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Zakon krzyżacki 

 

Założyciel mieszczanie z Bremy i Lubeki 
Data założenia 1190 
Data zatwierdzenia 1198 
Liczba członków 63 ojców, 11 braci (z klerykami), 4 nowicjuszy, 9 

oblatów, 154 siostry; 744 familiarów 

Dewiza: Pomagać i leczyć 

Herb wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego 
 

Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon 
krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo 
Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – 
zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII 
wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych 
Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon 
podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy. 

Wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego 

Wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego – zwierzchnicy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w 

Jerozolimie. 

Bractwo szpitalne (1190-1198) 

W tym czasie nie było tytułu wielkiego mistrza, zwierzchnikami zgromadzenia byli przełożeni bractwa szpitalnego używający 

tytułu: meister, prior lub praeceptor. 

Akka (1190-1209) 

 1190 – Sibrand 

 1192-1193 – Gerhard 

 1193-1194 – Heinrich I 

 1195 – Ulrich 

 1196 – Heinrich II 

Zakon rycerski (1198-1929) 

Akka (1190-1229) 

 1198-1200 – Heinrich I Walpot von Bassenheim 

 1200-1208 – Otto von Kerpen 

 1208-1209 – Heinrich II von Tunna (Bart) 

Montfort (1229-1271) 

 1209-1239 – Hermann von Salza 

 1239-1240 – Konrad von Thüringen 

 1240-1244 – Gerhard von Malberg 

 1244-1249 – Heinrich III von Hohenlohe 

 1250-1252 – Günter von Wüllersleben 

 1252-1256 – Poppo von Osterna  

o 1253-1256 (?) - Wilhelm von Urenbach 

 1256-1273 – Anno von Sangershausen 

Akka (1271-1291) 

 1273-1282 – Hartmann von Heldrungen 

 1283-1290 – Burkhard von Schwanden 

 1291-1296 – Konrad II von Feuchtwangen 

Wenecja (1291-1309) 

 1297-1302 – Gottfried von Hohenlohe 

 1302-1310 – Siegfried von Feuchtwangen 

Malbork (1309-1457) 

 1311-1324 – Karl Bessart von Trier 

 1324-1330 – Werner von Orseln 

 1331-1335 – Luther von Braunschweig 

 1335-1341 – Dietrich von Altenburg 

 1342-1345 – Ludolf König von Wattzau 

 1345-1351 – Heinrich IV Dusemer von Arfberg 

 1351-1382 – Winrich von Kniprode 

 1382-1390 – Konrad III Zöllner von Rotenstein 

 1391-1393 – Konrad IV von Wallenrode 

 1393-1407 – Konrad V von Jungingen 

 1407-1410 – Ulrich von Jungingen 

 1410-1413 – Heinrich V von Plauen 

 1414-1422 – Michael Küchmeister von Sternberg 

 1422-1441 – Paul Bellitzer von Russdorff 

 1441-1449 – Konrad VI von Erlichshausen 

 1450-1467 – Ludwig von Erlichshausen 

Królewiec (1457-1525) 

 1467-1470 – Henryk VI Reuss von Plauen 

 1470-1477 – Henryk VII Reffle von Richtenberg 

 1477-1489 – Martin Truchsess von Wetzhausen 

 1489-1497 – Jan von Tieffen 

 1498-1510 – Fryderyk Wettyn 

 1510-1525 – Albrecht Hohenzollern-Ansbach 
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Struktura zakonu w dobie jego rozkwitu w Prusach 

Społeczność zakonna składała się z braci-rycerzy, braci-kapłanów i braci-służebnych. Rycerze sprawowali władzę i 
tworzyli kastę wyższą, kapłani spełniali swe posługi w poszczególnych konwentach zakonu, zaś służebnikami byli z 
reguły podoficerowie składający albo śluby wieczyste, albo okresowe, na czas służby. Obok tych trzech grup braci 
istnieli również półbracia, czyli wszyscy słudzy i dobrodzieje zakonu. 

Wielki mistrz – tytuł nadawany przełożonemu w większości zakonów 

rycerskich. Wielki mistrz posiadał szerokie kompetencje w sprawach 

dotyczących zakonu lub bractwa jako całości. Stanowisko wielkiego mistrza 
było obsadzane w drodze wyboru spośród członków danej organizacji. 

W przypadku zakonów posiadających ogromne obszary ziemskie wielki 

mistrz stawał się udzielnym władcą tych terenów i, choć zazwyczaj podlegał 
zwierzchnictwu papieża, w hierarchii społecznej był stawiany na równi ze 

świeckimi władcami. Wielki mistrz podlegał kontroli tzw. kapituły 

generalnej, której kompetencje były różne - od doradczych po 
ustawodawcze (w ramach reguły zakonnej zatwierdzanej przez papiestwo. 

Niektóre zakony stawiały pewne wymagania osobom ubiegającym się na 

stanowisko wielkiego mistrza, np. w przypadku joannitów kandydat musiał 

być urodzony legalnie ze szlachetnych rodziców. 

Wielki marszałek zakonu krzyżackiego, niem. der Ordensmarschal lub 

Oberstmarschall – zastępca wielkiego mistrza w dowodzeniu wojskami, a 
na wypadek nieobecności wielkiego mistrza – wódz sił zbrojnych zakonu. W 

obecności wielkiego mistrza dowodził taborami. Podczas pokoju dbał o 

wyszkolenie wojskowe wojsk krzyżackich, w wyprawie wojennej pilnował 
porządku marszów, obozowania, wysyłał straże. Bez pozwolenia jednak 

obecnego wielkiego mistrza nie miał prawa zaczynać bitwy. W Prusach był 

jednocześnie komturem królewieckim i na nim spoczywał obowiązek obrony 
zakonu od strony Litwy. 

Komtur, inaczej komandor – zwierzchnik domu zakonnego w niektórych 

zakonach rycerskich (np. krzyżacy, joannici, templariusze). Później w 

państwach tych zakonów — zarządca okręgu, prowincji (komturii), złożonej 
z 1 lub kilku zamków i przyległego terytorium. W Zakonie krzyżackim 

podlegali mu Prokuratorzy. 

W krajach języka niemieckiego komtur jest także oznaczeniem II i III klasy 
orderowej. 

Prokurator krzyżacki – funkcja w zakonie krzyżackim związana z 

sądownictwem i administracją wydzielonego okręgu (prokuratorii) oraz 
dowództwem wojskowym. Prokurator, jako dowódca wojskowy, miał do 

dyspozycji rycerzy i braci zakonnych oraz zwasalizowanych Prusów, a 

później przybyłych osadników: Litwinów, Niemców i Polaków. 

Prokuratorzy w większości podlegali komturom, chociaż nie zawsze tak 

było (wyjątek stanowili prokuratorzy kętrzyńscy). 

Siedzibami prokuratorów były zamki, np. w Węgorzewie, Szczytnie, Nidzicy, 
Ełku, Pasłęku, Nowem, Nowym Jasińcu, Szestnie, Morągu, Kętrzynie, 

Działdowie, Barcianach, Skarszewach, Przezmarku, Osieku, Bytowie, 

Giżycku, Pniu. 

Na czele zakonu stał wielki mistrz, który był wybierany przez kapitułę generalną dożywotnio. Jego władza była niemal 
absolutna, aczkolwiek w kluczowych kwestiach politycznych (rozpoczynanie wojny, podpisywanie układów itd.) 
musiał on uzyskiwać zgodę kapituły. Członkowie kapituły rekrutowali się z ogółu rycerzy, nie byli jednak 
demokratycznie wybierani, lecz powoływała ich do swojego składu sama kapituła, w miarę powstawania w niej 
wakatu, zwykle na skutek śmierci jednego z jej członków. Kapituła wybierała najważniejszych dygnitarzy, którzy 
pełnili funkcję rządu zakonu: 

 wielki komtur – pełniący funkcję ministra gospodarki i spraw wewnętrznych, zastępca wielkiego mistrza; 
funkcję tę piastował komtur malborski; 

 wielki marszałek zakonu krzyżackiego – pełniący funkcję ministra wojny; funkcję tę piastował komtur 
królewiecki; 

 wielki szpitalnik – pełniący funkcję ministra dyplomacji (a teoretycznie zajmujący się działalnością 
charytatywną zakonu); funkcję tę piastował komtur elbląski; 

 wielki skarbnik – zajmujący się finansami zakonu; 
 wielki mincerz – odpowiedzialny za opiekę nad uzbrojeniem, końmi i stanem twierdz; 
 wielki szafarz – odpowiedzialny za handel; funkcję tę piastował komtur dzierzgoński; 

Oprócz tych urzędów, w poszczególnych prowincjach zakonu funkcjonowali komturzy krajowi, którzy mieli wokół 
siebie lokalne kapituły i lokalnych dygnitarzy. 

Podporządkowani byli im szeregowi rycerze zakonni. Rycerze ci wywodzili się wyłącznie ze szlacheckich rodzin 
niemieckich. Przy przyjmowaniu zwracano uwagę na ich pochodzenie, natomiast bez znaczenia było ich wcześniejsze 
życie. Na mocy przywileju papieża Honoriusza III przyjęcie w poczet zakonu chroniło przed odpowiedzialnością 
prawną za wcześniejsze czyny we wszystkich państwach chrześcijańskich. Nic więc dziwnego, że członkami zakonu 
zostawali często szlachetnie urodzeni bandyci. Rycerze byli zaopatrywani w zbroję, konia i pełen rynsztunek rycerski 
na koszt zakonu. Na zbrojach nosili białe płaszcze z czarnym wąskim krzyżem. Wszystkie wyższe funkcje zakonne 
mogli pełnić wyłącznie rycerze. Zależna od zakonu była większość ludności chłopskiej i mieszczańskiej. 

Na dole hierarchii stali, używani do najcięższych prac niewolnicy, którzy pochodzili z ludności podbitej lub zostali 
porwani w trakcie wojen. 
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Historia zakonu 

Początki 

Początki zakonu krzyżackiego to okres III krucjaty i oblężenia Akki w 1191 roku, w trakcie którego rycerze krzyżowi 
pochodzenia niemieckiego założyli przy szpitalu zorganizowanym przez mieszczan z Bremy i Lubeki nieformalne 
stowarzyszenie, które miało opiekować się rannymi i chorymi Niemcami. Spowodowane było to tym, że wcześniej 
powstałe zakony templariuszy i joannitów, mimo że powinny opiekować się wszystkimi krzyżowcami, w pierwszej 
kolejności troszczyły się o swoich krajan. Książę szwabski Fryderyk V przekazał owemu stowarzyszeniu niemiecki 
szpital przeniesiony z Jerozolimy do Akki, wymuszając jednocześnie na jego członkach złożenie ślubów czystości. 
Szpital miał oficjalną nazwę Szpitala Najświętszej Marii Panny przy Domu Niemieckim w Jerozolimie i od jego nazwy 
powstała też nazwa bractwa szpitalnego, gdy w 1191 papież Klemens III oficjalnie zatwierdził jego istnienie. Po 
zdobyciu Akki papież przyznał bractwu rozległe dobra wokół tego miasta i instytucja ta zaczęła szybko powiększać 
swoje szeregi. 

Cesarz rzymski Henryk VI Hohenstauf postanowił wykorzystać bractwo do swoich celów i nadał mu kolejne ziemie w 
południowych Włoszech w 1197 roku szpitale w Barletcie i Palermo. A także wyjednał u papieża Celestyna III 
przyznanie bractwu statusu pełnego zakonu rycerskiego, co nastąpiło ok. 1198 r. Poza przyznaniem nowego statusu 
papież zwolnił dodatkowo ziemie zakonne od dziesięciny. 

Wzór stanowiły dlań wcześniej istniejące zakony joannitów i templariuszy, gromadzące rycerzy z zachodniej i 
południowej Europy, mające ogromne bogactwa i znaczenie polityczne. Biały płaszcz przekreślony czarnym krzyżem 
stał się znamieniem wyróżniającym niemieckich rycerzy-mnichów. Po śmierci Henryka VI, w 1197) i niepowodzeniach 
krucjaty, zakon zaczął przeżywać kryzys. 

Ponowny rozpęd zakonowi nadał czwarty z kolei wielki mistrz zakonu Hermann von Salza (kierował zakonem 1209 – 
1239), który drogą cierpliwych działań dyplomatycznych wyjednywał u papieży i cesarzy kolejne przywileje i dobra na 
terenie Włoch, Niemiec i Palestyny, dzięki czemu zakon stał się prawdziwą potęgą ekonomiczną i polityczną, znacznie 
wyprzedzając joannitów i templariuszy. Dzięki nadaniom cesarza Fryderyka II zakon posiadał liczne dobra na Sycylii, 
posiadłości w Brindisi, Bari, Barletcie, Palermo. W 1212 r. król Armenii podarował zakonowi twierdzę Amudain. W 
1219 r. w trakcie V wyprawy krzyżowej zakonnicy mieli znaczący udział w oblężeniu Damietty. Sława ich czynów 
spowodowała wiele nadań w Europie. Konwenty zakonu powstały przy posiadłościach w Wenecji, Parmie, Padwie, 
Bolonii, Friuli. Duże donacje zakon otrzymał też w Hesji, Turyngii, Nadrenii i Frankonii. W 1228 r. zakon rozpoczął 
budowę zamku Montfort, a w 1229 otrzymał szpital w Jerozolimie. Oprócz licznych nadań w Akce, Antiochii, Sydonie, 
Trypolisie, Jaffie zakon otrzymał też baronię Sydon. Wielki mistrz zyskał też szczególną przychylność papieża 
Honoriusza III, który nadał krzyżakom 113 przywilejów. 

