ову пресуду. Но,
Велики Мајстор Жак де Моле и Жофроа де Шарне, Велики Прецеп–
тор Нормандије, повлаче своја признања и изјављују да су они и
Ред Храма невини по свим оптужбама. Обојица су проглашени за
заклете јеретике и предати су од црквених власти световним властима.46

Париз, вече,
18. март
1314. год.

Велики Мајстор Жак де Моле и Жофроа де Шарне, Велики
Прецептор Нормандије су по наређењу Филипа Четвртог Лепог,
краља Француске, спаљени на ломачи на једном малом острву
на Сени пред капијом краљевске палате.
Први и истовремено најмоћнији Ред монаха војника и његових вођа су уништени.

43

Папа понавља разлоге гашења Реда следећим речима:
„Клемент, бискуп, слуга слугу Божијих, за потврду у данашње време и за будуће знање. Испитивања и различити процеси затражени недавно од апостолске столице по свим деловима хришћанства против бившег реда витезова темплара и његових појединих чланова, у вези оптужбе за јерес, су их довели до озбиљне озлоглашености. Нарочито је постојала оптужба да су браћа бившег
реда при и понекад после пријема порицала Христа и пљувала да би га обесчастили на крст који
им је испружан и понекад га газила под ногама. Мајстор Реда, визитор Француске, главни прецеп–
тори и многа браћа Реда су признала своју јерес на својим суђењима. Признања су бацила озбиљну сумњу на Ред. Додатно овоме, раширена осрамоћеност, јака сумња и бучне оптужбе прелата, војвода, општина, барона и грофова краљевине Француске су такође изазвали велики скандал
који се није могао стишати без гашења Реда. Постоје многи други праведни разлози поменути у
правним процесима који су утицали на нас. Ми смо стога, са одобрењем светог концила, са срцем
испуњеним великом горчином и жалошћу, угасили и забранили речени бивши ред Храма, његов
устав, хаљу и име, и забранили смо његову обнову. Учинили смо ово не са дефинитивном пресудом пошто то нисмо могли законски учинити према испитивањима и процесима горе наведеним,
већ апостолском одредбом и уредбом.“
Комплетан текст ове папске буле, преведен на енглески се може наћи на интернету:
http://ewtn.com/library/COUNCILS/VIENNE.HTM
44
У стварности последња имовина Реда Храма је дошла у посед Малтешког Реда тек четрдесет година касније. Штавише, хоспиталци су морали да плате огромне своте за сву имовину у Француској краљевини, зато што им је краљ на скандалозан начин наплатио држање и одржавање имовине после октобра 1307. године.
45
Комплетан текст ове папске буле, преведен на енглески се може наћи на интернету:
http://ewtn.com/library/COUNCILS/VIENNE.HTM
46
Хроника Виљема од Нангија, цитирана у делу Малколма Барбера, The Trial of the Templars,
Cambridge, 1978,
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1.1.1.2. Хронологија у цртежима, картама, сликама

Познати тадашњи свет виђен очима средњевековног човека.
Копија мапе света из XI века, зване Мапа точак.

Приказана је мапа Салијуса из Лајпцига.
Важни градови су приказани цртежима зграда.
Распознајемо:
• За Азију: Троју, Вавилон и Јерусалим
• За Европу: Рим
• За Африку: Картагину

26

Европа и крсташке државе током дванаестог столећа.

27

1096.: Витез одлази у крсташки рат (архив из Вајфелда)

15. јул 1099. Освајање Јерусалима и ослобађање цркве Светог Гроба

28

1099. Готфрид Бујонски, са венцем од трња, одбија краљевску круну Јерусалимског
краљевства.

1099. Купола на стени, један од најстаријих и најлепших примера муслиманске
архитектуре, џамија коју је 691. године саградио умајадски калиф Абед ел-Малик на месту
уништеног Соломоновог храма.

29

Џамија Ал-Акса у Јерусалиму је треће по
светости место за муслимане после Меке
и Медине. Такође саграђена у VII веку,
данас служи као молитвени центар за
муслимане

Грб Иг де Пајена, Првог Великог mајстора
Реда (1118.-1136.)

Стари град Јерусалим у данашње време

30

Кућа Ипра у Фландрији у Белгији,
вероватно први дар Реду, више
не постоји. На овом историјском
месту само име улице подсећа на
бившу важну Кућу: Темпларска
улица. Мада је Фландрија
у средњем веку припадала
Француском краљевству око
1300. године, ова грофовија је била
побуњена против француског
краља. Према легенди Кућа
Ипра је 1307.-1308. године
била привремено скровиште
за витезове темпларе који су
избегли из Француске на њиховом
путу за Енглеску или Шкотску.

Цртеж реконструкција уништеног
Соломоновог Храма

1127.година. Свети Бернард од
Клервоа. Рођен око 1090. године у
Фонтену-ле-Дижону, Бургундија,
Француска. Цистерцитски монах,
оснивач првог братства у Клервоу.
Једна је од најважнијих личности
свог времена. Умро је 20. августа
1153. године у Клервоу, Шампања,
Француска. Проглашен за свеца 18.
јануара 1174. године. Празник 20.
август.

31

Цртеж реконструкције темпларског комплекса у Паризу, виђен са угла улица које се сада
зову „ри ди Темпл“ и „ри де Бретањ“. Бедеми су били 8 метара високи и 1,50 метар широки.
Могу се идентификовати следеће зграде: црква, велика кула и палата Великог Прецептора
Француске.

Грб Роберта де Краона, Другог Великог
мајстора Реда (1136.-1149 .год)

Темплар у борбеној опреми са „абакусом“,
командним знамењем са темпларским
крстом

32

1146.год. Темплари добијају право да додају
црвени крст на левој страни прса тунике и на
рамену својих огртача, симболизујући проливање
своје крви и умирање за веру

Витезови темплари у белим огртачима са
црвеним крстом

Изглед витеза темплара у Другом
крсташком рату

Грбови Великих mајстора.

33

Витез темплар и капелан 15. јун 1165. године
Ред је имао сопствено свештенство - капелане.

34

Темпларска хијерархија (око 1165. године)

1167.-1168. год. Реверс печата Великог mајстора Бертрана де Бланфора. Тип „Куполе на
Стени“ Запис: + DE TEMPLO : CHRISTI

35

Велики mајстор Одон де Сен-Аман, заробљен од Саладина, који му је предложио да га замени
за једног од својих синоваца, заробљеника Реда Храма, одбија га речима: „Темплар мора да
победи или да умре, а за откуп може да дâ само свој мач и свој појас.“ Неколико месеци
касније Велики mајстор је умро у тамници.

36

Велика утврђења на Блиском истоку
у тринаестом веку која су припадала
разним војним редовима:
Жуто - Ред Храма
Магента - Ред Светог Јована
Јерусалимског (Хоспиталци)
Цијан - Тевтонски Ред

Шест крсташких држава (са севера ка југу и од
запада према истоку):
Краљевина Јерменија, Грофовија Едеса,
Кнежевина Антиохија, Краљевина Кипар,
Грофовија Триполи и Јерусалимско краљевство
(после 1192. године - Краљевина Јерусалима Акра и Кипар).

37

Грбови Великих mајстора.

1291. год. Замак Колоси, крај Лимасола на Кипру постаје штаб Реда. Друга имовина на
овом острву: утврђење Гастрија, северно од Фамагусте и утврђена имања Хирокитија и
Јермасојија.

38

Грб Жака де Молеа, 22. и последњег Великог mајстора

Портрет Жака де Молеа, нацртан током његовог живота. Цртеж је припадао принцу
Кристијану од Хесе-Дармштада.

Филип Четврти Лепи (1268 – 1314. год.), краљ Француске од 1285. до 1314. године

39

Љиљани, Париз, Музеј за
декоративна искуства

Клемент Пети (Бертран де Гот), рођен у Виландру у
Гасконији, Француска око 1264. године; умро у Рокмору,
Француска, 20. априла 1314. године; папа од 1305. до 1314.
године. Грб представља укрштене кључеве Св. Петра,
кључара Раја. Папа, наследник Св. Петра, је први епископ.
Тијара или папска круна је типичан симбол папа као
поглавара католичке цркве.

(1307.-1312. год.) После 700 година урезани остаци на зидовима још сведоче о дугогодишњем
тамновању витезова темплара. Фотографија “La porte des Tours” на тврђави у Дому у
Дордоњи, у Француској.

40

Париз, 18. март 1314., вече. Велики
Мајстор Жак де Моле и Жофроа де Шарне,
Велики Прецептор Нормандије на ломачи.
Минијатура, Британска библиотека,
Лондон.

Париз, Порта Св. Антонија, 12. мај
1310. год. Филип Лепи и судија лично
присуствују спаљивању педесет
четворице темплара. Минијатура из 15.
века.

Париз, острво на реци Сени. На спомен-плочи пише: „На овом месту ЖАК ДЕ МОЛЕ
последњи Велики мајстор Реда Храма је спаљен 18. марта 1314. године.“

41

1.1.2. Архитектура витезова темплара
Грађевине темплара су најбољи трагови које су нам оставили. Књиге
могу врло лако да изгоре или нестану током времена. Но, камење често пркоси столећима. Срећни смо да је толико пуно темпларских објеката преживело
пустошење времена тако да и после седам стотина година имамо могућност
да их проучавамо и да им се дивимо.
У Западној Европи темплари су најпознатији по својим Кућама, имањима и верским објектима, а у Светој Земљи и на Иберијском полуострву - по
својим војним утврђењима.
1.1.2.1. Куће и сеоска имања у Западној Европи
Темплари су поседовали неких девет хиљада кућа и сеоских имања, раштрканих по целој Западној Европи. Највећи део те оставштине су биле грађевине намењене за пољопривредне сврхе, подигнуте на поклоњеним земљишним поседима. На тој имовини, они су:
• производили углавном жито, грожђе (производња вина) и маслине (производња маслиновог уља);
• чували овце (производња вуне и меса);
• гајили стоку (производња млека и меса);
• врло важно - гајили су коње које су витезови темплари користили у борбама битних региона за одбрану Свете Земље, али и у
Шпанији и Португалији.
Највећи број грађевинских конструкција сводиле су се на типичне руралне зграде које су веома личиле на штале и приорате цистерцита одакле
је тај утицај долазио јер знамо да су их витезови осећали као блиске и веома
поштовали као ред. Већина зграда је имала четвороугаону или правоугаону форму, саграђене око унутрашњег дворишта са трпезаријом на северној
страни и црквом или капелом на јужној страни.
Сви ови поседи су били искључиво коришћени у сврху становања и производњу на фармама. Једна од најбоље очуваних Кућа налази се у општини
Ришеренше, у Воклузу (јужна Француска).47
Ове грађевине нису биле утврђене. Чак ако ове фортификације постоје у
садашњем времену, оне су углавном биле додате и саграђене у каснијим вре47

 ивна књига о темпларским местима које се могу посетити у Француској је: Jean-Luc Aubarbier
Д
& Michel Binet, Les sites Templiers de France, Editions Ouest-France, 1997, ISBN 2-7373-2212-X, 160
страна. Постоји само на француском језику.
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менима од стране хоспиталаца када су преузели поседовање Кућа. Класичан
пример овог је Кућа La Couvertoirade у Авејрону, у јужној Француској.

Имање La Couvertoirade

Снимак из ваздуха имања La Couvertoirade

Кућа Дуаи, северна Француска
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Властелински дворац Жака де Молеа у Молеу у Јури, у Француској

Једну миљу североисточно од центра
Фласан-сир-Исола у јужној Француској,
ова зграда је све што је преостало од Куће
Пејрасола, основане 1256. године. Ова Кућа
је била специјализована за производњу
вина за извоз. Виногради Пејрасола су
1260-тих давали око 28.000 литара
годишње. Темплари су нестали. Вино се још
производи.

Ова темпларска кућа у Вествлетерену
у Фландрији – Белгија, била је повезана и
зависила је од важне Куће Ипра. Засигурно
знамо да је ова кућа била банкарска кућа и
да је служила као уточиште за темпларе
у фландријској грофовији. Постоје гласине
да је овде сакривено чувено темпларско
благо.

44

1.1.2.2. Цркве и капеле (параклиси) у Западној Европи
Још 1139. године, папа је подарио Реду право да зида сопствене цркве
и капеле за властиту употребу. Дакле, од 1163. године, ове цркве и капеле
углавном опслужују капелани самог Реда, без могућности контроле од регионалних бискупа, локалних опата или свештенства.
Типичне карактеристике темпларских цркви и капела којима се оне од–
лукују су следеће:
Тлоцрт је генерално веома једноставан: правоугаона грађевина покривена сводом, који може бити подупрт луковима, често са полусферичном ап–
сидом као код већине објеката из дванаестог и тринаестог столећа.
Грађевине су зидане веома солидно, али подигнуте без много декорација.
Хор често има три прозора кроз које продире дневно светло, јер лађа
цркве или капеле нема или има највише један прозор. На тај начин решено је
осветљење простора.
Портал на предњој страни и купола су веома једноставни.
Звоник је често део грађевине сазидан у облику отворене лучне изведбе,
уклопљен изнад предње стране цркве или капеле.
Ове скромне темпларске цркве и капеле су у крајњој супротности према
богато орнаментисаним локалним црквама из истог периода.
Међу најбоље очуваним верским темпларским грађевинама у Француској можемо споменути:
• Капела Куће Пти-Ма-Ду крај Лубера, у Жиронди;
• Вутон, Вивил и Кресак, сва три у Шаренти;
• Гизенгер, Шарент-Маритим;
• Англ, Средњи Пиринеји.

Типичне мале темпларске цркве и капеле: Црква Куће Мартра у Жиронди (крај Бордоа) и
Капела у романичком стилу посвећена Светом Петру у Бра, јужна Француска
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Често се писало да су темплари изградили много осмоугаоних цркви
које су имале у тако изграђеној основи израз скривене поруке. Чињеница је
да су темплари имали неколико изграђених осмоугаоних цркви. На пример,
Мец и Лаон, обе у Француској. Али у средњем веку, није редак случај да се
зидају многе осмоугаоне цркве. Биле су инспирисане „Сан Виталеом“ у Равени коју је својевремено сазидао византијски цар. Најпознатија осмоугаона црква је без сумње капела Палс уз катедралу у
Ахену, Немачка.
Има много аутора који наводе да су округле
цркве, у основи са кружном конструкцијом биле
нарочито омиљене код Реда витезова темплара.
Међутим, они нису искључивали ни друге
конструкције и зидали су и адаптирали цркве
које нису биле округлог облика, мада, истина,
већина темпларских цркви и нису биле округле
конструкције.
По легенди, округле темпларске цркве су
биле конструисане да подсећају на најсветије меАхен, капела Палс, коју је
сто у свету крсташа: цркву Светог Гроба у Јерусазидао Карло Велики око 805.
салиму, округлу, куполасту зграду саграђену над
године.
местом гроба у коме је био сахрањен Исус.
Најискреније речено, морамо да наведемо да није јасно да ли је ова легенда истинита или не. Претпоставља се и могуће је да су округле цркве више
изведене из англо-нормандијске или келтске традиције, него од блискоисточних утицаја.
Округле цркве у Европи нису биле монопол темплара: и хоспиталци су
такође сазидали једну округлу цркву у Лондону.
Темплари су саградили округле цркве и капеле на следећим местима:
• У Енглеској: Бристол, Довер, Гарвеј и Лондон;
• У Француској: Париз, Света Еулалија из Кернона, Свети Рафаел,
Тр де Мор де Сарла;
• У Шпанији: Црква истинског крста у Сеговији;
• У Португалији: црква Ротунда у Томару.
Пошто су Куће у Шпанији и Португалији зидане у непосредној близини
одакле је претила опасност од муслимана, цркве су наравно биле и ојачане и
утврђењима.
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Реконструкција цркве Храма у Паризу. Гравира се приписује Жан Мароу

Црква Куће Светог Рафаела у јужној Француској из дванаестог века, посвећена Светом
Рафајлу и позната као „Црква темплара“
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Ред се у Енглеској преселио из Старе Куће Храма основане око 1128.године, у Нову Кућу
Храма 1184. године. То је била главна Кућа Реда у Енглеској. „Нова“ црква Храма је једна
од аутентичних историјскијих и најлепших цркава у Лондону. Налази се близу Инс оф
Корт, између Флит Стрита и реке Темзе. То је округла црква са централном куполом коју
подупире шест стубова. Ираклије, јерусалимски патријарх, посветио је Цркву Храма у част
Блажене Девице Марије на дан 10. фебруара 1185. године. Овде се налазе камени кипови девет
витезова у реалној величини. Најчувенији од тих витезова је био маршал Вилијам, ерл од
Пемброука. Правоугаони одељак за свештенство и хор је додат 1240.48

Тлоцрт цркве Храма у Лондону
48

 ише информација о округлим црквама
В
• на веб-страни Цркве Храма: http://www.templechurch.com/pages/history.htm
• на веб-страни Рослинских темплара: http://www.rosslyntemplars.org.uk/templar churches.htm
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Света Еулалија из Кернона, јужна Француска

Сугестија да је Ред витезова темплара био једини ред или тело које је користило округлу
конструкцију за своје цркве, може се оспорити овом сликом. Литл Манјсфелд, Есекс – Велика
Британија, никад није била имовина темплара. Овај храм је био сазидан 1184. године и
припадао је хоспиталцима који су је поседовали до 1540. године.
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1.1.2.3. Војне грађевине у Светој земљи и на Иберијском полуострву
Војни аспекти темплара постају јасни преко њихових грађевина у Светој
земљи и на Иберијском полуоствру (Шпанија и Португалија), где су се стално
борили против неверника (друговераца) муслимана.
Њихова утврђења су била важан фактор у одбрани Свете земље. Још од
дванаестог столећа, темплари су утврђивали своје замкове и градове ради
одбране. Стога им је 1150. Болдвин Трећи, краљ Јерусалима од 1143. до 1162.
године, дао град Газу чиме је одбрана била ојачана.
На исти начин су 1165. године добили Тарту и Сафет ради одбране.
Најважнија војно-грађевинска конструкција темплара се, међутим, појавила тек после губитка Јерусалима 1187. године. Први утврђени замак који
су подигли био је Шател-Пелерин, јужно од Хаифе уз обалу. У то време овај
изведени пројекат је био најбоље брањено здање које је икад саграђено. Још
један добро брањени замак је саграђен у Сафету. У време рата, могао је не
само да прими 1.700 војника, већ и да истовремено служи као уточиште за
локално сеоско становништво.
Такође, Тортоса је солидно грађена и темплари су је користили као уточиште после пораза код Хатина.
Сафита или Шастел-Блан у Сиријским планинама, у грофовији Триполи,
вероватно је последњи замак који су темплари подигли.
Саграђена су и друга помоћна утврђења: Бјуфор и Арсур у Либану, Шато
Руж у Сирији, Багра или Гаштајн у Оронту и неколико других у Јерменији.
Ако побројимо све замкове/утврђења које су подигли хоспиталци, тевтонски витезови и неки самостални витезови, бићемо заиста снажно импресионирани уложеним огромним европским напорима ради одбране Свете земље. Но, морамо да истакнемо да су све ове грађевине биле одбрамбене
грађевине. Изгледа да се идеја о започињању офанзивног напада на непријатеља није ни разматрала. Могуће је да је овај став објашњење за несрећан крај
окупације Свете земље од стране крсташа.
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Кула темплара, Иер, јужна Француска. Овај кула романичарског стила, подигнута крајем
дванаестог или почетком тринаестог века, такође је позната као Тур Сен-Блез. Некада
је била део Куће Иера. Реновирана, кула је ипак задржала свој оригинални изглед: капела
са једним бродом у приземљу, пространа соба на спрату и утврђена тераса. Иер је био
темпларска лука у којој су се ходочасници могли укрцати на темпларски брод за Свету
земљу.

Кастиљо де лос Понферада, Леон, Шпанија. Овај темпларски замак је одржан у добром
стању захваљујући чињеници да га је заузео Ред Монтеса после гашења Реда Храма 1312.
године.
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Кастело де Томар у дос Темплариос. Регион Лисабона, Португалија

Замак Колоси, касни дванаести век, такође познат као замак Командерија, 8 миља (13 км)
западно од Лимасола на Кипру.
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1.1.3. Приход Реда
У позадини војних активности темплара, као веома важна, била је финансијска администрација. Ред је примио много поклона, како на Блиском
истоку, тако и по Западној Европи. После Првог крсташког рата, брзо је
постало јасно да ће бити неопходно да се Палестина брани на дужи период и
непрекидно заштићују ходочасници који путују за Јерусалим. Улога темплара је била једно од средстава да се осигура прилаз Светој земљи.
Но, били су увучени и учествовали су у „Реконквисти“, поновном освајању Шпаније и Португалије од муслимана.
Што су више војних резултата постизали, добијали су више поклона.
За почетни период 1118.-1150. године, знамо за барем 600 важних поклона. То је било у просеку 18 годишње.
• 50% поклона је дошло из Провансе и Лангедока (оба у данашњој
јужној Француској);
• 33% поклона дошло је из Фландрије, Бургундије и источне Француске;
• 17% је дошло из Енглеске, Шкотске, Шпаније, Португала и других
делова Француске.
Обичаји даривања темплара, наставили су се и после 1150. године. Ред
је добио земљишне поседе, напуштене поседе, винограде, приходе од пореза
итд.
Понекад су ови поклони били веома мали, а понекад веома велики. Они
су били основа богатства Реда Храма; такав је био случај и са другим Редовима као што су Клини и Сито (цистерцитски редови).
Богатство Реда Храма се лако увећавало јер су темплари испуњавали
потребу тог времена. Многи ходочасници који су желели да посете Свету
земљу, темпларе су сматрали за поуздане заштитнике хришћанства и могли
су са сигурношћу да буду уверени да ће их у тешким тренуцима одбранити.
Када то знамо, Ред је, у време свог распуштања, поседовао неких девет
хиљада Кућа и сеоских имања. Поклањање је започело оног момента када су
постали познати као „Сиромашни витезови Христа“. Још од 1128. године, године њиховог званичног признавања као реда, поклони су се бројчано увећавали, али такође и њихова вредност.
Куће у Ришереншу, Авињону, Арлу, Сен-Жилу, Екси, Сен-Антонину,
Марсеју, Фоси, Лашоау, Систерону, Ници, Граси, Биоу и Ригау су биле нај-
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познатије и најбогатије. Колико до сада знамо, у оно време је постојало 29
Кућа, а све до сада наведене, биле су у Прованси, у јужној Француској. За
темпларе је Прованса била изузетно важна, не само због великих имања која
су ту поседовали, већ и због важности долине реке Роне која је била основа
комуникације у региону. У средњем веку, као и у данашње време, ова долина
је природни „пут“ повезивања између северне и јужне Француске, као и између северне и јужне Европе.
Штавише, од касног дванаестог столећа, пристаниште у Марсеју, у јужној
Француској је било најважније „право место“ - како за крсташе, тако и за
ходочаснике.
Постојао је уговор између општине Марсеја о броју приватних пловила,
на пример бродови које су поседовали хоспиталци и темплари, а који су пловили између Марсеја и Свете земље.
По плаћању дажбина се види да су темплари редовно превозили товар и
путнике до Палестине.
Ово не мења чињеницу да је најважнији финансијски приход Реда долазио од сопствене жетве са њихових земљишних поседа, али и од ренте издатих под закуп малих сеоских имања.
Од 1144. године, темплари су могли да убирају годишње приходе из пореза јер им је папа дао специјалну привилегију да то чине, као и привилегију за
отварање сваке цркве на Западу, једном годишње.
Штавише, они су често били наследници заоставштина на основу завештања тестаментима. Ово је стварало редовне сукобе са мирским свештенством. Бискупи и мирјани су тражили да им се исплати 25% вредности
од свих поклона приликом извршења тестамената које је био намењен Реду
Храма. Темплари су одбијали захтеве за исплату дела вредности, пошто су
редовно били у положају да приме комплетну заоставштину.
Сви ови приходи су омогућавали Реду да финансира своје војне активности у Палестини, да одржава своје војнике, да гради замкове и утврђења
итд.
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1.1.4. Витезови темплари као банкари49
Као и многи други верски редови, темплари су били и банкари. Било
је сасвим уобичајено да средњевековни сељаци/велепоседници повере свој
новац и имања црквама и опатијама да би осигурали – као црква и опатија
– „Божју заштиту“. Неки људи су поклањали и себе и своје имање верској
институцији у замену за заштиту и безбедност. То је била екстремна пракса,
али је то била и реалност тог времена.
Други, прибранији људи, депоновали су само своју покретну имовину,
новац и драгуље некој од хришћанских институција, без одрицања свог власништва.
Блага цркава и опатија су тако била еквивалент сефова у нашим данашњим банкама. Ствар је у томе да су средњевековни људи сматрали да су
њихове драгоцености сигурне, али доступне и да се налазе у поверљивим рукама, у скровишту које се не може опљачкати.
Темплари, располагавши Кућама по целој територији средњевековног запада, помогли су многим ходочасницима на начин на који се и данас чини:
системом чековног рачуна.
Ходочасници су били у могућности да прибаве новац у Европи и на Блиском Истоку или у Сантјагу де Кампостела у замену за рачун као доказ о депозиту који је извршен другде.
На тај начин се није исплатило пљачкање ходочасника током њиховог
путовања.
Штавише, темплари су били у стању да транспортују новац и вредну
робу на безбеднији начин, него било који други грађанин или витез, зато што
су имали своје сопствене флоте. (У то време, једну флоту су чинила два или
три брода.)
Друга два вида финансијских услуга које су пружали темплари, били су:
• Да би финансирао рат против Симона де Монфора (сина Монфора који је извршио крсташки рат против катара), Хенри Трећи,
краљ Енглеске, депоновао је сав свој накит у Храму у Паризу, као
обезбеђење за новац који му је био потребан на ратишту.
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• При крају свог крсташког похода, око 1250. године, Сарацени
су заробили француског краља, Луја Деветог (Светог) и његову
армију. Откуп за његову слободу је износио око 200.000 фунти.
Краљу је тада недостајало 30.000 фунти, па је разлику позајмио
од темплара.
Двојако својство темпларског реда, који је био и војни и верски-хришћански ред, био је свакако гаранција сигурности. Били су заиста свестрани. Поред чувања новца, драгуља и других драгоцености, темплари су званично
били признати као оценитељи који печате, верификују и врше инспекцију
тежина и мера.
Темплари су представљали будност, опрезност и дискретност.
Многи ходочасници су депоновали своје тестаменте тако што су одредили темпларе да буду њихови извршитељи завештања у случају њихове смрти
током ходочашћа.
Последица свега овога је била да су темплари имали огромне приходе
који су им давали могућност да нашироко позајмљују по Блиском Истоку. У
ствари, они су били ти који су задовољавали како физичке, тако и финансијске потребе крсташа и саме Свете земље.
Уосталом, они су дошли врло близу проналаска привремене менице. Међу
њиховим бројним корисницима – или можда би требало рећи клијентима –
налазимо и италијанске трговце. Докази о овим трансакцијама су нађени у
архивама и евиденцији многих темпларских Кућа у Шампањи, Фландрији и
северној Француској, показујући нам њихову вештину као администратора
и банкара.
Крајем дванаестог столећа, благо француског краља је било смештено
на сигурно место, у комплексу Храма у Паризу. Када је краљ Филип-Август
кренуо у свој крсташки поход, начинио је тестамент и именовао Ред Храма
као благајника и могућег извршитеља тестамента. Током његовог одсуства,
краљевски приходи су ишли директно темпларима.
Париска Кућа и темплари су настављали ову функцију више од 100 година -све до 1307. године, са само једним кратким прекидом у 1303. години под
владавином краља Филипа Четвртог.
Краљ Филип је имао неку врсту банкарског рачуна код Реда. Он је користио овај рачун за своје приватне потребе и за потребе администрације свог
краљевства.
Данас је немогуће знати са сигурношћу да ли је краљев рачун био у плусу
или у минусу у моменту када је он 1307. године наредио да се сви темплари
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затворе. Истина је само да су касније сва документа у Париској Кући била
уништена.
Након 13. октобра 1307. године, његови сопствени агенти су управљали
финансијама самог краља и краљевства.
Међутим, краљевска благајна је остала нетакнута у Кући Темплара. Тек
после смрти краља 1314. године, она је пребачена у Лувр.

