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Abstrakt

Abstract

W artykule scharakteryzowane zostały techniki budowy zamków regularnych (kasztelowych) w Prusach. Wznoszono je od ok. 1280 r., kiedy
to stabilizacja i rozwój państwa stworzyły podstawy do rozwoju monumentalnej architektury. Okres ten charakteryzuje ilościowy i jakościowy
rozwój budownictwa. Wysoka klasa architektury szła w parze z rozwojem technik budowlanych i realizacją przemyślanych inwestycji. Nowsze
badania wskazują, że zamki kasztelowe budowano według podobnych
schematów, począwszy od wyboru miejsca budowy, przez projektowanie, porządek prac murarskich, po wielki nakład prac ziemnych. Cechy
te, powtarzalne do pocz. XV w., wskazują na obecność ugruntowanej
tradycji budowlanej w Prusach.

The article describes the techniques of building regularly-shaped castles (Castelle) in Prussia. They started to appear around 1280, when the
stabilization and development of the state provided a basis for the development of monumental architecture. This period is characterized by
rapid advances in architecture, both in quantitative and in qualitative
terms. The development of high-class architecture was accompanied
by progress in building techniques and the completion of well thoughtout investments. More recent studies indicate that castellum-type castles were built according to similar patterns, ranging from the choice of
a construction site, through design, order of masonry work, to extensive
earthworks. These features, repetitive until the beginning of the 15th
century, evidence the presence of a well-established building tradition
in Prussia.
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