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Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie 

Początki powstania Zakonu Krzyżackiego 

Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (czyli Zakon Krzyżacki) swoich 
korzeni dopatruje się w szpitalu polowym założonym prawdopodobnie w 1 połowie 1190 r. pod Akkonem. 
Ten niewielki przytułek dający schronienie chorym i rannym pielgrzymom, posiadający dość spontaniczny 
charakter, jeszcze W tym samym roku przekształcony został w zorganizowaną instytucję szpitalną. Fryderyk, 
książę szwabski, w październiku 1190 r. zreformował szpital i oddał go w ręce swojemu kapelanowi 
Konradowi i komornikowi Burchardowi, w miejsce dotychczas stojącego na czele magistra Sibranda. 

Jak się przyjmuje chorych do szpitali 

Tak oto chorzy powinni być przyjęci do szpitala. Kiedy chory przybywa, przed położeniem do łoża powinien 
wyznać swoje grzechy, jeśli jest wystarczająco silny i jeżeli jest tam spowiednik, i powinien także otrzymać 
Eucharystię, jeżeli spowiednik tak doradzi. W żaden inny sposób nikt, kto jest chory nie powinien być 
przyjmowany do szpitala. I jeśli ma jakieś dobra, w obowiązku brata, który opiekuje się szpitalem, jest 
pisemnie je odnotować i napomnieć chorą osobę, aby zatroszczyła się o zbawienie duszy, a co chory ze 
swoimi dobrami zadecyduje i [jakie] posiada, może zatrzymać. 

Jak powinno się pielęgnować chorych w szpitalach 

Kiedy chora osoba jest przyjęta do szpitala, powinna za uznaniem szpitalnika, który winien decydować, co 
potrzebuje w swojej słabości, [aby] była dobrze pielęgnowana z pilnością, tak rozstrzygając, żeby w 
głównym domu, gdzie jest głowa zakonu, mieć medyków zgodnie z możliwościami domu i liczbą chorych, a 
chory powinien być litościwie traktowany i pielęgnowany, z miłością, zgodnie z sądem medyków, i 
położeniem domu, i każdego dnia oni powinni w miłosierdziu otrzymywać jedzenie przed posiłkami braci, i 
powinni [im] także w niedziele Listy (apostolskie) i Ewangelię czytać, i [chorzy] powinni być skropieni wodą 
święconą, a bracia powinni iść do nich w procesji. Komturzy także powinni być zatroskani, ażeby chorym 
nie brakowało nic w jedzeniu i innych potrzebach tak dalece, jak może to być zaspokojone. Jeżeli byłoby 
tak, że przez sprzeciw lub niedbalstwo tych, którzy mieli zaspokajać potrzeby chorych, są oni zaniedbywani, 
wtedy bracia, którzy służą w szpitalu powinni obwieścić mistrzowi lub zwierzchnikowi, a ten powinien 
nałożyć odpowiednią karę zgodną z wagą przewinienia. 

Jak i w co bracia mogą się ubierać i co należy do ich pościeli 

Braciom tego zakonu jest dopuszczone nosić i używać płótno lniane na koszule i podkoszulki, i gacie, i 
portki, na pościel i inne rzeczy, które są w użyciu1. Inne szaty, które są na zewnątrz noszone (zwierzchnie) 
powinny być duchownej (jednolitej) barwy2. Bracia rycerze powinni nosić białe płaszcze, jako znak 
rycerstwa, ale ich inne szaty nie powinny się różnić od szat pozostałych braci. Zarządzamy, żeby każdy brat 
nosił czarny krzyż na płaszczu, szacie i tunice, aby pokazać zewnętrznie, że jest on szczególnym członkiem 
tego zakonu. Futra, szuby i okrycia nie powinny być z innego materiału niż z owczej lub koziej skóry, jednak 
skóra kozia nie powinna być dawana nikomu, dopóki by o nią nie poprosił. Bracia powinni mieć buty bez 
sznurówek (tasiemek), bez sprzączek lub pierścieni3. Podobnie [bracia] odpowiedzialni za ubrania lub 
obuwie powinni zatroszczyć się o dostarczenie [ich] braciom w tak religijnym i przyzwoitym fasonie, żeby 
każdy miał dobry rozmiar, nie za długi ani nie za krótki, ani nie za wąski, ani nie za szeroki, jednak także, 
żeby każdy z nich sam, bez uciążliwości i [użycia] siły wdział swoje buty i ubranie. Co do pościeli, [to] żeby 
każdy brat był zadowolony z worka do spania (siennika), pledu, prześcieradła, okrycia z lnu lub koziej wełny 
i poduszki, o ile przełożony od tych rzeczy nie chce dać więcej lub mniej. To jest słuszne, żeby ci, którzy 
biorą nowe rzeczy, oddawali stare, żeby ten, któremu ubrania są powierzone rozdzielał je służącym lub 
biednym. Ale nie może się zdarzyć, czego Bóg broń, żeby brat bluźnierczo domagał się oręża lub ubrania lub 
takich rzeczy doskonalszych lub lepszych niż mu dane; wtedy on zasługuje, aby dać mu gorsze. Tym samym 

                     
1 Chodzi o kleryków nieposiadających święceń kapłańskich. 
2Tzn. o stonowanych barwach, stosownie do stanu duchownego. 
3 Czyli możliwie najskromniejsze. Chodziło też zapewne o możliwość szybkiego włożenia obuwia w razie potrzeby. 

