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Vokiečių ordinas – riterių ordinas, 

įkurtas 1190 m. per III kryžiaus žygį į 

Palestiną kaip ligonių slaugos ordinas. 

 Jis buvo pavaldus popiežiui ir Vokietijos 

imperatoriui.



 1191 m. vasario 6 d. bule ordiną patvirtino 

Popiežius Klemensas III.

 1196 m. kovo 5 d. Vokiečių ordinas buvo 

pertvarkytas į riterių ordiną.

 Po paskutiniųjų kryžiaus žygių ir kryžiuočių 

valstybių Artimuosiuose Rytuose žlugimo 

Ordinas persikėlė į Vokietiją. 

 1211 m. Ordinas bandė įsikurti Transilvanijoje.

 1226 m. Mozūrijos kunigaikštis Konradas

kryžiuočius pakvietė į Mozūriją.



Mozūrija

Transilvanija



 1230–1249 m. Ordinas užkariavo beveik visus 

prūsus ir ėmė kelti grėsmę kuršiams, žemaičiams, 

taip pat ir lietuviams.

 1237 m. po 1236 m. pralaimėto Saulės mūšio su 

Kryžiuočių ordinu susijungė Kalavijuočių 

ordinas (nuo tada – Livonijos ordinas).

 1283 m. Vokiečių ordinas pirmą kartą atakavo 

Lietuvos žemes.

 Prūsai galutinai buvo užkariauti 1285 m.

Lietuvių kova su 

kryžiuočiais





Kryžiuočių užgrobtos žemės 1410 m.



 Lenkijos karalystės ir LDK karo su Ordinu  

kulminacija – Žalgirio mūšis.

 1410 m. liepos 15 d.



 Per kelis vėlesnius dešimtmečius Ordino galią 

sekino vidiniai valstybės nesutarimai.

 1453 m. su “Prūsų sąjunga” susivienijo 

Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis.

 1454 m. prasidėjo Ordino miestiečių 

sukilimas.



 1809 m. Napoleons uždraudė ordino veiklą 

Vokietijoje, jis galėjo veikti tiktai Austrijoje.

 1929 m. ordinas pertvarkytas į grynai dvasinį 

ordiną ir nuo to laiko vadinasi „Vokiečių 

ordinu“ (Deutscher Orden). 

 Šiuo metu ordino magistro būstinė yra 

Vienoje.

 Jį sudaro apie 1000 narių.



 http://mokslai.lt/referatai/konspektas/5818.ht
ml

 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-08-
24-vyksta-vokieciu-ordino-generaline-
kapitula/87021

 http://lt.wikipedia.org/wiki/Vokie%C4%8Di%C5%
B3_ordinas

 http://lt.wikipedia.org/wiki/Vokie%C4%8Di%C5%
B3_ordino_valstyb%C4%97

 Nijolė Letukienė, Jonas Gineika “Istorija. Kurso
santrauka istorijos egzaminui” 127 psl.

 http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgirio_m%C
5%AB%C5%A1is

 http://katbaz.weebly.com/ordinai.html
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