Dla Hermanna von Salza było to jednak za mało. Jego ambicją było stworzenie niezależnego państwa zakonnego. 
Zdawał sobie sprawę, że zdobycze na terenie Palestyny są nietrwałe i starał się znaleźć zakonowi nowe lokum. 
Najpierw był to południowo-wschodni Siedmiogród, gdzie król węgierski Andrzej II zaprosił zakon dla obrony swoich 
wschodnich rubieży przed koczowniczymi plemionami Kumanów. W 1212 roku król nadał im ziemię Borsa. Krzyżacy 
budowali tam zamki oraz sprowadzali niemieckich osadników. Jeden z nich nazwali Marienburg (dziś Feldioara w 
Rumunii). W 1224 r. Krzyżacy podjęli próbę uwolnienia się spod zależności lennej od króla Węgier i przekazania 
dzierżawionych dóbr – jako lenno – papiestwu. W 1225 r. zostali za to wygnani przez króla, którego poparł episkopat 
węgierski. 

Działalność na ziemi chełmińskiej, michałowskiej i w Prusach 

Na początku XIII wieku, w latach 1222-1223 książęta: Władysław Odonic (Wielkopolska), Konrad mazowiecki, 
Mściwój I (książę gdański), Leszek Biały (książę krakowski) i Henryk Brodaty (książę śląska) prowadzili akcję 
chrystianizacyjną na terenach Prus. Akcję misyjną prowadził opat zakonu cystersów w Łeknie i zakon rycerski braci 
dobrzyńskich, powołany w tym celu przez księcia Konrada mazowieckiego. Akcje nie przyniosły jednak 
spodziewanych efektów. Wielkie zaangażowanie w chrystianizację Prus książąt polskich - Konrada Mazowieckiego i 
Henryka Brodatego, inspirowane było przez papieża, który chciał założyć w Prusach państwo kościelne. Cel ten chciał 
osiągnąć z pomocą cystersów i księcia gdańskiego Świętopełka, popierając go w jego dążeniach uniezależnienia się 
od Polski. 
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Bracia dobrzyńscy, oficjalna nazwa Pruscy Rycerze Chrystusowi, zwani też Kawalerami Jezusa Chrystusa, Zakon Rycerzy 

Chrystusa z Dobrzynia a po łacinie Fratres Milites Christi (de Prussia, de Dobrzyn, de Mazovia) – zakon rycerski zorganizowany 
przez biskupa pruskiego Chrystiana pomiędzy 1216 a 1228 r. (zatwierdzony 1228; przełożony Mistrz Bruno; liczba członków 35 – 

ok. 1230) w celu ochrony Mazowsza i Kujaw przed najazdami pruskimi. W tym samym roku utworzenie zakonu zatwierdził papież 

Grzegorz IX a książę Konrad I mazowiecki nadał im w posiadanie część Ziemi dobrzyńskiej, razem z Dobrzyniem nad Wisłą. Był to 
jedyny zakon rycerski, który powstał i ukształtował się na ziemiach polskich. 

Działalność 

Początkowo do zakonu należało 15 braci-rycerzy z Dolnej Saksonii i 

Meklemburgii, na których czele stanął mistrz Bruno. Pojawili się oni w 

Dobrzyniu w roku 1228. Wobec braku sukcesów w walce z Prusami i z 
powodu małej liczby (w okresie największego rozwoju Zakon liczył 35 

braci-rycerzy i 165 ludzi zbrojnych), około roku 1235, większość braci 

przyłączyła się do zakonu krzyżackiego, na co zezwalał dokument papieski 
(jednakże Bracia Dobrzyńscy nie zostali oficjalnie przyłączeni do zakonu 

krzyżackiego). Dla porównania w bitwie pod Grunwaldem wzięło według 

Andrzeja Nadolskiego udział ok. 250 braci-rycerzy krzyżackich z państwa 

zakonnego w Prusach, a według nekrologu z komturii krzyżackiej w 
Maastricht 203 braci-rycerzy poległo, natomiast w bitwie pod Płowcami 

miało polec 73 braci-rycerzy (na ogólną liczbę poległych krzyżackich ok. 

2400 – 2500). 

W 1237 r. część braci dobrzyńskich, którzy nie wstąpili w szeregi 

Krzyżaków, otrzymali nadanie od Konrada mazowieckiego w postaci 

Drohiczyna, aby wzmocnić obsadę tego grodu, oraz ziemie od rzeki Nurzec 
do granicy z Rusinami. 

Tekst aktu nadania przez księcia Konrada Mazowieckiego zamku w 

Drohiczynie wraz z przyległymi terenami: 

Dań w Babinie anno grat MCCXXXVH, VIIIdus Mart 1237 

Konrad książę mazowiecki, za zgodą czterech swych synów nadaje i daruje mistrzowi Hermanowi i braciom jego z zakonu rycerzów Chrystusa, 

niegdyś Dobrzyńskim (quondam Dobrinensis ordinis) zamek Drohicin i cały okręg ziemi koło zamku leżący, począwszy od środka rzek Buga i 

Nurca, aż do granic Rutenów (Rusinów), nie naruszając w niczym praw zarówno kościoła mazowieckiego, jak i szlachty, jeżeliby cokolwiek do 

nich należało na wzmiankowanych rzekach. Zakon ziemie wymienioną trzymać będzie prawem wiecznym dziedzicznym, a jako służący 

Chrystusowi, bronić powinien lud chrześcijański od natarczywości pogan. Mistrz Herman ze swej strony, z braćmi zakonu zaręczył nam i 

naszym synom, a mianowicie księciu mazowieckiemu przestrzeganie prawa Patronatus; przyrzekł ziemię mazowiecką wraz z nami i ze 

wsparciem otrzymanym od własnych poddanych bronić przed wszystkimi napastnikami; atoli przeciw heretykom Prusakom i innym 

nieprzyjaciołom wiary chrześcijańskiej, sami bracia osobiście walczyć będą powinni. My nawzajem zobowiązaliśmy się bronić rzeczonej ziemi 

Drohicin od nieprzyjacielskich natarczywości. Prócz tego, rzeczeni bracia uroczyście zobowiązali się, nie lokować na ziemi Drohickiej nikogo z 

możnych (neminem potentium) ku naszej szkodzie i uciskowi, ani tej ziemi ustępować, sprzedawać, zamieniać, darować, lub jakkolwiek 

przelewać na kogoś, bez naszej zgody i rady.  

W Drohiczynie Dobrzyńcy przetrwali tylko kilka lat. Latopis halicko-

wołyński podaje, że książę wołyński Daniel Halicki pokonał ich pod 

Drohiczynem już w marcu 1238 roku. W 1241 r. zbudowany przez 
zakonników kościół zostaje spalony (wraz z całym miastem) przez oddziały 

Batu-chana . W 1250 roku papież Innocenty IV wydał bullę, w której 

potwierdził templariuszom darowizny „grodów nad rzeką Bugiem 
poczynione przez księcia łęczyckiego Konrada”. Drohiczyn został 

ostatecznie zdobyty przez Daniela Halickiego w 1251 r. 

Ostatni ślad istnienia Braci Dobrzyńskich na ziemiach polskich, pochodzi z 

1248 r. Jest nim odnaleziona w 1783 r. w Drohiczynie płyta nagrobna 

Henryka z Żygocina. 

Zakon przestał oficjalnie istnieć (według prawa kanonicznego) 100 lat po 

śmierci jego ostatniego członka, a więc w połowie XIV wieku. 

 

Rycerze w barwach Zakonu Braci dobrzyńskich 

 Za swój znak zakonny, przyjęli bracia czerwony wzniesiony miecz z taką 

nad nim gwiazdą, noszony na białych płaszczach pokrywających zbroję, 
gdzie gwiazda symbolizowała objawienie Jezusa poganom. Reguły zakonne 

Braci dobrzyńskich, wzorowane były na regule Kawalerów mieczowych 

oraz Templariuszy. 

 Z kroniki miasta Gdańska, spisywanej przez Rainholda Curicke'a, 
zatytułowanej Der Stadt Danzig: Historische Beschreibung, 

dowiadujemy się o udziale Zakonu Kurów, zwanego też Braćmi 

dobrzyńskimi , w Bitwie pod Świecinem, która miała miejsce 17 
września 1462, a więc ok. 100 lat od czasu oficjalnego uznania 

zakończenia istnienia zakonu na terenie Polski. 

 Z dokumentów znajdujących się w Państwowym Archiwum w 
Meklemburgii, dowiadujemy się o pierwotnym składzie osobowym 
przybyłych do Dobrzynia rycerzy zakonników. 
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Oto ich wykaz imienny: 

Mistrz Zakonu BRUNO (Brunon) 
1. ANDRZEJ (Andreas) 

2. WERNER (Wernher ) 

3. JAN (Johan Heinrich von der Lühe) 
4. ALBRANDT 

5. KONRAD De Stur (Conradus de Stur ) 

6. GOTFRYD 
7. FRYDERYK De LUBOWE (Fridrich von Lubow) 

8. REINARD (Reihard von der Lühe) 

9. OLRIK 

10. HENRYK De LU (Heinrich von der Lühe) 
11. RANEN (Raven) 

12. WEDEGHE (Wedeghe) 

13. HEIDENRIK (Heidenrich ) 
14. HERMAN (Hermann ) 

15. Egkehardus Hane (Eggehardus Gallus) 

16. Ulrich von der Lühe 
17. Gozwin 

18. ALEKSANDER (możliwe że kapelan zakonu) 

19. FLORENCJUSZ 

W 1226 r. książę mazowiecki Konrad zaprosił, za namową Jadwigi Śląskiej, zakon na swoje ziemie, przyznając mu w 
1228 r. w dzierżawę ziemię chełmińską oraz ziemię michałowską. Pomimo tego Konrad zachował całość swoich 
prerogatyw książęcych. Ziemia chełmińska i michałowska miała stanowić dla zakonu bazę do rozpoczęcia walk z 
plemionami Prusów, które zagrażały północnym rubieżom Mazowsza. Jednocześnie Zakon jako wykrystalizowana już 
organizacja rycerska niezależna od biskupa pruskiego Chrystiana stanowił dla tego ostatniego poważną konkurencję. 
Późniejsze porozumienia Chrystiana z Krzyżakami nie oznaczały poddania się tych ostatnich jego woli. Wręcz 
przeciwnie Zakon z pomocą zwłaszcza legata papieskiego Wilhelma z Modeny podważał stanowisko biskupa 
pruskiego, aż w końcu udało mu się przejąć kontrolę nad misją w Prusach, Chrystianowi pozostawiając tylko jedno z 
trzech biskupstw utworzonych na terenie Prus, które miał sobie wybrać (czego nie zdążył już zrobić, gdyż nagle zmarł 
– w 1245). 
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Christian z Oliwy (ur. 1180, zm. 4 grudnia 1245) – misjonarz, cysters, biskup Prus w okresie 1215 - 1245, założyciel zakonu rycerskiego braci dobrzyńskich. 

Jego podobizna widnieje na herbie miast Lubawy i Grudziądza. 

 

Biskup Christian uwieczniony w herbie miasta Grudziądza 

Mnich cysterski z opactwa w Oliwie ufundowanego w 1178. Od 1205 opat Cystersów w Łeknie ( Wielkopolska). Od 1210 opat w 

założonym przez siebie klasztorze cystersów Zantyr obok Białej Góry koło Malborka. W 1215 lub 1216 otrzymał z rąk papieża 
Innocentego III sakrę biskupią wraz z urzędem generalnego biskupa Prus. W latach 1233-1239 przebywał w niewoli u pruskich 

pogan – uwolniony w ramach wymiany za pięciu innych więźniów, uwolnionych następnie dzięki poręczeniu w wysokości 800 marek 

wypłaconemu przez papieża Grzegorza IX. 

W 1218 Chrystian otrzymał od Konrada mazowieckiego osadę Grudziądz. Decyzja ta została potwierdzona przez księcia na mocy 

dokumentu „łowickiego”, wydanego 5 sierpnia 1222, na mocy którego biskup uzyskał całą ziemię chełmińską. 

Ze strony kościelnej potwierdzenie napłynęło w 1223 od papieża 

Honoriusza III. W 1230, 1231 wszedł w porozumienie z Krzyżakami za 

obiecaną pomoc miał przekazać 1/3 opanowanych Prus, a 2/3 zatrzymać 
dla siebie oraz prawa zwierzchnictwa na całym terytorium. 

W 1233 Grudziądz stał się centralnym ośrodkiem misyjnym biskupa. W 

1233 Chrystian dostaje się na Sambii do niewoli pruskiej, uwolniony został 
dopiero w 1238, a w tym czasie zapadła decyzja o podziale Prus na 3 

diecezje i przydzielenie Prus Krzyżakom. W 1239 powrócił z niewoli. 

Pomimo protestów Chrystiana w 1243 legat papieski Wilhelm z Modeny 
podzielił biskupstwo pruskie na cztery diecezje należące do archidiecezji 

ryskiej: chełmińską, pomezańską, warmińską oraz sambijską. Christian z 

Oliwy, który miał objąć przewodnictwo nad jedną z diecezji, chełmińską, 
nie zgadzał się z decyzją zwierzchnika, i uważał się za biskupa całych Prus. 

Zmarł jednak przed rozwiązaniem konfliktu, w czasie powrotu z soboru 

powszechnego w Lyonie w 1245. 

Jadwiga Śląska 

Jadwiga Śląska, właściwie: Księżna Jadwiga z Andechs-Meran (ur. 

między 1178 a 1180, według innych źródeł w 1174 w Andechsie, zm. 15 
października 1243 w Trzebnicy) – święta Kościoła Katolickiego, fundatorka 

kościołów i klasztorów. Żona Henryka I Brodatego, księcia wrocławskiego, 

matka Henryka II Pobożnego. Córka Bertolda IV, księcia Meranii i 
Agnieszki von Rochlitz z rodu Wettynów, hrabiów Andechs. 

Urodziła się i wychowywała w zamku Andechs w Bawarii. Miała czterech 

braci i trzy siostry, w tym Agnieszkę (żonę Filipa II Augusta) i Gertrudę 
(żonę króla węgierskiego Andrzeja II i matkę św. Elżbiety Węgierskiej)[1]. 

