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Na północ od Pregoły znaj-
dowało się wzgórze zwane przez
Prusów Twangste, od strony wschod-
niej osłonięte strumy-
kiem, od strony zachod-
niej suchym wąwozem.
W tym z natury obron-
nym miejscu Prusowie
wznieśli grodek w którym
chronili się pobliscy mie-
szkańcy podczas napa-
dów nieprzyjaciół. Tutaj
w 1255 roku, a więc bez-
pośrednio po spusto-
szeniu Sambii krzyżacy
wybudowali nowy, jesz-
cze dość prymitywny
zameczek, otoczony wałami ziemny-
mi i drewnianą palisadą.

W dokumencie z 1256 roku

po raz pierwszy
został wymieniony
zamek „Królewska
góra na Sambii”
(po łacinie „Mons
Regius”, później
„Regiomonti”). Na
temat pochod-
zenia nazwy „Kö-
nigsberg” więk-
szość badaczy jest
zdania że została
nadana miastu na
cześć Przemys-
ława Ottokara,
króla czeskiego,
z w y c i ę s k i e g o
przywódcy pocho-
du na Sambię.
Zamek w połowie
XIV wieku otoczo-
ny był podwójnym
murem, a w mur
w e w n ę t r z n y

Tutaj nasz gród powstawał
wkomponowano 9 wież. Pośrodku
zamku znajdował się dom konwentu
(54 m długości i 48 m szerokości) z

wewnętrznym dziedzińcem. Budynki
gospodarcze, magazyny znalazły
pomieszczenia w obwarowaniach

północnych. Tutaj
też otrzymał sied-
zibę wielki mar-
szałek Zakonu.
Najpotężniejsze
wieże wzniesiono
od strony północ-
nej, a jedną w
narożniku za-
chodnio-połud-
niowym. Rolę
wartowni, a zara-
zem dzwonnicy

pełniła wysoka wieża wolno stojąca
wewnątrz murów. Odrębny 7-boczny
kształt miała wieża północno-

wschodnia – Haber-
turm. W 1312 roku
zamek królewiecki stał
się trwałą rezydencją
wielkiego marszałka
Zakonu. Od roku 1457
stał się on rezydencją
wielkiego mistrza. Na
zamku 18 stycznia
1701 roku odbywała się
koronacja pierwszego
króla Prus Fryderyka I.

Jedną z sal zamko-
wych później nazwano

salą moskiewską z powodu bywania
tu w latach 1711-13 cara Piotra
Wielkiego.

Do 1969 roku zranione
szczątki królewskiego zamku były
nieodłączną częścią krajobrazu
miejskiego współczesnego Kalinin-
gradu. Niestety – decyzja o zburzeniu
pozostałych jeszcze elementów
zamku została wykonana. Cztery lata
temu z inspiracji i przy wsparciu
finansowym niemieckiego czaso-
pisma „Der Spiegel” zostały rozpo-
częte prace badawcze Bałtyckiej
Ekspedycji Instytutu Archeologii
Rosyjskiej Akademii Nauk

Brama królewska w czasie rekonstrukcji
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