 



doświadcza się też, jak wiele brakuje w szacie jego serca i wewnętrznej cnocie [temu], który tak stara się o 
zewnętrzne potrzeby ciała. 

Jak i co bracia powinni jeść 

Kiedy bracia gromadzą się do jedzenia, duchowni powinni odmówić zwyczajowe dziękczynienie, a świeccy 
bracia Ojcze nasz i Zdrowaś Mario i wszyscy powinni brać pokarm dany przez łaskę Boga i przez dom. W 
trzy dni, niedzielę, wtorek i czwartek bracia tego zakonu mogą jeść mięso; w pozostałe trzy dni mogą jeść 
ser i jaja, a w piątek powinni jeść postne potrawy; jakkolwiek mogą oni jeść mięso każdego dnia, w który 
przypada dzień Bożego Narodzenia, nawet jeśli to przypada w piątek, ze względu na radość ze świętego 
okresu. Dla wszystkich braci powinien być wydawany wspólny pokarm i rozdzielany zgodnie z możliwością, 
miejscem i potrzebami brata, podczas gdy wśród braci więcej uwagi powinno się zwracać na danie 
każdemu potrzebującemu niż na swoje położenie. Dla potrzeby jednego nic nie powinno być zabierane 
innemu. To co każdy potrzebuje, powinno mu zostać przydzielone. Bracia nie powinni odchodzić od stołu, 
zanim nie skończą swojego jedzenia, wyłączywszy absolutną konieczność, po której mają wrócić i skończyć 
swoje jedzenie. Gdy zostało zjedzone, duchowni powinni odmówić zwyczajową modlitwę, a świeccy bracia 
dwa Ojcze nasz i dwa Zdrowaś Mario, i w każdym domu powinni iść w uporządkowanym szyku do kościoła 
lub w inne miejsce, jak zarządzi przełożony. Cały pozostały chleb powinien być zebrany i dany innym w 
jałmużnie. 

Jak i gdzie bracia powinni spać 

Wszyscy zdrowi bracia, jeśli to może być zrealizowane, powinni spać razem w izbie, jeśli przełożony nie 
zarządzi, aby pewni bracia ze względu na swoje obowiązki lub pewne sprawy, spali gdzie indziej. A kiedy oni 
śpią, winni spać przepasani na swoich koszulach w swojej spodniej bieliźnie i spodniach, jak to jest 
odpowiednie dla duchownych. Szczególnie powinien każdy leżeć, chyba że z wielkiej potrzeby zdarzy się 
inaczej. W miejscach, gdzie bracia zwykle śpią, światło w nocy nie powinno być gaszone. 

Jak bracia powinni żyć w przyjaźni i braterstwie 

Wszyscy bracia winni zachowywać się jeden wobec drugiego tak, że łagodna zgoda w imię braterstwa nie 
obraca się w twardość serca, lecz powinni troszczyć się, aby żyć z każdym w braterskiej miłości, harmonijnie 
i pokojowo, w duchu łagodności tak, że można sprawiedliwie powiedzieć: jak dobrze i jak wspaniale jest dla 
braci mieszkać razem w jedności, to jest harmonijnie. Żadnych złych rozmów, szeptania, obmów, chwalenia 
się starymi czynami, kłamstw, przekleństw, lżenia, kłótni lub czczych słów wychodzących z ust braci. 
Wszakże, jeśli jacyś bracia czasem obrażą jeden drugiego słowem lub czynem, niech nie zwlekają z 
pojednaniem i nie będą powolni w łagodzeniu zawartości słów raniących serce drugiego. 

Jak dzieci powinny być przyjmowane do zakonu 

Chcemy również, żeby żadnemu dziecku habit nie był dawany lub żadne nie było przyjmowane do zakonu 
zanim nie osiągnie 14 lat. Ale może się zdarzyć, że ojcowie lub matki, lub opiekunowie przyprowadzili dzieci 
do tego zakonu przed 14 rokiem życia, lub dziecko przychodzi z własnej woli, to jeśli chce się je przyjąć, 
powinno być wychowane w dobrych rzeczach do pełnoletności, a wtedy - jeśli on i bracia zgadzają się - 
może być ono przyjęte do zakonu w zwyczajowy sposób. 