1.1.5. 1307. Краљ Филип Четврти управља црквом и државом
1.1.5.1. Нарастајућа моћ папа (900.-1250. године)50
У време меровиншких и каролиншких краљева (од 400. до 900. године)
• световна власт краљева и царева врши надзор над институцијама цркве;
• опатије су понекад власништво племића, такозване „Eigenkirchen”,
• световне власти постављају епископе, опате и свештенство;
• већина парохијских свештеника је ожењена.
У десетом столећу постепено се одвија покрет реформе.
Веома битан догађај је оснивање Клинија, бенедиктинске опатије у Бургундији, у Француској, 910. године. Да би се ослободила световног утицаја,
ова опатија је директно подчињена под влашћу папе. Двесто година касније,
ова опатија ће имати 1450 Кућа, раширених по целој Западној Европи.
1059. године, Никола Други, папа од 1058. до 1061. године, одржао је концил, чувен по свом закону о избору папа: по смрти папе, кардинали-бискупи
одржавају конференцију у вези кандидата и када се сложе о његовом имену,
они и други кардинали приступају избору. Тако је овлашћење за бирање папе
поверено Колегијуму кардинала.
Свети Грегорије Седми, папа од 1073. до 1085. године (канонизован 1728.
године), оплакивао је несрећно стање цркве следећим речима: „Источна
црква је отпала од Вере и сада је са свих страна нападнута од неверника. Гдегод да окренем очи – ка западу, ка северу или ка југу – свуда налазим бискупе
који су добили свој положај на нерегуларан начин, чији животи и разговор
су у чудном раскораку са њиховим светим позивом; који обављају своје дужности не зарад Христове љубави, већ из мотива световне користи. Нема више
50
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принчева који стављају Божју част испред сопствених себичних циљева или
који дозвољавају да правда стане на пут њихових амбиција... А они међу којима живим – Римљани, Ломбарђани и Нормани су - као што сам им често пута
рекао - гори од Јевреја или пагана“.51
Он је започео свој велики рад на прочишћењу цркве кроз реформацију
свештенства, познат као Грегоријанске реформе.
На синоду, марта 1074. године, донео је следеће декрете:
• Свештенослужитељи који су добили било који степен или положај светих редова путем плаћања, треба да престану да служе у
цркви.
• Свако, ко је купио било коју цркву, не може да је задржи у поседу
и никоме у будућности неће бити дозвољено да купује или продаје црквена права.
• Сви који су криви за разузданост, морају да престану да обављају
своју свету дужност.
• Људи треба да одбаце богослужења свих духовних лица који не
буду поштовали декрете ове забране.
• Римски синод, од 1075. године, екскомуницираће из цркве
„сваку особу, било да је она цар или краљ, која буде извршавала рукополагање (инвеституру) у вези са било којим црквеним
положајем“.52
Године 1095, папство је било усред своје дуге борбе са царевима око фундаменталног питања: какву врсту утицаја цареви, и имплицитно било која
друга врста монарха, би требало да имају над бискупима и манастирима у
њиховом домену (краљевству)?
Ова борба је била далеко од завршетка и то је био главни разлог због чега
Хенри Четврти, Свети Римски Цар од 1090. до 1097. године и други краљеви, нису ишли у Први крсташки поход. Но, овај крсташки поход је постигао
сјајан успех и у последњим данима свог живота Урбан Други, папа од 1088. до
1099. године, заиста је деловао као господар Западне Европе.
Вормски конкордат (Pactum Calixtinum) између Каликста Другог, папе
од 1119. до 1124. године, и Хајнриха Петог, Светог Римског Цара од 1111. до
1125. године, био је закључен 23. септембра 1122. године и донео само тренут–
51
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ни прекид у борби за вођство над Западном Европом између папе и немачког
цара.
Са своје стране, цар је напустио свој захтев за рукополагањем (инвеституром) са прстеном и бискупским штапом и дао слободу избора бискупским
столицама; с друге стране допустило се да бискупи приме инвеституру са
скиптром или да бискупски избори буду вршени у присуству цара или његових представника. У случају оспорених избора, цар је имао дужност после
одлуке митрополијских и суфраганских бискупа, да потврди правно изабраног кандидата, и коначно, да царска инвеститура црквених доходака бискупских столица са које су требале да опстану у Немачкој пре консекрације, у
Бургундији и Италији после ове церемоније, док је у Папским државама само
папа имао право инвеституре, без икаквог мешања од стране цара. Као резултат овог конкордата, цар је још задржао у својим рукама контролисање
утицаја у избору бискупа у Немачкој, мада је одустао од много тога у вези са
епископским изборима у Италији и Бургундији.53
Лотар Други, немачки краљ од 1125. године и Свети Римски Цар од 1133.
до 1137. године, морао је да плати за своју царску круну са новим уступцима
цркви, чак и већим од оних из Конкордата из Вормса. Признао је да само папа
може да додели царску круну.
Декретом “Venerabilem”54 из маја 1202. године, којим је постао веома познат, Иноћентије Трећи, папа од 1198. до 1216. године, разјаснио је положај
Светог Римског Царства у односу на папство. Следе главне тачке тог декрета:
• Немачки принчеви имају право да бирају краља који ће након
тога постати цар.
• Ово право им је дала Апостолска Столица када је пренела царско
достојанство са Грка на Немце, у особи Карла Великог.
• Право да испитује и одлучује да ли је краљ изабран на тај начин
достојан царског достојанства припада папи, чија надлежност је
да га помаже, благослови и крунише; иначе би се могло десити да
папа буде обавезан да помаже, благослови и крунише краља који
је био екскомунициран, јеретика или паганина.
• Уколико папа нађе да је краљ који је изабран од принчева недостојан царског достојанства, принчеви морају да изаберу новог
53
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краља или ако то одбију, папа ће поверити царско достојанство
другом краљу; јер цркви је потребан патрон и бранилац.
• У случају двоструког избора, папа мора да подстакне принчеве да
дођу до споразума. Уколико после ваљаног рока не дођу до споразума, они морају да затраже од папе да арбитрира, а уколико ни
до тога не дође, он мора по сопственој вољи и у складу са својом
надлежношћу да одлучи у корист једног од претендената. Папина
одлука не мора да буде заснована на већој или мањој легалности
било којег избора, већ на квалификацијама претендената.
Папа у то време влада над црквом и делује као духовни вођа Запада над
краљевима и царем.
1.1.5.2. Свето Римско Царство опада (1152.-1273.)
Фридрих Први Барбароса (Фридрик Риђобради), немачки краљ и Свети
Римски Цар из династије Хохенштауфена, од 1152. до 1190. године, био је ангажован у тридесетогодишњој борби са градовима у северној Италији.
У међувремену, он је начинио велике уступке да би елиминисао свог
најважнијег противника, војводу Хајнриха дер Левеа (Хенрика Лава). Да би
добио подршку мањих немачких суверена, он је морао да на поклон дâ много
феуда. У ствари, то је довело до коначног раздробљавања Немачке.
Његов син, Хајнрих Шести, Свети Римски Цар од 1190. до 1197. године,
покушао је да уведе у Немачку ред престолонаследништва у складу са Сицилијанским правилником. Дошло је до жестоког отпора који се после његове смрти развио у праву страначку борбу. У Немачкој су двојица различитих страначких вођа (Филип од Швапске, брат Хајнриха Шестог и Ото, син
Хенрика Лава), изабрани скоро истовремено за краљеве Немачке. Њихова
међусобна борба је ослабила царски ауторитет у великој мери.
Фридрих Други, Свети Римски Цар од 1215. до 1245.-1250. године, ускратио је ломбардијским градовима њихове привилегије 1231. године, потукао
их 1237. године код Кортенуове и запретио је папи да све оно што је узео,
припада ломбардијским градовима.
Папа је заузврат екскомуницирао Фридриха и сазвао концил у Риму који
је био прихваћен као арбитражни суд, чак и од Фридриха. Но, цар је заробио
француске учеснике на путу и конфисковао је велики део папских поседа.
Иноћентије Четврти, папа од 1243. до 1254. године, одбио је предлог концила у Лиону да ослободи цара од забране и изневши нове оптужбе против
њега, свечано га је расцарио. Године 1249, папа је чак наредио проповедање
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крсташког рата против „антихриста“ Фридриха Другог, који је неочекивано
умро 1250. године.
Са одласком Фридриха Другог, моћ царства се урушила. Немачка је била
преображена у федерацију, где је царска круна била на продају најбољем понуђачу.
Од 1257. године, избор цара је било право седам изборника: надбискупа
из Мајнца, Трира и Келна, грофа палатина од Рајне, војводе од Саксоније,
маркграфа од Бранденбурга и краља Чешке. Они су систематски бирали кандидате из различитих породица (Хабсбурга, Луксембурга и Вителсбаха), али
при том своју наклоност пружали мање моћним господарима. Са смањеном
централном власти, повећао се утицај локалних суверена. Свака од засебних
територија је све више задобијала изглед мини државе са сопственом грађанском службом.
1.1.5.3. Капетовци тријумфују и потајно сањају о Француском царству
(1180.-1285.године)
Хуго Капет, краљ Француске од 987. до 996. године, први је из директне
лозе четрнаест Капетовских краљева. Нова династија је имала на располагању само ограничену владавину круне, углавном концентрисану око Париза.
Током дванаестог столећа, свуда је оживела трговина и пољопривреда је
уступила место финансијској привреди, што је директно утицало у градњи
градова, такозваних „комуна“, које је систематски подржао Филип Други Август, краљ Француске од 1180. до 1223. године.55
Ова нова власт му је донела не само новац, већ и подршку јавног мњења,
такође против немирне аристократије. Краљевска ковница му је донела приход и поштовање. Финансије су му омогућиле да преузме бригу о:
• Добро плаћеним и образованим службеницима;
• правницима, који су се пробили у „Курију“, која се ипак највише
састојала од племића и високог свештенства и поделили је у Веће
за политичка питања и Парламент за судска питања.
Париз је у то време постао права престоница са универзитетом, Лувром
и Нотр-Дамом. Филип Други Август је покорио и анектирао Вермандоа и
Артезију, а 1214. године, Енглеска је потиснута назад преко Ламанша.
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Луј Осми (Лавље срце), накратко краљ Француске од 1223. до 1226. године, освојио је Поатје, Онис и Сентоњ. После његове смрти, његова удовица
Бланка од Кастиље, регенткиња Француске до 1234. године, учинила је много
на обезбеђивању и уједињавању француских територија. Она је такође побрала плодове крсташког рата против катара. Са Уговором из Меца (1229.
год.) Рејмон Седми, гроф од Тулузе, био је принуђен да одступи са територије
Француске.
Мада крунисан када му је било само дванаест година, Луј Девети, краљ од
1226. до 1270. године, преузео је власт 1234. године. Он је био најпопуларнији
од свих капетовских монарха. Он је био пример хришћанског монарха.
Канонизован 1297. године, такође се назива Свети Луј.56 На почетку своје
владавине, угушио је без проблема неколико побуна својих великих вазала,
али је касније био у стању да се током своје дуге владавине посвети консолидацији француске монархије.
Краљевска административна машинерија је добила задатак да одржава
јавни ред и да служи побољшању судбине народа. Краљевски истражитељи су
добили задатак да контролишу баиле на северу и сенешале на југу. Забрањени су приватни ратови, ропство на крунским поседима је било забрањено,
правосуђе побољшано (могућност жалбе против пресуде), уз унификацију
закона и забрану божјег суда. Ревизорска канцеларија је увела ред у финансије и олакшала висину пореских обавеза. Право на ковање новца било је
подвргнуто круни. Француски је постао владајући језик.
Спољна политика Луја Деветог је сведочила о истом духу.
Насупрот саветима своје свите, 1258. године, склопио је споразум са Хаимеом Првим Ел Конквистадором, Краљем Арагона од 1213. до 1276. године,
који се одрекао Уговором у Корбеу својих претензија на територије у Прованси у замену за древне француске претензије према Каталонији. Споразумом
из Париза (1259.), Луј Девети је дозволио претензије Хенрија Трећег, краља
Енглеске од 1216. до 1272. године, на феудалну титулу на земље и реверзиона
права на Перигор и Лимузен у замену на одрицање од свих претензија на
Нормандију, Анжу, Меин, Поатје и Турену.
Морални престиж краља Луја је био толико велики да су га често звали
да арбитрира спорове ван Француске и он је то и чинио:
• у спору између Авезна и Дампјера око Фландрије и Хајнауа (1246.1256. године)
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• у жестоком сукобу између Хенрија Трећег од Енглеске и његових
барона.
У извесном смислу, Луј је испуњавао задатке ослабљеног немачког цара
у борби са папством. Тако је било и са преузимањем ствари крсташког рата,
као вође хришћаског света. Два пута је слао посланике Монголима у Централну Азију тражећи савезнике против ислама. Лично је водио Седми крсташки рат у Египту (1248.-1250. године). У Осмом крсташком рату, насукао
се у Тунису где је и умро.
После Филипа Другог Августа и Луја Деветог, свима је било јасно да су
француски краљеви заиста моћни у својој земљи и да су сасвим способни да
играју европску улогу.
Филип Трећи, краљ Француске од 1270. до 1285. године, чак је сањао да
буде изабран за цара.
1.1.5.4. Краљ Филип IV Лепи (Philippe IV le Bel) влада над црквом и
државом (1285.-1314. године)
Ову амбицију ка хегемонији још је више исказао Филип IV Лепи (Philippe
IV le Bel).57 Окружен јуристима, познаваоцима римкског права, као што су
Пјер Флот, Гијом де Ногаре и Пјер Дибоа, желео је да буде „император“ у соп–
ственој земљи. У ту сврху је систематски повећавао моћ Париског парламента над великим феудалцима и 1304. је основао једну „curia in compotis”, ревизорску канцеларију.
Организација баила на северу и сенешала на југу, задужена за управу,
правосуђе и финансијску моћ, од Луја Деветог контролисана од краљевских
комесара, још више је увећана.
У међувремену, Филип је био довољно одважан да се уплете са Лореном
на њеној источној граници, да доведе грофовију Бургундију под свој утицај и
да анектира Лион 1298. године.
У Фландрији је подржавао општинске патриције против Гвијде ван Дампјера, грофа од Фландрије, који је постао савезник са његовим енглеским
непријатељем. Филип је окупирао Фландрију 1300. године, али побуне 1302.
године средње класе Брижа, такозвана „Brugse Metten”, која је уследила после
изгубљене битке код Кортријка, натерала га је да одустане од ове окупације.
Овај пораз је био искупљен две године касније битком код Мон-ан-Павела и
1305. године Уговором у Атхису, он је био у стању да анектира југ Фландрије.
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Деветогодишњи рат (1294. - 1303. године) са његовим вазалом Едвардом
Првим, краљем Енглеске од 1272. до 1307. године, није донео територијалних
добитака, али је касније зато плод свега био вишегодишњи мир између Француске и Енглеске.
И са својим браком са Хуаном Првом од Наваре, додао је Шампању
својим крунским поседима.
Његова управа и његова ратна политика је коштала Филипа Четвртог
много новца. Недостатак средстава је значио да је Филип Четврти међу другим мерама58 био приморан да опорезује свештенство, што је била пракса
која је несумњиво била супротна црквеном праву тог времена. И он је то учинио без прибављања папског пристанка.
Ово га је довело у сукоб са Бонифацијем Осмим, папом од 1294. до 1303.
године, означавајући опадање средњевековне моћи и славе папства.59
Папа је одговорио, 24. фебруара 1296. године својом булом “Clericis
Laicos”, која је забранила, под санкцијом аутоматске екскомуникације, лаицима да захтевају или примају, а свештенству да предаје црквене приходе или
имовину без дозволе Апостолске Столице. Филип Четврти се супротставио
папској були краљевском уредбом од 17. августа забрањујући извоз злата и
сребра, драгог камења, оружја и хране из Француске и прогоном страних трговаца.
Исход насталог сукоба интереса постала је озбиљна претња папским
приходима јер су они увелико дохотке вукли од прихода из Француске. Током
1297. године, папа је тежио да на различите начине смири краљевску огорченост, нарочито булом “Etsi de Statu” од 31. јула и 11. августа са канонизацијом
Луја Деветог, Филиповог деде.
Други сукоб је избио 1301. године, око Бернара де Сасеа, бискупа Памијера у јужној Француској који је отишао до Филипа као папин легат. По свом
повратку у Памијер, био је оптужен за издају и подстицање побуне. У суђењу
којим је управљао Пјер Флот, бискуп је проглашен кривим. Филип је угрозио
и желео да уништи један од најфундаменталнијих добитака које је папство
постигло и одржавало током великих борби током два последња столећа:
папска уместо световне контроле свештенства.
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Папа овде није могао да начини компромис и у були „Ausculta Fili” (Слушај сине), он је оштро укорио Филипа.60 18. новембра 1302. године, папа је издао још фундаменталнију декларацију у вези положаја папства, булу „Unam
Sanctam” (Једна света)61, најпознатији од свих папских докумената из средњег
века. Садржај наведеног документа је следећи:
Постоји само једна, света, католичка и апостолска црква, ван које нема
спасења. Постоји само једно тело Христово са једном главом, а не са две главе
као код чудовишта.
Та једна глава је Христ и његов представник Петар и наследник Петров
- папа.
У тој цркви и у њеној моћи су два мача, то јест духовни и световни. Духовним мачем управља црква рукама свештеника. Световним мачем за цркву
се управља рукама краљева и војника, али по вољи и по милости свештеника.
Духовна моћ је изнад световне моћи и има право да даје инструкције
световној.
„Даље, ми изјављујемо, ми оглашавамо, ми дефинишемо да је за спасење
апсолутно неопходно за свако људско створење да буде поданик римског
понтифекса.“
Када је Гијом де Ногаре, Филипов главни саветник, сазнао да се папа
спрема да изда нову булу, следећег дана као објаву екскомуникације Филипа,
Ногаре је уз помоћ Скјаре Колоне, члана моћне антипапске римске породице,
заробио папу у Анањију 7. септембра 1303. године.
После два дана, локалне вође Анањија су спасле папу који је вероватно
био и физички малтретиран. Он се вратио у Рим, стигавши 13. септембра,
али ментално потпуно сломљен. Папа Бонифације Осми је умро убрзо после
тога, 11. октобра, од тешке грознице.
Неколико дана касније, кардинал-бискуп Николо Бокасини, чија лојалност папи Бонифацију Осмом је остала чврста до самог краја, једногласно је
био изабран за папу, узевши име Бенедикта Једанаестог.62 Он је беатификован
1773. године.
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Главни догађај његовог кратког понтификата је успостављање мира са
француским краљем. Вратио је краљу Филипу и његовом краљевству права и
привилегије које им је Бонифације ускратио.
Али, он је одбио да помилује Гијома де Ногареа и Скјару Колону. Они
су били екскомуницирани и позвани да се појаве пред папским трибуналом.
Не баш без основа, сумња се да је његову изненадну смрт 7. јула 1304. године
изазвало тровање уз посредство Гијома де Ногареа.
Са десет од петнаест гласова и после конклаве од једанаест месеци, Бертран де Гот, надбискуп Бордоа је изабран за папу 5. јуна 1305. године, узевши
име Клемент Пети.63 Иако као надбискуп поданик краља Енглеске, одувек је
био лични пријатељ краља Филипа.
Одбио је да оде у Рим на своје крунисање и био је крунисан уз велику
помпу и уз присуство француског краља у Лиону, у Француској 14. новембра
1305. године. Папа је остао у Француској од момента свог избора. Столовао
је редом у Бордоу, Поатјеу и Тулузу, али се коначно 1309. године настанио
у Авињону, граду потпуно окруженим француском територијом, започевши тако период црквене историје који је познат као шесдесетосмогодишње
авињонско сужањство.
Именујући девет француских кардинала у групи од десет нових кардинала, француски кардинали су имали већину и Клемент је тако имао осигуран
низ француских папа.
Филип Четврти је често, али узалуд, тражио канонски процес осуде
сећања на папу Бонифација Осмог као јеретика с тим да му се име избрише
из листе папа „и из срца свих верних хришћана“ и да му се тело ексхумира и
спали, а пепео разнесе на ветру.
Иако је папа енергично бранио слободу цркве колико су то околности
дозвољавале, краљ Филип није дао цркви улогу у световним стварима и натерао је папу Клемента Петог да поништи буле папе Бонифација Осмог - Clericis
Laicos и Unam Sanctam.
У вези Реда Храма, папа је био под вликим притиском од стране француског краља. У новембру 1307. године, папа је издао булу којом је наредио
истрагу у свим европским земљама по оптужбама против темплара.
Генерални концил у Вијену 1311.-1312. године, којим је папа наредио гашење Реда, види се као изразити пример овог притиска.
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Thomas J. Shahan, Pope Clement V, The Catholic Encyclopedia, Volume IV, http://newadvent.org/
cahten/04020.htm
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Краљ Филип IV Лепи је имао довољно разлога да елиминише Ред Храма.
Наравно, имао је толико моћи над свештенством и над папством да је сасвим
лако могао да елиминише Ред.

1.1.6. Могући прави разлози гушења Реда
Крајње је тешко одговорити на питање: који је био прави циљ краља Филипа Четвртог у гашењу Реда темплара?
Немогуће је поверовати у причу о фанатичној борби доброг хришћанског краља против јеретичког реда, чак и поред бројних признања затворених витезова темплара.
Осим тога, каква је вредност свих тих признања?
У извештају о испитивању од стране инквизиције наилазимо, по нашем
мишљењу, на невероватну изјаву тешко мученог витеза темплара. Он је изјавио да ако би био натеран да поново прође кроз муке, да би био спреман да
призна да је „убио мајку Божију“.64
По мом мишљењу, краљ је имао скривених мотива за насртањем на Ред.
У питању је примарни разлог или комбинација од следећих могућих разлога,
могла је да доведе до гашења Реда.
1.1.6.1. Филипу Четвртом су непрекидно недостајала средства
Да би увећао своју краљевску моћ и утицај, у Француској као и у Европи,
краљ Филип је непрекидно био ангажован у развијању једне јаке и из центра
вођене административне машинерије. Одржавање пратеће управе и његова
ратна политика га је заиста коштала доста новца, много више него што је
могао себи да дозволи.
Он је решио овај непрекидни недостатак средстава следећим мерама:
• Поновљене девалвације новца, коришћењем све мање и мање
сребра у „сребрњаку“, новој тешкој сребрној кованици коју је
створио његов деда Луј Девети.
• Заплена италијанских трговаца 1291. године, нарочито Ломбарђана, који су касније морали да се откупе.
• Заплена 1295. године свих Јевреја у Француској, уз конфискацију њихове имовине и новца. 1305. године били су протерани из
Француске.
64

H.C. Lea, History of the Middle Ages, Vol. 3, стр.243.
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• По први пут у историји: опорезивање свештенства.
• Заплена 1307. године витезова темплара. Њихове архиве и њихово рачуноводство су били уништени. Моментални ефекат овог
чина је био да је краљева тотална задуженост према Реду истовремено у потпуности нестала. Поред тога, краљ је конфисковао
имања Реда. Наравно, 1312. године, папа је наредио да се иста у
потпуности врате Реду хоспиталаца, али тек када сви трошкови
буду плаћени. А трошкова је било: краљ је тражио толико високу
надокнаду за чување и текуће одржавање имања у временском
раздобљу од 1307. године до стварног преноса, тако да можемо да
кажемо да је наплатом богато допунио француску благајну.
1.1.6.2. Укидање „државе у држави“
У време гашења, Ред Храма је већ био веома богат и моћан. Отприлике
25% целокупне француске територије је било у власништву Реда и више од
једне трећине тадашњег Париза је припадало Реду!
У складу са привилегијама које им је папа подарио у дванаестом столећу,
Ред није дуговао послушност ни према краљевима ни према бискупима.
Они су такође у потпуности били ослобођени од опорезивања. Свака
темпларска Кућа са својим огромним оближњим имањима формирала је, такорећи, једно (независну) енклаву.
Уколико све ове елементе узмемо у обзир, онда можемо сасвим исправно
да замислимо да је постојала темпларска држава унутар Француске или другачије речено, Ред Храма је био „држава у држави“.
Узимајући у обзир аспирације краља Филипа Четвртог који је код куће и
у иностранству волео да заузима позицију француског императора, можемо
разумно да претпоставимо да је моћни Ред Храма био толики трн у месу Његовог Величанства да би био задовољан да га се отараси и да је такође имао
лични интерес у његовом нестанку.
1.1.6.3. Страх од губитка француске територије
Још горе! Тачно у регионима где контрола француске круне није била тако
изражена, у јужној Француској (Лангедок и Прованса), витезови темплари су
имали велики утицај на локалне власти и имања.
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Темпларске Куће у Прованси почетком четрнаестог столећа

Француски краљ је могао да се боји губитка великог дела своје француске
територије од темплара који би створили независну витешку темпларску државу, државу коју би контролисали одлучни и поуздани, организовани редовни војници са већом и снажнијом армијом него што је тог тренутка имала
Француска.
Овај страх није био имагинаран зато што су други војни редови служили
као пример:
• Ред хоспиталаца је поседовао острво Кипар;
• Тевтонски Ред је поседовао Државу Немачког Реда, у каснијим годинама Краљевство Пруску.
1.1.6.4. Претња институцији цркве
Витезови темплари су путовали по Блиском Истоку скоро два столећа.
Ту су, без сумње, имали контакте са гностичким црквама и са братством
Мајстора Зидара из Акре. Није вероватно, али подједнако је и вероватно, да
су дошли до поседа тајног и/или езотеричног знања, чије јавно ширење по
Западу могло је бити опасно за римокатоличку цркву.
Уколико је то случај, сасвим је могуће да су и папа и француски краљ
били заинтересовани да Ред нестане, мада из потпуно различитих разлога.
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1.2. Други витешки и војни редови
1.2.1. Хронологија других војних редова
1.2.1.1. Хронологија у тексту

Датум

Ред

Догађај

1070. год.

Малта

Петар Жерар оснива болницу - амбуланту за ходочаснике у Јерусалиму. Тај простор и припадајућа црква
су посвећени Светом Јовану Крститељу од стране верског братства - Реда Св. Јована Јерусалимског.65

1099. год. Свети Гроб

Готфрид Бујонски поверава заштиту, одржавање
и чување Светог Гроба групи од око двадесеторице каноника. Један одред крсташа витезова је додат у сврху
помагања изабраних каноника који пазе на Свети Гроб
под управљањем гвардијана и власти јерусалимског
партријарха. За свој амблем ови витезови усвајају грб
других крсташа, али црвене боје уместо златне.66

15.
фебруар
1113. год.

Паскал Други, папа од 1099. до 1118. год. одобрава булом оснивање Реда Светог Јована Јерусалимског и
ставља га под заштиту Свете Столице.

Малта

1114. год. Свети Гроб

65
66

67

У почетку лаичка група, каноници Светог Гроба
су признати од јерусалимског патријарха, Арнула де
Шокеа као лаичка верска заједница, подложна трима
монашким заветима правила Светог Августина. На тај
начин је основан Ред каноника Светог Гроба.67

 ратка историја Реда: Sovereign Military Order of Malta, Federal Association, USA, February 6, 2003 –
К
http://smom.org/orderofmalta.html
Супротно мишљење у: Guy Stair Sainty, The Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalim –
http://chivalricorders.org/vatican/holysep.htm:
„Неколико историчара Реда је приписало стварно оснивање Реда Готфриду, војводи од Бујона, првом хришћанском краљу Јерусалима, после ослобађања Јерусалима 1099. године. Заиста је је било
могуће и прикладно да је у то време била основана нека врста „почасне страже“ за Свети Гроб,
али не постоје било какви докази из тог времена за наведену тврдњу.“
Видети званични веб-страну Витешког Реда Светог Гроба, Историја Реда – http://holysepulchre.be/
GB_History.htm
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1118.
–1158. год.

Малта

Током вођства Рејмона де Пија, верско братство
је трансформисано у војни ред. До средине дванаестог
столећа, хоспиталци су преузели команду над неколико замака укључујући чувени Крак де Шевалијерс, најмоћније тврђаве на Истоку. Истовремено, августинско
правило је модификовано у складу са уставом витезова
темплара и пружање смештаја ходочасницима и крсташима је придодато њиховим дужностима.68

1122. год. Свети Гроб

Оснивање Реда каноника Светог Гроба добија одобрење Калиста Другог, папе од 1119. до 1124. године, а
његов главни циљ је да брани универзалну цркву, штити град Јерусалим, чува базилику Светог Гроба, пази на
ходочаснике и бори се са муслиманима; настаје Витешки Ред Светог Гроба Јерусалимског.69

1156. или
1176. год.

Алкантара

Суеро и Гомез Фернандез, два брата из Саламанке,
формирају мало религиозно-војно братство у градићу
Сан Хулиан дел Перал (или Переиро) крај Сиудад Реала. То је предходник Шпанског Реда Алкантаре.70

1158. год. Калатрава

Санчо Трећи, краљ Кастиље (Шпанија), нуди град
Калатраву као наследно феудално добро било ком витезу који би био спреман да му омогући одбрану. Дон
Дијего Веласкез, цистерцитски монах из манастира Фитеро у Навари, убеђује свог опата Рамона Сијеру да дозволи једној групи монаха да се формира у војно брат–
ство за одбрану Калатраве.
Краљ поклања град овом новом братству.71

Александар Трећи, папа од 1159. до 1181. године,
26.
Калатрава
потврђује
булом да је Ред Калатрава Militia.
септембар
1164. год.

68

69

70
71

The Reverend Michael Foster SSC MIWO, Order of Malta, A Short History of the Order of St. John of
Jerusalem Part one. The Order of St. John of Jerusalem to 1798, први пут штампано 10. октобра 1997.
http://www.homeusers.prestel.co.uk/church/oosj/sjhist1.htm
Peter Bander van Duren & Colin Smythe Limited, The Equestrian Order of the Holy Sepulchre of
Jerusalem, From Orders of Knighthood and of Merit, 1995 http://www.kwtelecom.com/chivalry/eohs.
htm
Guy Stair Sainty, Great Orders of Chivalry, The Military Order of Alcantara http://www.chivalricorders.
org/orders/spanish/alcantar.htm
Guy Stair Sainty, Great Orders of Chivalry, The Military Order of Calatrava http://www.chivalricorders.
org/orders/spanish/calatrav.htm
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1168. год.

Малта

Хоспиталци задржавају амалфитански крст, који
еволуира у осмокраки бели крст Реда, касније познат
као малтешки крст.72

1170. год.

Сант Јаго

Фердинанд Други, краљ Леона (Шпанија) од 1157.
до 1188. године, оснива са својим одобрењем братство
лаика који живе верским животом и боре се са оружјем
у одбрану слабих и цркве, основани да помогну и од–
бране ходочаснике у Камињо де Сантјагу. Он даје овој
браћи утврђење Какерес. Стога су познати као фратри
из Какереса.73

1171. год.

Сант Јаго

Дон Педро Фернандез де Фуентес, Мајстор фратара
из Какереса, по споразуму са надбискупом Сатјага де
Кампостеле, прихватају витезови из Какереса као заштитништво Светог Јакова, поставши тако у јавности
познати као Milittie Iacobitane.

3. јул
1175. год.

Сант Јаго

Дон Педро Фернандез де Фуентес путује у Рим где
га папа Александар Трећи прима у аудијенцију и одобрава нови Ред у були Benedictus Deus.74

1175. или
1176. год.

Авиз

Данас је опште уверење да Ред има своје корене у
витешкој милицији створеној под Алфонсом Хенрикеом Конквистадором, првим краљем Португала (1139.1185. год.) ради обезбеђивања одбране града Еворе, недавно преотетим од калифа Абу Јакуба Јусуфа.75

1187. год. Калатрава
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75

Ред је у прошлости следио правило Св. Бенедикта.
Сада прихвата правило цистерцитског реда и прихвата да Мајстор витезова може да буде изабран само уз
одобрење цистерцитског опата Моримона у Бургундији
(Француска).