Trzecia z jej sióstr była przełożoną klasztoru benedyktynek w Kitzingen 

koło Würzburga, gdzie Jadwiga została wysłana w młodym wieku i gdzie 
zdobyła wykształcenie[2]. 

W wieku lat 12 została wydana za mąż za śląskiego księcia Henryka I 

Brodatego. W 1233 Henryk został księciem wielkopolskim. Jadwiga 
urodziła siedmioro dzieci: Bolesława, Konrada, Henryka, Agnieszkę, Zofię, 

Gertrudę i Władysława. Oboje z Henrykiem I byli ludźmi bardzo 

religijnymi, prowadzili pobożne życie i dbali o rozwój Kościoła. Jadwiga 
była fundatorką kościołów i klasztorów, w tym klasztoru sióstr cysterek w 

Trzebnicy (1209). Prowadziła też działalność dobroczynną, starała się o 

pomoc chorym i ubogim – zorganizowała działalność wędrownego szpitala 
dla ubogich, otworzyła szpital dla trędowatych w Środzie Śląskiej, kolejną 

placówkę leczniczą założyła w Trzebnicy. Po 19 latach małżeństwa z 

Henrykiem Brodatym oboje złożyli śluby czystości. Po śmierci męża w 1238 

zamieszkała w trzebnickim klasztorze, prowadzonym przez jedną z jej córek. 

Wkrótce zaangażowała się w ożywienie życia religijnego Śląska, 
sprowadzając do tamtejszych kościołów duchownych z Niemiec. Wspierała 

też sprowadzanie niemieckich osadników na słabo zaludnione rejony 

Śląska, wspierając tym samym rozwój rolnictwa. 

Jadwiga zmarła 15 października 1243 roku w Trzebnicy w opinii świętości i 

została pochowana w kościele w Trzebnicy. 24 lata później, 26 marca 1267 

została kanonizowana, a cześć jej relikwii przeniesiono do opactwa w 

Andechsie. 

Od czasu kanonizacji Jadwigi, której 26 marca 1267 r. dokonał papież 

Klemens IV w kościele dominikanów w Viterbo, czczono ją jako patronkę 
Polski i Śląska. W 1680 r., na prośbę Jana III Sobieskiego papież 

Innocenty XI rozciągnął kult św. Jadwigi na cały Kościół. 

Według podań Jadwiga była osobą posiadającą cechę wielkiej skromności, 
a jednocześnie bardzo zaangażowaną w swoje działanie. Cechy te ilustruje 

legenda, według której Jadwiga, aby nie odróżniać się od reszty swego ludu 

oraz w imię pokory i skromności, chodziła boso. Irytowało to bardzo jej 
męża, wymógł więc na spowiedniku, aby ten nakazał jej noszenie butów. 

Duchowny podarował swej penitentce parę butów i poprosił, aby zawsze je 

nosiła. Księżna, będąc posłuszną swojemu spowiednikowi, podarowane 
buty nosiła ze sobą, ale przywieszone na sznurku. 

Kult świętej propagował przez cały okres panowania książę Ludwik I, za 

którego panowania wykonano tzw. "Kodeks lubiński" z ilustrowaną legendą 
o św. Jadwidze Śląskiej. Propagatorem kultu świętej na Górnym Śląsku był 

dominikanin Peregryn z Opola. 

Grób świętej Jadwigi odwiedzali monarchowie i ich żony: Władysław 
Łokietek, król węgierski Maciej Korwin (1469), żona późniejszego króla 

Stanisława Leszczyńskiego Katarzyna Opalińska (1703). 

W 1680, na prośbę Jana III Sobieskiego i jego żony papież Innocenty XI 
rozszerzył kult Jadwigi Śląskiej na cały Kościół Katolicki. Po tym 

wydarzeniu zaczęto czcić świętą na innych ziemiach polskich. 

W roku 1773 król Prus Fryderyk II Wielki ufundował katedrę berlińską pw. 
św. Jadwigi. Obecnie katedra jest siedzibą arcybiskupa Berlina. Poza 

Polską i Niemcami, kult świętej istnieje również w Austrii, Czechach oraz 

na Węgrzech. Uznawana jest za patronkę Polski i Śląska, a także małżeństw 
i chrześcijańskich rodzin. W XX wieku czczona jest jako patronka 

pojednania polsko-niemieckiego. 

 

W 1234 r. współpracę Konrada mazowieckiego z Krzyżakami zakłócił poważnie najazd zaproszonego przez nich do 
walki z Prusami margrabiego Miśni Henryka, który napadł na stolicę księstwa mazowieckiego Płock i spalił tamtejszą 
katedrę. Postawiło to w bardzo niekorzystnym położeniu Zakon, który po wcieleniu Braci Dobrzyńskich nieopatrznie 
przejął bez zgody Konrada przekazaną tym ostatnim ziemię dobrzyńską. Zaostrzyło to reakcję Konrada, który odebrał 
Zakonowi wszystkie nadane ziemie. Dlatego Krzyżacy postarali się u cesarza Fryderyka II, aby wydał im w 1235 roku 
tzw. „Złotą Bullę” (antydatowaną na 1226 r.), która potwierdzała nadanie Krzyżakom ziemi chełmińskiej oraz 
michałowskiej, jednak nie jako lenna Konrada mazowieckiego, ale jako suwerennych właścicieli dzielnicy. Złota Bulla 
dostarczyła argumentów legatowi papieskiemu, które pozwoliły na obronę Zakonu w sporze z Konradem 
mazowieckim. Dzięki temu udało się legatowi papieskiemu – Wilhelmowi z Modeny doprowadzić w dniu 19 
października 1235 r. do zawarcia ugody Konrada z władzami Zakonu. Zgodnie z jej treścią Konrad powtórnie 
przekazał Krzyżakom ziemię chełmińską, michałowską i okręg nieszawski, natomiast Zakon zwrócił Konradowi ziemię 
dobrzyńską. 

Oprócz napływu kolejnych braci, zakon uzyskał także wsparcie papieża – wyprawy przeciw Prusom zyskały rangę 
krucjat, w których brali udział także polscy książęta. W 1235 r. do Krzyżaków przyłączyli się bracia dobrzyńscy, a w 
1237 r. zakon kawalerów mieczowych zawarł z nimi sojusz polityczno-militarny, będący unią tych dwóch zakonów. 
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Sprowadzeni Krzyżacy wygrali rywalizację z cystersami o misję w Prusach, a książęta polscy razem z Krzyżakami w 
1242 r. zawarli układ o podziale Pomorza Gdańskiego i rozpoczęli wojnę zwaną piętnastoletnią, która jednak Polsce 
nie przyniosła odzyskania wpływów na Pomorzu. 

Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między 

Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między 
dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: 

województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki. 

Geneza i terytorium 

Nazwa krainy – Prusy została przejęta od nazwy ludu. Nazwa Prusowie 

(Bruzi) została pierwszy raz wymieniona przez tzw. Geografa Bawarskiego. 
W połowie IX wieku lud ten zasiedlał ziemie między Wisłą a Niemnem. 

Przybyli na ten obszar zapewne około VI-V w p.n.e. z obszaru środkowej 

Rusi z dorzeczy rzek Dniepr i Wołga. W XIII wieku ich terytorium 
zajmowało około 42 000 km2 przy 170 000 mieszkańców. Oprócz Prusów 

jako odrębny lud wymieniani są Jaćwingowie. 

Nazwy pruskich krain, pochodzące od nazw plemion je zamieszkujących (od 
zachodu): 

 Pomezania 

 Pogezania 

 Galindia 

 Sasinia 

 Warmia 

 Barcja 

 Sambia 

 Natangia 

 Nadrowia 

 Skalowia 

 Sudawia (Sudowia, Jaćwież) 

Jako lud Prusowie nigdy nie stworzyli organizacji państwowej i pozostając 

na etapie związków plemiennych byli łatwym przeciwnikiem dla sąsiadów. 

Prusowie jako poganie czcili siły natury: ciała niebieskie, jak Słońce czy 
Księżyc, zjawiska atmosferyczne, jak piorun czy grzmot, a także zwierzęta i 

rośliny. Miejscami kultu były święte gaje, miejsca składania ofiar bogom. 

Prusowie wierzyli też w demony i bóstwa, kultywowali kult przodków. Ze 
znanych dziś bóstw pruskich należy wymienić bóstwo żeńskie Kurko 

(Kurche), bogini stworzenia i urodzaju, oraz bóstwo męskie Perkuna 

(Perkunis), boga wojny, władcę burzy i grzmotów. Wierzyli w życie 
pozagrobowe. Utrzymywali, że dusze zmarłych snują się po ich rodzimych 

okolicach. 

Organizacja państwa 

Najwyższą władzą pruską był wiec. Na nim decydowano o sprawach 

obrony, wyprawach wojennych i ustalano podział prac. W okresach wojen, 

na wiecach, wybierano wodzów. 

Wojska zwoływane były przez gońców. Dużą rolę odgrywały grodziska, 

stanowiące miejsca schronień podczas wojen i rozruchów. Prawo oparte 

było na zasadach rodowych. Dziedziczenie odbywało się wyłącznie w linii 

męskiej. 

W życiu politycznym główną rolę stanowili możni - nobiles. Najwięcej było 

pospólstwa (wolni) - z takimi samymi prawami jak możni. Niewolników 
pozyskiwano w trakcie wojen. 

Życie codzienne 

Prusowie byli przede wszystkim rolnikami. Uprawiali rolę, zbierali grzyby, 
zioła, jagody, orzechy, hodowali konie, krowy, owce, świnie. Zakładali 

barcie. Gospodarstwa nad jeziorami posiadały wyłączność na połów ryb. 
Handlowali z Anglosasami, Germanami, Czechami, Arabami. 

 

Próby chrystianizacji 

Prusowie najeżdżani byli już w IX wieku – do 1210 Duńczycy najeżdżali 

Sambię, jednak bez trwałych efektów. W X wieku wyprawy prowadzili 

Rusini, jednak prawdopodobnie nie wyszły one poza Jaćwież. Gdy nie 
powiodła się misja chrystianizacyjna czeskiego biskupa Wojciecha w roku 

997, który został zabity przez Prusów zaraz na początku swej wyprawy, 

stając się pierwszym męczennikiem polskim oraz niemieckiego biskupa 
Brunona z Kwerfurtu w roku 1009, doszło do polskich wypraw Bolesława 

Chrobrego. Kolejne wyprawy polskie odbyły się w latach 1107/1108 i 

1110/1111, podjęte przez Bolesława Krzywoustego. Jednak podobnie jak 
poprzednie, nie pozostawiły trwałych zdobyczy. W roku 1141 do Prus 

wyruszył biskup ołomuniecki Henryk Zdik, zapewne nie bez porozumienia z 

polskimi książętami, jednak bez trwałych rezultatów. 

W 1147 odbyła się wyprawa na Prusy z udziałem Rusinów, zorganizowana 

przez Bolesława Kędzierzawego na fali zainteresowania drugą krucjatą 

lewantyńską. Wyprawa ta wywołała pruski odwet i najazd na ziemie polskie 
w roku 1149. Kolejne wyprawy w latach 1149-1157 zaowocowały 

podbiciem części ziem pruskich. Kolejna próba chrystianizacji nie powiodła 

się na skutek buntu Prusów, a w roku 1166 zginął w karnej wyprawie 
młodszy brat Bolesława, książę Henryk Sandomierski. 

Schyłek Prusów 

Dalsza misja ewangelizacyjna 

W XIII wieku nasiliła się akcja misyjna w Prusach, zapoczątkowana bullą 

papieża Innocentego III z dnia 26 października 1206 roku, w której polskie 

duchowieństwo zostało wezwane do poparcia działań misyjnych opata 
łeknieńskiego Godfryda. Z bulli tej wynika, że początek misji cystersów 

datować należy na początek XIII wieku. Około 1210 na czele misji stanął 

mnich z Oliwy, Chrystian, a cała misja chrystianizacji Prusów nabrała 
rangi krucjaty. W 1215/1216 Chrystian został biskupem pruskim, zyskał od 

papieża prawo rzucania klątwy na krzyżowców, którzy wkroczyliby na 
ziemie nawróconych Prusów. Dzięki takiemu wsparciu w latach 20. XIII 

wieku liczne wyprawy podjęli Leszek Biały, Henryk Brodaty i Świętopełk 

pomorski. Wyprawy te pociągnęły za sobą w odwecie najazdy pruskie – w 
roku 1222 najazd dotarł do Płocka, a w roku 1226 w wyniku najazdu 

zniszczony został klasztor w Oliwie. Skutki tych najazdów nie były jednak 

porównywalne z rozmiarami zniszczeń po późniejszych najazdach 
Krzyżaków na ziemie pruskie, ale posłużyły za pretekst do stosowania przez 

nich drastycznych metod. 

Ekspansja zakonu krzyżackiego 

Dla ochrony szlaku wiślanego przed Prusami zostały sprowadzone na 

pogranicze pruskie zakony rycerskie – do ziemi chełmińskiej Krzyżacy, 

kalatrawensi Świętopełka do Tymawy, w Dobrzyniu nad Wisłą bp Chrystian 
założył zakon braci dobrzyńskich. Zakony te miały m.in. przejąć zadania 

ochrony granic od pogranicznych rodów rycerskich. Ambicje polityczne 

Konrada mazowieckiego i zaangażowanie w Małopolsce skłoniły go do 
sprowadzenia Zakonu Krzyżackiego na pogranicze polsko-pruskie, przy 

czym nie docenił on roli Zakonu jako zaplecza dla żywiołu niemieckiego, 

zainteresowanego ekspansją w rejonie Bałtyku. 

