
POCZĄTKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W PRUSACH 
 

Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, 

zwany potocznie zakonem krzyżackim był – obok joannitów i templariuszy – jednym z trzech 

największych chrześcijańskich zakonów rycerskich, które powstały w epoce krucjat w XI i 

XII w. Zakon ten powstał podczas oblężenia Akki w 1190 r., w trakcie którego rycerze 

krzyżowi pochodzenia niemieckiego założyli nieformalne stowarzyszenie przy szpitalu, 

mającym opiekować się rannymi i chorymi rycerzami niemieckimi. Rok później papież 

Klemens III oficjalnie zatwierdził istnienie tego bractwa szpitalnego, a w 1198 r. Celestyn III 

przekształcił je w zakon rycerski. 

Z czasem, dzięki wsparciu ze strony kolejnych papieży i cesarzy rzymskich, zakon ten 

uzyskiwał szereg przywilejów i dóbr nie tylko na terenie Ziemi Świętej, lecz także Sycylii, 

Włoch oraz Niemiec. Istotny rozpęd zakonowi nadał czwarty z kolei wielki mistrz zakonu 

Hermann von Salza, który zdając sobie sprawę z trudności w opanowaniu Ziemi Świętej, 

postanowił zbudować niezależne władztwo terytorialne gdzieś w Europie. Pierwszą 

nadarzającą się okazją był region Siedmiogrodu, gdzie król węgierski Andrzej II w 1212 r. 

zaprosił zakon do obrony swoich wschodnich rubieży przed pogańskimi Kumanami. Jednak 

jak tylko krzyżacy podjęli próbę uniezależnienia się od władcy węgierskiego, to zostali przez 

niego wygnani w 1225 r. 

Kolejna okazja nadarzyła się jednak niebawem. W 1226 książę mazowiecki Konrad z 

inspiracji Henryka Brodatego zaprosił zakon na swoje ziemie, przyznając mu w dzierżawę 

ziemię chełmińską oraz ziemię michałowską, które to odtąd miały stanowić dla zakonu bazę 

do walk z plemionami Prusów, zagrażającymi północnym rubieżom Mazowsza. Krzyżacy 

dość szybko zaczęli ściągać na te tereny osadników niemieckich oraz prowadzić niezależną 

politykę zmierzającą do budowy samodzielnego państwa zakonnego. Pierwszym krokiem 

było przejęcie z rąk biskupa misyjnego Chrystiana kierownictwa misji na tym terenie oraz 

stworzenie w oparciu o kontrolowane kadry organizacji kościelnej na podbitych terenach. 

Równocześnie, dzięki zabiegom dyplomatycznym i wsparciu ze strony papieża oraz cesarza, 

uzyskali szereg przywilejów umacniających ich pozycję względem księcia mazowieckiego 

oraz przenoszących na nich własność nowo podbijanych ziem pruskich. 

W 1235 r. do krzyżaków przyłączyli się bracia dobrzyńscy, a w 1237 r. zakon 

kawalerów mieczowych zawarł z nimi sojusz militarno-polityczny. Od 1230 do 1249 r. zakon, 

dzięki stale napływającemu wsparciu i posiłkom przysyłanym przez cesarza Fryderyka II, 



zdołał całkowicie zająć dawne tereny Prusów w Pomezanii. Wywołało to reakcję 

mieszkańców, którzy zorganizowali dwa kolejne powstania pruskie. Po ich stłumieniu 

krzyżacy stali się faktycznymi władcami Prus. Powstała na tym terenie wnet sieć potężnych 

zamków, wokół których zaczęły organizować się rolnicze latyfundia oraz osady zamieszkałe 

przez kolonistów sprowadzanych z Niemiec. 