 смокраки крст, обично називан малтешки крст, је имао своје корене код побожних и богатих
О
трговаца из Републике Амалфи. Они су основали једну цркву и амбуланту у Јерусалиму током 11.
столећа. Бенедиктински монаси који су узели крст из Амалфија као свој симбол су у почетку оп–
служивали то место. Види Lionel Boxer, Cross of Amalfi http://www.geocities.com/lionelboxer/skt/8.
html
Jose Vicente de Braganza, Military Order of St. James of the Sword (Ordern Militar de Sant’Iago da
Espada) http://www.geocities.com/Athens/Academy/3908/militaryorders/stjamesrev.html
Guy Stair Sainty, Great Orders of Chivalry, The Military Order of Santiago http://www.chivalricorders.
org/orders/spanish/santiago.htm
Jose Vicente de Braganza, Military Order of Aviz http://www.geocities.com/Athens/Academy/3908/
militaryorders/orderaviz.html
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2. октобар
1187. год.

Малта

Јерусалим је изгубљен. Хоспиталци су присиљени
да поново оснују свој конвент и болницу у свом замку
у Маргату.

Око
1187. год.

Авиз

Тражећи редовну послушност, Милиција добија
Правило и Устав Реда Калатраве и постаје позната као
Евора Милиција Реда Калатраве.

август
1190. год.

Тевтонски

Током Трећег крсташког рата (1189.-1192. год.) становници Бремена и Либека су основали пољску болницу која се бринула за болесне и повређене. Војвода Фредерик од Швабије је задужио свог капелана Конрада и
убрзо преобразио организацију у верски ред одговоран
локалном латинском бискупу.76

Клемент Трећи, папа од 1187. до 1191. године, одо6. фебруар Тевтонски
брава
Ред.77
1191. год.

11. јул
1197. год.

76
77
78

Малта

Акра је поново освојена. Конвент и болница Св. Јована се релоцира у Акру.

1192. год. Калатрава

Целестин Трећи, папа од 1191. до 1198. године, потврђује Ред и његово ново Правило.

21.
децембар
1196. год.

Тевтонски

Папа Целестин Трећи узима Тевтонски ред под
своју заштиту са именом Fratres Domus Hospitalis Sanctae
Mariae Teutonicorum у Јерусалиму, Браћа болнице наше
Госпе од Немаца у Јерусалиму.

1198. год.

Тевтонски

1197. године, смрт Хајнриха Шестог, немачког
краља и Светог Римског Цара из династије Хохенштауфен, када је планирао велику експедицију у Палестину,
изазвала је важну промену: један број немачких крсташа који је стигао у Палестину, одлучио је да се врати
кући. Да би попунили празнину, немачки принчеви и
бискупи, заједно са Алмариком Другим, краљем Кип–
ра и супругом Изабеле Прве, краљице Јерусалима, милитаризују братство 1198. године, начинивши од њега
верски ред витезова. Нови ред је стављен под монашко
и војно правило као оно од темплара.
Добија привилегије од папе Целестина Трећег.78

Dr. Michel van der Eycken, A Historical Outline of the Teutonic Order and the Province of Biesen –
http://alden-biesen.be/E_index.html
Eric Opsahl, The Teutonic Order, ORB Online Encyclopedia, Religion/The Military Orders,
http://orb.rhodes.edu/encyclop/religion/monastic/opsahl1.html
Teutonic Order, Encyclopedia Britannica 2003, http://www.britannica.com/eb/article?eu=73738
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Булом Sacrosancta Romana Иноћентија Трећег, папа
19. фебруар Тевтонски
од 1198. до 1216. године, потврђује догађај и специфи1199. год.

кује да ће Ред водити бригу о болеснима према правилу
хоспиталаца. Остале своје послове ће водити следећи
правило темплара.

21. мај
1201. год.

Авиз

Була папе Иноћентија Трећег Religiosis vitam
eligentibus изричито насловљена на Magistro et fratribus
Elborensis milicie, professis ordinem Calatravae, наводи поседе Реда у Португалу и даје „фратрима из Еворе“ исте
привилегије, слободе и имунитете као онима из Калатраве.

1205. год.

Тевтонски

Папа Иноћентије Трећи дарује Тевтонском реду
употребу беле хаље са црним крстом.

1211. год.

Авиз

Дом Алфонсо Други, краљ Португала, дарује град
Авиз дом Фернанду Анесу, мајстору Милиције Евора.

Царским актом Великом мајстору и његовим на23. јануар Тевтонски
следницима
се дарује чланство царског двора.
1214. год.

1218. год. Калатрава

Ред постиже поравнање са Редом Алкантара: половину Калатравиних имања у Леону добијају ови први,
док се Калатрава заснива као супериорна у односу на
Калатраву по дисциплинској и црквеној материји.

1219. год. Калатрава

Ред заснива придружени Ред опатица при конвенту Светог Феликса крај Амаје.

1223. -1224.
год.

Авиз

Евора Милиција је утврдила град Авиз и изградила замак и конвент. Завршивши фортификацију Авиза,
фратри из Еворе тамо премештају своје седиште. Од
тада Милиција постаје позната као Ред Авиза.

Царско додељивање принчевског ранга у „Златној
1226.-1227. Тевтонски
були“
из Риминија нуди витезовима суверенитет над
год.
свим освојеним земљама као непосредно лено царства.

26. март
1271. год.

Малта

1285. год.

Малта

1291. год.

Малта

Хоспиталци губе свој замак Крак дес Шевалијерс
од мамелучког султана Бајбара Првог.
Хоспиталци губе свој замак у Маргату.
После пада Акре, хоспиталци премештају свој
штаб у Лимасол на Кипру.
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1291. год.

Свети
Гроб

После пада Светог Јована од Акре, Ред каноника
Светог Гроба бежи у Италију, Пољску и Шпанију.

1291. год.

Тевтонски

После губитка Акре, витезови се повлаче прво на
Кипар, а затим у Венецију, где су регрутовали малу групу италијанских витезова у своју Командерију Санта
Тринита, која је привремено постала главна кућа Реда.

1300. год.

Свети
Гроб

Једна нарочита тачка у сложеној историји овог Реда
у Европи се тиче женског огранка: канонице Светог
Гроба чак и данас имају веома активне и веома цењене
конвенте у Белгији у Турнхоуту, Билсену и Малеу, као и
у Холандији у Марсену. Хоспиталци, пошто су добили
папско одобрење, крећу у освајање острва Родос, дела
Византијског царства, који је постао независна држава.

1310. год.

Малта

Родос постаје пето седиште Реда.

1.2.1.2. Хронологија у сликама
1.2.1.2.1. Витешки ред Светог гроба у Јерусалиму
(Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitari)



Црква Светог Гроба у Јерусалиму
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Свети Гроб нашег
Господа Исуса Христа

Застава Реда

Грб Реда

Инсигније и позив витешког Реда Светог Гроба су она од Готфрида Бујонског и његових следбеника у Јерусалиму: јерусалимски крст који се састоји од
једног великог црвеног моћног крста окруженог са четири мања, који пред–
стављају пет рана Христових.
Папа Урбан Други је поверио мото „Deus Lo Vult” 27. новембра 1095. године крсташима док их је позивао да ослободе Свети Гроб Исуса Христа.
1.2.1.2.2. Војни ред Светог Јована Јерусалимског (Други називи:
Хоспиталци, Јовановци, Ред Родоса, Малтешки Ред)

Свети Јован Крститељ, светац заштитник Реда.
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Овде на десном приказу на врху светски познате слике из 1431. године
„Обожавање мистичног јагњета“ од браће Јана и Хубрехта ван Ајка, у катедрали Св. Бава у Генту у Белгији.
Слика је пуна симболизма. Обратите пажњу да Свети Јован Крститељ
упире са десним кажипрстом на смеђи темпларски крст. У симболизму боја
смеђа је бојан скромности и сиромаштва.

Грб Реда
Грбови различитих „језика“ или етничких лингвистичких група Реда

Арагон (Шпанија)

Кастиља (Шпанија)

Енглеска

Галија и Оверња
(Француска)

Немачка

Навара (Шпанија)

Португал

Прованса
(Француска)

Ред Светог Јована Јерусалимског је имао 5 различитих штабова у прегледаном периоду:
• Од 1070. године: Јерусалим у Јерусалимском краљевству
• Од 1187. године: Маргат у Грофовији Триполи
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• Од 1197. године: Акра у Краљевству Јерусалима и Акре
• Од 1291. године: Лимасол на острву Кипар
• Од 1310. до 1522. године: Родос на острву Родос у Грчкој
Родос, палата Великог Мајстора

Јужна страна: предњи део палате

Унутра: једна од многих соба

Болница витезова, Родос
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Унутрашње двориште палате Великог Мајстора

Улица витезова, Родос
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Командерија Монфор-сир-Аржан, јужна Француска

1.2.1.2.3. Тевтонски ред

80

Командерија Алден Бисен у Билцену у Белгији

Маријенбург, седиште од 1309. године у Малборку у Пољској
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2.1.2.4. Неколико других војних редова

2.1.2.4.1 Војни Ред
Алкантара

2.1.2.4.2 Војни Ред Авиз

2.1.2.4.3 Војни Ред
Калтрава

2.1.3.4.3 Војни Ред Сант Јага
(Ordern Militar de Sant’Iago da Espada)
Други назив: Војни Ред Светог Јакова од
Мача
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Drugi deo
Период тишине

Недоказана савремена историја опстанка
витезова темплара (од 1315. до 1803.)

Лого Реда Христа
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2.1. Португалија – Ред витезова нашег Господа Исуса
Христа79
Динис Први, краљ Португалије је захтевао од папе да створи нови Ред
који би заменио угушени Ред витезова темплара у Португалији.
Својом булом „Ad ea ex quibus” папа Јован Дванаести је створио тај нови
Ред са цистерцитским правилом 14. марта 1319. године и дао му је име Ред
витезова нашег Господа Исуса Христа, познатијег као Војни Ред Христа.
Први Велики мајстор је био Д. Гил Мартинс који је умро 1321. године.
Прво седиште новог Реда је било Кастро Марим, средњевековни град у
Алгарви.
Године 1357, током мајсторства Д. Нуна Родригеса, шестог Великог
мајстора, Ред се преселио у град Томар, бивше седиште Реда витезова темплара.
Последњи изабрани Велики мајстор је био Д. Лопо Дијас де Суса, који
је умро 1417. године. Од 1420. године, принц Хенри Навигатор, трећи син
краља, предводио је Ред. Имао је титулу Гувернера Реда.
Током следећих векова круна је увек предводила Ред.
Сигурно је да су витезови темплари могли да преживе на неки начин у
овом новом португалском реду, али да не претерујемо: 1321. године, две године после свог оснивања, Ред је имао само 69 витезова.

2.2. Краљевина Арагон (Шпанија) – Војни Ред Монтеса
Много мањи ред, Ред Монтеса, територијално је био ограничен на Краљевину Арагон. Основан је после распада темпларског реда 1312. године, када
је дошло до знатног отпора са стране краљева Арагона и Португала према
амалгамизацији темпларских имања од витезова хоспиталаца. Краљ Хаиме
79

 рочитајте више о Реду Христа на веб-сајту:
П
1. Jose Vicente Pinheiro de Mello de Braganca, Order of Christ,
http://www.geocities.com/Athens/Academy/3908/cristo.html
2. Jose Vicente Pinheiro de Mello de Braganca, The Military Order of Christ,
http://www.geocities.com/Athens/Academy/3908/militaryorders/orderchrist.html
3. Jose Vicente Pinheiro de Mello de Braganca, The Military Order of Christ and the Papal Croce di
Cristo,
http://www.geocities.com/Athens/Academy/3908/militaryorders/christ2.html
4. Jose Vicente Pinheiro de Mello de Braganca, The Military Order of Christ and its occasional past
awards by Rome (XVIIth-XIXth centuries), http://www.angelfire.com/ak/militaryorders/christ2.html
5. Alan Butler and Stephen Dafoe, The Portuguese Years, http://www.templarhistory.com/portugal.html
6. Rod Thorn, The Order of Christ, www.thornr.demon.co.uk/kchrist/overview.html

84

Други је убедио папу да му дозволи да прегрупише темпларска имања у Арагону и Валенсији и да их пренесе новом Реду, посвећеном Нашој Госпи и који
је био лоциран у Монтеси.
Нови Ред је добио одобрење папе Јована XXII, 10. јуна 1317. године, када
му је дато цистерцитско правило. 22. јула 1319. године. Мајстору Калатраве је
дато право да визитира Ред и регулише спорове, пошто су први витезови који
су формирали нови Ред били група добровољаца из Реда Калатраве.
Први Мајстор је био Гиљермо д’ Ерил и Ред је имао укупно петнаест
Мајстора чија војна вештина није била довољно значајна да их доведе у сукоб
са круном. Булом од 24. јануара 1401. године, анти-папа Бенедикт Тринаести
је искомбиновао Монтесу са ранијим Редом Светог Ђорђа од Алфаме. Ред је
само маргинално учествовао у рату против Мавара јер су ови до овог каснијег датума били углавном сведени на Краљевину Гранаду и ретко су угрожавали сигурност Валенсије или Арагона.
Претпоследњег Мајстора, Франсиска Ланзола де Романија (умро 1544.
године) је наследио његов рођак, Педро-Луис де Борха (умро 1592. године),
полубрат Светог Фрање Борхе, четвртог војводе од Гандије.
Борха је дао оставку на мајсторство 1586. године и оно је заувек уједињено са круном Арагона булом папе Сикста Петог 15. марта 1587. године.
Наставио је да одржава аутономну егситенцију под круном све док га Савет
није припоио са онима од друга три Реда, дана 22. маја 1739. године.80

2.3. Друга места недоказаног опстанка
2.3.1. Краљевина Шкотска
Током ратова за независност, Роберт Брус (1274.-1329. године), имао
је легитимни захтев за престо. Дана 10. фебруара 1306. године, у цркви у
Дамфрију, он је убио Џона Комина који је дао заклетву лојалности енглеској
круни и који је био син другог конкурента и представник лозе Балиол.
Због ове чињенице, папа је екскомуницирао Роберта Бруса, али ово није
имало утицаја на шкотско свештенство: дана 25. марта 1306. године, Бруса је
крунисао за краља Шкотске Волас Вилијам Ламбертон, најважнији бискуп
Шкотске.

80

Више о Војном Реду Монтеса на вебу: http://www.newadvent.org/cathen/10534a.htm
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Резултат екскомуникације је био да нова правила Рима и папске буле
нису захватале Шкотску или нису тамо биле на снази.
Последично, у време гашења витезова темплара, Шкотска је била идеално
и сигурно уточиште за избегле витезове темпларе. Заиста постоје индикације
да су неки темплари преживели у Шкотској. Мајкл Бајгент и Ричард Ли бране
тезу да је Шкотски Ред храма постепено еволуирао у слободно зидарство.81
2.3.2. Регион Балтика
У свом чланку „Црне главе, златне гилде и Тевтонски витезови: Доказ о
преживљавању темплара у Северној Европи након 1314. године“,82 Брок Х. Дикинсон пише да је изгледа велики део приче о темпларима остао неисказан.
Он закључује да уместо да су нестали 1314. године, темплари су преживели
и својим утицајем преобразили овај забачени кутак света на начин који и
данас може да се осети.
2.3.3. Швајцарска
Алан Батлер и Стефан Дефо су недавно поставили нову теорију о континуитету темплара након 1314. године.83 Њихов крајњи закључак је да су
темплари заиста преживели практично недодирнути и да су, у веома директном смислу, они би могли бити једна од најмоћнијих снага које делују у свету
на почетку двадесет и првог столећа: преживели су у данашњој Швајцарској.
Радили су оно што су одувек радили: бавили су се професијом банкара. По
мишљењу аутора, ми данас можда живимо, захваљујући темпларима, у демократском, капиталистичком свету.
2.3.4. Мексико
Томас Ритер верује да је из Ла Рошела избегла флота са 1.300 темплара
која је дошла до Мексика.84 Његова теорија је заснована на историји мексичког народа, записаној у хроници Франциска де Сан Антон Мунона, Мексиканца с почетка седамнаестог столећа, који је записао следеће: „Када је Ноно81

82
83
84

 ichael Bagent and Richard Leigh, The Temple and Lodge, London, 1989. Такође: The Story of the
M
Scottish Templars: From the History of Freemasonry by Albert Mackey, 1898, Templar History Magazine,
Volume 2 – Number 1
Templar History Magazine, Volume 2 – Number 1
Alan Butler and Stephen Dafoe, The Warriors and The Bankers: A History of The Knights Templar From
1307 To The Present, Templar Books, Belleville, Ontario, Canada, 1998, ISBN 096835672-9
Thomas Ritter, Abbé Sauniere und der Schatz der Templer, hochen Kopp Verlag, Rottenburg, 2002, ISBN
3-930219-49-2, p. 189-195.
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хуалка Тлакочкалка напустио своју земљу Тлапалан, они су прешли велико
море, велики океан.“
Нонохуалка“ значи „земља где се говори другим језиком“, „Тлакочкалка“
значи „“људи из куће оружја, војници“, „Тлапалан“ значи „земља на истоку“.
Тако да можемо превести на следећи начин: „Када су војници, који су дошли
из земље другог језика, напустили своју земљу на Истоку, они су прешли велико море, велики океан.“
Они су такође називани „Текплантлака“. „Текпан“ значи Храм, „Пантли“
значи кућа, а „Таклат“ значи особе. Тако би њихово име такође било: „Особе
из куће Храма“ – темплари!
Такође су описана тројица вођа: „тецаухквијакуили“ (уважени монах),
„кочопојо“ (проповедник) и „каколе“ (човек са лошим ципелама).
2.3.5. Друге земље
Други верују да су темплари избегли до следећих места:
• тајног острва Борнхолм у Данској где има пуно округлих цркава
• Њупорт, на Род Ајланду у САД или
• Оук Ајланд у Канади.

2.4. Повеља о баштињењу
„Повеља о баштињењу“, такође позната као „Ларменијусова повеља“,
приказује лозу „тихих“ Великих Мајстора од 1326. до 1804. године.
Овај документ је под великим питањем и изгледа да је направљен око
1804. године, по некима од стране Ледрија, лекара.
Документ који се појавио 1804. године већ је био шифрован. Пошто су
потписи такође били шифровани, не постоји начин да се упореде са преосталим примерима оригиналних потписа.
Не постоји доказ да су средњевековни темплари користили систем шифара. Први латински превод од Торија који се појавио 1804. године, очигледно није био на средњевековном латинском.
Не постоји независни доказ да је Ларменијус уопште постојао.
Повеља је више масонски документ него средњевековни, стварајући Врховну скупштину са четири викара под Великим Мајстором.
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Уколико су темплари отишли у подземље, шта је била сврха тако видљиве организације?
Изгледа је „Повеља“ направљена да би оправдала и пружила кредибилитет рестаурацији из 1804. године.85
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Необјављени текст проф. Др. Карен Ролс, Оксфорд
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Tre}i deo
Рађање и успон савременог Реда
током последња два столећа
од 1804. до 2004.
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3.1. Од слободног зидарства до порекла OSMTH
(од 1804. до 1994.)
Ово поглавље 3.1 је написао господин др Роберт Ј. Коварик, ГЦТЈ

Велики историчар Великог приората САД при Врховном Реду Јерусалимског Храма

др Роберт Ј. Коварик, ГЦТЈ

3.1.1. Слободно зидарство и темпларизам
Витезови темплари су окончали 1312. године, али је темпларизам преживео у замагљеном свету легенди и мита, захваљујући контроверзном завршетку Реда и херојској смрти његовог вође.
Почетком осамнаестог столећа, темпларизам се изнова појавио као део
слободног зидарства шкотског обреда у Француској, привлачећи чланове
француског племства. У почетку под доминацијом јакобитских шкотских
племића добио је изглед крсташког рата за повратак Стјуартовског краља у
Шкотску.
1736. године Ендрју Мајкл Ремзи, шкотски слободни зидар и католик,
одржао је говор у масонској ложи у Паризу, инсистирајући да је слободно
зидарство започело у Палестини међу крсташима, нарочито међу војним редовима.
Резултат овога је био ковитлац нових ритуала, симбола и митова које су
усвојиле масонске ложе. Немачки племић и масон, барон Карл фон Хунд, тврдио је да је открио једну нову форму слободног зидарства, која је директно
потекла од темплара који су избегли у Шкотску. Позната као Строго пошто90

вање, она је утицала на прихватање ритуала и симбола за које се мислило да
су повезани са средњевековним темпларима.
3.1.2 „Ларменијусова повеља“ и Фабре-Палапра
Године 1804, исте године када је Наполеон постао император, појавила
се нова форма темпларизма, потекавши од Chevaliers de la Croix, прилично
конзервативне масонске ложе у Паризу.
Међу оснивачима су били Клод-Матје, Радикс де Шевилон и доктор
Ледру. Касније се Фабре-Палапра, познат као „водећа масонска личност“
придружио овим нео-темпларима. Он је био бивши католички свештеник
који је подржавао револуцију и постао специјалиста за болести руку и ногу.
Када Ordre du Temple није био у стању да нађе „истакнуту особу“ да постане Велики Мајстор, он је пристао да служи једну годину.
Истовремено су два занимљива документа испливала на површину. Један је био Повеља о баштињењу којом је митски наследник де Молеа, Ларменијус обезбедио „тајни“ опстанак витезова темплара. Написан у шифрама,
овај документ је садржао имена, такође у шифрама, „скривених“ Великих
Мајстора до Фабре-Палапра. Сукобљени латински преводи су се појавили
после 1804. године. Анализа открива да је ова повеља пре масонског порекла
него средњевековног.
Други документ је био Статут из 1705. године за који се тврдило да је био
написан под управљањем Филипа, војводе од Орлеана, кога су оснивачи из
1804. године видели као обновитеља темплара.
Проблем је што не постоји никакав историјски доказ о било ком од тих
докумената пре 1804. године. Изгледа да су ови документи били направљени
да би пружили кредибилност „обнове“ из 1804. године.
3.1.3. Шкотска и Ред Св. Јована
Када је папа Клемент Пети 1312. године распустио темпларе, он је издао
буле којима се захтева послушност. У Шкотској, под краљем Робертом Брусом под екскомуникацијом, буле нису могле бити спроведене. Неки од континенталних темплара су могли наћи уточиште у Шкотској, придруживши
се својој шкотској браћи. Касније, када се помирио са црквом, краљ је спојио
темпларе са хоспиталцима (Редом Св. Јована) у Ред Храма и Св. Јована. Као и
на Иберијском полуострву, овај нови ред је био Краљевски Ред.
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У шеснаестом столећу, овај Ред је угасио шкотски реформацијски парламент. Анатема бачена против шкотских „дезертера из Реда“ у Повељи о баштињењу, изгледа да је била реакција против тврдње барона фон Хунда да је
темпларски ред преживео у Шкотској са „скривеним“ Великим Мајсторима.
Оптужба Повеље да су хоспиталци били „кваритељи доминиона Милиције“ је лажна. У ствари, папа је наредио да се темпларска имања предају хоспиталцима. До тада је већина њих отета од владара, па су хоспиталци добили
само један део. Пошто је Ред Св. Јована добио контролу над темпларским
конвентом у Паризу, Храм су, вероватно, „обновитељи“ из 1804. из Ordre du
Temple86 очекивали да добију назад од Наполеона.
3.1.4. „Обновљени“ Ред Храма
Због сопствених мотива, Наполеон Бонапарта је одобрио ову „обнову“,
чак дозволивши велику церемонију у Паризу, одавши почаст де Молеу и другим темпларским мученицима.
Можда је Наполеон у овим нео-темпларима видео контратежу масонима
којима није веровао због њиховог републиканизма. До 1808. године, преко
успешне регрутације, Ред је формирао приорате по целом Великом Царству.
Када је 1811. године Велики Оријент Француске покушао да поново извојује
контролу, Ред је објавио своју аутономију и приврженост „католичкој апостолској и римској вери“. Протестанти и Јевреји нису могли да буду чланови.
Овај обећавајући почетак је брзо разбио Фабре-Палапра. До шизме је дошло 1813. године када је он одбио да преда положај Великог мајстора и ревидирао Статут из 1705. године да би оправдао преузимање апсолутне власти
над Редом. Резултат су била два Велика Мајстора, оба препуштена „малом
рату протеста и анатема“. 1827. године, шизма је била залечена делимично
захваљујући ангажману британског Великог Приора, Сер Вилијама СидниСмита. Фабреу-Палапра је дозвољено да настави да буде Велики Мајстор.
Када је јединство повраћено, Ред је поново просперирао. Ред је подржавао рестаурисаног Луја Осамнаестог као уставног монарха. Краљ је заузврат
признао темпларе. Када је Шарл Десети покушао да поврати краљевски апсолутизам, темплари су подржали побуну из 1830. године.
Поново је Фабре-Палапра постао извор свађе. Он је раније формирао
јовановску цркву примитивних хришћана, засновану на лажној верзији Јеванђеља Светог Јована и Левитикону, документима које је он „открио“. Започевши од апостола Јована, као првог јерусалимског бискупа, следио је непре86

Франц., значи Ред храма.
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кинути низ Великих Понтифекса. Иг де Пајен је био инициран као Велики
Понтифекс, створивши међу витезовима темпларима тајну групу јовановаца. Тврдећи сукцесију, Фабре-Палапра је узео назив Сувереног Понтифекса
и Патријарха.
Када је 1833. године почео да намеће јовановску религију, у темпларима
је дошло до коначне шизме. Годину дана касније, Сер Сидни-Смит је издао
манифест против Фабреа-Палапра, сазвавши генерални конвент. До тада је
време почело да истиче за Фабреа-Палапра.
Лошег здравља, повукао се у унутрашњост Француске. Искористивши
предност његовог одсуства, темпларска опозиција коју су предводили војвода од Шоасула и Сидни-Смит, изабрала је извршну комисију која је повратила
католичке традиције и реформисала Ред. Када је стигла вест да је Фабре-Палапра умро, 18. фебруара 1838. године, Сер Вилијам Сидни-Смит је изабран
за Регента.
Касније када је изабран за Великог Мајстора, фракција позната као Палапријенски темплари је одбила да га призна за Великог Мајстора.
Ред се поново расцепио.
3.1.5. Крај
После смрти Сидни-Смита 1840. године, „ортодоксни“ темплари под
војводом од Шоасула, наставили су да постоје извесно време. Постоје два
мутна појављивања у деветнаестом столећу.
Изгледа да је 1853. године, Наполеон Трећи признао једну од две групе.
Године 1845. „ортодоксни“ темплари су послали принца де Шимеа у Рим да
захтева признање од папе Грегорија Шеснаестог. После његове срмти 1846.
године, разговори су се наставили под Пијем Деветим и завршили се са револуцијама из 1848. године. Палапријенски темплари су наставили да бирају
Регенте све док им постојање није избледело. То је постало очигледно 1863.
године када је Луј Теодор Жиг, бивши темплар, одговорио на једно писмо
којим се тражило обавештење о француским темпларима.
Он је написао: „Како можете да копате по још свежим гробницама и будите мртве? ... Ред Храма је мртав скоро од времена од када недостаје ваша
евиденција... Ред није био у стању да преброди време из 1848. године, а чак и
онда једва да је било састанака. Данас, колико нас има живих, који би могли
да му припадамо? Неколико! ... барем што се тиче Француза; али верујем да
их је више преостало у Белгији и Енглеској. ... Наше гозбе, за које се каже да
су још од Палестине, су престале! Салони у улици дес Фрондерс више не одје93

кују галантним стиховима Албера де Монтемона који и сам више није међу
живима. Желео бих да одговорим на ваш захтев, али ја могу да говорим само
о прошлости. Понављам, садашњост за Ред је само смрт“.87
3.1.6. Порекло OSMTH
Темпларска обнова из двадесетог века дугује своје постојање развоју догађаја унутар Великог Приората Белгије, који је био основан 1825. године у
Паризу од стране маркиза Албер-Франсоа ди Шастелера.
Белгијски Велики Приорат није измакао духовима прошлости. И он се
био расцепио у католичке и масонске приорате. До 1890. године, католички приорат је нестао. Масонски Приорат Тројства Куле је преживео до 1930.
године када је забрањен. 1932. године, девет бивших чланова Тројства Куле,
формирало је нови Велики Приорат Белгије, рестауришући католичку традицију.
Као име је узет Суверени и Војни Ред Јерусалимског Храма. Убрзо су
предузете радње да се обнови међународни Ред, успостављајући односе са
разним Великим Приоратима који су преживели, као што су они у Италији,
Португалији и Швајцарској. Формирано је Магистрално Веће са Теодором
Ковијасом као Регентом. Године 1934. њега је наследио Емил-Исак Вандерберг, који је радио на ревитализацији темплара као међународног Реда.
Сматрајући немачку окупацију Белгије после 1941. године као претњу
опстанку темплара, Вандерберг је привремено преместио архиве на бригу
португалском Великом Приору, Антонију Кампелу де Суса Фонтесу.
Када се рат завршио, Вандерберг је захтевао повратак архива. Један белгијски документ наводи: „Гроф Антонио де Суса Фонтес није оклевао да прибегне више него невитешким радњама да би на преваран начин задржао архиву Реда у Порту.“ Онда је де Суса Фонтес искористио изненадну смрт Вандерберга да би узео титулу Регента. Поново је дошло до шизме када су неки
Приорати одбили да признају његово вођство. Упркос обновљеној подели и
споровима, OSMTH је преживео и ревитализовао се током седамдесетих година.