Po nadaniu ziemi chełmińskiej Zakonowi Krzyżackiemu ściągnęło tam 

początkowo 2 rycerzy, którzy zajęli gródek Vogelsang. Dopiero w roku 

1230 przybył do Prus właściwy oddział 7 braci rycerzy pod dowództwem 
Hermana Balka. Oddział ten, dzięki wsparciu papiestwa, a także oddziałów 

polskich, śląskich, pomorskich i zachodnioeuropejskich, podbił Pomezanię i 

kolejne ziemie pruskie. W roku 1233 biskup Chrystian dostaje się do 
niewoli pruskiej na Sambii, a uwolniony zostaje dopiero w roku 1238, kiedy 

to biskupstwo pruskie dostaje się pod władzę papieża i Krzyżaków. W roku 

1233 Chełmno i Toruń otrzymują nowe prawo chełmińskie od Hermana von 
Salza i Hermana Balka, co stało się w przyszłości podstawą regulacji 

miejskich i administracyjnych w przyszłym państwie krzyżackim. 
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W roku 1235 Krzyżacy wchłonęli zakon braci dobrzyńskich, a w roku 1237 inflancki zakon kawalerów mieczowych. W 
roku 1236, pod nieobecność Chrystiana, legat papieski Wilhelm z Modeny otrzymuje polecenie podziału Prus na 3 

diecezje i mianowania 3 biskupów z zakonu dominikanów. Pomimo oporu uwolnionego Chrystiana w roku 1243 powstają 

4 diecezje, a w roku 1245 on sam umiera. 

Podbój Prus został przerwany kilkoma powstaniami pruskimi i za ostateczną datę podboju przyjmuje się rok 1283, który 

to krzyżacki kronikarz Piotr z Dusburga podaje jako początek walk na Litwie i Żmudzi. Pomimo dużej przewagi liczebnej 

Prusów i znajomości terenu, wyprawy zbrojne w XIII wieku górowały nad nimi lepszą organizacją i przewagą uzbrojenia. 
Słabe związki plemienne i niemożność zjednoczenia się sprawiała, że najeźdźcy prowadzili skuteczną walkę ze słabym 

wrogiem. Stosowana często przez Krzyżaków taktyka spalonej ziemi była dość drastyczna i różniła się od prowadzonych 

dotychczas walk, toczonych głównie dla zdobycia sławy i łupów. 

Herb rycerski "Prus", zwany też "Słubica", przyjęty przez możniejsze rodziny Prusów, które zasiliły szeregi rycerstwa 

mazowieckiego, tworząc jeden ród heraldyczny. 
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Dalsze losy Prusów  

Podbici Prusowie przejęli język i kulturę niemiecką, natomiast na 

wschodzie zasymilowali się z Litwinami, a na południu z Mazurami i z 
Polakami. 

W latach 1262 - 1270, gdy po śmierci Siemowita I (zm. prawdopodobnie 23 

czerwca 1262 r.) regentką Mazowsza była wdowa po nim księżna 
Perejesława halicka, nobile pruscy wraz z rodzinami, poddanymi i 

dobytkiem uciekali z ziem pruskich, opanowywanych przez Krzyżaków, na 

sąsiednie Mazowsze czyli Księstwo Mazowieckie. Tu zapewne przyjmowali 
chrzest, składali hołd władzy książęcej, otrzymywali do zagospodarowania 

działy ziemi z obowiązkiem służby wojskowej na ustalonych wcześniej 

warunkach, i zasilali szeregi rycerstwa mazowieckiego. Terenem nowego 
osadnictwa były między innymi dzisiejsze Słubice (obecnie w powiecie 

sochaczewskim). Prusowie otrzymali tu ogromne nadania. Inną nazwą 

herbu Prus jest "Słubica". Miejsca te były dość oddalone od granicy 
Mazowsza z państwem krzyżackim, co zapewniało niezbędne 

bezpieczeństwo przed zemstą Krzyżaków. Osadnicy owi, objęci wspólnym 

prawem (przywilejem książęcym), utworzyli ród heraldyczny Prusów. 
Prusowie uciekali również na inne tereny - Pomezanie i Pogezanie 

wyemigrowali na Kociewie i Kaszuby, Bartowie i Jaćwingowie przenieśli 

się na obszar dzisiejszej południowej Litwy i północnej Białorusi. Szacuje 
się, że w sumie nawet 15 tysięcy Prusów mogło opuścić swoją ojczyznę. 

Część z nich w następnych latach powróciła do Prus w związku z 

możliwością otrzymania nowych nadań. Pozostali osiedlili się na wcześniej 
wymienionych terenach. Nieliczni Prusowie zamieszkali również 

Wielkopolskę, Małopolskę i Lubelszczyznę. 

Prusowie (wraz z Jaćwięgami) zostali poddani przesiedleniom, głównie na 

tereny Warmii, Pomezanii oraz Sambii. Uważa się, że doprowadziło to do 

powstania tzw. pustki osadniczej na terenie Jaćwieży, Sasinii i Galindii, 
choć istnieją również głosy twierdzące, że tereny te nie mogły stać się 

zupełnie bezludnymi, czego dowodem ma być pruska proweniencja części 

toponimii na terenach objętych akcją wysiedleńczą. Niewykluczone 
również, że pruskie nazwy są w istocie nie tyle spadkiem po pierwotnych 

mieszkańcach, lecz efektem kolonizacji wewnętrznej. W okresie względnej 

stabilności Państwa Zakonnego Prusowie przeżywając swoistą 
demograficzną rekompensatę powojenną, uczestniczyli w ponownym 

zasiedlaniu opuszczonych ziem. 

Według szacunków opartych na źródłach historycznych walki z Krzyżakami 
przetrwało ok. 100 tysięcy Prusów. Na podstawie liczby wsi zakładanych na 

tzw. prawie pruskim naukowcy szacują, iż na początku XV wieku na terenie 

Prus mieszkało ok. 150 tysięcy Prusów, co stanowiło blisko 40% ludności 
na terytorium pruskim. Zamieszkiwali oni przede wszystkim Sambię (95-

100% ludności), Natangię (90%), na Warmii stanowili ok. 60% ludności, 

między 30 a 50% w Pomezanii, Pogezanii i Barcji. Pozostali żyli w 
rozproszeniu na innych terytoriach plemiennych. W następnych wiekach 

zasymilowali się oni z ludnością napływową z Polski, Niemiec, Litwy i 

innych. 

Pogańskie obyczaje Prusów przetrwały sporadycznie w Sambii do 

pierwszej połowy XVI w. Jeszcze w 1561 r. pastor Abel Will z Pobethen 

opublikował Mały katechizm Marcina Lutra w języku pruskim, jednak 
mowa ta ostatecznie wymarła na przełomie XVII i XVIII wieku. 

I etap podboju Prus 

Od 1230 do 1249 r. zakon, dzięki stale napływającemu wsparciu i posiłkom przysyłanym przez Fryderyka II, zdołał 
całkowicie zająć i spacyfikować dawne tereny Prusów aż do rzeki Pasłęki (Pomezania). System walki Krzyżaków 
polegał na stopniowym eliminowaniu rozproszonych gniazd oporu Prusów i umacnianiu dopiero co zdobytej władzy 
terrorem prowadzonym z systemu błyskawicznie budowanych fortyfikacji. 

Do końca wieku, po przetrwaniu i zdławieniu kilku powstań Prusów, Krzyżacy rozciągnęli kontrolę nad terytorium 
pruskim przy pomocy swojego zakonnego państwa. 
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Krucjaty pruskie – seria kampanii zorganizowanych w XIII wieku przez chrześcijańskich krzyżowców, początkowo 
prowadzonych przez zakon krzyżacki, w celu chrystianizacji pogańskich Prusów znad Bałtyku i Jaćwingów. Zaproszeni 
przez polskich książąt mazowieckich, po wcześniejszych nieudanych ekspedycjach przeciw Prusom, Krzyżacy podjęli 
w 1230 roku kampanie przeciwko Bałtom. 

Krucjaty północne 

Północne wyprawy krzyżowe lub bałtyckie wyprawy krzyżowe – krucjaty 

podejmowane przez katolickich królów Danii i Szwecji oraz niemieckie 

zakony rycerskie: zakon kawalerów mieczowych i zakon krzyżacki oraz ich 
sprzymierzeńców przeciwko pogańskim ludom północnej Europy, 

zamieszkałym wokół południowych i wschodnich brzegów Bałtyku 

(Finowie, Estończycy, Łotysze, Prusowie). Spowodowało to narzucenie, na 
setki lat, skandynawskiego i niemieckiego panowania na terenach 

Finlandii, Łotwy i Estonii oraz na terenie Prus. Także szwedzkie i 

niemieckie kampanie przeciwko prawosławnym Rusinom są czasami 
uważane za część krucjat północnych. Niektóre z tych wojen były nazwane 

krucjatami podczas średniowiecza, ale inne, wliczając w to większość 

krucjat szwedzkich, zostały po raz pierwszy nazwane krucjatami przez XIX-
wiecznych nacjonalistyczno-romantycznych historyków. 

Świat wschodniego Bałtyku został przekształcony przez militarne podboje: 

najpierw Liwończycy, Łotysze, Estończycy, potem Prusowie i Finowie ulegli 
podbojowi, chrystianizacji i okupacji militarnej przez grupy Niemców, 

Duńczyków i Szwedów 

 

Ziemie Królestwa Danii, Królestwa Szwecji, Królestwa Norwegii) oraz zakonu kawalerów mieczowych po krucjatach bałtyckich.  

Tło historyczne 

Oficjalnym początkiem krucjat północnych było wezwanie papieża 

Celestyna III z 1194 roku. Wcześniej chrześcijańskie królestwa 
Skandynawii oraz Świętego Cesarstwa Rzymskiego podjęły działania dla 

podporządkowania sobie sąsiadów. Podporządkowania pod względem 

ideologii, w czasie średniowiecza – chrześcijaństwu (chrześcijaństwo było 

doktryną nie tylko religijną, ale i polityczną, wprowadzaną przez władze 

nie tylko kościelne, ale i świeckie, czyli cesarzy, którzy byli deklarowanymi 

obrońcami wiary chrześcijańskiej). Ludy niechrześcijańskie, które stały się 
w różnych czasach obiektami tych kampanii, to między innymi: 
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 Słowianie połabscy, Serbołużyczanie i Obodryci zamieszkujący tereny 
pomiędzy Łabą i Odrą – tzw. krucjata połabska z 1147; 

 Finowie w 1154 roku (Varsinais-Suomi), Tavastia w 1249 roku i 
Karelia w 1293 roku krucjaty szwedzkie, chociaż chrystianizacja 

zaczęła się wcześniej); 

 Liwowie, Łatgalowie, Zelowie i Estończycy – przez Niemców i 

Duńczyków w latach 1193-1227; 

 Zemgalowie i Kurowie (Kurowie, także Kuronowie; Kurszowie (łot 
kurši, lit. kuršiai) – lud należący do Bałtów. Od niego pochodzą nazwy 

Kurlandii (południowo-zachodnia część Łotwy) i Zalewu Kurońskiego, 

na terenach których mieszkali w średniowieczu. Pomiędzy VII i XII 
wiekiem toczyli walki z wikingami. Głównym zajęciem Kurów było: 

rybołówstwo, handel, gospodarka rolna. W XIII wieku zostali podbici 

przez zakon kawalerów mieczowych. Asymilując się z innymi 
plemionami starołotewskimi odegrali znaczącą rolę w etnogenezie 

narodowości łotewskiej.) – w latach 1219-1290; 

 Prusowie – przez Krzyżaków; 

 Litwini i Żmudzini – nieudanie przez Niemców w latach 1236-1316. 

Konflikt zbrojny pomiędzy Bałtami i Słowianami, którzy zamieszkiwali 

wybrzeża Bałtyku, a Sasami i Duńczykami, ich sąsiadami z północy i 

południa, był powszechny przez kilka stuleci jeszcze przed krucjatami. 

Poprzednie wojny powodowane były głównie przez próby zniszczenia 

zamków i opanowania morskich dróg handlowych oraz osiągnięcia 
ekonomicznej dominacji w regionie, krucjaty w zasadzie kontynuowały ten 

wzorzec konfliktu, chociaż obecnie były prowadzone jako misje zbrojne w 

celu wprowadzenia religii chrześcijańskiej, a więc i cywilizacji tzw. 
chrześcijańsko-zachodniej. 

Kampania była prowadzona przez rycerstwo i wszystkich chętnych do walki 

za wiarę; rycerzy płatnych tzw. zaciężnych, pospólstwo, rycerzy zakonnych 
w późniejszym okresie. 

Krucjata połabska 

Kampanie rozpoczęły się w 1147 roku krucjatą przeciwko Słowianom 
Połabskim (lub „Wendom”), na terenach które obecnie stanowią północne 

i wschodnie Niemcy. Krucjata ta odbywała się równolegle do II krucjaty do 

Ziemi Świętej. 

Podbój Liwów, Łatgalów (Łatgalowie (łot. Latgaļi) – w średniowieczu 

plemię bałtyckie zamieszkujące krainę historyczną Łatgalię - od których 

wzięła swoją nazwę - znajdującą się na terenie dzisiejszej Łotwy. 
Łatgalowie odegrali istotną rolę w etnogenezie narodu łotewskiego, 

aczkolwiek nie ulegli całkowitej asymilacji i do dziś dnia zachowali pewną 

odrębność. Język łatgalski przetrwał do dziś dnia, posługuje się nim ok. 150 
tys. osób) i Estończyków 

Do XII wieku ludy zamieszkujące tereny obecnie znane jako Estonia, Łotwa 

i Litwa, czyli ludy bałtyckie (obecni Litwini, Łotysze) i fińskie (obecni 
Estończycy) tworzyły pogański klin pomiędzy rosnącymi w siłę państwami 

chrześcijańskimi – prawosławnymi na wschodzie i katolickimi na 

zachodzie. Różnice wierzeń były jednym z powodów, dla których do tej pory 
nie zostały one skutecznie nawrócone. W ciągu ponad 150 lat przed 

przybyciem do tego regionu niemieckich krzyżowców, Estonia była 13 razy 

atakowana przez władców Rosji oraz Danię i Szwecję. Ze swej strony, 
Estończycy podejmowali najazdy przeciwko Danii i Szwecji. Podejmowane 

były również pokojowe próby konwersji Estończyków, dokonywane przez 

chrześcijan, począwszy od misji wysłanej przez Adalberta, arcybiskupa 
Bremy w latach 1045-1072. Jednakże te pokojowe wysiłki nie odniosły 

istotnego sukcesu. 