87

 во писмо написано 5. децембра 1863. године је послато Елизу де Монтањаку и објављено је у
О
његовом Histoire des chevaliers Templiers 1864. године.
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3. 2. Одвајање OSMTH – Међународни витезови темплари
од Фернанда де Суса Фонтеса (од 1995. до 1999. године)
Кратки драматични период савременог темпларства
3.2.1. Корени неспоразума88+89
3.2.1.1. Фернандо де Фонтес није био демократски изабран за Регента
Реда
Дана 31. јануара 1128. године, Синод из Троја у Француској, предвођен
кардиналом Матјеом д‘Албаном, признао је витезове темпларе.
Ред је добио монашко правило, познато као Старо правило, које садржи
72 члана (76 чланова у француском преводу), написано под надахнућем Светог Бернарда од Клервоа и засновано на модификованом бенедиктинском
правилу које користи цистерцитски ред.
Вероватно између 1160. и 1165. године, примећујемо додавање 610 чланова на француском језику, што доводи број чланова до 686. Чланови од 198 до
223 кодификују начин на који се бира Мајстор Реда и поставља на положај. То
Правило је предвидело да је Ред организован на начин који се догађа код савремених демократских асоцијација у којем се (Велики) Мајстор Реда бирао
гласањем изборног колегијума браће Реда.
Такође је у Савременом Реду избор поглавара Реда оживљен из предходних година и записан је у статуту.
Статут Витезова Реда Храма из Версаја, датиран из 1705. године (са
великом вероватноћом да је у ствари записан између 1804. и 1840. године,
а онда штампан у Бриселу), предвиђа у члану 10 трећег поглавља и такође у
петом поглављу, члан 1, параграф 4, избор Великог Мајстора:
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 SMTH – Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitan, Изјава о одвајању, Њу Орлеанс,
O
Лујзијана, САД, 29.октобар 1999, архив OSMTH, документ бр. 19991029-2.
Сер Рој Редгрејв, Велики Мајстор 1998-2004, Зашто се OSMTH одвојио од Антониа Фонтеса, из
архива Редгрејва, архива OSMTH, док. бр. 20030605-2.
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“Les Candidats pour la Grande-Mitrise, une Lieutenance-Generale ou la Primatie vacante sont designes au Convent-General, suivant les articles 5 et 6 du Chapitre V
et suivant l’article 2 du chapitre VIII”.90+91
А поглавље пет, члан 1, параграф 4:“Le Grand-maitre est elu en ConventGeneral, parmi les Chevaliers professant la religion catholique, apostolique et
romaine”.92+93
Године 1935, после сто година, Емил Клеман Жозеф Исак Ванденберг из
Белгије је био постављен за Регента Реда и одржавао је на међународном нивоу архиве Реда.
У мају 1940. године, током Другог светског рата, Немци су започели своју
окупацију Белгије. 23. децембра 1942. године, предвиђајући непосредно хапшење Регента. Тада је Ванденберг предао архиве у неутралну земљу (Португалију).
Чинећи то, он је предао привремену власт Португалцу Антониу Кампанелу Пинто де Суса Фонтесу.
Антонио де Фонтес бележи да му није била јасна правна ситуација, али да
је са задовољством преузео титулу Регента. 20. августа 1948. године, неизоставно је написао сопственом руком тестамент на француском језику.
Осам година касније, 30. јуна 1956. године, док је очигледно био веома болестан, писао је др Жао Еган д’ Аброу Пратес де Куња Пинту, „Главном оружару“ Реда у Сао Паолу у Бразилу. Замолио га је да обавести Великог Мајстора принца Дом Габријела Инеласа Палеолога да је Антонио Фонтес, због свог
стања здравља, одустао од свих својих веза са Редом и одрекао се сваке своје
функције и положаја.
За три и по године, све до своје смрти, де Фонтес није имао никакву везу
са Редом. Дана 15. фебруара 1960. године, Антонио де Фонтес је умро у Португалији.
Показан је куцани кодицил тестамента из 1948. године. Он је наводио:
„Nous desiggnons pour notre successeur, mon unique fils ... qui a notre faute assumera
la Regence de l’Ordre a vie avec les pouvoirs, droits et privileges de la Grand-Maitrise
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S tatuts des Chevaliers de l’Ordre du Temple formés des règles sanctionnès dans les convent – Generaux
et rediges en un seul code par le Convent Général de Versailles de l’an 586 (1705) Brussels, Impremerie
de l’Ordre du Temple, 722, стр. 5, архив OSMTH, док. бр. 18401231-1.
91
превод са француског: Кандидати за Великог мајстора, намесника или ..... се бирају на Генералној
конвенцији, сагласно чл. 5 и 6, гл.V и сагласно чл. 2, гл. VIII
92
Исто, стр. 5
93
превод са француског: Велики мајстор се бира на Генералној конвенцији између витезова,
хришћанске вере, римокатоличке вероисповести.
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... il prend sous sa garde les archives et tous les biens et documents de l’Ordre“ (у преводу: „Ми одређујемо као свог наследника мог јединог сина ... који ће прихватити због наше неспособности доживотно регентство Реда са свим овлашћењима, правима и привилегијама Великог Мајстора... Он преузима архиве
и сву имовину и све документе Реда“.
Испод штампаног кодицила је потпис који је Фернандо де Фонтес, син
Антониа презентовао на сертификацију јавном нотару, али стварни акт је датиран са датумом од 26. фебруара 1960., ЈЕДАНАЕСТ ДАНА ПОСЛЕ СМРТИ ЊЕГОВОГ ОЦА.
Два регента де Фонтес, отац и његов син, НИКАДА нису били изабрани
на тај положај. Први је био именован за ту функцију због историјских околности (Други светски рат); други путем тестамента несигурне аутентичности.
3.2.1.2. Сумњиве претензије на племство Фернанда де Фонтеса94
Фернандо де Фонтес је увек сматрао да је од суштинског значаја да установи своју кредибилност са додатним почастима. Он је добио титулу „грофа“
од Бразилца Паскала „Императора Римљана и Краља Велике Готске, Краља
Босфора“, који је називао себе принц или краљ Вилијам, а у стварности је био
грађевински предузимач из Њу Џерсија, звани „Вилијам Мастер“.
Фернандо де Фонтес је отада прибавио скоро стотину почасти: једанаест
различитих Великих Огрлица, двадесет и три Велика Крста, четири титуле
витеза, дванаест Великог Официра, пет Доктората, двадесет и три чланства
у друштвима, петнаест почасти, медаља и диплома, „конзул“ Коста Рике и
Еквадора (без признања од стране Владе Португалије).
Такође је био и слободни зидар Масонског Реда Швајцарске од 1959. године.
Од 1995. године, забележено је да се Фернандо де Фонтес почео називти
„Велики Мајстор Реда“. Такође је, као свој лични грб, узео темпларске крстове и симболе Великог Мајстора Реда, укључујући огрлицу Великог Мајстора.
3.2.1.3. Фернандо де Фонтес није био демократски изабран за Регента
Реда
Николас Хаимовици и Стелио Венцеслаи, који су подробно проучили
Правило Реда, пишу: „Структура средњевековног Реда Храма је изгледа дефинитивно заснована на хијерархији, али овлашћења и надлежност који се
94

П
 исмо послато електронском поштом од ген. Роналда Магнума, 23.03.2004. године аутору, архив
OSMTH, документ бр. 20040323-2.
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примењују нису деспотски. Управљање такође није аутократско: Мајстор,
и поред свог овлашћења за доношење одлука и завета послушности датог
од стране чланова Реда, мора да се консултује са Већем када се доноси важна одлука у вези са целокупном Кућом, понекад чак и са свим члановима
подружнице“.95
Фернандо де Фонтес је одбио да пружи информације по захтеву Великих
Приора о именима и адресама 13 чланова Магистеријума Реда. Сер Рој Редгрејв је открио да су једини чланови сам Фернандо де Фонтес, његова супруга
и његов син.96
3.2.1.4 Пропуст да се дају обрачуни за новац који му је послат
Фернандо де Фонтес је одбио да пружи
било какве рачуне за новац који му је послат
за администрацију Реда и за добротворне
поклоне. На пример, само Велики Приорат
САД му је плаћао 15.000 $ годишње.
Колико се може установити, користио је
средства и имовину Реда за властите сврхе.
Таква лична употреба имовине Реда нарушава Старо правило 44, Хијерархијски Статут 85 и 91 и Покору 227 које повлаче искључење из Реда.
3.2.1.5 Недостатак информација и
одбијање расправе

Фернандо де Фонтес

Године 1992, Велики Приор Енглеске је посетио Фернанда де Фонтеса у
Португалији када је покренуо многа питања. Ниједан одговор који је добио
није се могао сматрати задовољавајућим.
За конвенцију у Шпанији 1993. године, Велики Приори су послали питања недељама унапред. Одговори нису дати, а дискусија није била дозвољена.

95 П
 роф. Николас Хаимовици Хастиер у сарадништву са проф. Стелио В. Венцеслаи, The Rule of the
Order of the Templars: Multingual Templar Bibliography, Published by Alex. Singer, Roma, 2001, ISBN
973-0-02 196-1, стр. 53.
96 Господин Рој Редгрејв, Велики Мајстор 1998-2004. године, Зашто се OSMTH издвојио од
Антониа Фонтеса, из: Архив Рој Редгрејв, архив OSMTH, документ бр. 20030605-2.
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На конвенту у Аугсбургу 1994. године, Велики Приор Финске је затражио
записник са предходног састанка и одговоре на писана питања што је Фернандо де Фонтес поново одбио да пружи.
У свом чланку „Зашто је OSMTH напустио Фонтеса?”, поглавље „Само
за евиденцију“,97 Сер Рој Редгрејв пише: „Питања која је он (Фернандо де
Фонтес) одбио да прихвати или дискутује“ су:
Да пружи било какав обрачун за приходе и расходе Реда...
Да дâ било какву информацију о другим међународним приоратима или ко
су њихови службеници. То је на крају постигнуто нашим властитим напорима.
Да открије имена 13 чланова Великог Магистеријума. Ми смо открили да су
једини чланови он сам, његова супруга и његов син.
Да дозволи било ком Великом Приору да тражи избор у Велики Магистеријум. Он је остао искључиво португалски.
Да потврди да ће Велики Мајстори бити ваљано изабрани. Велики Приори
нису желели династичко наслеђивање. Но, од 1995. године примећено је да је
Фонтес почео себе да назива Великим Мајстором.
Да дозволи било какву консултацију о Статуту из 1993. (или Статуту из
1970.), а које је оба он написао.
Да дозволи приступ темпларским архивама ради историјског истраживања.
Не жели да открије шта чува.
Да дозволи да енглески буде међународни језик Реда. Даје декрете на португалском, латинском и француском.
3.2.2 Хронолошке чињенице
3.2.2.1. Међународна OSMTH конклава, од 23. до 25. јуна 1995. године
у Лондону, у Уједињеном Краљевству98+99
У марту 1995. године, Фернанду де Фонтесу, Регенту OSMTH су показана
у Паризу писма од Великих Приората из целог света са тачкама дискусије за
лондонски састанак у јуну. Он је одбио да их коментарише или да предложи
алтернативне тачке. Четири седмице пре почетка лондонског састанка, он га

97 Исто
98 Решење међународног Већа упућеног у Лондон 23-25. јуна 1995., архив, документ бр. 19950625-1.
99 Д
 оналд Родерик Перкинс, Велики приор конклаве, писмо Великом канцелару и приору од 28. јуна
1995. године, архив OSMTH, документ бр. 19950628-1.
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је отказао. Шездесет Американаца је већ резервисало авионске карте. Конклава је одржана. Учествовали су људи из шеснаест држава.100
Ова међународна конклава се одржала у одсуству Регента. Конклаву је
организовао Сер Рој Редгрејв, али је председавао Јулиуш Новина-Соколницки, пољски члан Реда стално настањен у Уједињеном Краљевству.101
Међу Великим Приоратима представљеним на конклави, били су: Енглеска, Финска, Француска, Немачка, Ирска, НАТО, Палестина, Пољска,
Шкотска, Шпанија, Шведска, Швајцарска и САД
Састанак је изразио општи гнев према Фернанду де Фонтесу и његовом
методу вођења Реда. Уистину, сви представници су били ту упркос претње
Фернанда де Фонтеса да ће отпустити темпларе који учествују на овој конклави.
Ова конклава је донела неколико одлука:
Формиран је Велики Секретаријат у Келну, у Немачкој да прима и води
књиговодство за средства која се подижу за Велики Магистеријум.
Велики Секретар је упућен да ради са комитетом који се састоји од представника из сваког Великог Приората да обавести Регента о одлукама донесеним на састанку, да инсистира да их примени по свом пристанку или да буде
одбачен од свих представљених Великих Приората.
Посебно од њега се тражило:
• да оснује фондацију која би обезбедила средства за темпларске
Велике Приорате за подршку болници у Светој земљи.
• да јасно дефинише циљ и мисију Реда.
• Уведе енглески и немачки у званичне језике Реда (у то време су
кориштени латински и француски).
• да дозволи избор Велике Подружнице, укључујући и Великог
Мајстора на период од максимално шест година. Могућност доживотног постављења Регента од његовог претходника би била
избрисана.
Потврди да никакви статути Реда никада неће бити мењани без одобрења скупштине која се састоји од делегата из Великих Приората.
Створи Велику подржницу од свих Великих Приора.
100 Господин Рој Редгрејв, Велики Мајстор 1998-2004. године, Зашто се OSMTH издвојио од
Антониа Фонтеса, из: Архив Рој Редгрејв, архив OSMTH, документ бр. 20030605-2.
101 Електронска пошта професора Икка Велимекиа од 07. јуна 2004. године, аутору састанка, архив
OSMTH, документ бр. 20040607-1.
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Организује Генерални Конвент сваке три године. Велики Мајстор би требало да пошаље позиве на састанак шест месеци унапред.
Када или ако Вернер Ринд добије одговор од Фернанда де Фонтеса, сви
Велики Приори би били обавештени о одговору.
Уколико Регент не би прихватио да примени горе наведене ставке, генерална седница Велике Подружнице би била организована у Салцбургу у
Аустрији, на дан 3. новембра 1995. године.
3.2.2.2. Међународни OSMTH конвент, од 3. до 5. новембра 1995.
године у Салцбургу у Аустрији102
Састанак Великих Приора је сазвао 3. новембра Генерални Секретар
Вернер Ринд, Велики Приор Немачке у Салцбургу у Аустрији.
Велики Приори из следећих Великих Приората су били присутни лично или путем представника: Аустрија, Белгија, Енглеска, Финска, Француска,
Немачка, Италија, Луксембург, НАТО, Швајцарска и САД
Вернер Ринд је објавио да је, због његовог избора за генералног секретара у Лондону, Регент Фернандо де Фонтес наредио његову суспензију као
Великог Приора Немачке до суда части који ће се бавити његовим активностима, а који ће се одржати следеће године. Због своје суспензије, Вернер Ринд
је предао седницу Сер Роју Редгрејву из Енглеске и напустио просторију. Сер
Рој Редгрејв је замолио Велике Приоре да гласају о поверењу Вернера Ринда,
и као Великог Приора Немачке и као генералног секретара.
Сви присутни Велики Приорати су гласали у потврду Вернера Ринда, и
као Великог Приора Немачке и као генералног секретара. Вернер Ринд је позван да се врати на састанак и дата му је столица.
Вернер Ринд је известио да је Фернандо де Фонтес одбио све ставке које
је усвојила лондонска конвенција у јуну. Даље је известио да је Фонтес предложио да сазове Велики Конвент у Мађарској, у фебруару 1996. године.
Вернер Ринд је предложио да Фернандо де Фонтес буде информисан да
ће на конвенту у фебруару имати могућност да се сложи са радњама усвојеним у Лондону, нарочито са избором Велике Подружнице.
Уследила је велика дискусија у којој се многи Велики Приори нису сложили да се Фернанду де Фонтесу даје било каква следећа могућност да се
усагласи са радњама усвојеним у Лондону.
102 Протокол конвента OSMTH – 3-5. новембар 1995. године, документ бр. 19951105-1.
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Вернер Ринд је позвао на гласање да ли ће или да ли би требало да Велики
Приорати учествују на Великом Конвенту у Мађарској који је сазвао Фернандо де Фонтес и да ли би требало одложити даље деловање по лондонским
резолуцијама до тада. Дошло је до следећег гласања:
Да: Аустрија и Немачка
Не: Белгија, Енглеска, Француска, Италија, НАТО, Швајцарска и САД
Суздржани: Финска.
Следећег дана, Илка Валимаки је известио да је ступио у контакт телефоном са својим Великим Приором и да Финска сада подржава већину.
На основу овог гласања, одлучено је да се акције неопходне за примену
лондонских резолуција предузму на Конвенту у Салцбургу. Генерални конвент је сазван дан касније, 4. новембра. Три предложена циља Реда су прихваћена са акламацијом без изузетка. Такође је прихваћена предложена организација Реда са акламацијом без изузетка.
Истог дана 4. новембра 1995. године, поподне током Састанка Великог
Већа и после тајног гласања, Џозеф Еспозито, НАТО, оглашен је за изабраног
Председника, а Сер Рој Редгрејв из ВБ за изабраног Потпредседника Великог
Већа.
Дана 5. новембра 1995. године, Вернер Ринд је предложио да се пошаље
писмо Фернанду де Фонтесу којим се информише о одлукама из Салцбурга и
даје му се опција да учествује. Џозеф Еспозито је поновио да су они дефинитивно одбацили ауторитет Фернанда де Фонтеса путем и лондонских и салцбуршких резолуција. Договорено је да се предлог Вернера Ринда спроведе.
3.2.2.3. Састанак Великог Већа OSMTH у Паризу, од 15. до 17. марта
1996. године103
Састанак је сазвао Џозеф Еспозито, Председник Великог Већа, 15. марта
у Паризу. Лично су били присутни следећи Велики Приорати: Аустрија, Енглеска, Финска, НАТО и САД Белгија, Француска, Италија и Швајцарска су
биле представљене преко пуномоћја датог професору др Николасу Хаимовицију.
Др Марсел де Пићото, НАТО, изјавио је да око једне половине Великог
Приората Француске жели да задржи верност према Фернанду де Фонтесу.

103 Протокол Великог већа Војног реда Јерусалимског храма, 15-17. март 1996. године, Париз,
Француска, документ из архиве OSMTH, бр. 19960317-1.
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Они су веровали да Фернандо де Фонтес, преко свог оца, као чувара архива,
пружа легитимност Реду.
Он је изјавио да не жели да гледа даље цепање унутар Реда и предложио
је, пошто се Фернандо де Фонтес налазио у Паризу, да му се може понудити
почасни положај унутар Реда. Начињен је писмени предлог којим се Фердинанду де Фонтесу нуди почасни положај „принца регента емеритуса“.
Понуду је Фернанду де Фонтесу у његовом хотелу у Паризу уручио ЖанПјер Шевалије из Француске. Касније истог дана, Жан-Пјер Шевалије је изјавио да је Фернандо де Фонтес одбио предлог.
Прекид између OSMTH – међународних витезова темплара и Фернанда
де Фонтеса је био потпун.
3.2.2.4. SMОTЈ против Фонтеса у САД104+105
На састанку Великог Већа у Салцбургу у Аустрији, контра-адмирал Џејмс
Џ. Кери, Велики Приор Великог Приората у САД, известио је 2. новембра
1996. године да је успешно завршио парницу са једном групом у САД која је
тврдила послушност Фернанду де Фонтесу.
Окружни суд Сједињених Држава за северну област Тексаса, округ Даласа је формално признао 24. октобра 1996. право Великом Приорату САД да
контролише име и ознаке Реда у САД
Џејмс Кери је додао, са пуно задовољства, да су чланови бивше де Фонтесове групе постали нови OSMTH Приорат Великог Приората САД
Они су данас познати као Приорат Св. Матије.
3.2.2.5. Изјава о раздвајању, дуго порађање
Дана 2. августа 1996. године, током састанка OSMTH Магистеријума у
Лилехамеру у Норвешкој, од пуковника Роналда Скота Менгама, Великог Генералног Секретара је затражено да окупи различите чланове Реда који су
добро фундирани у правним и административним пословима Реда и сачини
изјаву о томе због чега су Велики Приорати предузели акцију о повлачењу
верности према госп. Фонтесу.106
104 Протоколи Великог већа OSMTH, 1-3. новембар 1996. године, Салсбург, Аустрија, архив OSMTH, документ бр. 19961103-1, стр.6.
105 Р
 ешење Међународног OSMTH конвента, 24. октобар 1996. године, архив OSMTH, документ бр.
19961112-1.
106 П
 ротокол Великог већа OSMTH – Лилехамер, Норвешка, 2-3. август 1996. године, архив
OSMTH, документ бр. 19960803-1, стр.2
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Дана 2. новембра 1996. године, на следећем међународном састанку у
Салцбургу, у Аустрији, Роналд Менгам је известио да ће спремити нацрт
изјаве за отприлике 30 дана и да ће тај нацрт бити послат Великим Приорима
на коментар.
Касније на састанку Великог Магистралног Већа у Туркуу, пуковник Роналд Менгам, Велики Магистрални Канцелар, презентовао је на дискусији 3.
јула 1998. године нацрт изјаве о разлозима због којих Ред више не признаје
ауторитет Фернанда де Фонтеса као Регента.
Изражена је извесна бојазан у вези са правним ефектом те изјаве. Роналд
Менгам је изјавио да је документ отворен за расправу и да он није очекивао
да се делује на овом састанку. Захтевао је да Велики Приори и Велики Официри прегледају нацрт и пошаљу му коментаре.107
Током Великог Концила у Глазгову, у Шкотској, пуковник Менгам је известио 17. априла 1999. године, да је примио неке коментаре на предложену
изјаву о раздвајању. Изјава је једноставно потврдила у формалном документу одлуку из 1996. Великих Приора OSMTH да више не признају Фернанда де
Фонтеса за Регента Реда. Никаква даља акција није предузета у том моменту
по формалном документу.108
Дана 29. октобра 1999. године, током састанка Великог Магистралног
Већа у Њу Орлеансу у САД, контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, Велики Командер OSMTH је отворио дискусију о формалној OSMTH изјави о раздвајању
од Фернанда де Фонтеса.
По захтеву Великог Приората НАТО, подржаном од Великог Приората
САД, Изјава о раздвајању је коначно, после више од три године дискусија,
једногласно усвојена као писана и задржана је у сврху евиденције.
За комплетан текст ове Изјаве о раздвајању види прилог 2.
3.2.3. Мишљење Роберта Дејл Фација, присталице Де Фонтеса
Одбрана Фернанда де Фонтеса се може наћи под насловом „Schisma in
Europa“ „Шизма у Европи“ у књизи „Kompendium des Ritterordens der Templer

107 OSMTH – Протокол са заседања Великог већа OSMTH, 3-4. јули 1998. године, Турку, Финска,
архив OSMTH, документ бр. 19980704-1.
108 O
 SMTH – Протокол са заседања Великог већа OSMTH, 17-18. април 1999. године, Глазгов,
Шкотска, архив OSMTH, документ бр. 19990418-1.
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von Jerusalem”, штампаној 2002. године.109 Следећи текст је превод са немачког језика. Уживајте у лепоти речи!
„У години 1995., Ред је био сведок на међународном нивоу низа полулатералних шизматичких епизода под вођством немачког Генералног Великог
Приора (Вернера Ринда). Они су покушали да ускрате Дом Фернанду де Суса
Фонтесу његову функцију Великог Мајстора.110 И опет, то је такође довело до
супротних коментара од заведених егоиста са различитих нивоа хијерархије
Реда. Нажалост, то није ништа ново у историји Реда.
Велики Приори Великих Приората Немачке, Јужне Енглеске, Шкотске,
НАТО војни Велики Приорат и затим Велики Приор САД, сви прекршише
заклетву лојалности Великом Мајстору и Принцу Регенту Дом Фернанду де
Суса Фонтесу. Заједно су се удружили и сковали низ субверзивних подухвата.
Већи део ових подухвата је био удвојен са оним истим и претходно одбаченим информацијама, да после Другог светског рата, Дом Антонио де Суса
Фонтес није имао право да задржи регентство. Они су изјавили да је Дом
Фернандо неправедно држао највишу функцију Великог Мајстора и Принца Регента. Али заборавише без питања једну једноставнију чињеницу: Дом
Фернандо је извор њихових инвеститура као витезова темплара!111
И још увек до данашњег дана они не разумеју чињеницу да оног момента
када су огласили Дом Фернанда нелегитимним они су и себе огласили за незаконите витезове Храма. Превидели су чињеницу да је Дом Фернандо на три
различита Генерална Конвента112 потврђен за Великог Мајстора.113
Ипак ове чињенице нису одговарале.
Године 1995. ове темпларске групе, заједно са неким другим члановима
су сазвале два општа конвента. Први је био у Лондону а други у Салцбургу.
У Лондону су покушали да убеде Дом Фернанда да се добровољно повуче са
своје функције Великог Мајстора и да задржи Регентство без овлашћења и
109 Robert Dale Fazzio, Kompendium des Ritterordens der Templer von Jerusalem: Die Templer von der
Grundung bis zur Gegenwart, 2002, Books on Demand Gmbh, Norderstadt, ISBN 3-8311-4139-8, pp.
93-94.
110 П
 ротоколи који се односе на лондонску конклаву и њихово опредељење: Устав реда се мења по
следећем: члан 11: „Велико Веће, највиши орган који ће бити кориштен од Великог мајстора,
који ће се бирати на Скупштини и то за период највише до шест година“.
111 М
 и смо били уверени, да чланови Реда као циљ имају пред собом и томе стреме да циљеве Реда
испуне, како је то и одређено Уставом.
112 Белешка на маргини оригиналног немачког текста: „Париз 1970. године, Чикаго, 1971. године,
Томар 1973. године“.
113 Н
 е постоји протокол који би ову тврдњу документовано доказао.
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избора новог Великог Мајстора. Велики Мајстор де Фонтес је стриктно одбио. На другом састанку шизматика у Салцбургу они су дискутовали о једном „европском племићу“ као „краљевском заштитнику“. Мислили су да ће
тиме подићи престиж Реда. Друга тачка дискусије је такође био неуспешан
труд да изаберу Великог Мајстора из сопственог круга.114
Године 1996. одржао се међународни конвент у Паризу. Велики Мајстор
који је такође био у Паризу у то време није активно учествовао на овом конвенту. Представник побуњеника је уручио Дом Фернанду само ултиматум:
абдицирај или сепарација.
Велики Мајстор је одбио и Ред се разделио на онај у Европи и у САД“

3.3. OSMTH на правом путу (од 1995. до 2005.)
3.3.1. Циљеви и организација Реда
У Салцбургу новембра 1995. године, у Паризу, марта 1996. године и такође у Салцбургу, новмебра 1996. године, навелико се дискутовало о циљевима Реда и о организацији Реда. Коначно, 2. новембра 1996. године, усвојен
је Статут OSMTH.115
3.3.1.1. Циљеви Реда
Ред је заснован на древном хришћанском братству и његови циљеви и
сврха су следећи:
а) Да пружи могућност за практиковање екуменског хришћанства.
б) Да охрабри и промовише хришћански хуманитарни рад и добротворни рад уопште, али нарочито у подршци људи на Блиском Истоку.
в) Да охрабри све који чине за духовно и морално јачање човечанства у
складу са првим великим принципом Реда отеловљеним у геслу:
„Не нама, о Господе, не нама, већ славу дај имену Твојем“
г) Да подржава правила хришћанског витештва.
д) Да истражује и опонаша историјске идеале древног Реда.