Kampania przeciwko Liwom (1198-1212) 

Zainspirowany przez niemieckich kupców, którzy wówczas szli śladami 

starych tras kupieckich wikingów, mnich Augustyn Meinhard z Holsztynu 

wylądował w 1180 roku u ujścia rzeki Dźwiny w obecnej Łotwie, w 
miasteczku Ikskile (obecnie pod Rygą) uzyskał tytuł biskupa ikskilskiego, a 

następnie w 1186 roku został konsekrowany na pierwszego biskupa całej 

Liwonii. 

W 1193 roku papież Celestyn III proklamował krucjatę przeciwko poganom 

bałtyckim. Wyprawa krzyżowa prowadzona przez następcę Meinharda, 
Bertholda z Hanoweru, wylądowała w 1198 roku w Liwonii (obecnie część 

Łotwy, otaczająca Zatokę Ryską). Chociaż krzyżowcy wygrali swoją 

pierwszą bitwę, biskup Berthold został śmiertelnie ranny i krzyżowcy zostali 
odparci. 

W 1191 roku Albert von Buxhövden został wyznaczony przez biskupa 

Bremy do chrystianizacji krajów bałtyckich. Zanim Albert zmarł 30 lat 
później, podbój i formalna chrystianizacja obecnej Estonii i północnej 

Łotwy zostały zakończone. Albert rozpoczął swoje zadanie od objazdu 

Cesarstwa, propagując krucjatę przeciwko krajom bałtyckim, wspomagany 

przez bullę papieską, która deklarowała, że walka przeciwko poganom 
bałtyckim będzie miała to samo znaczenie jak krucjata do Ziemi Świętej. 

Chociaż Albert wylądował u ujścia Dźwiny w roku 1200 tylko z 23 statkami 

i 500 żołnierzami, wysiłki biskupa zapewniły stały napływ rekrutów. 
Pierwsi krzyżowcy zazwyczaj przybywali wiosną i wracali do swych domów 

jesienią. By zapewnić stałą obecność militarną, w 1202 roku utworzony 

został zakon kawalerów mieczowych. Założenie w 1201 roku przez biskupa 
Alberta rynku w Rydze zainteresowało kupców z Cesarstwa i zapewniło 

gospodarczy rozwój. Na prośbę Alberta, papież Innocenty III ofiarował 

kraje bałtyckie Marii Dziewicy, by spopularyzować rekrutację do jego 
armii, a nazwa „Ziemia Marii” przetrwała do czasów nowożytnych. 

W 1206 roku krzyżowcy opanowali twierdzę w Turaida na prawym brzegu 

rzeki Gauja, na starożytnym szlaku handlowym do północno-zachodniej 
Rusi. Aby uzyskać kontrolę nad lewym brzegiem Gauji, przed 1210 rokiem 

wybudowany został kamienny zamek w Sigulda. Do 1211 roku liwońska 

prowincja Metsepole (obecnie okręg Limbaži) oraz wymieszani Liwonianie-
Łatgalowie, zasiedlający powiat Idumea (obecnie Straupe), zostali 

nawróceni na wiarę rzymskokatolicką. Ostatnią bitwą przeciwko 

Liwończykom było oblężenie warownego wzgórza Satezele niedaleko 
Siguldy w 1212 roku. Liwończycy, którzy płacili trybut 

wschodniosłowiańskim władcom Połocka, z początku uważali Niemców za 

użytecznych sojuszników. Pierwszym znaczącym Liwończykiem, który został 
ochrzczony, był ich wódz Caupo z Turaidy. Kiedy niemiecki uchwyt 

zacieśnił się, Liwończycy podnieśli rebelię przeciwko krzyżowcom i 

ochrzczonemu wodzowi, ale powstańcy zostali pokonani. Caupo z Turaidy 
pozostał jedynym sojusznikiem krzyżowców aż do swej śmierci w bitwie w 

dniu św. Mateusza w 1217 roku. 

Niemieccy krzyżowcy zaciągnęli nowo ochrzczonych liwońskich 

wojowników do udziału w swych kampaniach przeciw Łatgalom i Zelom 

(1208-1209), Estończykom (1208-1227) i później przeciwko Zemgalom i 
Żmudzinom (1219-1290). 

Kampania przeciwko Łatgalom i Zelom (1208-1224) 

Po podporządkowaniu Liwonian krzyżowcy zwrócili swoją uwagę na 
władców Łatgalii na wschód od rzek Gauja i Daugawa. Chrystianizacja 

władców Talavy w 1208 roku była jedynym pokojowym podbojem 

bałtyckich plemion podczas krucjat północnych. Władca Talavy, Talibaldus 
z Tolowy, został najbardziej lojalny sprzymierzeńcem niemieckich 

krzyżowców przeciwko Estończykom i umarł jako męczennik i katolik w 

1215 roku. Wojna przeciwko Łatgalom i Zelom wzdłuż drogi wodnej 
Daugawy, rozpoczęły się w 1208 roku przez okupację księstwa Koknese i 

umocnionego wzgórza w Sēlpils. Kampania była kontynuowana w 1209 

roku przez atak na księstwo Jersika, oskarżonego przez krzyżowców, że są 
sprzymierzeńcami pogańskich Litwinów. Sēlpils było krótko siedzibą 

diecezji selońskiej (1218-1226) i wówczas zostało poddane władzy zakonu 

kawalerów mieczowych. Już w 1224 roku, w związku z podziałem krajów 
Talavy i Adzele pomiędzy biskupstwa Rygi i zakonu kawalerów 

mieczowych, kraje Łatgalii ostatecznie stały się własnością niemieckich 

krzyżowców. Terytorium byłego księstwa Jersika zostało podzielone 
pomiędzy biskupstwo Rygi i zakon kawalerów mieczowych w 1239 roku. 

Kampania przeciwko Estończykom (1208-1227) 

Do roku 1208 niemieccy rycerze stali się silni na tyle, by podjąć kampanię 
przeciwko Estończykom, którzy wówczas byli podzieleni na osiem większych 

i kilka mniejszych państewek, rządzonych przez starszyzny i tylko w 

ograniczonym stopniu współpracujących ze sobą. W latach 1207-1227 
wojska różnych krajów przetaczały się przez tereny Liwonii, północnej 

Łatgalii, z Liwończykami i Łatgalami jako tradycyjnymi sprzymierzeńcami 

krzyżowców, a Księstwem Połocka i Pskowa występującymi jako 
sprzymierzeńcy różnych stron w różnym czasie. Wzgórza obronne, będące 

głównymi centrami Estońskich krain, były oblegane i zdobywane wiele 

razy. Rozejm pomiędzy znużonymi wojną stronami został zawarty na trzy 
lata (1213-1215) i okazał się ogólnie bardziej korzystnym dla Niemców, 

którzy umocnili swoją polityczną pozycję, podczas gdy Estończycy nie byli 

w stanie rozwinąć swego luźnego aliansu w scentralizowane państwo. 
Wódz Liwończyków, Kaupo, został zabity w bitwie blisko Viljandi (Fellin) 

21 września 1217, ale bitwa była wielką klęską dla Estończyków, których 

wódz Lembitu także został zabity. Od 1211 jego imię zwróciło uwagę 
niemieckich kronikarzy jako znacznego dostojnika estońskiego, który stał 

się centralną postacią oporu Estończyków. 

Chrześcijańskie królestwa Danii i Szwecji także były spragnione podbojów 
na wschodnim wybrzeży Bałtyku. Podczas gdy Szwedzi dokonali tylko 

nieudanego, łupieżczego najazdu na zachodnią Estonię w 1220 roku, 

duńska flota prowadzona przez króla Danii Waldemara II Zwycięskiego 
wylądowała w 1219 roku w estońskim mieście Lindanisse (obecnie Tallinn). 

Po bitwie pod Lyndanisse Duńczycy założyli fortecę, która była oblegana 
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przez Estończyków w latach 1220 i 1223, ale utrzymała się. Ostatecznie 

cała północna Estonia znalazła się w duńskich rękach. 

Ostatnim estońskim regionem, który opierał się najeźdźcom było 

wyspiarskie księstwo Sarema, którego floty wojenne najeżdżały Danię i 

Szwecję podczas lat walki przeciw krzyżowcom. 20-tysięczna, silna armia 
prowadzona przez legata papieskiego, Wilhelma z Modeny przekroczyła 

zamarznięte morze, podczas gdy flota Saremy została uwięziona przez lód w 

styczniu 1227 roku. Po pobiciu Estończyków krzyżowcy ruszyli przeciw 
Kurończykom i Zemgalom, bałtyckim plemionom żyjącym na południe i 

zachód od Dźwiny. 

Wojny przeciw Kurończykom i Zemgalom (1201-1290) 

Już w 1201 Kurończycy rozpoczęli batalię przeciw krzyżowcom, nieustannie 

atakując Rygę w 1201 i 1210 roku. Jednakże biskup Albert uważał 

Kurlandię za lenno Waldemara II-go i nie rozpoczął kampanii na wielką 
skalę. Dopiero po jego śmierci krzyżowcy zawarli w 1230 roku traktat o 

pokojowym poddaniu Vanemane, księstwa o mieszanej ludności 

Liwończyków i Kurończyków w południowo-wschodniej części Kurlandii. W 
tym samym roku papieski wicelegat, Baldouin z Alnei anulował to 

porozumienie i zawarł porozumienie z władcą centralnej Kurlandii, 

Lamekinsem (Lemechinus Rex), ofiarującego jego królestwo w ręce 

papiestwa, z Baldouinem jako papieskim delegatem w Kurlandii i biskupem 

Zemgalii. Jednakże Niemcy poskarżyli się na niego do rzymskiej kurii i w 

1234 roku papież Grzegorz IX usunął go jako swego delegata. Po fatalnej 
klęsce w bitwie pod Szawlami z rąk Żmudzinów i Zemgalów resztki zakonu 

rycerzy mieczowych zostały zreorganizowane w 1237 roku jako oddział 

zakonu krzyżackiego i stał się znany jako zakon kawalerów mieczowych 
(zakon liwoński). W 1242 pod przewodem mistrza zakonu kawalerów 

mieczowych Dietricha von Grüningen krzyżowcy rozpoczęli podbój 
Kurlandii. Pobili Kurończyków na południu aż do Embūte, blisko 

tymczasowej granicy z Litwą i założyli główną twierdzę w Kuldīga. Papież 

Innocenty IV przydzielił zakonowi kawalerów mieczowych dwie trzecie 
podbitej Kurlandii a jedną trzecią Biskupstwu Kurlandii. W bitwie pod 

Durbe w 1260 roku siły Żmudzinów i Kurończyków przeważały nad 

zjednoczonymi siłami Liwończyków i zakonu krzyżackiego. W 1267 roku 
krzyżowcy ostatecznie podporządkowali sobie Kurończyków i zawarli 

traktat pokojowy, określający obowiązki i prawa pobitych rywali. Nie 

podbita południowa część ich terytoriów (Ceklis i Megava) została 
zjednoczona pod przewodem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podbój 

krajów Zemgalii rozpoczął się w 1219 kiedy krzyżowcy z Rygi okupowali 

Mežotne, główny port na trasie wodnej rzeki Lelupa i założyli Biskupstwo 
Zegalii. Po kilku nieudanych kampaniach przeciw pogańskiemu księciu 

Zegalian, Viestardsowi, Kuria Rzymska zdecydowała znieść Biskupstwo 

Zegalii w 1251 roku i podzielić jego terytoria pomiędzy Biskupstwo Rygi i 
zakon kawalerów mieczowych. W 1265 roku w Jełgawie nad rzeką Lelupa 

został wybudowany kamienny zamek, który został główną bazą militarną 

dla krzyżowców przeciwko Zemgalom. W 1271 roku wielkie umocnione 
wzgórze w Tērvete zostało zdobyte, ale Zemgalowie pod przewodem księcia 

Nameisis zbuntowali się w 1279 roku, kiedy Litwini pobili kawalerów 

mieczowych w bitwie pod Aizkraukle. Zemgalskie siły pod wodzą księcia 
Nameisis w 1280 roku bez powodzenia zaatakowały Rygę. W odpowiedzi 

około 14 tysięcy krzyżowców obległo w 1281 roku zamek w Turaidzie. By 

opanować pozostałe zemgalskie umocnione wzgórza mistrz zakonu, Villekin 
von Endorpe zbudował w 1287 roku zamek nazwany Heiligenberg 

dokładnie naprzeciwko zamku w Tērvete. W 1287 roku Zemgalowie podjęli 

ponowną próbę opanowania Rygi, ale bez powodzenia. Podczas ich 

powrotu do domu rycerze zakonu zaatakowali ich, ale zostali pobici w 

bitwie pod Garozą, gdzie mistrz zakonu Villekin i co najmniej 35 rycerzy 

straciło życie. Nowy mistrz zakonu, Cuno von Haciginstein zorganizował 
ostatnią kampanię przeciwko Zemgalom w 1289 i 1290 roku, podczas 

których twierdze w Dobele, Rakte i Sidarbe zostały zdobyte i większa część 

Zemgalskich wojowników przyłączyła się do sił Żmudzi i Litwy. 

Prusy i Litwa 

Krucjaty pruskie – seria kampanii zorganizowanych w XIII wieku przez 

chrześcijańskich krzyżowców, początkowo prowadzonych przez zakon 
krzyżacki, w celu chrystianizacji pogańskich Prusów znad Bałtyku i 

Jaćwingów. Zaproszeni przez polskich książąt mazowieckich, po 

wcześniejszych nieudanych ekspedycjach przeciw Prusom, Krzyżacy podjęli 
w 1230 roku kampanie przeciwko Bałtom. 