114 И
 збор Великог Мајстора није био на дневном реду. Џозеф Еспозито (НАТО) био је изабран за
председника Великог већа.
115 Види прилог три за потпунији облик текста Координисаног устава.
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ђ) Да прима, да формира и да администрира установе, већа, асоцијације,
центре и друга подређена тела да би се олакшао рад Реда у свим географским
подручјима.
е) Да одржава контакт и развија сарадњу са сродним Редовима и телима.
ж) Да оснива и одржава библиотеке и музеје, да сакупља уметничка дела
и предмете од историјског интереса за Ред.
3.3.1.2. Структура Реда
OSMTH је међународна организација структурисана у националне Велике Приорате и даље у локалне Приорате и/или Командерије. Никада нема
више од једног Великог Приората за сваку државу и појединци не могу једноставно бити „чланови OSMTH“, а да нису чланови националног Великог
Приората или аутономног Приората или Командерије.
Изузетак се чини, међутим, за оне темпларе којима је тешко да приступе једном локалном Приорату. Они су груписани у два наднационална тела:
Велики Приорат НАТО је домаћин НАТО официрима из различитих земаља
и није географски ограничен, док Велика Прецепторија Ла Рошел угошћује
мање темпларске групе и понекад појединце из земаља у којима OSMTH (Велики) Приорат није присутан.
Веће Великих Приора, „Велико Магистрално Веће“ је законодавно тело
OSMTH које одлучује о статутима, смерницама, политици и процедурама.
Годишњи састанци су отворени за јавност али наравно, само Велики Приори,
који су изабрани представници својих националних бирачких тела, Великих
Приората, имају право гласа.
Систем „једна земља, један глас“ је примењен да би обезбедио да крупни
Велики Приорати (нпр. САД) не буду надмоћнији од оних скромнијих (нпр.
Аустрија). Мањи приорати ван јурисдикције националног Великог Приората
(типично, темпларске групе недавно повезане са OSMTH које још нису досегле минималну величину једног Великог Приората) немају право гласа, али
имају консултативни статус.
Одлуке донесене на Великом Магистралном Већу су валидне за цео Ред
осим ако три Велика Приората уложе вето. Велики Приори, као и Приори и
Командери на локалном нивоу, бирају се од стране својих националних бирачких тела. Уз одобрење истог, они именују своје помоћнике за период који
не прелази њихов сопствени мандат.
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OSMTH има свог церемонијалног поглавара, Великог Мајстора и он се
бира на период од осам година. Велики Командер је пак извршни руководилац и бира се на период од три године.
Ред је усвојио и гаји форме понашања и церемоније засноване на витешкој традицији. Квалификовани мушкарци и жене се придружују Приорату
или Командерији као прости „витезови“ и „даме“.
У Реду жене и мушкарци имају једнака права, могућности и одговорности. Уколико се истакну у служби и заслузи, онда могу бити унапређени
од националног Великог Приора у ранг „Официра“ или „Командера“ и даље
у „Великог Официра“ и „Великог Крста“.
Неки приорати такође примају Компањоне, мушкарце и жене добре воље
који желе да подрже циљеве, Реда а да не постану његови пуни чланови због
личних околности или зато што нису хришћани.
Симбол Реда је црвени Croix Pattée на белој позадини, наравно потекао
од крста средњевековних витезова темплара. Поједини Велики Приорати,
на националном нивоу, могу такође користити друге традиционалне симболе повезане са темпларским наслеђем, црвени малтешки крст или црвени
патријаршијски крст или комбинацију ових.
Током црквених служби чланови носе беле плаштеве са једним од ових
симбола.
3.3.2. Раст OSMTH
У фебруару 2005. године, OSMTH је имао
Велике Приорате у:
• Аустрији
Велики Приор: Дама Викторија Хусарек
• Енглеској и Велсу
Велики Приор: Симон Ле Февр
• Финској
Велики Приор: Аско Бракс
• Француској
Велики Приор: др Марсел де Пићото
• Немачкој
Велики Приор: проф. др Ортвин Гибел
• Италији
Велики Приор: проф. Стелио Венцеслаи
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• НАТО: OSMTH Велики Приорат НАТО
Велики Приор: пуковник Ричард С. Флахаван
• Србији
Велики Приор: витез Дејан Милековић*
• САД: Суверени Војни Ред Јерусалимског Храма (SMOTJ)
Велики Приор: пуковник Дејвид Н. Еплби
Аутономне Приорате у
• Канади
Приор: велечасни Рон Метјумен
• Шкотској: Асоцијација шкотских витезова темплара
Приор: дама Џоан Кемпбел
Приорат у
• Грчкој
Приор: Константин А. Настос
Командерије у
• Белгији
Командер: витез Лео Тис
Ментор: Велики Приорат Немачке
• Јапану
Командер: витез Стив Смит
• Норвешкој
Командер: Лејф Феиринг
Ментор: Велики Приорат Финске
• Сан Марину
Командер: витез Стив Смит
Командерије у формирању у
• Бугарској
Ментор: Велики Приорат Италије
• Кипру
Ментор: Велики Приорат Србије
• Јужној Африци
Ментор: Велики Приорат Италије
*

Први Приор у Србији био је Драгослав Перовић, затим након њега Дејан Милековић, а тренутно је
Велики Приор реда Драгутин Загорац (смене су на три године).
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Прецепторија у
• Словенији и Хрватској: Командерија Словеније и Хрватске
Ментор: Велики Приорат Италије
У свом говору презентованом на OSMTH темпларском великом банкету у Наантали у Финској 26. априла 2003. године, контра-адмирал Џејмс Џ.
Кери, у то време Велики Командер, OSMTH је рекао:116„Но, ако мислите да
смо спавали на ловорикама желим да вас обавестим о другим областима у
свету где брзо напредујемо:
• Следећег месеца, наш Велики Приор Италије, Стелио Венцеслаи,
ће имати састанак са 15 потенцијалних постуланата из Румуније.
• Већ сада, наш Приорат у Србији, препоручен на овим састанцима за уздизање у Велики Приорат, шири се у оближњу Црну Гору
и Македонију.
• Велики Приорат САД, преко свог Приората Св. Кларе, је формирао Командерију у Канади која већ има више од 20 витезова и
солидно присуство у Виндзору, Ванкуверу и Торонту и такође је
почео да се шири у Мексико.
• Вечерас су са нама присутни један витез и једна дама наше нове
Командерије у Бугарској која блиско ради са нашим Приоратом
у Србији.
• Под OSMTH Великом Прецепторијом Ла Рошела, која се бави
OSMTH експанзијом у државама где немамо оближњи OSMTH
Велики Приорат, имамо блиску комуникацију и већ смо заказали један састанак са групом од 15 потенцијалних постуланата на
Кипру.
• Такође под усмеравањем и надзором Ла Рошела имамо постојећу
групу од 8 витезова у Грчкој са снажним занимањем од још 24
потенцијалних постуланата.
• Наш НАТО Велики Приорат је започео експанзију у балтичким
државама Летонији, Естонији и Литванији у блиској сарадњи са
Великим Приоратом Финске.
• Под усмеравањем и надзором OSMTH Великог Канцелара Ла Рошела, пуковника Фредрика Мишелеа из Норвешке и НАТО, започели смо процес значајне експанзије у Норвешкој, Шведској,
Данској и Исланду.
116 Р
 аст и напредак нашег реда широм света, архива OSMTH, документ бр. 20030426-1.
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• Наша Командерија у Јапану извештава да настављају да расту и
просперирају.
• Велики Прецептор Ла Рошела, др. Стив Персон је у блиској комуникацији са нарастајућим бројем постуланата за експанзију
OSMTH у Етиопији.
• Наш НАТО Велики Приорат је у другој години експанзије у Аргентини где већ имају једну групу од 12 витезова у тамошњој Командерији.
• Велики Приорат САД има три витеза у Кореји, укључујући једног бившег генерала са четири звездице и једног члана корејског
сената.
• Настављамо да радимо са заинтересованом групом постуланата
у Аустралији.
• Плус сви наши текући Велики Приорати, Приорати и Командерије расту и шире се са новим Приоратима у својим државама
до обима да, као што сам раније изјавио, ми додајемо 500 нових
витезова и дама по целом свету сваке године.

Светска мапа OSMTH организација 1. јуна 2003. године.117

117 А
 рхива OSMTH, документ бр. 20031217-1.

111

Мапа OSMTH организација Великих Приората САД 15. маја 2004. године118

Карта италијанских насеобина119
118 Архива OSMTH, документ бр. 20030507-1.
119 h
 ttp://ordinedeltempio-osmth.it/general.htm
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3.3.3. Руководство међународног Реда
3.3.3.1. Прве вође
На међународној конклави у јуну 1995. године, створен је Велики Секретаријат ради примања и обрачунавања средстава произведених за Велики
Магистрат. Др Вернер Ринд из Немачке је именован за Великог Секретара,
pro term.120
Дана 4. новембра 1995. године, на састанку Великог Магистралног Већа
у Салцбургу гласачки листићи су раздељени свим присутним Великим Приорима ради тајног гласања за Председника и Потпредседника. Пошто су
гласови пребројани, потпуковник Џосеф Еспозито је оглашен за изабраног
Председника а генерал мајор Сер Рој Редгрејв из Уједињеног Краљевства је
оглашен за изабраног Потпредседника.121
У Паризу у марту 1996. године, изабрани су професор Илка А. Т. Валимаки из Финске и Роналд Скот Менгам из САД, први за Великог Благајника,
други за Великог Секретара.
Са ова два избора формиран је Велики Магистеријум Реда и Велико Веће,
сем Великог Мајстора је било комплетирано.
Као додатак Великом Магистеријуму, барон Џон С. фон Хоф из Уједињеног Краљевства је именован за Великог Милосрдника а Роберт Л. Пендлтон
из САД за Уредника Публикација.
3.3.3.2. Вође изабране 2. новембра 1996. године у Салцбургу
После одобрења новог статута следећи појединци су били изабрани да
попуне положаје и да служе док се њихови наследници не изаберу и поставе:
Велики Командер: Сер Рој Редгрејв, Уједињено Краљевство
Заменик Великог Командера: Никола Хаимовици, Француска
Велики Канцелар: Џон фон Хоф, Уједињено Краљевство
Велики Маршал: Ричард Флахаван, НАТО
Велики Генерални Капелан: бискуп Амброзије, Финска
Велики Милосрдник: Џозеф Еспозито, НАТО
Велики Известилац: Хенри Логан, САД
120 Т
 оком марта 1996. године, та служба је била названа генерални секретар.
121 По предложеном Уставу из марта 1996. године, та служба је била названа Велики командер и заменик Великог командера.
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Велики Генерални Секретар: Роналд Скот Менгам, САД
Велики Ризничар: Илка А.Т. Валимаки, Финска
Велики Хералд: Роберт Л. Пендлтон, НАТО
У октобру 1997. године, Роналд Скот Менгамје био изабран за Великог
Канцелара. Постављења Ферстера за Великог Секретара, Ферстера и Тима Јуутилаинена из Финске као Ревизора и принца Ханса Георга из Исенбурга и
Бидингена као Матичара су ратификована.
3.3.3.3. Велики Мајстор и нови Велики Командер
У Туркуу у Финској, сер Рој Редгрејв је био изабран 4. јула 1998. године да
заузима привремени положај Великог Мајстора на период од 18 месеци или
на краћи период уколико Велики Мајстор буде био изабран у међувремену.
1 У марту 1996. овај положај је назван Генерални Секретар.
2. У складу са предложеним статутом у марту 1996. ови положаји су названи Велики Командер и Заменик Великог Командера.
Пошто је положај Великог Командера био упражњен, контра-адмирал
Џејмс Џ. Кери, бивши Велики Приор Великог Приората САД је изабран за
Великог Командера на период од три године.
Дана 17. априла 1999. године по по предлогу Великог Командера, Сер Рој
је једногласно изабран за Великог Мајстора на период одређен у статуту.
У Бечу, 27. октобра 2000. године, контра-адмирал Кери је поново изабран
за други трогодишњи период од 2001. до 2004. године, Роналд Менгам је поново изабран за Великог Канцелара на период од три године. Ратификована
су постављења Др. Ива Галија и професора Илке Валмакија за Генералног Секретара и Великог Благајника.
Дана 8. новембра 2002. године, барон Волфганг Оделга из Аустрије је
изабран на место Заменика Великог Командера.
На седници у Бидингену, у Немачкој на међународним састанцима из
новембра 2003. године, Велики Приори Света су донели одлуку да номинују и гласају о следећим Великим Магистралним Официрима „годину дана
унапред пре формалних избора“ тако да би ти официри могли да имају целу
годину за рад кроз транзицију тих положаја, на тај начин обезбеђујући континуитет вођства у Реду у непосредној будућности.
Резултати тог гласања и именовани официри на тим положајима који започињу рад у јесен 2004. године су били следећи:
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• Велики Мајстор: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери из САД на период од 8 година
• Велики Командер: бригадни генерал Патрик Риа из САД на период од 3 године
• Заменик Великог Командера: др. Ортвин Гибел из Немачке на период од 3 године
• Велики Канцелар: потпуковник Фредрик Мишеле из Норвешке
на период од 3 године.122
Дана 15. октобра 2004. године на међународном јесењем састанку у Менхенгладбаху у Немачкој на поднесак Великог Приората Француске, подржаним од Великог Приората НАТО, сви присутни су једногласно потврдили
резултате бидингеншких избора.
3.3.3.4. Руководство по редовним и отвореним демократским
састанцима
У великом контрасту према Фонтесовог недостатка руковођења листа
на следећој страни приказује редовно одржаване и и отворене демократске
састанке Реда и обухвата редовно и демократски изабрано руководство Реда,
све врло високе војне официре веома успешне саме по себи. То портретише
тачно ону врсту имиџа који свет треба да види о Реду, од диктаторске тираније Фонтесових година до отвореног, часног, демократског вођства које је
уследило после уклањања Фонтеса. И изборни процес је издржао тест времена, од раног темпларског правила из средњевековних времена све до демократских избора слободног света у 21. столећу. Мада је ово „само листа“ она
много говори о солидности и здравој природи управљања, администрације
и рада Реда, нешто чега скоро нико у свету није свестан јер су у потпуности
несвесни „суштине Реда“.

122 А
 рхива OSMTH, документ бр. 20031111-2 – Вођство за будућност.
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Ordo Supremus Militaris
Templi Hierosolymitani (OSMTH)
Састанци Великог Магистеријума и
Великог Магистралног Већа
и изабрано међународно руководство
од 1995. до 2005.
25. јун 1995.	пролећни састанак – Велики Конвент – Лондон, Енглеска
Председавајући pro term: витез Јулиуш Новина-Соколницки, Пољска
5. новембар 1995.	јесењи састанак – Велики Конвент – Салцбург, Аустрија
Велики Секретар pro term: витез Вернер Ринд, Немачка
17. март 1996.	пролећни састанак – Велико Веће – Париз, Француска
Председник Великог Већа: ппуковник Џозеф Еспозито, САД
3. август 1996.	међусастанак – Велики Магистеријум – Лилехамер, Норвешка
Председник Великог Већа: ппуковник Џозеф Еспозито, САД
3. новембар 1996.	јесењи састанак – Велико Магистрално Веће – Салцбург, Аустрија
Председник Великог Већа: ппуковник Џозеф Еспозито, САД
2. март 1997.	пролећни састанак – Велики Магистеријум – Лондон, Енглеска
Велики Командер: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Председник Великог Већа: ппуковник Џозеф Еспозито, САД
1. август 1997.	међусастанак – Магистеријум – Алборг, Данска
Велики Командер: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Председник Великог Већа: ппуковник Џозеф Еспозито, САД
18. октобар 1997.	јесењи састанак – Велико Магистрално Веће – Вашингтон, САД
Велики Командер: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Председник Великог Већа: ппуковник Џозеф Еспозито, САД
4. јул 1998.	пролећни састанак – Велико Магистрално Веће – Турку, Финска
Велики Командер: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Председник Великог Већа: ппуковник Џозеф Еспозито, САД
18. април 1999.	пролећни састанак – Велико Магистрално Веће – Глазгов, Шкотска
Велики Мајстор: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Велики Командер: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, САД
29. октобар 1999.	јесењи састанак – Велико Магистрално Веће – Њу Орлеанс, САД
Велики Мајстор: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Велики Командер: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, САД
12. мај 2000.	пролећни састанак – Велико Магистрално Веће – Лондон, Енглеска
Велики Мајстор: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Велики Командер: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, САД
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28. октобар 2000.	јесењи састанак – Велико Магистрално Веће – Беч, Аустрија
Велики Мајстор: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Велики Командер: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, САД
27. април 2001.	пролећни састанак – Велико Магистрално Веће – Бад Ишл, Аустрија
Велики Мајстор: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Велики Командер: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, САД
1. новембар 2001.	јесењи састанак – Велико Магистрално Веће – Рим, Италија
Велики Мајстор: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Велики Командер: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, САД
28. април 2002.	пролећни састанак – Велико Магистрално Веће – Диксмуиде, Белгија
Велики Мајстор: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Велики Командер: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, САД
8. новембар 2002.	јесењи састанак – Велико Магистрално Веће – Београд, Србија
Велики Мајстор: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Велики Командер: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, САД
25. април 2003.	пролећни састанак – Велико Магистрално Веће – Нантали, Финска
Велики Мајстор: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Велики Командер: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, САД
8. новембар 2003.	јесењи састанак – Велико Магистрално Веће – Бидинген, Немачка
Велики Мајстор: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Велики Командер: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, САД
21. мај 2004.	пролећни састанак – Велико Магистрално Веће – Чикаго, САД
Велики Мајстор: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Велики Командер: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, САД
24. октобар 2004.	јесењи састанак – Велико Магистрално Веће – Менхенгладбах,
Немачка
Велики Мајстор: генерал мајор сер Рој Редгрејв, Енглеска
Велики Командер: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, САД
22. април 2005.	пролећни састанак – Велико Магистрално Веће – Лондон, Енглеска
Велики Мајстор: контра-адмирал Џејмс Џ. Кери, САД
Велики Командер: бригадни генерал Патрик Риа, САД
Планирано:
15. октобар 2005.	јесењи састанак - Велико Магистрално Веће – Париз, Француска
април 2006.	пролећни састанак – Велико Магистрално Веће – Осло, Норвешка
октобар 2006.

јесењи састанак – Велико Магистрално Веће – Кипар
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Инвеститура у Бечу

Христина и Хауард Сартори

Беч, 27. 10. 2000 година; Банкет у дворцу Палавичини, контраадмирал Кери и Хенри Логан
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Инвеститура у Риму, 2. 11. 2001. године - контраадмирал Ендрју Рурк, пук. Флетван и барон
Олдега, Велики приори САД, НАТО и Аустрије

Рим, 2. 11. 2001. године - дама Валери Редгрејв и проф. Стелио Венцеслај, Велики приори
Италије

Диксмоуде, Белгија, 29. 4. 2002. године
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Диксмоуде, Белгија, 29. 4. 2002. године

Белгија, 30. 4. 2002. године, руководство OSMTH САД

9. 5. 2002. године, Плесентвил, Њујорк - пријем Мекбрајда
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11. мај 2002. године - банкет у Вест Поинту,
САД, потпуковник Масеј, Лео и Риа Тис са
контраадмиралом Керијем
10. 5. 2002. године - Вест Поинт
- контраадмирал Ендрју О’Рурк
и Елизабета, принцеза Изенбурга
и Бодингена, краљевски патрон
OSMTH-a

26. април 2003. године - Инвеститура Наарам, Финска
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26. април 2003. године - Велики командер Финског председничког представника

Инвеститура у катедрали св.Едмансберија, Сафолк, Енглеска,
Денис, Сајмон и Барбара Лефевр
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20. мај 2004. године - Чикаго, САД, пуковник Крејг Карлсон; потпуковник Фредрик Мишел,
Велики канцелар 2004-2007. године; потпуковник др Марсел де Пиколито - Велики Приор
Великог Приората Француске; бригадни генерал Скот Мангом, Велики канцелар; господин
Питер Хајнеман, из приората св. Аркова Јерусалемског, САД

3.3.4. Савремени темплари и централна улога хришћанства
Текст овог одељка 3.3.4 написао је
бригадни генерал витез Патрик И. Риа,
Велики Командер Реда

Патрик И. Риа

Савремени Ред витезова темплара је посвећен првобитној мисији Реда
од 1120. године која је била „да штити ходочаснике од напада ... док путују
кроз Палестину да посете света места у Јерусалиму као и друге битне светиње
хришћанства.“
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Чланице национални велики приорати су вољно прихватили тај концепт као свој разлог постојања и као једину велику везу са оригиналним Редом који је дао своје завете пред јерусалимским патријархом. У савременијем
добу овај циљ је скраћен, али и проширен у једноставни навод да је наш примарни циљ „помагање хришћанима у опасности“ у било ком делу света са
непрекидним следством фокусираним на Јерусалиму.
Разумно је схватити да су се из тог циља развили проширени циљеви
који признају добротворни интерес наших чланова. Ови проширени циљеви укључују напоре унутар многих држава које угошћују темпларске организације где ми помажемо беспомоћним и људима са потребама без обзира
на њихову конфесионалну припадност хришћанској вери зато што смо и ми
хришћани.
Темплари из 21. века признају да мач није првенствен и најбољи начин
помагања угроженим хришћанима. У ствари, ми као хришћани верујемо да
развијањем разумевања и толеранције ми можемо изградити боље друштво
и свет за цело човечанство.
Низ рефлектованих циљева су природни резултат тог уверења који укључује данашње темпларе као “градитеље мостова“ унутар хришћанске заједнице и са другим људима који су засновали живот на вери. Из овог разлога
су темплари екуменски хришћански ред. То је такође разлог који објашњава
због чега Ред пружа своје руке са разумевањем и пријатељством међу синовима Аврамовим.
Прикладно је да дамо кратак преглед активности савремених темплара
које прихватају ову историјску мисију и организоване су под OSMTH.
Ред је снажно уверен да су његови хришћански корени такође и његова
хришћанска будућност. Ми знамо да нашим деловањем желимо да будемо
сагледани уз оцењивање нашег вредносног система. Са тим на уму Ред је радио са његовом еминенцијом митрополитом ХРИСТОФОРОМ, приматом
Српске Православне Цркве Сједињених Држава и Канаде и његовом милошћу бискупом Хуаном Цобрдом, приматом словачке диоцезе Сједињених
Држава и Канаде Евангеличке лутеранске цркве Америке да се таквом практичном делотворношћу спасу стотине живота хришћана и других у лето и
јесен 1999. године на Косову.
У том моменту борби на Косову, припадници хришћанства, постали су
лака мета за одстрел док би напуштали своје цркве или присуствовали сахранама, те је био потребан систем комуникације да омогући НАТО снагама
да реагују на такве нападе. Са изузетним и храбрим доприносом мајора ви-
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теза Скота Венабла, члана штаба генерала Сер Мајкла Џексона, команданта
НАТО, и директном интервенцијом и митрополита и бискупа, као и локалног свештенства на Косову, купљена је мрежа сателитских телефона и инсталисана у војним штабовима и кључним верским локацијама. На сличан
начин почетком деведесетих, када је руски народ одлучио да поврати своју
православну хришћанску веру поновном изградњом Саборне цркве Христа Спаситеља у Москви која је била уништена по наређењу Јосифа Стаљина,
темплари су били тамо.
Поново је Ред радио са хришћанским вођом Његовом Милошћу Епископом ЈОВОМ диецезе Средњег Запада Православне Цркве Америке да се
уприличи концерт у епископској катедралној цркви Св. Јакова у Чикагу и
послао је 20.000 $.
Епископ ЈОВ, који је сада Архиепископ уредио је да средства оду директно Патријархату Русије и комитету за изградњу и дао је пројекту свој благослов и особље из своје канцеларије.
Руско хришћанство је процветало деведесетих година двадестог века и
OSMTH је био поносан што је могао да иде уз неке од младих хришћанских
вођа који су предводили пут. Касних деведесетих година двадестог века, Реду
је предложен интересантан концепт.
У северној Русији постоји веома велика епархија са центром у граду Архангелску под вођством једног динамичног епископа по имену ТИХОН. Он
је замолио Ред да му се придружи у остваривању пројекта тзв. црквеног воза
који би прелазио више хиљада миља кроз његову епархију. Воз је био потребан зато што су комунисти уништили преко 200 цркава и манастира и
оставили само шест цркава да опслужују милионе људи у области величине
Француске.
Воз је био обезбеђен и темпларске делегације су посетиле Русију 2003.
године да виде предивне вагоне и „цркву у покрету“. Данас његова милост
епископ ТИХОН опслужује на хиљаде хришћана и OSMTH је поносан на то
остварење.
Још једна важна активност је спроведена у дело касних деведесетих када
је контра-адмирал витез Џејмс Кери посетио Ирак на препоруку римокатоличке цркве. Сврха путовања је била да се осветли страдање хришћана у
Ираку и штета коју ембарго наноси деци и овој земљи. Адмирал Кери је провео 8 дана у Багдаду 1998. године када се срео са Његовим Блаженством кардиналом др Рафаелом Бидавидом, халдејским патријархом Ирака и Блиског
Истока, као и са бискупима и вишим свештенством римокатоличких и пра-
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вославних цркава, једним вишим исламским мулом и вишим званичницима
Црвеног полумесеца у Ираку.
Неколико година касније после инвазије војне коалиције на Ирак, 2004.
године, генерал мајор Роберт Дизни је посетио новог халдејског патријарха у
Багдаду и био је у могућности да успостави напајањем струјом и телефонске
везе у његовој канцеларији користећи фондове Реда. Отприлике у исто време
Ред је остварио аранжман да се хиљаде врста лекова пошаљу директно римокатоличком надбискупу Сијера Леонеа које је он лично добио за болесне, док
је у овој земљи беснео грађански рат.
Почетком 2002. године, чланови Реда су били мишљења да OSMTH начини трајни допринос хришћанским светим местима у Јерусалиму. Контактирали смо три виша заштитника хришћанских места од историјског значаја.
Ти заштитници су припадали јерменској православној, грчкој православној
и римокатоличкој цркви.
У случају прве две цркве заштитом светим места управљају њихови
патријарси. Код римокатолика најстарији огранак те цркве са континуираном одговорношћу за света места је фрањевачки ред уз помоћ римокатоличког поглавара. Многи Велики Приорати OSMTH су слали новац црквама у
Јерусалиму за извесно време, али 2002. године се сматрало да је потребан
значајан годишњи допринос.
Бригадни генерал витез Патрик Риа је управљао овим веома проширеним пројектом. Убрзо у фази планирања овог пројекта Његова Блаженост
Патријарх Манугијан Јерменске Цркве је телефонирао генералу Рии и позвао темпларе да посете Јерусалим – његова порука је била „ваша финансијска подршка се цени али ваше присуство у Светој земљи би значило више
хришћанима који овде живе него новац – они се осећају веома усамљено“.
И тако по први пут од 1291. године једна званична темпларска делегација
се вратила у Свету земљу на позив високог хришћанског јерарха. Планирани догађаји су се одвијали веома брзим кораком. Ускоро је лутерански бискуп Свете земље и Јордана Његова Милост Муниб А. Јунан послао свој позив. Пре одласка на овај пут, заказани су састанци са оцем Питером Васком,
фрањевачким председником Фондације Свете земље, Његовим Блаженством патријархом ИРИНЕЈЕМ грчким патријархом, Његовим Блаженством
патријархом МАНУГИЈАНОМ јерменским патријархом, Његовим Блаженством патријархом Мишелом Сабахом римокатоличким бискупом, као и са
Његовом Милошћу бискупом Мунибом Јунаном из лутеранске цркве и Ње-
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говом Милошћу бискупом Рија Х. Абу Ел-Асалом англиканским бискупом
Јерусалима и Блиског Истока.
Велики успех тог путовања је сада део историје као састанци и пријатељства са вишим израелским војним и верским лидерима, укључујући бригадног генерала Израела Бахарава и рабина Давида Розена. Љубазан позив
од стране ПЛО да посетимо његове више министре, огледао се у пријатној
вечери и дружењу са палестинским лидером др Емилом Жаржуијем и другим особљем ПЛО-а.
Савремени темпларски Ред је остварио поштован положај у хришћанском свету. Даље се врше солидни финансијски доприноси на годишњој основи свим црквама које је OSMTH посетио и то више од 50.000$ и наша улога
у помагању у Александријској декларацији се наставља.
Такође OSMTH је изузетно задовољна што је Његова Милост Муниб Јунан је Међународни Генерални Капелан Реда, а митрополит МАНУГИЈАН,
бискуп Рија, бускуп Јунан и отац Васко су носиоци америчког ордена за заслуге. Рад са Александријском декларацијом је очигледан успех који се огледа
у проширеној сарадњи са изванредним човеком каноником Ендрјуом Вајтом,
представником кентерберијског надбискупа на Блиском Истоку.
Хришћанска екуменска структура OSMTH и вишекултурна природа наших чланова захтева од Реда да одржава конференције ради испитивања верских питања и наше улоге као невладине организације Уједињених Нација
(НВО).
Таква конференција је одржана у Чикагу 11.- 12.фебруара 2005. године.
Пре састанка затражене су препоруке од вишег OSMTH руководства о укључивању наших капелана. Додатно је остварен телефонски контакт са једном
групом капелана који припремају документ става Реда о улози свештенства у
Реду. Величина групе је ограничена да би се обезбедила лака комуникација и
представе се радови.
У широком спектру свештенства из нашег Реда које је учествовало, били
су Верски патрон Сједињених Држава Његово Блаженство Благословени
ТЕОДОСИЈЕ Примас Православне Цркве Америке и Канаде – Архиепископ Вашингтона; Његова Еминенција Митрополит ХРИСТОФОР, Примас
Српске Православне Цркве Сједињених Држава и Канаде; Његова Еминенција надбискуп Херберт Гроче, Примас Англиканске провинције Сједињених
Држава, Велики Капелан Сједињених Држава и Заменик Генералног Великог
Капелана OSMTH; Његова Екселенција надбискуп Лари Шејвер Средњозападне диоцезе Англиканске Провинције Сједињених Држава; Његова Висост
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Велечасни принц Арнолд из Виндиш-Греца, пастор мисуријског синода лутеранске цркве; архимандрит ЗАКЕУС ђакон цркве Св. Катарине у Москви;
велечасни Рајт Ивенсон пастор јужнобаптистичког савеза цркава Америке
и велечасни отац Џек Тилфорд пастор римокатоличке архидиоцезе Чикага.
Његова Милост бискуп Хуан Цобрда из евангеличке лутеранске цркве је био
спречен да присуствује у последњем моменту, али је послао своје писмене
примедбе. Додатно малом броју OSMTH чланова који су присуствовали били
су витез Патрик Риа, витез Ренди Хуизенга OSMTH представник код цркава
на Блиском Истоку, витез Ренди Тиц, помоћник Великог Генералног Секретара OSMTH за операције УН, принцеза Рената из Виндиш-Греца, домаћица на
вечери и Приор Приората Св. Норберта (САД) и др витез Фредерик Фодорчак OSMTH, УН представник у Бечу.
Коначни извештај са конференције није довршен, али уверење да морамо да наставимо да се усредсређујемо на нашу хришћанску мисију је било
јасно, да OSMTH би требало да размотри Капелански корпус и да би требало
да наставимо да подржавамо мировни процес у Светој земљи и радимо са
јеврејским и муслиманским вођама ка том циљу.
Овај преглед не пружа дискусију о добротворним активностима OSMTH
које су само половином усмерене ка хришћанским циљевима већ је више
циљао да прегледа рад Реда као хришћанске витешке организације.

Његова Милост Муниб А. Јунан Бискуп Свете
земље и Јордана,
Евангеличка лутеранска црква у Јерусалиму
Велики Генерални Капелан OSMTH

Његова Еминенција надбискуп Гроце
Примас Англиканске провинције САД
*SMOTJ Велики Капелан ГП и САД
OSMTH Заменик Генералног Великог
Капелана

* SMOTJ – америчка транскрипција на енглеску скраћеницу OSMTH (прим.прев.)
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3. маја 2003. године у вашингтону на петој годишњој вечери у подршку Фрањевачкој
Фондацији за Свету земљу, витез Патрик И. Риа је даровао фондацији чек у износу од
10.000$ од Великог Приората Сједињених Држава.

Као гости OSMTH 11. фебруара 2005. верске вође различитих вера су се среле у Чикагу ради
дискусије о хришћанству у савременом свету.Његова Блаженост митрополит Теодосије,
принцеа Рената цу Виндиш-Грец, митрополит Христофор, архимандрит Захеузс и бригадни
генерал Патрик Риа, Међународни Велики Командер OSMTH се виде како примају урамљену
плакету којом се захваљује темпларима на давању средстава потребним за реконструкцију
звона цркве Св. Катарине у Москви уклоњена од стране бивше комунистичке власти у
Русији.