Do końca wieku, po przetrwaniu i zdławieniu kilku powstań Prusów, 

Krzyżacy rozciągnęli kontrolę nad terytorium pruskim przy pomocy 
swojego zakonnego państwa. 

Kampanie Konrada Mazowieckiego 

Konrad I Mazowiecki, polski książę Mazowsza, bez sukcesu próbował 
podbić pogańskich Prusów w czasie krucjat w latach 1219 i 1222. Za radą 

pierwszego biskupa Prus, Christiana z Oliwy, Konrad założył w 1222 roku 

zakon braci dobrzyńskich (lub Pruskich Rycerzy Chrystusowych). Jednakże 
zakon ten był w dużej mierze nieefektywny, a odpowiedzią na kampanie 

Konrada przeciw Prusom były napady na jego terytoria w ziemi 

chełmińskiej. Poddany ciągłym pruskim atakom Konrad postanowił 
ustabilizować północne granice Księstwa Mazowieckiego w pogranicznej 

walce na terenach Ziemi Chełmińskiej. Mazowsze zostało podbite zaledwie 

w X wieku i lokalni Prusowie, Jaćwingowie i Litwini nadal żyli na tych 
terenach, gdzie nie było żadnych wytyczonych granic. Jego słabość 

militarna doprowadziła Konrada do zaproszenia zakonu krzyżackiego do 

Prus. 

Zakon krzyżacki 

W wyniku sukcesów muzułmanów w Ziemi Świętej, złej koniunktury 

politycznej w regionie i likwidacji zaczątków organizacji zakonnej na 
terenach Siedmiogrodu na Węgrzech, zakon potrzebował kolejnych 

wyzwań. Szansą na naprawę wizerunku i podniesienia rangi zakonu w 

Europie były pogańskie Prusy. Książę Konrad I Mazowiecki z północno-
wschodniej Polski, prowadzący wojnę obronną przed rzeczonymi Prusami, 

jak i wyprawy misyjne, uwikłany przez to w bezskuteczne walki, postanowił 

więc w 1226 zaprosić rycerzy zakonnych z Zakonu Szpitala Najświętszej 
Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, łac. Ordo fratrum domus 

hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Teutonicus, 

OT. Do wsparcia jego wysiłków zbrojnych przeciwko Prusom, ofiarowując 
zakonowi w lenno ziemię chełmińską, która to w późniejszym okresie stała 

się źródłem konfliktu z księciem i królestwem Polski. 

Kiedy zakon kawalerów mieczowych został pokonany przez Litwinów w 
bitwie pod Szawlami w 1236 roku, co zbiegło się w czasie z serią rewolt w 

Estonii, zakon kawalerów mieczowych został wcielony do zakonu 

krzyżackiego, co pozwoliło zakonowi krzyżackiemu roztoczyć polityczną 
kontrolę nad rozległym terytorium regionu bałtyckiego. W tym okresie 

odbyła się m.in. bitwa nad Strawą (1348). Krzyżakom nie udało się 

podporządkować pogańskiej Litwy, która oficjalnie przeszła na 
chrześcijaństwo (katolicyzm) w 1386 roku w wyniku małżeństwa wielkiego 

księcia Jagiełły z 11-letnim królem Polski Jadwigą Andegaweńską. 

Zakon krzyżacki usiłował również podbić prawosławną Ruś (w 
szczególności Republikę Pskowa i Nowogrodu) w wyniku przedsięwzięcia 

popartego przez papieża Grzegorza IX[1], co również może zostać uznane 
jako część krucjat północnych. Jedną z głównych zachęt do idei podboju 

Rusi była Bitwa na jeziorze Pejpus w 1242 roku. Zarówno bez, jak i z 

błogosławieństwem papieża, Szwedzi także podjęli kilka wypraw 
krzyżowych przeciwko prawosławnemu Nowogrodowi. 

Podbijanie Pomezanii spowodowało wybuch I powstania Prusów (I powstanie pruskie wybuchło wiosną 1242 roku. 

Przyczyną niepokojów była klęska połączonych wojsk zakonów krzyżackiego i kawalerów mieczowych w bitwie z wojskami 

ruskimi na jeziorze Pejpus. Na wiadomość o krzyżackiej klęsce Świętopełk rozpoczął walkę o Wisłę. Ściągał cło ze statków 

zakonu, zajął niemieckie statki na Wiśle, a później wstrzymał całą żeglugę, co odcięło zamki krzyżackie od zaopatrzenia. 

Zachodnie plemiona Prusów wyrzekły się chrześcijaństwa. Krzyżacy zostali wyparci z większości miast. Największy sukces 

osiągnęli Prusowie latem 1243 roku w bitwie pod Rządzem w pobliżu Grudziądza, gdzie rozbili wojska krzyżackie. Krzyżacy 

zachowali jedynie silne grody: Elbląg i Bałga na wybrzeżu; Radzyń, Chełmno i Toruń na Ziemi Chełmińskiej. Powstanie 

zakończył układ w Dzierzgoniu podpisany 7 lutego 1249 r.), których poparł książę pomorski Świętopełk, wypowiadając 
wojnę Krzyżakom w 1242 r. W związku z porwaniem przez zakonników jego syna Mściwoja, książę Świętopełk 
podpisał pokój na Kowalowym Ostrowie w 1248 r., na mocy którego m.in. utracił na rzecz Krzyżaków gród Zantyr 
(Zantyr – nieistniejący gród, obecnie uroczysko w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum, na południe 

od wsi Uśnice. Znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat, na południowym krańcu Żuław Wiślanych. 

Pierwsze udokumentowane wzmianki o Zantyrze pojawiają się w roku 1240 i są autorstwa biskupa misyjnego Chrystiana z Oliwy. 
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Obszary pruskiej Pomezani zostały częściowo zdobyte i opanowane przez książąt pomorskich, którzy to (Świętopełk gdański) na 

prawym, wysokim brzegu Nogatu założyli gród Zantyr wraz z podgrodziem. Na skutek krętej polityki Sambora II gród 

podarowano w 1250 r. zakonowi. Inna wersja przekazowa informuje o sprzedaży Zantyru przez Świętopełka II Wielkiego 

Krzyżakom. Około 1274 roku Krzyżacy zaczęli wznosić, częściowo z materiałów uzyskanych z rozbiórki starych zabudowań 

klasztornych grodu w Zantyrze, silnie ufortyfikowany zamek w dolnym biegu Nogatu. Budowany zamek i otaczające go miasto 

nazwano Marienburg. W 1309 roku wielki mistrz krzyżacki Zygfryd von Feuchtwangen postanowił przenieść stolicę zakonu z 

Wenecji do Malborka. Lokalizacja Zantyru do dnia dzisiejszego nie została ostatecznie wyjaśniona.)  i Pień oraz prawo 
pobierania od nich cła. Zdecydowało to o klęsce powstania i zmusiło Prusów do podpisania w 1249 r. układu w 
Dzierzgoniu (Układ w Dzierzgoniu (zwany także Ugodą Dzierzgońską) został podpisany 7 lutego 1249 roku na dzierzgońskim 

zamku, po zakończonym pierwszym powstaniu Prusów. W wydarzeniu uczestniczył legat papieski Jakub z Leodium, późniejszy 

papież Urban IV. Umowa została podpisana po klęsce Prusów poniesionej w bitwie pod Dzierzgoniem. Zobowiązywała Prusów 

do przestrzegania zasad religii chrześcijańskiej, ostatecznego wyrzeczenia się praktyk i wierzeń pogańskich, płacenia dziesięciny 

oraz służby wojskowej dla Krzyżaków. W zamian Prusowie otrzymali wolność osobistą, prawo dziedziczenia dóbr, a także uzyskali 

równouprawnienie z ludnością niemiecką. Prusowie w sprawach sądowych i ustrojowych mieli stosować prawo polskie. Umowa 

dotyczyła jedynie mieszkańców Prus, którzy poddali się Zakonowi - Pomezanów oraz mieszkańców Natangii i północnej części 

Warmii. 
[2]

 Na mocy układu w Dzierzgoniu Prusowie przenieśli się za Pasłękę. Tereny na nich zdobyte skolonizowali chłopi z 

Mazowsza, Czech i Niemiec.). Prusowie uznali władzę zwierzchnią zakonu i przenieśli się według jego postanowień za 
Pasłękę. Świeżo zdobyte tereny zakonne zostały skolonizowane przez chłopów sprowadzanych z Mazowsza, Czech i 
Niemiec. 
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II etap podboju Prus 

Drugi etap podboju Prusów zaczął się w rok po układzie w Dzierzgoniu, kiedy to zakon podjął jednorazową kampanię 
zdobycia Dolnych Prus i Sambii, co było możliwe dzięki wsparciu króla Czech Ottokara II. Na cześć tego króla główna 
siedziba zakonu w Dolnych Prusach została nazwana Królewcem. 

W 1260 r. wybuchło dobrze zorganizowane II powstanie Prusów pod wodzą Herkusa Monte, które zakończyło się 
niemal sukcesem, jednak ponowne, szybkie wsparcie cesarza rzymskiego dla zakonu oraz sprawdzona technika 
budowania twierdz i stosowanie terroru spowodowała, że w 1283 r. powstanie upadło. Przywódca został pojmany 
przez Krzyżaków i powieszony, a sami Prusowie wycięci w pień lub zamienieni w niewolników. 

W trakcie walk powstała na terenie Prus świetnie zorganizowana sieć zamków i twierdz, wokół których zaczęły 
powstawać rolniczo-leśne latyfundia zarządzane przez rycerzy zakonnych. 

II powstanie pruskie 1260-1274 rozpoczęło się we wrześniu 1260 

roku, po klęsce wojsk krzyżackich w bitwie ze Żmudzinami nad jeziorem 
Durbe. W bitwie zginęli: marszałek Henryk Botel, mistrz krajowy Inflant 

Burchard von Hornhausen oraz ok. 150 rycerzy zakonu. 

Pierwsza faza powstania: 1260-1265 

Do powstania przyłączyły się niemal wszystkie plemiona pruskie 

zamieszkujące tereny pomiędzy Niemnem a Wisłą oprócz Pomezanii i ziemi 

chełmińskiej[1]. Każde plemię obrało sobie własnego wodza. Sambom 

dowodził Glande, Natangom: Herkus Monte, Bartom: Dziwan, Warmom: 

Glappe, Pogezanom: Autume, Jaćwięgom: Skomand. Prusowie opanowali 
otwarte przestrzenie oraz zdobyli kilka grodów: Bartoszyce, Reszel, 

Heilsberg (Lidzbark), Braunsberg (Braniewo). Biskupi sambijski i 

warmiński zmuszeni zostali do opuszczenia swych diecezji. Ostatnimi 
bastionami zakonu pozostały warownie położone nad rzekami i Zalewem 

Wiślanym: Welawa, Królewiec, Bałga i Elbląg. Sytuację wojsk krzyżackich 

pogarszał fakt opanowania przez powstańców zaawansowanych technik 
walk, stosowanych wcześniej na tym terenie wyłącznie przez chrześcijan, 

takich jak atakowanie wrogich umocnień. 

 

 
Plemiona pruskie w XIII wieku 

Interwencja litewska 

Wsparcia powstańcom udzielił król Litwy (Aukszoty) Mendog starający się 
wykorzystać okazję do zwiększenia swoich wpływów w tym regionie. Litwini 

zaatakowali również ziemie sprzymierzonego z Krzyżakami księcia 

mazowieckiego Siemowita, który poniósł śnierć w roku 1262 podczas 
obrony grodu Jazdów[3]. W roku 1263 Mendog został zamordowany,jednak 

wielu ochotników z Litwy nadal wspierało powstanie. Po stronie Prusów 

opowiedzieli się również Żmudzini oraz książę Nowogrodzki Aleksander 

Newski. W 1263 r. wódz pruski Herkus Monte uderzył na ziemię 
chełmińską, pokonał mistrza krajowego Helmeryka von Würzburga w 

bitwie pod Lubawą. W związku z dramatyczną sytuacją zakonu 

krzyżackiego, papież Urban IV zaapelował o wsparcie dla braci zakonnych 
przez rycerstwo zachodnie. w zamian za udział w walkach obiecywał on 

odpuszczenie grzechów, niezależnie od długości okresu służby. Krzyżakom 

pośpieszyli na pomoc krzyżowcy z Niemiec, m.in. Wilhelm, hr. Jülichu, 
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Engelbert, hr. Mark. Skomand podszedł aż pod mury Torunia, musiał 

jednak ustąpić. Zniszczono jednak zamek w Kwidzynie. W 1264 Krzyżacy 
spacyfikowali Sambię, wznieśli nowy gród na granicy z Natangią, w 

Tapiawie. 

Druga faza powstania 1265-1273 

Począwszy od 1265 układ sił zaczął zmieniać się na korzyść Zakonu. 

Niemożność zdobycia warowni zakonu spowodowała załamanie się 

pospolitego ruszenia Prusów i przechylenie szali zwycięstwa na stronę 
Krzyżaków. Papież Klemens IV ogłosił nową wyprawę krzyżową do Prus. 

Jesienią 1265 roku przybył do Królewca książę brunszwicki Albrecht I 

Wielki, i landgraf Turyngii Albrecht II Wyrodny. W roku następnym przybył 
margrabia brandenburski Otton III, który założył gród Brandenburg 

(Pokarmin). Gród został zniszczony przez przywódcę Warmów, Glape, ale 

margrabia odbudował go ponownie. Na przełomie lat 1267/1268 w 
walkach wziął udział po raz drugi Przemysł Ottokar II, król czeski, jednak 

wobec braku sukcesów, zawrócił on do kraju[4]. Walki przybrały charakter 

podjazdowy. Ziemia chełmińska i Pomezania, będące ostoją krzyżackiej 
okupacji, stały się celem napadów ze strony Bartów i Jaćwięgów. Podczas 

jednej z wypraw zginął przywódca Bartów, Dziwan (1271). Ostateczną 

klęskę powstania przypieczętowało przybycie margrabiego miśnieńskiego, 
Dytryka II, który spustoszył Natangię. W roku 1273 polegli w walce 

przywódca Natangów, Monte, i przywódca Warmów, Glape. Niedługo 

potem złamano opór Pogezanów. Zdobycie przez Krzyżaków w roku 1274 
Lidzbarka zmusiło niemal wszystkie plemiona do kapitulacji. Broni nie 

złożyły tylko plemiona peryferyjne: Skalowowie, Nadrowowie i 

Jaćwięgowie. Ziemie te ujarzmiono ostatecznie dopiero w roku 1284. 
Lepsza organizacja bojowa wojsk zakonu i oddziałów krzyżowców, wsparta 

nieprzerwaną pomocą z Rzeszy i innych państw Zachodu, złamała opór 

pospolitego ruszenia ludności pruskiej. 

Skutki powstania 

Efektem ponownego odzyskania kontroli nad Prusami przez Zakon 

Krzyżacki był znaczący wzrost napływu ludności pochodzenia niemieckiego 
na te tereny. W ciągu 50 lat koloniści założyli około tysiąca pięciuset miast 

i osad, ich populacja była szacowana na sto pięćdziesiąt tysięcy ludzi. 

Osadników zachęcały do osiedlania korzystne warunki na jakich 
przyznawano im ziemię i znaczna swoboda którą mogli się tam cieszyć. 

 

 

Działania wojenne i większe starcia 

 

 

 

 

 

Ekspansja na ziemie litewskie 

Już w trakcie zmagań z Prusami dochodziło do starć wojsk zakonnych i litewskich. Po zdławieniu powstania pruskiego 
nastąpiła eskalacja konfliktu. W latach 1283-1325 Krzyżacy 75 razy wtargnęli na Żmudź, Litwę i Ruś Czarną. Litwini 
odpowiedzieli 44 atakami na ziemie zakonu w Prusach i Inflantach. W wyniku konfliktu pogranicze żmudzkie uległo 
wyludnieniu, ale Żmudzi nie udało się Krzyżakom zdobyć. 

Ekspansja na ziemie polskie 

 Osobny artykuł: stosunki polsko-krzyżackie (w części o stosunkach polsko – krzyżackich) 

„Wiadomo, że trzy krzyże są i o trzech barwach. / Różne; tych, co je noszą, też rodzaje trzy: / Jest czerwony, ten 
słusznie zwie się Jezusowym, / Albowiem tak Jezusa zabarwił się krwią. / Jest biały, odpowiedni zbójcy z prawej 
strony, / Którego zbrodnie kilka odkupiło słów. / Jest w końcu czarny, zbója z strony lewej; ten to / Zdradziecki Zakon 
uznał – jak słusznie! – za swój”. Andrzej Krzycki – satyra „Na Zakon Krzyżacki” 1520 

W 1308 r., własnymi siłami zakon zajął bezprawnie Pomorze Gdańskie, co wywołało protest Władysława Łokietka i 
pozwanie przed sąd papieski w Inowrocławiu, który 10 lutego 1321 r. nakazał zakonowi zwrot Pomorza, do którego 
jednak wyroku zakon się nie zastosował. Wielki mistrz przekupił króla Francji, aby wpłynął na papieża, a ten 
unieważnił wyrok. Papież był wtedy w niewoli awiniońskiej, więc wymuszenie na nim tej decyzji nie było trudne. 
Wkrótce zakon sprzymierzył się z księciem Janem Luksemburskim oraz władcą Meklemburgii i w 1327 r. zaatakował 
Kujawy oraz Wielkopolskę, przeprowadzając wiele łupieżczych najazdów, terroryzując mieszkańców, paląc wsie i 
mordując ludność. Wtedy stoczono w 1331 r. nierozstrzygniętą bitwę pod Płowcami, która mimo że nie zmusiła 
zakonu do oddania Pomorza, obaliła mit, o niezwyciężonych Krzyżakach. W trakcie kampanii w 1331 roku atakujące 
od południa wojska Jana Luksemburskiego nie zdołały zdobyć Poznania i zawróciły z powrotem do Czech. W 1345 r. 
najechali i złupili katedrę w Poznaniu. 
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Zakon nadal próbował też atakować Kujawy i Wielkopolskę metodą wojen podjazdowych, jednak działania 
dyplomatyczne Kazimierza Wielkiego rozbijające w czasie zjazdu w Wyszehradzie w 1335 r. ich sojusz z Czechami (i 
pozywając ich przed polubowny sąd papieski w Warszawie w 1339 r.), chcąc też zająć tereny Rusi Czerwonej, skłonił 
zakon do podpisania pokoju w Kaliszu w 1343 r., w którym zakon zwrócił Kujawy i ziemię dobrzyńską, zaś warunkowo 
jako jałmużnę zatrzymywał Pomorze, ziemię chełmińską i michałowską. Pomimo trzech kolejnych wyroków sądu 
papieskiego, nakazujących zwrot Pomorza, zakon nie oddał nigdy dobrowolnie zasądzonej ziemi. 

Pokój w Kaliszu zmusił zakon do zaprzestania ataków na Polskę. Zakon skierował się wtedy przeciw Litwie, zajmując 
częściowo Żmudź. Zmusiło to księcia litewskiego Jagiełłę do przyjęcia chrztu, na którym otrzymał imię Władysław 
oraz ożenku z córką Ludwika Węgierskiego – Jadwigą Andegaweńską, zapoczątkowując unię polsko-litewską. Jagiełło 
na skutek ciągłych walk podjazdowych na Kujawach i na Litwie prowadzonych przez zakon, zdecydował się 
ostatecznie na rozpoczęcie wielkiej wojny (1409-1411), której kulminacyjnym momentem była bitwa pod 
Grunwaldem, a uwieńczeniem pokój w Toruniu (1411). Pokój ten został mimo zwycięskiej kampanii wojskowej 
wymuszony na Jagielle ogólną sytuacją polityczną Polski, gdyż w obronie zakonu stanęła koalicja władców z dynastii 
Luksemburskiej – Jana, ks. zgorzeleckiego, Wacława, króla Czech oraz króla Węgier Zygmunta. Pokój ten nie oddał 
ponownie Pomorza Gdańskiego ani ziemi chełmińskiej, zmusił jednak zakon do zaprzestania ataków na Litwę i 
Polskę. Zakon zaczął od tego czasu tracić na sile, a jego sytuacja ekonomiczna pogorszyła się na skutek blokady 
wymiany handlowej prowadzonej przez Polskę i Litwę. 

 

 Osobne artykuły: Związek Pruski i Prusy Zakonne (w części o stosunkach polsko – krzyżackich) 
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6 lutego 1454 wybuchło wewnątrz państwa zakonnego powstanie mieszczan, które wsparł król Kazimierz 
Jagiellończyk (wojna trzynastoletnia), stosując przeciw zakonowi taktykę wojen podjazdowych, którą prowadził 
niegdyś sam zakon. Wojna ta przyniosła w efekcie kolejny pokój toruński (1466) – zakon oddał Pomorze Gdańskie, 
ziemię chełmińską i michałowską, a także część Warmii łącznie ze stolicą zakonu – Malborkiem. Oprócz tego wielki 
mistrz zgodził się być lennikiem króla Polski i przeniósł swoją stolicę do Królewca. 

 Osobny artykuł: wojna 13 - letnia (w części o stosunkach polsko – krzyżackich) 

Upadek państwa zakonnego w Prusach 

Mimo to zakon co jakiś czas organizował łupieżcze wypady na tereny Warmii i Mazur, jednak już bez większych 
rezultatów. Od 1501 wielcy mistrzowie krzyżaccy odmawiali składania hołdu lennego władcom Polski, co stało się 
powodem wojny polsko-krzyżackiej 1519-1521. Po przegranej wojnie, zmuszony przez koneksje rodzinne oraz dla 
zachowania pokoju wewnętrznego, wielki mistrz zakonu Albrecht Hohenzollern przeszedł na luteranizm, co położyło 
kres istnieniu państwa zakonnego. Państwo zarządzane przez Albrechta, mimo że wciąż dość silne militarnie, znalazło 
się w próżni politycznej, co wykorzystał król polski Zygmunt I Stary i zmusił Albrechta do hołdu lennego w 1525, jako 
wieczystego lennika Królestwa Polskiego. 
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Państwo krzyżackie w Prusach w XV 
wieku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach 
(lenno Polski) i (suwerenne) państwo 
zakonu krzyżackiego w Inflantach (zobacz 
także Konfederacja Inflancka) po roku 
1466 

Prusy Książęce - Herzogtum Preußen 

 
 

Język urzędowy niemiecki 

Stolica Królewiec 

Typ państwa monarchia 
Ostatnia głowa państwa książę Fryderyk I Hohenzollern 

Status terytorium Lenno 

Zależne od od Królestwa Polskiego 

Hołd pruski od Prus Zakonnych - 1525 

Traktaty welawsko-bydgoskie do Brandenburgii - 1657 

Flaga Prus Książęcych Herb Prus Książęcych Religia dominująca luteranizm 
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Prusy Zakonne 

 

Państwo Korona Królestwa Polskiego 
Język urzędowy niemiecki 

Stolica Królewiec 

Typ państwa państwo zakonne 
Status terytorium ziemia lenna 

Zależne od Korony Królestwa Polskiego 

Ostatnia głowa terytorium wielki mistrz (ostatni) Albrecht Hohenzollern 

II pokój toruński doprowadził do podziału Prus na Królewskie wcielone do Korony 

i Zakonne jako lenno Korony - 19 października 1466 

traktat krakowski 

8 kwietnia 1525 

Flaga Prus Zakonnych Religia dominująca katolicyzm 

 

Prusy Zakonne (faktycznie państwo zakonu krzyżackiego [w Prusach] albo 
Prusy Krzyżackie, niem. Deutschordensland in Preußen albo 

Deutschordensstaat in Preußen) – suwerenne państwo niemieckiego zakonu 

krzyżackiego założone około 1226. Państwo Zakonne było państwem, które 

przez setki lat obejmowały nie tylko ziemie Prusów, ale także Łotwę i 

Estonię (Łotwę i Estonię do czasu, gdy zakon krzyżacki w Prusach nie 

przejął zakonu kawalerów mieczowych). Na mocy postanowień II pokoju 
toruńskiego z 1466 r. zakon oddał Polsce Pomorze Gdańskie, ziemię 

chełmińską i michałowską, a także Warmię i stolicę Malbork. 

Reszta państwa zakonu krzyżackiego na ziemi pruskiej była od 1466 lennem 
króla Polski. Nową stolicą państwa został Królewiec. Władzę zwierzchnią 

Korony Królestwa Polskiego nad tym terytorium potwierdzała seria hołdów 

pruskich składanych królom Polski: 

 

 

Hołdy pruskie 1469-1493 

 1 grudnia 1469 na sejmie w Piotrkowie wielki mistrz Henryk VI Reuss 

von Plauen złożył hołd lenny Kazimierzowi IV Jagiellończykowi. 

 20 listopada 1470 na sejmie w Piotrkowie wielki mistrz Henryk VII 
Reffle von Richtenberg złożył hołd lenny Kazimierzowi IV 

Jagiellończykowi. 

 9 października 1479 w Nowym Mieście Korczynie wielki mistrz Martin 
Truchsetz von Wetzhausen złożył hołd lenny Kazimierzowi IV 

Jagiellończykowi. 

 18 listopada 1489 w Radomiu wielki mistrz Johann von Tieffen złożył 
hołd lenny królowi Kazimierzowi IV Jagiellończykowi. 

 29 maja 1493 w Poznaniu wielki mistrz Johann von Tieffen złożył hołd 
lenny królowi Janowi I Olbrachtowi. 

Po sekularyzacji zakonu w 1525 zmieniło nazwę na Księstwo Pruskie. 

 

 

DODATEK: 

Brandenburgia-Prusy   -  Brandenburg-Preußen 

 
 

Stolica Berlin, Królewiec 

Ustrój polityczny monarchia 

Ostatnia głowa państwa książę Fryderyk I 

Data powstania 
27 sierpnia 1618 

Data likwidacji 
18 stycznia 1701 

Flaga Brandenburgii-Prus Herb 

Brandenburgii-Prus 
  

    

Brandenburgia-Prusy (niem. Brandenburg-Preußen) – 

upowszechnione w historiografii określenie używane w odniesieniu do 

wczesnonowożytnego państwa brandenburskiej dynastii Hohenzollerów, 

istniejącego w latach 1618–1701. 

Historia 

Rządząca w elektoracie Brandenburgii główna linia Hohenzollernów 

wżeniła się w młodszą linię panującą w księstwie pruskim, czym 

zagwarantowała sobie sukcesję w Prusach, po wymarciu tamtejszej gałęzi 
w 1618. Inną konsekwencją polityki małżeńskiej była inkorporacja władztw 

dolnoreńskich: księstwa Cleve oraz hrabstw Mark i Ravensberg, na mocy 

traktatu z Xanten z 1614. Pokój westfalski, kończący wojnę 
trzydziestoletnią, z 1648 przyłączał do Brandenburgii Minden i 

Halberstadt, a także sukcesję w Pomorzu Tylnym (inkorporowane w 1653, 

na mocy układów szczecińskich) i w księstwie magdeburskim 
(inkorporowane w 1680). Układy welawsko-bydgoskie (Traktaty welawsko-

bydgoskie – dwa traktaty z 1657 roku których głównym postanowieniem 

było zerwanie zależności lennych pomiędzy Rzecząpospolitą a Prusami 
Książęcymi i uzyskanie suwerenności dynastii Hohenzollernów na tym 

terytorium. Polska utraciła wpływ na politykę Prus i oddała im w lenno 

ziemię lęborsko-bytowską. 
Na mocy traktatu, uzgodnionego ostatecznie 19 września i zaprzysiężonego 

6 listopada 1657 r. przed kościołem jezuickim w Bydgoszczy: 

 Fryderyk Wilhelm i jego potomkowie w linii męskiej uzyskali 
suwerenność w Prusach Książęcych, zrywając tym samym wszelką 

zależność od Polski, 

 jedynym śladem dawnej zależności Prus Książęcych od Polski miało być 

odtąd składanie przez stany pruskie hołdu królowi polskiemu i 
Rzeczypospolitej, w momencie obejmowania władzy przez nowego 

księcia w Prusach[1] 

 po wymarciu Hohenzollernów Prusy Książęce miały wrócić do Polski, 

 elektor zawierał z Polską wieczyste przymierze na korzystnych dla 
siebie warunkach oraz przymierze wojskowe przeciwko Szwecji, 

 elektor uzyskał Drahim tytułem zastawu, ziemię lęborsko-bytowską (z 
miastami Lębork i Bytów) jako lenno oraz Elbląg na własność, pod 
warunkiem, że uda mu się go zdobyć własnymi siłami (był nadal w 

rękach szwedzkich) z zastrzeżeniem prawa wykupu dla Polski 

(ostatecznie elektorowi nie udało się zdobyć Elbląga) oraz wpłaty 400 
tys. talarów. 