3.3.5. Хришћански хуманитарни рад и добротворни рад123
На међународном нивоу, фокус Реда је обим хуманитарних питања у
вези са Светом земљом и њеногм околином (OSMTH Велико Веће, Рим, новембар 2001.).
123 Текст је заснован на већем делу статута „Approach to the OSMTH Programmes“, публиковано на
службеном сајту OSMTH: http:www.osmth.org
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Ова прилично широка дефиниција реда, коју наводимо, може се објаснити на следећи начин: улога средњевековног Реда витезова темплара је била
суштински у одбрани и заштити ходочасника на путу у Свету земљу. Садашњи Ред, вукући наслеђе из оригиналног средњевековног Реда, бави се проблемима мира и толеранције, а нарочито се бави оним међуетничким и међуверским конфликтима који муче посебно Свету земљу и генерално Блиски
Исток.
Ред се такође бави интензивним реперкусијама које хришћанско-муслиманско-јеврејски сукоби имају по целом свету. Превенција и решавање ових
типова сукоба, на Блиском Истоку и другде, од врхунског је значаја за Ред, као
и за помоћ људима на које ти сукоби имају утицај.
3.3.5.1. OSMTH се концентрише на активности миротворног
образовања
Ред организује предавања и публикације о људским правима и толеранцији.
Он одржава један модерни и информативни сајт: www.osmth.org. Овај
сајт пружа информације о Реду и за чланове и за нечланове, нарочито преко
онлајн публикације сајта: „Њуслетер Међународних витезова темплара“,
као и у секцији „ад хок чланци“.
Ова литература пружа информације и чланке о предметима драгим срцу
сваког темплара: миру, људским правима, религији, хуманизму, толеранцији,
будућности човечанства итд.
Истакнути пример је „Приручник ратног права“, концизан, али прецизан приручник о основним принципима хуманитарног права који данас користе многе оружане снаге и школе.
Ред такође организује у сарадњи са партнерском организацијом Међународни центар за религију и дипломатију (ICRD)124, радионице помирења за
клерике различитих религија, од којих је прва била између муслиманских и
хришћанских клерика у Судану, где је однос између двеју верских заједница
у изузетно лошем стању.
Напори ICRD су довели такође до “Прве александријске декларације верских вођа Свете земље“, потписане 21. јануара 2002. године.125 ICRD, основана од једног од чланова Реда, проучава конфликте у неколико региона света
и анализира утицај који је религија имала на распиривање сукобу и прилике
124 Веб страница: http://www.icrd.org
125 Архива OSMTH, документ бр. 20020121-2.
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која би религија могла да има у трансформацији конфликта, миротворству
и генерално у текућим и будућим дипломатским напорима. ICRD служи као
успостављен мост између религије и политике у спречавању и решавању сукоба у различитим деловима света.
3.3.5.2. OSMTH се придружује хуманитарним активностима
Проповедање мира и толеранције није довољно. Практична демонстрација да је људима стало и да им је стало без обзира на верске, националне и
политичке баријере - оно је што је преко потребно.
3.3.5.2.1. Knightsbridge International
Ред, преко друге партнерске организације, Knightsbridge International,126
такође основане од два члана Реда, испоручио је храну и неопходну робу људима Авганистана у два наврата од трагичних догађаја од 11. септембра 2001.
године. Овде се тренутно финансирају и организују школе у неразвијеним
деловима Авганистана у сарадњи са принцем Алијем од Авганистана.
Од јула 2002. до јануара 2004. године, Knightsbridge International је пружао
подршку и помоћ Joint Task Force 510 у спровођењу њихових хуманитарних
мисија на јужним Филипинима, у вези са деловањем медицинског грађанског
акционог програма у граду Замбоанга у Минданаоу, на Базилијском острву, у
Џолоу и на Тави кроз обезбеђивање лекова и медицинских залиха.

Витез Ед Артис, оснивач и председавајући Knightsbridge International лично уручује 866 кутија и један
комплетни и потпуно функционални мамограф Провинцијској болници Сулу у Џолоу на Филипинима.
Дана 15. јул 2004. – електронска порука Еда Артиса: „Знао сам да се не осећам добро али сам завршио
мисију а највећа иронија је да су медицинска опрема и залихе које су кориштене да ми спасу живот
исте оне које смо донирали Провинцијској болници у Џолоу... Бог стварно има осећај за баланс...“
126 Веб страница: http://www.kbi.org
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Ред је такође активан у обезбеђивању медицинског стручног знања и опреме. Медицинска опрема је испоручена и још се испоручује у Источној Европи
и Африци, са посебним фокусом на Румунији и Етиопији, укључујући области
настањене муслиманским мањинама.
Ред је организовао и конференцију на министарском нивоу главних медицинских службеника балтичких земаља ради бављења све већим и застрашујућим
проблемом преносивих болести, нарочито СИДЕ и туберкулозе отпорне на више
лекова у оружаним снагама и затворима.
Воз који се састојао од путујуће клинике и капеле, такође је опремљен у корист сиромашних љуиди северне Русије и Сибира.
Витез Чип Бек координира пројекте Реда у Ираку. У листу Вашингтон Тајмс,
он је истакнут као племенита личност седмице: „Извиђачи не дају значке за заслуге у Ираку за поновну изградњу или ревитализацију трупа, али да дају - Чип
Бек би их сигурно добио. Од почетка године г. Бек је изграђивао трупе ирачких
извиђача и грађанске вредности које они репрезентују“.127
Једна међу-верска школа за децу свих етничких и верских порекла, коју води
лутеранска црква у Јерусалиму, такође има користи од подршке Реда, нарочито у
садашњим тешким временима.
3.3.5.2.2. НВО са специјалним консултативним статусом у УН
Са свим овим поменутим и толико многих других хуманитарних пројеката
помоћи, не изненађује да је OSMTH признат од стране УН као НВО са специјалним консултативним статусом.
Одлука да се приступи Уједињеним Нацијама ради признања је по први пут
расправљана на годишњем јесењем састанку Великог Магистралног Већа OSMTH
у Њу Орлеансу у САД 1999. године.
Велики Приори су изнели мишљење да пошто OSMTH има више него дуплу
величину и операције него све остале темпларске групе на свету заједно, Ред би
требало да затражи признање и од националних влада и од светске владе и да најбољи ниво тог приступа су Уједињене Нације, с обзиром на светско признавање
те организације од свих националних влада и велике улоге Уједињених Нација у
координисању и фокусирању хуманитарне помоћи по целом свету.
Почетни напори у тражењу признања од УН су започели са прегледом различитих типова и нивоа признања који су на располагању у Уједињеним Нацијама,
а онда и са паралелном анализом у којој од тих категорија је OSMTH испунио
критеријуме и могао да документује своје квалификације и нивое перформанси,
127 The Washington Times Editorials – OP-ED, 15.May 2004.
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нарочито с обзиром на доказане успехе у међународној хуманитарној помоћи и
значајном мултинационалном добротворном учешћу.
Овај рани преглед и анализа ваљаности је спроведена под вођством др Иво
Галија из Холандије и после скоро годину дана подробних напора, др Гали је обавестио Велико Магистрално Веће и Великог Командера током OSMTH састанка
у Бечу, у Аустрији, да је OSMTH уистину испунио стандарде Уједињених Нација
за такво признање, примарно кроз ECOSOC (Економски и друштвени савет Уједињених Нација), те је стога одлучено да се следи процес за признавање.
Поново је др Гали у консултацији са Великим Канцеларом Роном Менгамом,
преузео одговорност за припремање иницијалне апликације и пратеће документације, за оно што је испало да је подухват огромних размера у документовању
хуманитарне помоћи и добротворних активности OSMTH по целом свету. Ова
апликација је коначно довршена и предана Уједињеним Нацијама у пролеће 2001.
године. Онда је наступио период прегледа од стране Уједињених Нација.
Контра-адмирал Ендру П. ОРурк и Џ Роберт Лани, обојица правници и у
релативној близини седшта Уједињених Нација у Њу Јорку, надгледали су и били
веза током прегледања Уједињених Нација за OSMTH. Обојица су били на располагању за одговарање на питања која су долазила од особља Уједињених Нација у
вези са информацијама из апликације или документације OSMTH да би доказали
нивое учинка хуманитарне помоћи Реда и добротворне активности.
На првом формалном саслушању Уједињених Нација 2001. године о OSMTH
молби за признање, постављено је неколико додатних питања у вези добротворних напора у појединим државама и неколико добротворних програма у Светој
земљи и Јерусалиму, што је захтевало значајну додатну документацију, образложење и елаборацију.
Поново је др Гали помагао у овом напору заједно са Великим Командером
адмиралом Керијем и поново су додатне документе и податке поднели Велики
Командер OSMTH после састанка Великог Магистралног Већа у Риму, у јесен
2001. године.
Даља ажурирања су обезбеђена на састанцима OSMTH у Диксмуидеу, у Белгији, априла 2002. године у вези избора новог председавајућег Комитета за признавање Уједињених Нација, у овом случају председавајуће из Румуније. OSMTH
је већ имао заснован пројекат хуманитарне помоћи у Румунији који је координирао румунски почасни генерални конзул у САД, пуковник Патрик Ледреј. Пуковник Ледреј је захтевао од Владе Румуније да потврди Уједињеним Нацијама
успех напора хуманитарне помоћи OSMTH и такво обавештење је ускоро дошло.
Значајну помоћ код Немачке је такође обезбедила дама Рената Виндиш-Грец из
чикашког немачког конзулата.
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Сертификација НВО Уједињених Нација, јул 2002. године128

128 Архива OSMTH, документ бр. 20020701-1
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Следећи предвиђени састанак Комитета за признавање УН је био у мају
2002. године на коме је ажурирана молба поново поднесена на разматрање
при чему је присутни адмирал Луни представљао Ред. Државе које су устале
да говоре у корист молбе OSMTH су биле између осталог, Немачка, Етиопија
и Чиле. Није дошло до даље дискусије после ове демонстриране међународне
подршке и с обзиром на обимну документацију о доказаном успеху у великим напорима хуманитарне помоћи по целом свету, учињен је предлог да се
ниво признања подигне до класификације „у специјалном консултативном
статусу“ што доноси бројне додатне прилике за учествовање са Уједињеним
Нацијама, издавање радова и предлога и сродно веома значајно учешће.
Гласало се о признању OSMTH у подигнутом нивоу „у специјалном консултативном статусу“ и то је прихваћено једногласно.
OSMTH је затим обавештен о одобравању свог признања путем писма из
јула 2002. године које се може видети као Прилог 19885.
Од пријема признања УН, Ред је формирао петочлане делегације у свакој
од три главне локације Уједињених Нација у Њу Јорку, Бечу и Женеви. Ове
делегације су биле у потпуности акредитоване сваке године: 2003., 2004. и
2005. године и учествовале су у широком спектру активности и састанака УН
по целом свету. Учешће OSMTH у Уједињеним Нацијама наставља да расте сваке године како се хуманитарна помоћ и добротворне активности Реда
шире у све више и више држава.
3.4.5.3. Приступ у најширим слојевима
У Великим Приоратима, Приоратима и Командеријама сви су ангажовани у једном броју добротворних активности у складу са својим могућностима.
Међу типичним добротворним напорима је подршка омладинским групама у превенцији криминализације деце из града, едукативни пројекти
(нпр. „Wiener Kindertheater” у Аустрији, предавања мировног образовања
у француским гимназијама), подршка школама и болницама и другим институцијама од јавног интереса на Блиском Истоку, често кроз установљене
канале православне, католичке, лутеранске или англиканске цркве. Верским
поглаварима је помагано да доспеју у зоне конфликта (Косово) да започну
напоре посредовања и предузета је акција под заставом OSMTH да би се
спречила злоупотреба људских права (поново на Косову).
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23. мај 2004. – Неки од чланова Командерије Сар Великог Приората Немачке предају чек од
2.500 евра за пројекат који помаже деци са улица у Чилеу.

27. јун 2004. – Медицински материјал спреман за транспорт Црвеном крсту Ертвелдеа.
Донација белгијске Командерије Готфрид Бујонски.

Откад је написао своју књигу „Тихи витез“129, пуковник витез Крејг Л.
Карлсон је основао Међународни добротворни програм Тихи Витез, ди129 Krejg L. Karlson, Tihi vitez, Phoenix Press, Little Rock, Arkansas, USA, 2001, ISBN 0-9654220-7-0.
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зајнирао је инсигније, засновао концепт и дозволио је OSMTH да користи
програм.
OSMTH Међународни добротворни програм Тихи Витез брзо постаје
широки добротворни програм витезова темплара. То је програм који опуномоћује сваког члана Реда да уистину буде витез сваког дана помажући људе у
сопственој заједници или повезујући се са другима да анонимно пружи наду,
реч охрабрења, финансијску помоћ или задовољи специфичне потребе по
целом свету.
То је у сагласности са темпларским геслом, „Не нама, о Господе, не нама,
већ славу дај имену Твојем“.
Тих Витез је нарастајући индивидуални хуманитарни напор који позитивно демонстрира срце данашњих темплара. Тихи Витезови су темплари и
темпларке различитих вероисповести и деноминација уједињени у жељи да
промене животе других. Сваки Тихи Витез сноси трошак свог индивидуалног напора.
Чини нас одважним изјава о чланству Реда да је толико пуно темплара
пригрлило добротворни рад и ставило своја средства у акцију без икаквог
личног мотива осим да служе Богу и човечанству.
Од сваког члана се очекује да доприноси животу и активностима Реда у
складу са својим талентима и могућностима.
Чланство не сме да постане терет, али постоје многи начини којима сваки члан може да служи Реду са мало креативности. Лична иницијатива, уколико води до уклапања пројекта у општи оквир мисије Реда, охрабрује се и
подржава. У ствари она је трајна карактеристика темпларског духа.

Пуковник витез Крејг Л. Карлсон

Насловна страна књиге Тихи витез
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3.3.5.4. Ваш лични допринос
Др Ник И. Нгвањам, као лекар, оснивач је и директор клинике и породилишта Св. Луја у Баменди у северозападној провинцији Републике Камерун, у Западној Африци. Пре три године клиника је започела школу за обуку
медицинских сестара и осталог болничког особља. Тренутно они имају 138
ученика на обуци.
Њихово гесло је „ЗДРАВЉЕ за све који шире ДОБРОЧИНСТВА!“
На дан када су др Нгвањам и његова супруга Флоренс Т. Манјонг, по занимању, фармацеут примљени у Ред као витез и дама (инвеститура у Регенсбургу у Немачкој на дан 19. јуна 2004. године) они су одржали предавање о
клиничким активностима, потешкоћама, потребама и сновима.
За 10 година они су постигли много, али потребе су огромне:
• да се отплате подигнути банкарски кредити и истовремено да се
даље инвестира
• опрема која им је потребна, као: рендген, функционални ултразвук, потпуно опремљена зубарска столица, да се обезбеде
• гастроскопи и колоноскопи са могућношћу прикључења видеа,
такође да се набави
• новац за довршетак операционе сале треба да се обезбеди
• сарадња са страним институцијама које би им помогле у даљем
развоју
• Суочавање са AIDS/HIV у заједници путем масовног образовања
сваког и пружање свеобухватне здравствене неге погођенима и
онима који пате.
Ова књига је у потпуности непрофитна операција: ни аутору ни било
коме од других који су помогли у реализацији књиге нису плаћени хонорари.
Ти, драги мој читаоче, платићеш цену коштања и слања заједно са оним што
смо ми додали као допринос од пет евра (шест долара и седамдесет пет
центи) за потребе клинике и универзитета Св. Луј.
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Клиника и Универзитет “Свети Луис”, институт за здравље и биомедицинске науке

Др Ник И. Нгвањам и његов тим захваљују Вам за Ваш лични допринос. Ако Вам буде
потребно више информација или затражите да направите нешто веће, немојте се
двоумити да се обратите аутору или најбоље се обратите директно на клинику:
stlouisclinicbamenda@yahoo.co.uk
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Додатак 1
Association belge des Chevaliers de l’ Ordre Souverain et Militaire du Temple

УСТАВ
19. јануар, 1932.

Оригинално објављено у додатку “Associations sans but lucrative et Etablissements d’ utilite publique/Vereenigingen zonder winstgevend doel en instellingen
van openbaar nut”.130

130 Архива OSMTH, документ бр. 19320119-1.
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Преведено са француског на енглески од стране аутора ове књиге.
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Овај текст је значајан зато што се по први пут појављују термини Суверен и Војни међу називима Савременог Реда.

Белгијска асоцијација Витезова Сувереног и Војног реда
Храма, у Бриселу
…………….
УСТАВ
…………….
Ми, доле потписани:
г. Жозеф Гијом Филип Клерманс, технички агент, са станом у Tirlemont,
2-4 rue du Miroir.
г. Густав Јозеф Јонкблет, признати брокер који живи у Етербеку, 13 rue
des Erables.
г. Теодор Жозеф Ковијас, комерцијални директор, који живи у Сен-Жилле-Бриселу, 33 avenue Paul de Jaer.
Сви белгијскe националности, заједно су, са онима који ће у будућности
поднети молбу, основали ово удружење без лукративних циљева, а у складу
са законом, 27. јуна 1921. године, и усвојили су следеће правилнике, у складу
са општим правилима Реда.
Члан 1.
Удружење, које представља огранак Реда Храма, има за циљ тежњу ка добротворном раду у складу са старом традицијом Реда. Оно такође може да
се бави уметношћу, књижевношћу и археологијом. Седиште му је у GrandBrussels и зове се „Белгијско Удружење Витезова Сувереног и Војног Реда
Храма”. Удружење се оснива на неограничен временски период.
Члан 2.
Број чланова није ограничен; не може бити мањи од три. Чланови плаћају
учлањење, које се даје на Сувереном Већу и које не сме да прелази износ од
10.000 франака, а може се рачунати и као годишња чланарина која не сме
да прелази 300 франака. Чланови уживају све привилегије које им додељује
Ред Храма. Имају право да носе одећу и крст Реда, како је описано у општим
правилима Реда.
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Члан 3.
Приступање нових чланова може да одобри Веће, уз дужно поштовање
општих правила Реда.
Члан 4.
Сваки члан има слободно право, под условом да је подмирио све своје
обавезе, да напусти удружење тако што ће понудити оставку.
Члан 5.
Искључење члана мора да буде у складу са Чланом 12 овог закона и општим правилом Реда.
Члан 6.
Члан чија је оставка прихваћена, као и отпуштени члан и наследници
преминулог члана, немају право на друштвену имовину.
Члан 7.
Само Генерална Скупштина Витезова има право да одлучује о следећим
стварима и то у складу са општим правилима Реда:
а) модификације статута
б) постављање и опозив чланова Већа
в) одобравање буџета и извештаја о стању на рачунима
г) распуштање удружења
д) искључење неког члана.
Члан 8.
Генерална Скупштина Витезова биће сазивана од стране Већа у свим случајевима које предвиђају статути или на захтев најмање једне петине чланства. Сазивање се врши адресираним писмима осам дана пре Скупштине,
или уз помоћ штампе. Одлуке ће се члановима достављати на горе описане
начине, а у случају заинтересоване стране – путем личног писма.
Члан 9.
Веће се састоји од три до петнаест чланова, чији мандати престају оставком, отпуштањем или смрћу. Чланови Већа се постављају или отпуштају
на Генералној скупштини Витезова, већином пристуних чланова. Они из
сопствених редова постављају разне достојанственике у складу са општим
правилима Реда, с тим што њихове номинације мора да потврди и Суверено
Веће.
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Члан 10.
Веће има овлашћења описана у члану 13 овог закона и у општим правилима Реда. Оно може да делегира своја овлашћења једном од Витезова.
Члан 11.
По овлашћењу Већа могу се формирати и покрајински Бавилати и локалне Командерије. Њихова унутрашња организација биће инспирисана
постојећим уредбама и општим правилима реда. Њихова организација подложна је одобрењу од стране Већа и Сувереног Већа.
Члан 12.
Постојеће уредбе могу да се мењају само од стране Генералне Скупштине
Витезова, а у складу са чланом 8 овог закона. Промене се подносе на усвајање
Сувереном Већу.
Члан 13.
Постављења и опозиви чланова Већа, као и измене у правилницима, морају да буду објављени у “Moniteur belge” у року од месец дана.
Члан 14.
У случају добровољног распуштања удружења, Генерална Скупштина Витезова која је и донела такву одлуку, а уз одобрење Сувереног већа, одредиће
крајњу дестинацију својине распуштеног удружења. Дестинација би требало
да буде што ближа циљевима удружења. У случају судског распуштања, примениће се Члан 19 овог закона.
Да ли су споменути чланови Већа: J. Клерманс, Г. J. Конкблет и Т. Ковијас.
Канцеларија је привремено смештена у Бриселу, 38 rue Gustave Defend.
У Бриселу,
19. јануара 1932. године
(потписани)
Жоз. Клерманс, Г. J. Јонкблет, T. Ковијас.
Регистровано у Сен-Жилу, 20. јануара 1932. године, том 134, страна 74, предмет број 11. Примљено 12 франака и 50 сентима. Прималац.
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Додатак 2
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
ИЗЈАВА О ОДВАЈАЊУ
Њу Орлеанс, САД, 29. октобар 1999. године131
Војни Ред Јерусалимског Храма, или Ordo Supremus Militaris Templi
Hierosolymitani, основан је 1118. године у Краљевству Јерусалимском од стране девет франачких витезова.
Десет година касније, они су прихватили Правилник који је написао Св.
Бернард од Клервоа. У Правилнику се каже да је Ред организован као демократска организација, у којој сваки брат има право да говори и изложи неко
питање на састанку са другом браћом, а где се о сваком изнетом питању одлучивало на основу консензуса свих присутних, док је Мајстор, или вођа Реда,
бивао биран гласовима све браће тог Реда. Само је у случајевима војних и
верских ствари Ред био аутократски настројен како би заштитио себе, свете
храмове и света правила верског Реда.
Садашњи Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani организован је
првих година 19. века, и доследан је изворним принципима по којима су сва
браћа једнака, сва питања Реда доступна свој браћи, а о свим стварима унутар Реда одлучује се демократским гласањем.
Средином 20. века, догађаји из Другог светског рата довели су до преноса, из безбедносних разлога, одређених досијеа и функција Реда на Великог
Приора Португалије, Антониа Пинта Кампеља де Суса Фонтеса.
По завршетку рата, упућен је захтев да се поменути досијеи врате законитим власницима и вођству Реда. Захтев је одбијен, а Велики Приор од
Португалије узео је без овлашћења титулу Принца Регента Реда. Тридесетог
јуна 1956. године, Антонио Фонтес је писао “Главном Краљу Оружја Реда” у
Бразилу, предајући му све дужности које је имао у Реду, наводећи као разлог
слабо здравствено стање. Антонио Фонтес умро је 25. фебруара 1960. године
и документ откуцан на писаћој машини, а за који се тврди да га је он потписао, али који је био оверен једанаест дана након његове смрти, приказао је
његов син, Фернандо Фонтес.
Према документу се наводно сва моћ принца регента Реда, којих се Антонио већ био одрекао, преноси на Фернанда Фонтеса. Од тада је Фернандо
131

Архива OSMTH, документ бр. 20001027-2.
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Фонтес обављао послове Реда у тајности од његове браће и сестара, витезова
и дама Реда.
СТОГА су Аутономни Велики Приори Ordo Supremus Militaris Templi
Hierosolymitani, након дужног већања и поновљених покушаја да се часно
договоре са Фернандом Фонтесом, прогласили да је Фернандо Фонтес лишен власности или моћи над било којим послом Реда Ordo Supremus Militaris
Templi Hierosolymitani, те да је у складу са древним правилом по којем Auferte
malum ex vobis (уклоните зле међу вама), он овиме бива искључен из Реда
због следећег кршења поверених му дужности и због кршења Правила, како
старих, тако и савремених, овог Реда:
НАИМЕ:
1. Немогућност да обезбеди било какав рачуноводствени доказ о новцу
који му је слат ради администрације Реда, као и за поклоне у добротворне
сврхе, те се стога према информацијама и уверењу сматра да је те фондове и
имовину Реда користио за своју личну корист. Такво лично коришћење имовине Реда представља крађу, те кршење Старог Правила 44 Правилника Хијерархије 85 и 91, као и Покору 227, што собом носи казну искључења из Реда.
2. Присвајање титуле Великог Мајстора Реда, усвајањем као свог “грба”
симболе “Великог Мајстора” Реда, укључујући и оковратник Великог Мајстора, што је све власништво Реда, а све ради сопственог величања и лажне части, и то из разлога сујете и ароганције. Све ово представља крађу и кршење
Старих Правила 19 и 44 Правилника Хијерархије 85, као и Покору 227. овакво узимање својине Реда носи собом казну искључења из Реда.
3. Према информацијама и уверењу, продавао је сопствене користи ради,
чланство и чинове у Реду, што је иначе познато као симонија, чиме је прекршио Правилник Хијерархије 97, као и Покоре 224, 225 и 226, што собом носи
искључење из Реда.
4. Доделивши себи титулу Великог Мајстора Реда, чин који се може доделити само слободним гласањем браће чланова Реда, и тиме се поставивши
изнад своје браће и сестара, прекршио је Старо Правило 34, као и Правилнике Хијерархије 198 до 221.
5. Одбивши да пружи информације по захтеву Великих Приора и тиме
чувајући као тајну следеће ствари, прекршио је Старо Правило 43:
а) имена и адресе Великих Приора Реда
б) имена и адресе чланова Магистеријума Реда
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в) рачуне за средства која су му Велики Приори прослеђивали за потребе
Реда
6. Такође није дозвољавао да се демократским путем гласа о било каквим
пословима Реда, а уместо тога је владао сопственим издатим декретима.
7. Стварао је и нове Велике Приорате у земљама у којима су Велики Приорати већ постојали, и то све без саветовања са браћом, кршећи тиме Правилник Хијерархије 87, што је изазвало конфузију и раздор унутар Реда.
Под руком и печатом Великог Командера, на Великом Већу одржаном у
Њу Орлеансу, Лујзијана, Сједињене Америчке Државе, у години Господа нашега хиљаду деветсто деведесет и деветој.
Контраадмирал Џејмс Џ. Кери
Велики Командер
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Додатак 3
УСАГЛАШЕНИ УСТАВ
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
Усвојено 2. новембра 1996. године, Велико Веће Салцбург, Аустрија
Допуњено 17. априла 1999. године, Велико Веће Глазгов, Шкотска
Допуњено 27. октобра 2000. године, Велико Веће Беч, Аустрија132

Део први
Увод у Ред
Члан 1.
Назив
Назив ове организације на латинском језику је ”Ordo Supremus Militaris
Templi Hierosolymitani”. Он, у виду у којем га употребљавају његова конститутивна тела, може у наставку да има и превод на национални језик који је у
употреби конститутивног тела, те ће стога у овим Правилницима ова Организација надаље да се зове ”Ред”.
Овај Ред је једна међународна културна хришћанска и хуманитарна организација.
Члан 2.
Слоган Реда
”NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS SED TUO DA GLORIAM”
”НЕ НАМА, О ГОСПОДЕ, НЕ НАМА, ВЕЋ СЛАВУ ДАЈ ИМЕНУ ТВОЈЕМ”
Члан 3.
Циљеви и сврха Реда
Ред је заснован на једном старом хришћанском братству и његови циљеви и сврха ће бити:
а) Обезбеђивање прилике за практиковање екуменског хришћанства.
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б) Подстицање и промоција хришћанског хуманитарног рада и доброчинства уопште, а поготово подршка људима на Блиском истоку.
в) Подстицање свега што доприноси развитку духовног и моралног јачања човечанства у складу са првим великим принципом Реда, отеловљеним
у следећем слогану:
”Не нама, о Господе, не нама, већ славу дај имену Твојем.”
г) Подстицање правила хришћанског витештва.
д) Истраживање и угледање на историјске идеале овог древног Реда.
ђ) Примање у чланство, формирање и управљање установама, већима,
удружењима, центрима или другим подређеним телима, како би се омогућио
рад Реда у свим географским областима.
е) Одржавање контаката и развијање сарадње са сродним Редовима и телима.
ж) Оснивање и одржавање библиотека и музеја, као и сакупљање уметничких предмета и других објеката од историјског значаја за Ред.