Traktaty zaaprobowane przez Sejm w 1658. Potwierdzone przez pokój w 

Oliwie.) z 1657 zwalniały Prusy książęce z zależności wasalnej od Polski 
oraz oddawały elektorom tereny wokół Lęborka i Bytowa, jako lenno oraz 

Drahim tytułem zastawu. Traktat w Saint-Germain-en-Laye (1679) 

powiększał obszar brandenburskiego Pomorza w kierunku dolnej Odry. 
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Druga połowa XVII wieku położyła podstawy ku temu, by Prusy stały się 

jednym z mocarstw europejskich. Zwiększenie potencjału wojskowego 
państwa, oparte na wprowadzonej w 1653 stałej armii, przyniosło głośne 

zwycięstwa w bitwie pod Warszawą (1656) i bitwie pod Fehrbellin (1675) 

oraz Great Sleigh Drive (Die große Schlittenfahrt) (1678). Władcy 
Brandenburgii-Prus nie zaniedbywali również spraw morskich, na ten 

okres datuje się powstanie pruskiej marynarki, a także skolonizowanie 

obszaru Brandenburskiego Złotego Wybrzeża oraz Arkin. Fryderyk 
Wilhelm I, znany jako „Wielki Elektor”, otwarł granice pruskie dla 

imigracji protestanckiej, wysiedlanych z wielu miejsc w Europie. 

Największa imigracja francuskich hugenotów przybyła do jego państwa po 
wydaniu edyktu poczdamskiego. Fryderyk Wilhelm poczynił również wielkie 

kroki w kierunku centralizacji administracji oraz ograniczenia roli stanów. 

W 1701 Fryderyk I Pruski przybrał tytuł Króla w Prusiech. Było to możliwe 
z powodu statusu księstwa pruskiego, które nie wchodziło w skład Świętego 

Cesarstwa Rzymskiego, a także dzięki aprobacie cesarza z rodu 

Habsburgów oraz innych dworów europejskich, czemu podstawę dał system 

sojuszów w Europie ogarniętej wojnami o hiszpańską sukcesję i wielką 

wojnę północną. Odtąd Brandenburgia-Prusy były powszechnie określane 
jako Królestwo Prus lub po prostu Prusy. Fryderyk i jego następcy 

kontynuowali politykę centralizacji i ekspansji zewnętrznej. Przekształcili 

unię personalną, luźno łączącą porozrzucane księstwa wchodzące w skład 
Brandenburgii-Prus, w system prowincji zarządzany centralnie z Berlina. 

Religia i migracje 

W 1613 Jan Zygmunt porzucił luteranizm na rzecz kalwinizmu, lecz nie był 
w stanie zmusić do tego samego stanów opierając się na zasadzie cuius 

regio, eius religio. Wobec czego, 5 lutego 1615, zagwarantował luteranom 

wolność religijną, gdy dwór pozostał w większości luterański. Gdy 
Fryderyk Wilhelm odbudowywał, zniszczoną przez wojnę gospodarkę, 

zachęcał osadników z całej Europy, zwykle perspektywą religijnego azylu, 

do osiedlenia się w jego państwie. W jego polityce migracyjnej szczególnej 
rangi wydarzeniem był edykt poczdamski z 1685, który przyciągnął do 

Brandenburgii-Prus około 15 tysięcy hugenotów. 

 

Sekularyzacja i związek z Habsburgami 

Zakon krzyżacki, w odróżnieniu od zakonu templariuszy, nigdy nie został oficjalnie rozwiązany przez papieży. Po 
hołdzie pruskim i sekularyzacji Inflant (Łotwa i Estonia) ostały się głównie domy zakonne na terenie Rzeszy 
Niemieckiej, gdyż tam znajdowały się najliczniejsze baliwaty. Siedziba wielkich i niemieckich mistrzów została 
przeniesiona do zamku Mergentheim w Wirtembergii. W związku z przejściem części braci na luteranizm i kalwinizm 
zakon stał się wspólnotą trzech wyznań – przy czym jednak każdy wielki mistrz musiał być wyznania katolickiego. 

W 1801 r. Napoleon I zatwierdził utratę przez zakon posiadłości na lewym brzegu Renu. Po klęsce Austrii w wyniku 
postanowień układu podpisanego w Bratysławie (26 grudnia 1805 r.) Napoleon pozostawił cały zakon i jego dobra do 
dyspozycji Habsburgów, zaś w 1809 r. rozwiązał zakon w krajach Związku Reńskiego. Wielki mistrz Antoni Wiktor 
Habsburg przeniósł siedzibę zakonu do Wiednia. W wyniku tych zmian zakon zatracił ekumeniczny charakter i stał się 
wyłącznie zgromadzeniem katolickim. W 1834 r. cesarz przywrócił samodzielność zakonowi. 

W XIX wieku zakon powrócił do działalności charytatywnej i szpitalnej. Głównymi reformatorami zgromadzenia byli 
wielki mistrz arcyksiążę Maksymilian Józef von Österreich-Este oraz krzyżacki ksiądz Peter Rigler. Członkowie zakonu 
pełnili służbę sanitarną i obsługiwali szpitale polowe w armii austriackiej. Odnowienie instytucji sióstr zakonnych 
nastąpiło w 1841 r., kiedy to przeszły do zgromadzenia trzy siostry i zamieszkały w zamku Lanegg w Lanie koło 
Merano (Południowy Tyrol). W 1929 r. zakon zrezygnował z charakteru rycerskiego – żyjący jeszcze bracia-rycerze 
mieszkali w domach prowincji austriackiej (ostatni brat-rycerz zmarł w 1970 roku). Po przyłączeniu Austrii do III 
Rzeszy hitlerowcy zakazali działalności zakonu i skonfiskowali jego dobra, prześladowali także niektórych 
zakonników. Naziści wykorzystywali jednak często symbolikę zakonu w swojej propagandzie. Dla przykładu tarcza z 
zakonnym krzyżem stanowiła logotyp nazistowskiej organizacji Bund Deutscher Osten. 
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Rzeczpospolita w 1660 roku, po zrzuceniu zależności lennej Hohenzollernów brandenburskich w Prusach Książęcych 

Od upadku państwa do dzisiaj 

Zakon w komunistycznej Czechosłowacji i Czechach 

Po II wojnie światowej w Czechosłowacji władze znacjonalizowały dobra zakonne (skonfiskowane już przedtem przez 
nazistów), zarzucając zakonowi, że działał wraz z hitlerowcami na rzecz germanizacji i popierał władze nazistowskie 
(podczas, gdy właśnie władze III Rzeszy zakon prześladowały), a nawet że mordował Słowian w średniowieczu[8]. 
Zakonnicy odwołali się do czechosłowackiego Najwyższego Sądu Administracyjnego, który orzekł nieważność 
konfiskaty, ale wskutek przejęcia władzy przez komunistów pozostała ona w mocy. 

Większość zakonników zmuszona została do emigracji, część z nich narodowości czeskiej została, ale była 
szykanowana przez władze. Dopiero w 1989 doszło do ponownej rejestracji zakonu. Od tego czasu stara się on (w 
większości bezskutecznie) odzyskać swoje dawne mienie. Obecnie siedzibą prowincjała i sióstr zakonnych jest 
Opawa, a familiarów Bruntal. Oprócz prowadzenia kilku parafii zakon współpracuje też z władzami samorządowymi 
przy renowacji zabytkowych obiektów w przeszłości do niego należących. Prowadzi również własne gimnazjum w 
Ołomuńcu. Mottem zakonu jest Leczyć i pomagać. 

Okres współczesny 

Obecną siedzibą wielkiego mistrza jest dom zakonny w Wiedniu przy Singerstraße 7, obok archikatedry św. 
Szczepana. Austriackie zakonnice mają swój dom w Friesach. Oprócz Czech zgromadzenie ma swe domy również w 
Niemczech (Weyarn, Frankfurcie nad Odrą, Darmstadt, Wetter (Hessen) i w Sielenbach; zakonnice w Passawie), 
Włoszech (Lana), Słowenii (Ljubljana; zakonnice w Ljutomer), Słowacji (podlega prowincjałowi w Opawie, konwent w 
Topoľčanach) i Belgii (Alden Biesen). Zakon kieruje parafiami, prowadzi pracę duszpasterską, sprawuje opiekę 
duchową w szpitalach zakonnych, prowadzi placówki służby zdrowia, domy starców i domy dziecka. 
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Współczesny zakon składa się z czterech gałęzi: braci zakonnych (kapłanów (ojców) i nie-kapłanów składających śluby 
zakonne), księży oblatów (księży nie składających ślubów), sióstr zakonnych (składających śluby zakonne) oraz 
familiares (familiarów) – przynależących do zakonu osób świeckich i duchownych diecezjalnych. Najbardziej zasłużeni 
familiarzy należą do grupy rycerzy honorowych; byli nimi w ostatnich latach m.in. arcybiskup Wiednia Franz kardynał 
König i książę Liechtensteinu Franciszek Józef II, a obecnie kard. Kolonii Joachim Meisner oraz Otto von Habsburg i 
Karl Habsburg-Lothringen. Familiares, których jest w sumie około sześciuset, zorganizowani są w pięć baliwatów 
(Niemiec, Austrii, Rzymski, Południowego Tyrolu oraz Czech, Moraw i Śląska) i jedną komturię (Alden Biesen w 
Belgii). 

Wszystkie cztery gałęzie podporządkowane są wspólnemu przełożonemu – wielkiemu mistrzowi – opatowi. 
Aktualnym wielkim mistrzem jest ks. dr Bruno Platter, sprawujący swój urząd od 2000 roku i ponownie wybrany 
przez kapitułę generalną na urząd 24 sierpnia 2006 r. oraz 24 sierpnia 2012 r. na kolejną sześcioletnią kadencję. 

W skład zbierającej się co sześć lat kapituły generalnej wchodzą: aktualnie urzędujący wielki mistrz, były wielki 
mistrz, radcy generalni, prokurator generalny (łącznik zakonu ze Stolicą Apostolską mieszkający w Rzymie), sekretarz 
generalny, ekonom generalny, priorzy (stojący na czele prowincji zakonu), po jednym delegacie z prowincji 
zakonnych, wybrana przez kapitułę siostra-asystentka generalna, siostry przełożone prowincji i po dwie siostry 
delegowane przez kapituły prowincjonalne. W sprawach dotyczących familiarów mają głos delegacji „komturii 
rzymskiej” i poszczególnych baliwatów. 

W sumie do zakonu w roku 2010 należało 87 braci (66 ojców i 11 braci bez święceń kapłańskich, w tym kleryków), 9 
oblatów, 154 sióstr zakonnych oraz około 750 familiarów (dane o familiarach z roku 2007). Współczesna reguła 
zakonu niemieckiego oparta jest na zasadach augustiańskich i dlatego członkowie zakonu niemieckiego, obok 
kanoników laterańskich, premonstratensów (norbertanów) są zaliczani do grupy kanoników regularnych. 

Członkowie zakonu noszą strój zgodny z gałęzią do której należą. Nowicjusze zakonu przywdziewają czarną sutannę 
przepasaną pasem oraz czarny płaszcz. Po ślubach czasowych otrzymują czarny płaszcz z krzyżem zakonu oraz 
dodatkowo noszą na szyi krzyż zakonny. Po ślubach wieczystych w sutannę „na stałe” zostaje wpięty krzyż zakonny, 
zaś zamiast czarnego płaszcza bracia noszą biały płaszcz z czarnym krzyżem. Kandydaci na księży oblatów noszą 
najpierw szary płaszcz, zaś później szary płaszcz z czarnym krzyżem. Siostry zakonne noszą czarne habity oraz biały 
welon oraz podobnie jak bracia krzyż przewieszony na szyi. Familiarzy świeccy noszą na świeckim ubraniu czarny 
płaszcz z krzyżem zakonnym, zaś duchowni diecezjalni do sutanny w kolorze zgodnym z ich godnością i komży czarny 
mucet z krzyżem zakonnym i krzyż na szyi. 

Protestancki Baliwat Utrechcki 

Istnieje również wywodzący się z tradycji tego zakonu Baliwat Utrechcki Zakonu Teutońskiego w Niderlandach 
rozwijający się pod opieką tamtejszej monarchii. Baliwat Utrechcki wydzielił się z zakonu krzyżackiego w 1580 r. po 
sekularyzacji zakonu w Prusach. W 1637 r. kalwińscy członkowie zakonu z Niderlandów całkowicie zerwali podległość 
papieżowi. Członkostwo w nim ograniczone jest do wyznawców kalwinizmu. Aktualnie na jego czele stoi od 1977 
roku komtur krajowy Paweł Antoni baron van der Borgh tot Verwolde. 
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