Део други
Организација Реда
Члан 4.
Велико Магистрално Веће
Велико Магистрално Веће биће Законодавно Тело у погледу међународних активности Реда и обухватаће следеће: Великог Командера и Велике
Приоре (челнике свих националних јурисдикција), са одлучујућим правом
гласа, као и Велике Магистралне Официре са саветодавним правом гласа.
Сваки Велики Магистрални Официр који уједно врши и дужност Великог Приора, може да гласа само једном и то у својству официра. Међутим,
његов Велики Приорат може бити представљен и његовим опуномоћеником,
који ће дати глас у име свог Великог Приората. Сваку одлуку Великог Магистралног Већа могу ветом да зауставе три Велика Приора.
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Члан 5.
Овлашћења Великог Магистралног Већа
Велико Магистрално Веће ће заказивати све састанке и вршиће врховно
руковођење, те административну и извршну контролу над Редом, његовим
Институцијама, другим подређеним организацијама и његовим члановима.
Велико Магистрално Веће имаће право да стави вето на било коју препоруку, резолуцију, одлуку или поступак Велике Генералне Подружнице, или
било које Институције или друге подређене организације Реда, с тим што се
Велико Магистрално Веће неће мешати у унутрашње ствари било које институције, Великог Приората, Приората или њихових подређених организација,
што укључује изборе или постављења официра и чланова од стране тих тела.
У вођењу међународних послова Реда, Велико Магистрално Веће може
по свом нахођењу или по препоруци Велике Генералне Подружнице да донесе, допуни, опозове или суспендује (у целини или делимично, као и уопштено
или у односу на одређену област), Одредбе или Правила, у било коју сврху
наведену у овим Правилницима или другачије, ако процени да је неопходно
или целисходно за управљање, контролу или руковођење међународних послова или рада Реда. Када се то објави на начин на који то одреди Велико Магистрално Веће, та Правила биће обавезујућа за све организације или особе
на које се могу применити.
У циљу омогућавања вођења међународних послова и рада Реда, Велико
Магистрално Веће може по слободној вољи и у складу са било каквим ограничењима која сама наметне, да повери своја овлашћења и права на начин
на који процени одговарајућим, било ком Великом Магистралном Официру или другом официру Реда којег ће именовати, уз сталну обавезу да неће
поверавати своја овлашћења у циљу доношења Одредби или Правила, или
одобравања препорука за пријем у чланство, суспензију оданости или избацивање конститутивних тела и Институција, или унапређења унутар Реда.
У случају да Велико Магистрално Веће није у стању да врши власт због
одсуства већине или из неких других изузетних разлога, власт или управу
може вршити и то само онолико дуго колико дате изузетне прилике трају,
Велики Командер, у име Великог Магистралног Већа. Све радње предузете од
стране Великог Командера у датим околностима, морају бити ратификоване
од стране Великог Магистралног Већа на следећем састанку или путем поште
или електронског гласања његових чланова у било које време.
Велико Магистрално Веће, а по препоруци Велике Генералне Подружнице, може да оснује Сталне или неке друге Комисије и то са критеријумима за
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чланство и задацима које сама одреди, или који могу бити препоручени од
стране ових правилника или његових Правила.
Члан 6.
Велики Командер
Велико Магистрално Веће изабраће Великог Командера Реда који ће на
тој функцији бити три године. Функција му је обновљива једном, а може се
завршити и раније, уколико да оставку. Велики Командер ће поднети Великом Магистралном Већу на одобрење или усмерење свако питање које оцени
као важно.
Члан 7.
Велики Магистрални Официри
1. Велико Магистрално Веће ће такође изабрати, и то на сличан рок као
и Великог Командера, Заменика Великог Командера и Великог Канцелара, а
који ће извршавати дужности описане у наставку. Велики Командер и други
који заузимају положаје и који ће надаље бити споменути, биће Велики Магистрални Официри Реда, и то по следећем праву првенства:
а) Заменик Великог Командера, који ће помагати Великом Командеру у
извршавању дужности и који ће вршити дужност Великог Командера у случају да он није у прилици да врши своју службу из разлога одсуства или слабог здравља.
б) Велики Канцелар, који ће бити главни оперативни официр Реда и
који ће вршити функције Великог Командера или Заменика Великог Командера за случај да обојица нису у стању да обављају своје функције из разлога
одсуства или слабог здравља.
в) Велики Маршал, којег ће именовати Велики Командер по одобрењу
Великог Магистралног Већа и који ће на тој функцији бити докле траје воља
Великог Командера или до његове оставке. Он ће прописивати и регулисати уређење свих церемонија Реда у складу са жељама Великог Магистралног
Већа.
г) Велики Генерални Капелан, који ће бити хришћански свештеник
епископалног ранга и којег ће именовати Велики Командер по одобрењу Великог Магистралног Већа и који ће на тој функцији бити докле траје воља
Великог Командера или до његове оставке. Он ће бити саветник Великог
Магистралног Већа у свим питањима црквене природе и одређиваће вид ре-
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лигијске службе и молитве које ће се користити у приликама које нису већ
одређене у Правилницима, Одредбама или Правилима.
д) Велики Милосрдник, којег ће именовати Велики Командер по одобрењу Великог Магистралног Већа и који ће на тој функцији бити докле
траје воља Великог Командера или до његове оставке. Он ће бити задужен за
међународне добротворне и хуманитарне активности Реда у складу са жељама Великог Магистралног Већа.
ђ) Велики Известилац, којег ће именовати Велики Командер по одобрењу Великог Магистралног Већа и који ће на тој функцији бити докле траје
воља Великог Командера или до његове оставке. Биће задужен за све могуће
диспуте који се могу појавити између Великих Магистеријалних Официра,
Магистеријума или Великог Магистралног Већа и конститутивних тела или
чланова Реда, или представника јавности.
е) Велики Генерални Секретар, којег ће именовати Велики Командер по
одобрењу Великог Магистралног Већа и који ће на тој функцији бити докле
траје воља Великог Командера или до његове оставке. Биће задужен за сва
међународна административна питања Реда.
ж) Велики Ризничар, којег ће именовати Велики Командер по одобрењу
Великог Магистралног Већа и који ће на тој функцији бити докле траје воља
Великог Командера или до његове оставке. Биће задужен за сва међународна
финансијска питања Реда.
2. Велики Командер може именовати друге официре који ће по одобрењу
Великог Магистралног Већа и који ће на тој функцији бити докле траје воља
Великог Командера или до њихове оставке. Они могу бити задужени за
питања за која их одреди Велики Командер.
3. Велики Магистрални Официри, осим Великог Командера, Заменика
Великог Командера и Великог Канцелара, не могу на почетку својих мандата
да врше и дужности Великих Приора Великог Приората.
4. По завршетку мандата, сви Велики Магистрални Официри моћи ће да
задрже своје титуле иза којих може да стоји реч ”emeritus”.
5. Специјални Велики Официри.
а) Велики Мајстор, којег ће бирати Велико Магистрално Веће на мандат
од осам година и који ће бити церемонијални челник Реда. Представљаће Ред
на дипломатским и међународним функцијама, а обављаће и друге дужности
око којих се договори са Великим Магистралним Већем.
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б) Духовник ће бити виши свештеник хришћанске цркве, који се обавезује да ће пружати духовну службу и вођство Реду.
Члан 8.
Магистеријум
Велики Командер, Заменик Великог Командера, Велики Канцелар, Велики Ризничар, Велики Генерални Секретар и Велики Известилац, представљаће Магистеријум Реда. Магистеријум ће се састајати на позив Великог
Командера и разматраће сва питања која им упути Велики Командер. Магистеријум ће давати препоруке за деловање Великом Магистралном Већу и
спроводиће одлуке Великог Магистралног Већа.
Члан 9.
Овлашћења и конституисање Велике Генералне Подружнице
1. Постојаће и Велика Генерална Подружница Реда која ће, под патронатом Великом Магистралног Већа бити руководеће тело Реда и моћи ће да
разматра и даје препоруке Великом Магистралном Већу за сва питања која се
односе на међународне послове или рад Реда и, без предрасуда према општости претходнога, може да врши било које управљање или власт изричито
додељену Великој Генералној Подружници овим Правилницима, Одредбама
или Правилима.
2. Велика Генерална Подружница састојаће се од свих чланова Реда који
ће имати право гласа о свим питањима која пред Велику Генералну Подружницу стави Велики Командер. Гласови ће се рачунати као један глас на сваких
десет чланова (или разломак од тог броја) за које се тренутно плаћа чланарина.
3. У саставу Велике Генералне Подружнице може доћи до измена, уз одобрење Великог Магистралног Већа и уз резолуцију која се подноси било на
редовном или ванредном заседању Велике Генералне Подружнице и то од
најмање две трећине присутних с правом гласа.
Члан 10.
Процедуре у Великој Генералној Подружници
1. Велика Генерална Подружница биће сазивана од стране Великог Магистралног Већа не мање од једном сваке две године и то најмање сто и осамдесет дана унапред.
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2. Велико Магистрално Веће може у било које доба да сазове ванредно
заседање Велике Генералне Подружнице и то по захтеву једне петине чланства, или сходно одлуци националне јурисдикције која садржи захтев у том
смислу. У сваком од случајева, захтев треба да садржи изјаву о предлозима
или прецизирана питања која треба да се поднесу Великој Генералној Подружници. Позив на ванредно заседање Велике Генералне Подружнице садржаће и наведене предлоге или прецизирана питања која ће се разматрати. У
посебним околностима, уобичајени позив са роком од сто осамдесет дана,
може уз одобрење Великог Магистралног Већа да се скрати на деведесет дана.
На ванредним заседањима Велике Генералне Подружнице, ниједно друго питање неће бити разматрано осим оних која су наведена у позиву.
3. Велика Генерална Подружница увек ће се одржавати у складу са древним обичајима и увек ће бити отварана и затварана молитвом.
4. Велико Магистрално Веће, а по препоруци Велике Генералне Подружнице, и у зависности од одредаба параграфа 2 овог Члана, може донети
правила по питању начина на који ће Велика Генерална Подружница водити
своје послове и, без предрасуда према општости горепоменутог, таква правила могу прописати ко ће председавати у одсуству Великог Командера, број
чланова који сачињавају кворум, попуњавање случајних и неочекиваних
упражњених места у Великој Генералној Подружници, метод гласања, као и
прилике и околности у којима лица која нису чланови Велике Генералне Подружнице могу бити пуштена да говоре на било којем заседању.
Члан 11.
Институције Реда
Саставне институције Реда су Велики Приорати и Приорати. У време
иницијалног усвајања ових Правилника, конституционалне институције
Реда су оне темпларске организације које су се потписале на крају ових Правилника и које испуњавају обавезе чланства описане у овим Правилницима,
Одредбама и Правилима. Свака група Темплара која жели да постане члан
Реда, може да поднесе молбу Великом Магистралном Већу за чланство у Реду,
а по прихватању и договору да испуњава обавезе чланства описане у Правилницима, Одредбама и Правилима, постаће члан Реда.
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Део трећи
Чланови
Члан 12.
Степени Реда
1. Ред признаје следеће степене:
• Витезови и Даме Првог Реда Великог Крста Храма (GCTJ/DGCTJ)
• Витезови и Даме Другог Реда Велики Официри Храма (GОTJ/
DОTJ)
• Витезови и Даме Трећег Реда Командери Храма (КCTJ/DCTJ)
• Витезови и Даме Храма Четвртог Реда (КТЈ/DТЈ)
2. Називи усвојени за сваки од Редова могу се користити од стране оних
на које се односе и то у сврхе указивања на њихов степен рангирања у Реду у
контексту било које прилике или ствари која је у вези са њиховим учешћем у
раду Реда, или за укључивање у било коју публикацију биографске природе,
али у зависности од тога, пријем или унапређење у било који степен Реда,
или привилегије које проистичу из ношења инсигнија које се на то односе,
неће додавати било којем рангу, стилу, титули, достојанству, именовању или
друштвеном првенству на било који начин.
Члан 13.
Унапређења у Реду
Унапређење у Први Степен Реда (Велики Крст), додељиваће једино Велики Приор или Велико Магистрално Веће.
Члан 14.
Добротворни фондови
Ред је посвећен добротворном раду и хуманитарним акцијама, а основно је правило да они који припадају Реду морају да доприносе његовом
добротворном и хуманитарном раду, као што је плаћање чланарине и друга давања, која с времена на време одреди Велико Магистрално Веће. У случају распуштања Реда, сваки преостали износ након исплате дугова, биће на
располагању Великом Магистралном Већу, које ће тај износ утрошити у добротворне сврхе по избору.
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Члан 15.
Тумачење и измене
1. У овим Правилницима, осим у случајевима у којима то захтева контекст, речи мушког рода укључују и подразумевају и речи женског рода, речи
у једнини ће укључивати и речи у множини, а речи у множини ће укључивати речи у једнини, а све у складу са контекстом.
2. Ако у било којем тренутку Велико Магистрално Веће, у вршењу дужности које су му додељене, одреди да било која канцеларија или тело конституисано у складу са овим Правилницима може да промени своју титулу
у нову титулу, свака референца на ту канцеларију или тело у овим Правилницима, или у било којој Одредби или Правилу који су настали испод тога,
биће схваћена и протумачена као референца на дату канцеларију или тело
под новом титулом.
3. Уколико се појави било какво питање у вези са тумачењем ових Правилника, оно ће бити прослеђено Великом Магистралном Већу, чија ће одлука по том питању бити коначна.
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Додатак 4
ПРАВИЛНИК
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
Усвојена у Београду, Србија, у новембру 2002. године 133

ДЕФИНИЦИЈЕ
Када се употребљавају у Правилницима и Правилима, следећи термини
имаће значења изложена доле:
”Институција” ће значити под-јединицу Реда, са или без права гласа.
Институције укључују, али нису ограничене на:
”Велики Приорат” представља било коју организацију витезова и дама
која представља Вођство националне јурисдикције темпларске организације
са минимум 40 активних витезова и дама, а који је прихваћен од стране Реда
као представник дате јурисдикције која је дефинисана политички (нпр. у
смислу нације) или према статусу међународних организација (нпр. НАТО).
Само Велики Приорати имају право гласа.
”Приорат” представља темпларску организацију независну од Великог
Приората и са минимумом од 25 активних витезова и дама који су платили
годишњу чланарину представницима Реда у складу са Правилницима, Одредбама и Правилима Реда.
”Командерија” представља темпларску организацију независну од Великог Приората или Приората са минимумом од 10 активних витезова и дама
који су платили годишњу чланарину представницима Реда у складу са Правилницима, Одредбама и Правилима Реда.
”Остале Институције” ће укључивати, али неће бити ограничене на културне институције, фондације, библиотеке и музеје основане ради ширења
циљева Реда сходно Члану 3 овог Правилника.
”Члан” је Велики Приорат који постане Члан Реда и као такав је ограничен Правилницима и Правилима која се у складу са тиме с времена на време
мењају и допуњују.
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”Члан” је и индивидуални назив за витеза или даму са правом гласа у
раду и организацији реда.
”Ред” је организација основана у складу са Правилницима.
”Устав” су Правилници Реда потписани од стране Чланова. Они укључују сва Правила и Одредбе које се под њим усвоје.
1. Формирање Реда
1.1. Језик. Званични језик Реда на међународном нивоу биће енглески
језик.
1.2. Седиште.
а) Духовно седиште Реда је Јерусалим.
б) Административно седиште Реда је седиште Великог Канцелара или
локација одређена од стране Великог Магистралног Већа.
в) Законско седиште Реда је у Женеви, Швајцарска.
1.3. Фискална година. Фискална година Реда биће календарска година.
1.4. Неодређено трајање. Ред је постојао кроз своје аутономне Велике
Приорате од 1804. године. Савремено законско постојање Реда почело је на
дан регистровања устава у Швајцарској, и наставиће се на неодређен период
времена, све док се не распусти на начин овде прописан.
1.5. Применљиви закон. Ова Правила биће тумачена у складу са швајцарским стварним правом.
1.6. Тумачење. Ова Правила биће тумачена од стране Великог Магистеријума како би била у складу са Правилницима Реда. У случају сукоба, Устав
има предност.
2. Органи Реда
2.1. Велико Магистрално Веће
2.2.1 Овлашћења. Велико Магистрално Веће биће извршни и законодавни орган Реда. Велико Магистрално Веће имаће следећа овлашћења, у зависности од ограничења Правилника, и то према достојанству, а не у смислу
ограничавања:
а) Да одабира и искључује све Велике Магистралне Официре, Агенте и
запослене у Реду; да прописује разна овлашћења и додељује дужности која су
у складу са законом, Правилницима и Правилима и Одредбама;
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б) Да води, управља и контролише послове Реда и да уводи Правила и
Одредбе у вези са тим пословима, а у складу са законом и Правилницима,
те за која Велико Магистрално Веће сматра да би били у најбољем интересу
Реда;
в) Да усваја, прави и користи инсигније Реда;
г) Да именује сталне комисије, прописује правила за те комисије, те да
делегира било којој од тих комисија било које од овлашћења Великог Магистралног Већа, као и право на управљање пословима и питањима Реда, осим
права да усваја, мења и поништава Правилнике, Правила и Одредбе; све ово
уз услов да активности и послови Реда буду вођени и сва корпоративна права
Реда буду вршена под коначним надзором Великог Магистралног Већа;
д) Да дефинише територије свих јурисдикција, као и да прима нове Чланове
ђ) Да доноси правила и одредбе у складу са Правилницима
е) Да законски обавезује цео Ред преко Великог Командера или Великог
Канцелара
ж) Да уопштено врши руковођење и извршава обавезе које обично потпадају под надлежност извршног тела једног Реда са карактером непрофитне
организације.
2.2.2. Место састанака. Редовна и ванредна заседања Великог Магистралног Већа могу да се одржавају на било којем месту унутар или изван јурисдикција Чланова Реда, а место ће с времена на време одређивати Велико
Магистрално Веће. Свако заседање, редовно или ванредно, може да се одржи
и путем видеоконференције, chat-a, телефона или неког сличног вида комуникације, све дотле док сви чланови Великог Магистралног Већа који учествују на заседању могу да чују једни друге или да виде комуникацију један
другог.
2.2.3. Кворум. Осим уколико је другачије одређено законом или Правилницима, на свим састанцима Великог Магистралног Већа, неопходно је
присуство не мање од једне трећине од укупног броја Чланова и Великих
Официра, како би се формирао кворум довољан за одржавање сваког састанка Великог Магистралног Већа.
2.2.4. Сагласност уместо заседања. Свака радња коју Велико Магистрално Веће захтева или одобри, као и било која његова комисија, може се предузети и без састанка (заседања) уколико сви Чланови Великог Магистралног
Већа или чланови датих комисија дају своју сагласност писменим путем или
путем електронске поште, чиме дају овлашћење за извршење дате радње.
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3. Дужности Великих Магистралних Официра.
3.1. Велики Генерални Секретар ће у административном седишту или
било којем другом месту које одреди Велико Магистрално Веће, водити или
наредити да се води записник на свим састанцима Великог Магистралног
Већа и његових комисија, те Магистеријума и Великог Генералног Верског
Удружења. Велики Генерални Секретар ће издати или наредити да се издају
обавештења о свим састанцима како се и захтева у овим Правилницима или
у складу са законом.
3.2. Велики Ризничар ће водити или наредити да се води тачна евиденција имовине Реда, као и пословних активности, укључујући ту и евиденцију
активе, пасиве, примања, издатака, добитака и губитака. Рачуноводствене
књиге ће у свако разумно време бити доступне на увид било којем члану Великог Магистралног Већа. Велики Ризничар ће депоновати сав новац и друге
вредности у име Реда, у ризницу означену од стране Великог Магистралног
Већа. Он ће Великом Командеру и Члановима Великог Магистралног Већа
положити рачуне о свим трансакцијама њега као Великог Ризничара и известиће о финансијском стању Реда.
3.3. Искључење и оставка. Сваки официр може бити искључен, са разлогом или без њега, било од стране Великог Магистралног Већа на било којем
заседању, било од стране неког од официра који именује Официра.
4. Комисије
4.1. Оснивање. По резолуцији, Велико Магистрално Веће може да оснује
неку комисију или да поново оснује неку која је била укинута, и то у складу
са сопственом проценом. Свака комисија може да се састоји од три и више
чланова. Велики Командер именује чланове дате комисије. Свака Комисија,
као и сваки члан Комисије, служиће по вољи Великог Командера, по којој
такође може да буде укинута (Комисија) или искључен (Члан). Сталне Комисије Реда су:
а) Организациона Комисија
б) Комисија за историју и традицију
в) Комисија за одлуке и нацрте
Велики Канцелар ће бити члан свих комисија ex officio, са правом гласа.
4.2. Заседања. Свака Комисија ће одредити своја процедурална правила
и може се састајати на местима која су унутар или изван јурисдикције Чланова Реда, и оних датума и у времену које с времена на време сама одреди. Свака
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Комисија ће водити записник са заседања и свако ће пријавити Великом Магистралном Већу на првом састанку Великог Магистралног Већа које уследи
након заседања Комисије.
4.3. Кворум и акти. Осим уколико је другачије одређено у одлукама које
је донела сама Комисија, на свим заседањима кворум ће чинити већина овлашћених чланова дате Комисије, али никада ако их је мање од два. Тај кворум
је довољан за вођење послова и разматрање питања. Акт донет већином присутних чланова на било којем заседању са кворумом, представљаће акт целе
те Комисије.
4.4. Остале Комисије. Комисија за састанке. Земље које желе да угосте
и организују међународни састанак, треба да поднесу председавајућем ове
комисије свој план са датумима и ценама. Председавајући ће консултовати
чланове ове комисије у вези са понудом места за састанак, како би осигурао
да је понуда одржива како по питању цене, тако и по питању локације. Комисија ће потом Великом Командеру поднети на одобрење усвојене препоруке,
првенствено уколико је понуђено више од једне локације.
5. Чланови
5.1. Добротворни поклони Реду. Ред је посвећен добротворном раду и
хуманитарним акцијама, и основно је начело оних који припадају Реду да дају
свој допринос преко Великих Приората њиховим хуманитарним акцијама, и
то путем плаћања чланарине коју с времена на време одреди Велико Магистрално Веће. Новац који Ред добије од својих Чланова, витезова, дама или
било које треће стране која одреди да се новац потроши у добротворне сврхе,
само у те сврхе ће и бити коришћен.
5.2. Прилози/чланарине. Сваки Члан ће у року од 30 дана по истеку фискалне године Реда или у року који одреди Магистрално Веће, платити свој
допринос за следећу годину. Износ те уплате је следећи:
• Велики Приорат са до 100 витезова и дама: 500,00 USD
• Велики Приорат са 101 до 200 витезова и дама: 750,00 USD
• Велики Приорат са преко 200 витезова и дама: 1000,00 USD
или други износ који ће Велико Магистрално Веће с времена на време
да одреди. Независне Институције, као што су Приорати у земљама у којима нема Великог Приората, уплатиће износ пропорционалан износу Великог
Приората који ће одредити Велико Магистрално Веће.
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5.3. Репутација. Уколико неки Велики Приорат или друга Институција
не уплате дажбину у року од деведесет дана након што су добили фактуру од Великог Ризничара, право гласа и чланство такве Организације биће
аутоматски суспендовано. Уколико нека од Институција не испуни своје
дужности две године узастопце, или уколико не успе да преда свој годишњи
статусни извештај заједно са свим захтеваним додацима, биће аутоматски
искључена из Реда. Члан који је искључен или суспендован, може да поднесе
молбу за поновни пријем у чланство Реда, као да је нови члан.
6. Нови Чланови Реда
6.1. Предуслови за пријем. Ред може да прихвати новог Члана који поднесе молбу Великом Канцелару заједно са:
а) Копијом докумената који приказују законски статус Великог Приората
према националном закону (чланови закона који се односе на удруживање и
слично).
б) Копије Статута, Правилника или сличних докумената који описују
рад Великог Приората.
в) Списак Официра са адресама.
г) Списак витезова и дама, са адресама, и са чиновима унутар Реда.
д) Копију финансијског извештаја за претходне три године, а који показује барем извор примљених фондова, извод из потрошених износа и крајњи
салдо.
ђ) Навођење активности Великог Приората који се поклапају са циљевима Реда.
Велики Канцелар ће прегледати достављену документацију и проверити
да ли је комплетна и након истраживања која сматра неопходним, поднеће
препоруку Великом Магистралном Већу на одлучивање.
6.2. Сагласност у подношењу молбе за чланство. Нови Члан ће, подношењем молбе за пријем у чланство, дати и своју сагласност да ће бити обавезан свим условима Правилника, Правила и Одредаба, те да ће обезбедити
довољно доказа да ће представник новог члана такође обавезати и своје витезове и даме без ограничења, исто као и да су сваки витез и дама сами поднели молбу за пријем у чланство, као и да ће од дана пријема Члана од стране
Великог Магистралног Већа, услови прописани Правилницима, Правилима
и Одредбама бити закономерни над правима и обавезама новог Члана, који
има намеру да законски буде обавезан.
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7. Име и инсигније
Свака Институција може унутар своје територије коју јој је доделио Ред,
да користи било које име, инсигније, заставе, меморандуме, огртаче, крстове
(”лиценцирана добра”) Реда на не-ексклузивној основи лиценце коју гарантује Ред. Ова лиценца није дељива, додељива и није могуће издати под-лиценцу од стране Институције.
Међутим, сваки Члан и његови витезови и даме, имају право да користе
лиценцирана добра у складу са условима овде описаним и који ће конституисати Споразум о заштитном знаку OSMTH (OSMTH Trademark License
Agreement) између Реда и сваког од Чланова. По истеку чланства Члана или
витеза или даме и то из било којих разлога, и ова лиценца за заштитини знак
ће престати да постоји. Велики Приорат је сагласан да примењује овај Споразум о заштитном знаку на витезовима и дамама, поготово када они не врше
уплату својих обавезних износа или када предузимају радње супротне доброј пракси Реда. Сви Чланови, витезови и даме су посебно сагласни да:
а) Ред има ексклузивну контролу над садашњом колективном чланском
ознаком (ознака) преко свог Магистеријума, који је и руководеће тело Реда.
б) Ред представља удружење удружења. У складу са дефиницијом у
Правилницима, који представљају челни документ Реда, по Чл. 9, Чланови
OSMTH су Велики Приорати и њихове командерије које су законски примљене у чланство гласовима Магистеријума Реда, који су сагласни са Правилницима и који извршавају обавезе чланства описане у Правилницима,
Правилима и Статутима. Велики Канцелар води евиденцију о списку прописно примљених удружења.
в) Поред овога, Ред врши контролу над Институцијама, укључујући али
се не ограничавајући на културне институције, фондације, библиотеке и музеје основане ради ширења циљева Реда у складу са Чл. 3 Правилника.
г) Дозвола за коришћење колективне чланске OSMTH ознаке загарантована је свим Члановима који остану у добрим односима са Редом, као и свим
Институцијама над којима Ред врши контролу.
д) Чланови и Институције могу да користе OSMTH ознаку како год они
мисле да треба на одређеном производу који пуштају у оптицај, укључујући
али се не ограничавајући на чланске идентификационе картице и сертификате о чланству за своје витезове и даме. Ознака може бити коришћена сама
или заједно са другим инсигнијама, амблемима, логоима или знацима који су
у актуелној употреби од стране датог Тела или Институције.
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ђ) Чланови и Институције нису овлашћени да дозвољавају употребу
заштитног знака својим витезовима и дамама за њихове личне потребе, као
што су њихови канцеларијски материјали и производи. Витезови и даме и
запослени Чланова и Институција, немају право да користе OSMTH ознаку,
осим Магистралних Официра и њихових именованих ађутаната док се налазе у званичном својству, тј. као представници чланства целог Реда.
е) Дозвола употребе аутоматски се повлачи по распуштању Члана или
Институције, те уколико исти повуку чланство из OSMTH, или су избачени
или на било који други начин изгубе своју добру репутацију. Дозвола употребе се такође аутоматски повлачи од Члана или Институције у случају било
каквог кршења горе наведених правила.
8. Престанак Чланства
Сваки Члан може да прекине своје чланство. Прекид ступа на снагу на
крају фискалне године Реда, након датума пријема писане белешке о прекиду
чланства од стране Великог Магистралног Већа или Великог Генералног Секретара.
У случају престанка чланства, годишња чланарина која стиже за наплату
у време престанка чланства и која ће бити на снази све до ступања на снагу престанка чланства, треба да буде уплаћена од стране Члана који тражи
прекид чланства. Све званичне функције Члана који тражи прекид чланства
биће прекинуте на дан примитка белешке о прекиду чланства од стране Реда.
Након датума или примитка белешке о прекиду чланства, Члан који тражи прекид чланства, као и његови витезови и даме не смеју да користе било
коју од инсигнија, назива или слогана који се односе на Ред.
9. Санкције
9.1. Дефиниција. Санкције се могу применити уколико Члан или Институција прекрше Правилнике, Правила или Одредбе или ако делују на било
који начин за који Велико Магистрално Веће процени да је у супротности са
циљевима или интересима Реда, или уколико такво деловање крњи репутацију Реда. Ниједан прекршај или дело које се одиграло више од три године
пре заседања Великог Магистралног Већа на којем су санкције предложене,
неће бити разматрано током дискусије о санкцијама. Велико Магистрално
Веће ће бити одговорно за сваку одлуку која се тиче спровођења санкција.
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9.2. Врсте санкција
а) Суспензија. У случају суспензије, Члан не сме да користи било која
права као Члан, а у складу са Правилницима, Правилима и Одредбама и то
на дати период који је наведен у одлуци о суспензији, а који не сме да буде
дужи од две године. Обавеза Члана да плаћа чланарину наставиће се и током
периода суспензије.
б) Искључење из Реда. Искључење из Реда представља ефективни престанак чланства Члана Реда.
9.3. Дискреција. Врста и степен санкција узеће у обзир природу и озбиљност кршења правила и његових последица по Ред, понашање Члана до тог
дана у Реду, као и мотиве Члана.
9.4. Поступак. Само Члан Великог Магистралног Већа може да поднесе
захтев за спровођењем санкција против неког Члана. Поднесак се даје Великом Генералном Секретару који ће проследити копију сваком од Чланова
Великог Магистралног Већа за следећи састанак Великог Магистралног Већа.
Поднесак ће бити валидан једино ако садржи детаље чињеница и разлоге за
подношење. Сваки Члан против којег се поднесе захтев за санкционисањем,
добиће прилику да поднесе писану изјаву о покорности. На захтев Члана који
је у питању, он може присуствовати оном делу састанка на којем се разматра
поднесак против њега унутар Великог Магистралног Већа. Велико Магистрално Веће може донети различиту одлуку о санкционисању у односу на
ону која је тражена. Одлука Влеиког Магистралног Већа је коначна и на њу
нема права жалбе.
9.5. Поступци у ванредним ситуацијама. У таквим ванредним ситуацијама у којима деловање неког Члана доноси велико и непосредно крњење
угледа Реда, Велики Командер може одмах да суспендује сва чланска права
тог Члана. Таква суспензија ће наставити да буде на снази све до следећег
састанка Великог Магистралног Већа, када ће то Веће да размотри суспензију
као да се догодила по параграфу 9.4. који је наведен горе.
9.6. Реадмисија. Члан који је био искључен из Реда може поново да поднесе молбу за пријем у чланство Реда као да је нови члан и то на следећем
заседању Великог Магистралног Већа по његовом искључењу.
10. Награде
10.1. Почасно Чланство у OSMTH
а) Почасно чланство у OSMTH додељује Велики Магистеријум. Циљ ове
врсте чланства јесте да се да почаст, али и да се у исто време Реду придружи
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изванредни појединци, који из различитих разлога не би желели или не би
били подобни за чланство. Почасно чланство не представља чланство у Реду.
б) Значка Почасног чланства јесте петокрака зракаста звезда са пречником од 2,25 инча, преко које се налази Крст Реда у тамно црвеном емајлу.
Значка се носи на десној страни груди. Минијатурна значка се носи на левој страни, а закачена је на црвену траку са две широке црне пруге 3/4 инча
ширине. Дама која је Почасни члан, носи минијатурну значку закачену на
машни.
в) Унутар Реда, Почасни члан може након имена да стави SNTN.
г) Почасно чланство не може се додељивати витезовима и дамама који су
већ чланови Реда. У случају да Почасни члан постане члан Реда као витез или
дама, Почасно чланство се аутоматски укида и инсигније се предају Великом
Оружару.
д)Уколико се почасни члан покаже недостојним ове почасти делујући на
начин који ће по свом дискреционом праву Велики Магистеријум оценити
као шкодљив за интересе и углед Реда, Велики Магистеријум може да повуче
именовање и да избрише име Почасног члана из Почасне Листе, те да затражи да се инсигније врате и предају Великом Оружару.
ђ) Сва знамења Почасног чланства у OSMTH остаће у власништву Великог Магистеријума, а након смрти Почасног члана имају се вратити Великом
Оружару од стране извршилаца тестамента.
10.2. Крст OSMTH за заслуге
а) Крст OSMTH за Заслуге представља одликовање које појединцима додељује Велики Магистеријум. Крст за Заслуге представља високо признање
појединцима који су дали знатан допринос развоју Реда на међународном
нивоу и то у одређеном временском периоду, или који су на друге начине
постигли велика достигнућа у име Реда и то на међународном нивоу. Крст
за Заслуге се не додељује за рад у Великом Приорату или на локалном нивоу.
б) Крст за Заслуге је позлаћени крст cloué, пречника 1,5 инча, који на
сваком краку има по један ексер као симбол Христовог страдања, док му је у
центру Крст Реда у тамно црвеном емајлу, окружен кругом од белог емајла на
којем позлаћеним словима пише ”РRO MERITIS“.* Ова минијатура је пречника 3/4 инча. Знамење у пуној величини, као и минијатура, носе се на левој
страни груди и закачени су на црну траку са две црвене пруге, од којих се
* - Za zasluge (prim.prev)
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свака налази близу ивице траке. За женске носиоце овог знамења, одличје је
закачено за машну.
в) Унутар Реда, носилац Крста за Заслуге може након имена да стави
ОSMTH.
г) Сва знамења носиоца Крста за Заслуге у OSMTH остаће у власништву
Великог Магистеријума, а након смрти носиоца имају се вратити Великом
Оружару од стране извршилаца тестамента.
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Додатак 5
ПРИРУНК
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
Усвојен од стране Великог Магистралног Већа у Бидингену,
Немачка, 7. новембра 2003. године134

УВОД
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH) је удружење
регистровано по швајцарском закону.
Његови чланови су конституентне организације које се зову Велики
Приорати и које генерално представљају једну земљу.
Ред није тајна организација и од њених чланова се не захтева да Ред поставе изнад било којих законских, верских или морланих обавеза које иначе
имају.
Ред није ни верска организација, али је заснована на екуменским
хришћанским принципима.
Ред не представља ни историјски континуитет са Редом Храма основаним током Крсташких ратова, већ је једна међународна хришћанска и хуманитарна организација, основана 1804. године, и која је заснована на идеалима
витештва којих се придржавао оригинални Ред.
Овај приручник пружа преглед структуре и традиције OSMTH-а. Сачињен је као водич и његов садржај није обавезујући за Велике Приорате или
за појединачне чланове.

ЦИЉЕВИ РЕДА
ЦИЉЕВИ
Циљеви Реда су, како је то дефинисано у његовим Правилницима, следећи:
А) Пружање прилике за практиковање екуменског хришћанства
134

Архива OSMTH, документ бр. 20031117-1.
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Б) Подстицање и промоција хришћанског хуманитарног рада и доброчинства уопште, а поготово подршке људима на Блиском истоку.
В) Подстицање свега што доприноси развитку духовног и моралног јачања човечанства у складу са Првим великим принципом Реда, отеловљеним
у следећем слогану: ”Не нама, о Господе, не нама, већ имену Твоме славу
дај.”
а) Подстицање правила хришћанског витештва.
б) Истраживање и угледање на историјске идеале овог древног Реда.
в) Примање у чланство, формирање и управљање установама, већима,
удружењима, центрима или другим подређеним телима, како би се омогућио
рад Реда у свим географским областима.
г) Одржавање контаката и развијање сарадње са сродним Редовима и телима.
д) Оснивање и одржавање библиотека и музеја, као и сакупљање уметничких предмета и других објеката од историјског значаја за Ред.
ВИТЕШТВО ХРАМА
(из писма СВ. БЕРНАРДА, Liber ad milites Templi: De laude novae militiae, oko
1130. године)
”ХЈУУ, ВИТЕЗУ ХРИСТОВОМ И ГОСПОДАРУ ХРИСТОВЕ ВОЈСКЕ.
БЕРНАРД, САМО ПО ИМЕНУ, АБОТ ОД КЛЕРВОА, ЖЕЛИ МУ ДА СЕ
ЗА ДОБРОТУ БОРИ”.
О НАЧИНУ ЖИВОТА ВИТЕЗОВА ХРАМА
А сада као пример... ми ћемо укратко навести живот и врлине ових
Христових витезова.
Погледајмо како се понашају код куће, а како у биткама, како се појављују
у јавности и на који начин се Божији витез разликује од витезова овога света.
Пре свега, њему никако не недостаје дисциплине, нити презире послушност.
Као што и свети списи сведоче, непослушни синови ће нестати... тако,
они долазе и одлазе по наредби својих старешина.
Носе оно што им он да, ... Тако одбацују сваку сувишност у одевању и
храни и задовољавају се само ониме што је неопходно.
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Живе као браћа у веселости и трезвености, ... обитавају сједињени као
у једној породици... и пажљиво чувају јединство Духа повезано са спокојем.
Може се рећи да читаво то мноштво има једно срце и једну душу...
Никада не седе докони, нити лутају без циља. У ретким приликама када
нису на дужности, увек пажљиво настоје да зараде за хлеб поправљајући
своје изношене оклопе или поцепану одећу, или једноставно доводећи ствари у ред.
Што се свега осталог тиче, воде их њихове основне потребе и наредбе
њиховог господара.
Међу њима нема разлике, а поштовање се указује заслугама пре него племићком пореклу. Једни су другима такмаци у показивању међусобног поштовања, они носе терете једни другима, тако испуњавајући Христов закон.
Ниједна неодговарајућа реч, бесциљно дело, необуздан смех, чак ни најмањи шапат или мрмљање не остаје неисправљен чим се примети. Они се
одричу коцкања и играња шаха и гнушају се хајки... они презиру... таштину и
неразумне преваре.
Када се приближи битка, они се изнутра наоружају вером, а споља челиком пре него златом, будући да је њихов посао да утерају страх у кости
непријатеља, а не да подстакну његову похлепу...
Они свој ум усмеравају ка борби до победе, а не ка парадном приказивању. Они не мисле на славу и желе да буду опасни противници, више него
китњасти ратници.
У исто време, нису свадљиви, брзоплети или безразложно нагли, већ су
трезвено, смотрено и мудро постројени у редове, као што читамо о очевима.
Уистину је Израелићанин човек мира, чак и кад се спрема за битку.
...Тако на чудесан и јединствен начин они изгледају нежнији од јагањаца,
а опет жешћи и од лавова.
Не знам да ли би више одговарало назвати их калуђерима или војницима, осим ако би било боље препознати их као и једно и друго.
Заиста им не недостаје ни калуђерске кроткости, нити војничке силе.
Шта можемо рећи о томе, осим да је то дело Господње и да је оно величанствено у нашим очима. То су војници од Бога одабрани, које је Он регрутовао
са крајева земаљских: храбри синови Израиљеви одабрани да чувају добро
и верно гробницу која је постеља правог Соломона, сваки човек са мачем у
руци, сјајно обучен за рат.“
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ЧЛАНСТВО
ЧЛАНСТВО
Чланство у Реду је отворено за хришћане, како мушкарце тако и жене,
који подржавају циљеве Реда.
Критеријуми за чланство у Реду наглашавају квалитет чланова, не и
квантитет, при чему је карактер појединца важна ставка у разматрању.
Ред жели да уведе у чланство оне који се понашају на витешки начин и
који мисле у складу са екуменским начином размишљања.
И као што је наведено у Старом Правилу Храма (retrais 12), ако неко жели
да се придужи Реду, ”не прихватајте га одмах, јер тако рече мој господар,
свети Павле: Probate spiritus si ex Deo sunt.”
Што ће рећи: кушајте му душу да видите да ли од Бога долази.
Члан може да припада једном или више Великих Приората, али се броји
само у јеном Великом Приорату при њиховом одређивању из којег ће Великог Приората његов глас да иде при гласању на Великом Магистралном Већу.
СТЕПЕНИ, ИНСИГНИЈЕ И ПОСТНОМИНАЛИ
1. Витез/Дама (КТЈ/DTJ): црвени крст испод златне круне на црној
траци (Croix surmontée d’une couronne et cravate noire, ordonnance en
bronze dore).
2. Витез/Дама Командер (КСТЈ/ DСTJ): црвени крст испод златне круне испод које је штит на црној траци (Croix surmontée d’une couronne
d’une trophée et cravate noire, ordonnance en bronze dore).
3. Велики Официр и Велики Крст (GOTJ/GCTJ): црвени крст испод
златне круне испод које је штит на црној траци (Croix surmontée
d’une couronne d’une trophée avec cravate noire, ordonnance en bronze
dore).
Велики Официр такође носи и звезду или сунчеве зраке, тј. црвени крст
на сребрним зрацима (Plaque, bronze argente).
Grand Croix такође носи и траку и ешарпу (преко десног рамена), са које
висе крст и круна (Grand Cordon Noire, avec croix surmontée d’une couronne
ordonnance en bronze dore).
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НАЧИНИ ОБРАЋАЊА
Чланство у OSMTH-у не носи собом друштвене титуле и чланови Реда се
међусобно и унутар Реда идентификују без почасних титула. Тако се сви чланови, без обзира на ранг или службу унутар Реда, на ковертама ословљавају
само по имену.
У директном обраћању, било у писаној форми или лично, чланови Реда
се ословљавају са FR. или брате, и SR. или сестро.
Поздрав ”Витеже” је такође одговарајући.
Куртоазни крај преписке може да се заврши са ”Братски ваш”.
Уколико је онај који пише садашњи или бивши Приор, он може да дода и
Патријархов Крст на левој страни свог потписа.
Велики Приор може да користи исти Крст, али са једном додатом пречком.
Велики Магистрални Официри Реда могу да користе троструку пречку
преко Крста што представља симбол Магистеријума.
По обичају, ово право надживљава мандат појединца као ознака достојанства.

САСТАНЦИ
РЕДОСЛЕД КОНВЕНЦИЈЕ
I Молитва на отварању
II Званично примање (церемонија) и рукополагање (инвеститура)
		 А. заклетва
		 Б. рукополагање (церемонијално с мачем)
III Завршна молитва
Конвенција реда није тајна организација и његове церемоније се могу изводити у присуству гостију.
У традицији изворног Реда, сви састанци су се отварали и затварли молитвом.
И док послови Реда нису тајна, дискусије и дебате које претходе доношењу неке одлуке, не изводе се изван састанка Подружнице, тј. прилаже се само
одлука као целина, док се не спомиње да ли је било икаквог неслагања са њом
током састанка.
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Представљене су следеће препоручене процедуре.
I М
 ОЛИТВА НА ОТВАРАЊУ (псалм 115, стихови 1-11)
(Сви одговарају парне стихове)
1. Не нама, o Господе, не нама, већ славу дај имену Твојем, по милости
својој и по истини својој.
2. Зашто да говоре народи: гдје ли је Бог њихов?
3. Бог је наш на небесима, твори све што хоће.
4. Идоли су њихови сребро и злато, дјело руку човјечијих.
5. уста имају, а не говоре; очи имају, а не виде;
6. уши имају, а не чују; ноздрве имају, а не миришу;
7. Руке имају, а не хватају; ноге имају, а не ходе, и не пуштају гласа из
грла својега.
8. Таки су и они који их граде, и сви који се уздају у њих.
9. Доме Израиљев, уздај се у Господа; Он им је помоћ и штит.
10. Доме Аронов, уздај се у Господа; Он им је помоћ и штит.
11. Који се бојите Господа, уздајте се у Господа; Он им је помоћ и штит.
II З
 ванично примање (церемонија) и рукополагање
(инвеститура)
Увођење у витештво се током средњег века развило у сложену церемонију, прилично различиту од почетне када је само додиривање мачем по рамену било довољно.
Обично би церемонија почињала претходне вечери када би кандидата
обријали и одвели у посебну одају где му је припремљена купка са миришљавом водом, као и прекривач од богатог сукна.
Док би се купао, два стара витеза би му свечаним гласом причала о обавезама витештва. Касније би га одвели у капелу, где би стајао целе ноћи, где
би пазио на свој оклоп, изговарао молитве и медитирао. У зору би се поново
окупао, исповедио, присуствовао литургији и приложио свећу са новчићем
забијеним у бели лој. Са својим будућим штитоношом који би ишао испред
њега носећи његов мач и мамузе, дошао би до великог хола где би клекнуо на
једно колено и где би прошао кроз потупак додиривања рамена мачем.
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Најважнији део церемоније била је заклетва да ће помагати и штитити
удовице, сирочад, угњетене и сиромашне, да ће бранити цркву Господњу, те
да ће ширити и бранити хришћанску веру и да ће се борити против насиља и
суровости пагана и рата. У почетку, само су племићи произведени у витезове
могли да постану чланови Реда. Церемонија пријема у чланство развила се у
посебан ритуал, како је и описано у Правилима Темплара.

ПРИЈЕМ У РЕД
(Адаптирано из Правила Темплара, Retrais 657 – 686)
Кандидат подноси молбу за пријем у чланство Реда. По пријему молбе, и
након генералне сагласности да је кандидат достојан пријема, на Конвенцији
која се одржава поводом његовог увођења, Приор изјављује:
ПРИОР: ”Добра браћо у Господу, видите добро да се већина сагласила
да овога овде учинимо братом. Ако има неко од вас који о њему зна било
шта због чега га одмах не бисмо учинили братом, нека каже. Јер ће за њега
бити боље да то каже пре, него да после дође пред нас. ”
Потом кандидата одводе у одају близу просторије у којој се одржава конвенција и двојица или тројица старијих чланова Реда одлазе до њега како
би му објаснили поступак увођења у Ред, говорећи: ”Брате, желиш ли да
приступиш у Ред?”
Ако он одговори потврдно, они му онда објашњавају циљеве и сврху
постојања Реда. Потом га испитају да ли има штa што би га могло спречити
да постане члан Реда, на шта се, ако он одговори одречно, старији чланови
враћају на Конвенцију, говорећи:
”Господине, говорили смо са овим достојним човеком који стоји
испред и указали смо му на обавезе Реда колико је било у нашој моћи. Он
каже да жели да буде слуга Реда, а од свих ствари које би га могле спречити
да буде примљен он је слободан и нема их, ако је то по вољи Бога и вас и
браће.”
ПРИОР: ”Ако има неки од вас који зна још нешто, нека каже, јер је
боље да то уради сада, него после... Да ли желите да га примимо у име Господње?”
Онда старији одговарају: ”Прими га у име Господње.”
Тада се враћају до кандидата и поново га питају: ”Да ли си још увек
вољан?”
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Ако он каже ”да”, они му дају упутства о даљем поступку увођења. А
поступак је да кандидат уђе на конвенцију и да клекне пред Приором са склопљеним рукама и да каже:
”Господине, дођох пред Бога и пред вас и пред браћу и молим вас да ме
за љубав Господњу и Богородице, примите у ваше друштво и у милост овог
Реда, као човека који жели да буде слуга овог Реда заувек.”
ПРИОР: ”Добри брате, ти молиш за нешто, врло велику ствар, јер од
овог Реда ти видиш само спољну слику. Јер ово што видиш јесте како ми
овде имамо лепу одећу и добру храну и пиће, па ти се тако чини да ће и
теби бити добро. Али ти не знаш за строге заповести које леже испод овога: наша је мисија да бијемо битку за Христа где год постоји потреба или
позив, и да будемо слуге Христове и овога Реда у том циљу. Сада одлучи,
добри благородни брате, да ли можеш да поднесеш ове жртве.”
И ако кандидат каже: ”Да, поднећу их ако је то Богу угодно”, Приор ће
рећи: „Добри брате, не треба да тражиш друштво овога Реда ако желиш
да имаш велике поседе и богатства, нити да би имао удобност или част.
Треба да га тражиш из три разлога: прво, да оставиш иза себе грехе овога
света; друго, да служиш Господа нашег; и треће, да будеш сиромашан и
да се покајаваш у световном животу на овом свету, како би душу спасио;
такве треба да буду твоје мисли када овде молиш у пријем. Да ли желиш да
будеш у свим данима свог живота од данас па до краја, слуга овога Реда?”
И ако кандидат каже ”Да, ако је то Богу угодно, Господине”, Приор ће га
још једном послати у одају и рећи ће: ”Добра браћо, видите да овај достојни човек има велику жељу да постане члан нашег Реда и каже да жели да
буде у свим данима свог живота од данас па до краја, слуга овога Реда. А
ја рекох - пре да ако има међу вама који ко зна било шта о њему због чега
он не би одмах постао наш брат, нека каже сад о њему, јер када овај човек
постане наш брат, то нешто неће се поверовати. ”
Потом се кандидат још једном уводи на конвенцију.
ПРИОР: ”Да ли си добро размислио, добри брате, да ли желиш да будеш слуга овог Реда?”
И ако кандидат каже ”Да, Господине, ако је то Богу угодно.”
ПРИОР: ”Добра браћо, устаните и молите се Господу нашем и Блаженој Богородици, да овај човек добро служи. Добри брате, врли људи који
су данас говорили тражили су од тебе много, али све што си ти рекао њима
и нама, све је узалуд и све су празне речи, и нити ти сам нити ми овде
нећемо имати велику штету од било чега што си рекао. Али погледај свете
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рече Господа нашега, и на оно што те питамо рећи ћеш нам истину, јер ако
слажеш, начинићеш кривоклетство и бићеш избачен из Реда, од чега нека
те Бог сачува.
Сада, добри брате, сада добро почуј шта ћемо ти рећи.
Да ли обећаваш Господу нашем и Блаженој Богородици да ћеш у свим
данима свог живота од данас па до краја, бити слуга овога Реда?
Да ли такође обећаваш Господу нашем и Блаженој Богородици у свим
данима свог живота од данас па до краја помагати да се освоји снагом
и силом коју ти је Бог дао, Свето Краљевство Христово и оно које држе
хришћани да ћеш помагати и чувати у границама твојих моћи?
Да ли такође обећаваш Господу нашем и Блаженој Богородици да никада нећеш напустити Ред у снази или слабости, нити у злу ни у добру?
Ако је твој одговор да, закуни се или потврди Заклетву Реда.”
А. Заклетва:
”Придржаваћу се витешке традиције и хришћанских идеала Ordo
Supremus Militaris Templi Hierosolymitani и Великог Приората; даћу све од
себе да се чује глас потлачених, даћу снагу слабима и напаћенима, и бићу дарежљив према сиротињи; само ћу истинито сведочити мојој браћи и сестрама у Христу и служићу њима и овом Реду, тако ми Бог помогао.”
Након овог, додирујући кандидата мачем, Приор изговара:
Б. Ритуал произвођења витеза (Адаптирано из Правила Темплара,
Retrais 677)
„Ми, у име Бога и Блажене Богородице, и у име Мога Господара Светог
Петра Римског, и у име Оца и Сина и Светога Духа, и све браће и сестара
Храма, уводимо те у милости овога Реда, као што је одувек чињено и као
што ће увек бити чињено све до краја, и тебе и све оне које ти желиш
да уведеш од своје лозе. И ти исто примаш нас у све милости које си до
сада учинио и које ћеш учинити. А ми ти обећавамо само хлеб и воду и
сиротињску одежду ове Куће.
Стога, као Приор Приората _____________, Реда ORDO SUPREMUS
MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI, по достојанству овлашћења
које ми је дато, по имену и у име Великог Магистеријума, прихватам тебе
за брата/сестру Храма, у име Оца, и Сина и Духа Светога”.
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III З
 АВРШНА МОЛИТВА (псалам 133) (Сви одговарају парне
стихове)
1. Како је лијепо и красно кад сва браћа живе заједно!
2. Као добро уље које на глави, које се стаче на браду, чак до браде Аронове, које се стаче на скут хаљине његове;
3. Као роса на Ермону, и попут росе која слази на горе Сионске. Јер је
ондје утврдио ГОСПОД благослов, чак и живот довијека.

ОБИЧАЈИ И ТРАДИЦИЈА
КРСТ РЕДА
Крст Реда је црвени Croix Pattée који је Реду дао папа Евгеније III 1146.
године.
ПЛАШТ
Плашт треба да носе сви чланови на конвенцији. Плашт је бео са великим црвеним крстом Реда пришивен на левој страни. Сви плаштови треба
да буду начињени тако да буду једнаки, будући на њима не треба буде било
каквих знакова разликовања у рангу.
ЗАСТАВЕ РЕДА
Заставе Реда су Барјак и Beaucéant или Ратни Барјак. Барјак је бела застава оивичена златном бојом са Croix Pattée у средини, док Beaucéant има
горњи део црн, а доњи бео, или наизменично црна и бела поља, од којих обе
варијанте имају Croix Pattée у средини.
НОШЕЊЕ ИНСИГНИЈА
А. НА ДУНСТИ У РЕДУ
1. Неформално – Розета (значка), откривена инсигнија, носи се на реверу сакоа када се стави и кравата или машна. Са тамним сакоом, може
се носити и марамица у горњем џепу.
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2. Формална вечерња гардероба:
Смокинг, вечерњи сако и црна машна. Инсигније за око врата носе се
испод оковратника са медаљом која се види тик испод лептир-машне. Минијатурна значка на шнали такође може да се носи. Велики Официр може
да носи и плочицу, али само једну. Носиоци Великог Крста не носе ешарпе и
појас. Носи се само инсигнија са црном траком око врата. Розета се никада не
носи са вратном врпцом или ако се носе минијатурне значке.
3. Пуна вечерња гардероба - бела машна и фрак
Вратне инсигније се носе или испод или преко машне, са медаљом која се
види тик испод лептир-машне. Минијатурна значка на шнали би требало да
се носи. Не би требало да се носе више од четири плочице. Носилац Великог
Крста ће носити ешарпу преко прслука и испод смокинга. Ако се носи ешарпа са појасом, мора да се носи и плочица. Не би требало да се носе више од
две вратне инсигније на тракама. Значка се никада не носи са вратном врпцом нити је одговарајуће носити значку са пуном гардеробом.
Б. НА ДРУГИМ ДУНСТИМА
1. Неформално – исто као и горе.
2. Формално – смокинг, црна машна. Уколико на позивницама не пише
”одликовања”, треба носити само значку.
Када је потребно ставити и одликовања, већина чланова неће носити
вратну врпцу Реда, већ минијатурну значку, у ком случају се не носи розета.
Велики Официр може да носи зракасту звезду, под условом да се носи и
минијатурна значка. Ово може да носи и носилац Великог Крста, али он не
носи ешарпу са појасом.
3. Пуна вечерња гардероба – бела машна и фрак. Генерално се сматра
неодговарајућим да се носи розета уз пуну одежду. Стога, ако на позивницама не пише ”одликовања” или нешто слично, немојте да носите ниједно. Одговарајуће су и велике и мале инсигније, али се минијатурне чешће носе.
Већина чланова неће носити вратну врпцу Реда, како би сачували места
за ношење врпце онога чији догађај посећују.
Велики Официр и носилац Великог Крста могу да носе зракасту звезду, а
носилац Великог Крста може да носи и ешарпу са појасом.
Ако се носи ешарпа са појасом, мора да се стави и плочица. У овом случају се носе и минијатурне значке.
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4. Минијатурне значке не би никада требало да се носе са регуларним
одликовањима у правој величини, осим ако се та одликовања носе око
врата.
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Додатак 6
ОРГАНИЗАЦИЈА ВИТЕЗОВА ТЕМПЛАРА
СРБИЈЕ

Организација Витезова Темплара Србије формирана је са превасходним
циљем баштињења вековне културе витештва у свакодневним односима
медју јудима, која има дубоке корене и у традицији на територији Србије.
Витезови Темплари Србије део су Темпларског Реда, медународне Темпларске
организације - Ордо Супремус Милитарис Темпли Хиеросолyмитани
(ОСМТХ). Одлуком Великог Магистралног Већа, највишег тела Реда,
организација Витезова Темплара Србије, призната је као равноправни члан
под заштитом Реда.
Врховни Ред Витезова Јерусалимског Храма (ОСМТХ) формиран је
1805. године у Француској на коренима древних Темплара. Предање каже да
су се, после одлуке Папе Климента В и француског краља Филипа Лепог да
укину Ред, 1312. године Темпларска знања и унутрашња правила преносила
усменим путем да би била поверена Наполеоновом лекару, доктору Фабре
Палапрату. Доктор је уз помоћ и подршку Наполеона обновио Ред Витезова
Темплара.
Данас је Ред хришћанска екуменска организација, отворена и
мушкарцима и женама, који прихватају његове циљеве, али и који својим
животом, понашњем и претходним деловањем заслужују да постану његови
чланови. Кандидат за члана Реда најпре мора да буде прихваóен за постуланта
(искушеника) и у том статусу, сходно Правилима, мора да проведе до
годину дана. После периода у статусу постуланта, кандидат на церемонији
инвеституре, после молитве у цркви, бива унапређен у Витеза, односно
Даму Храма. Одлуком старешинства а на основу својих заслуга, Витезови и
Даме могу бити унапређени у Витезове/Даме Официре (Командере) Храма
и у Витезове/Даме Велике Официре Храма. Изузетно у Реду се додељује и
највише звање Витеза/Даме Великог Крста Храма.
Ред Витезова Темплара састоји се од националних организација
које се називају Велики Приорати и њихових мањих делова, Приората и
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Заповедништава.Принцип у организацији Реда јесте једна земија, један
Велики Приорат. Нико, ни један појединац не може постати признати члан
Реда, ако није члан националне организације Темплара. Статус националне
организације зависи од неколико услова које процењује највише тело Реда,
Велико Магистрално Веће. Мање организације, које још увек немају статус
аутономних Великих Приората, везане су за ЛаРошел, посебно тело које
окупља мање групе или за најближи Велики Приорат.
Одлуком Великог Командера и Великог Магистралног Већа, Витезови
Темплари Србије су проглашени Великим Приоратом (ГП СЕРБИА) у Марту
2003. године, и потпуно су аутономни у свом деловању и делегирању својих
чланова за сва тела Реда, укључујући и сталне Комитете и учествују на свим
састанцима Великог Већа. Данас Велики Приорат Србија броји близу 200
чланова укључујући и Приорат Бугарске и Командерије у Црној Гори, на
Кипру и у Републици Српској.
Наслеђе древних Темплара обавезује данашње Витезове и Даме да
се придржавају једноставног постулата у свом животу - “да служе!” ... да
витешки служе циљевима хришћанства пре свега бринући за добробит
својих ближњих, браће и сестара. Циљеви Реда не захтевају од Витезова и
Дама било шта, што би било у супротности са обавезама које сваки поштен
човек и лојалан грађанин имају, а Темпларски Ред тражи и више - искрену
посвећеност Реду.
Управо захваљујући посвећености Ред је у средњем веку и стекао славу.
Девет витезова окупљених у Јерусалиму, под вођством Иг де Пејена 1118.
године одлучило је да штити ходочаснике на њиховом путу по Светој Земији.
Тадашњи јерусалимски краљ Балдвин ИИ дао им је за седиште део земље
поред некадашњег Соломоновог Храма. У почетку познати као Сиромашни
Витезови Исуса Христа и Соломоновог Храма, временом су постали познати
као Витезови Храмовници, или на латинском Темплари.
Посвећеност витезова служби, довела је до тога да 1130. године Свети
Бернард, напише “Де Лауде Новае Милитиае”, констатујући одушевљено да су
они нова врста витезова, непозната у историји профаног света - комбинација
витеза и монаха. Таква посвећеност довела је до напретка Реда, повећања
броја његових чланова и пораста његовог значаја и моћи. Темпларски Ред
развио се у снажну организацију, одану једино хришћанству и изворним
принципима вере, чија је снага почетком четрнаестог века почела да брине
тадашњег Папу Климента и Француског Краља Филипа Лепог. Под, сада се
то поуздано зна, лажним оптужбама Ред је 1312. године забрањен, његови
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чланови протеривани и прогањани, а Велики Мајстор Жак де Моле, спаљен
на ломачи. Огромна имовина Реда, дата је другој витешкој организацији и то
Витезовима Светог Јована, такозваним Јоханитерима или Хоспиталцима, који
су настали са основним циљем неговања и помоћи болесним ходочасницима
у Светој Земљи, а које данас сви познају као Ма1тежане односно Малтешке
Витезове.
Док је Ред Малтешких Витезова наставио кроз историју до данас да
постоји , Темплари су своје наслеђе усмено преносили до Фабре Палапрата.
То је узроковало и неке битне одреднице данашњих Темплара. Ред не захтева
да неко буде аристократске крви да би био примљен за Витеза или Даму.
Иако меду Витезовима и Дамама има и чланова краљевских породица и
аристократа, првенствено се захтева да неко својим понашањем и деловањем
заслужи да припада аристократији духа, интелекта и вере. Такође, Ред није
везан за Римокатоличку Цркву. И поред тога што данас обновљени Ред нема
са Светом Столицом проблема , ипак була Папе Климента В из 1312. године
којом су Темплари забрањени, никада званично није укинута. То наравно
не спречава католике у појединим земљама да у својим националним
организацијама постану Темплари.
Једна од најбољих историја Реда које су данас доступне јесте “Ново витештво
- историја Реда Темплара”, коју је 1994. године објавио Малколм Барбер. Он
каже : “... Суверени Ред Јерусалимског храма је патриотска организација,
посвећена добробити својих земаља. Наш Ред је посвећен очувању слободе,
која је есенцијална за очување слободе свести и вероисповести и за ефикасно
доброчинство. Главна мисија модерних Темплара јесте милосрђе. Ред испуњава
ту мисију кроз дела која помажу људима да помогну себи, дајући им наду.”
Врлине вере, наде, љубави и милосрђа идеје су водиље Реда, чији чланови
же1е да служе баш као што су то чинили и древни Темплари. Мото Реда јесте
цитат из Библије који гласи:
“Не нама, о Господе, не нама, већ славу дај имену Твојем”
У времену материјализма и секуларистичког хуманизма, Ред тежи
окупљајући појединце високих етичких принципа, да покаже да је идеал
духовности од пресудне важности за очување традиције, за патриотизам и
за испуњавање грађанских дужности . Такви појединци морају показати да
су способни и спремни да живе у складу са Темпларским наслеђем и традицијом .
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Додатак 7

РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ ПОЈМОВА
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ЦИП
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