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OD REDAKCJI
Oddajemy do Państwa rąk długo wyczekiwany tom trzeci Pruthenii,
mając nadzieję, że konsekwentnie, choć mozolnie, wpisuje się on w krajobraz naukowego dyskursu poświęconego dziejom i kulturze Prusów
i ludów bałtyjskich. Może na to wskazywać zarówno rosnąca objętość
woluminu, jak też wydłużająca się lista publikujących w nim autorów1.
Wśród nich chciałbym podkreślić szczególnie obecność autorów wywodzących się ze środowiska Seminarium Prussicorum – środowiska, które przecież dopiero kształtuje swoją naukową tożsamość.
Rosnąca różnorodność prezentowanych tekstów i punktów widzenia,
skupionych jednak na jednej problematyce, staje się elementem charakterystycznym, wyróżniającym pismo na nie małym przecież rynku wydawniczym.
Charakteryzując zawartość tego tomu chciałbym wskazać przede
wszystkim na jego dyskusyjny charakter. Tom stoi przede wszystkim pod
znakiem dyskusji o genezie Prus. W tomie drugim Pruthenii opublikowaliśmy tekst prof. Wiesława Długokęckiego pt. Uwagi o genezie i rozwoju wczesnośredniowiecznych Prus do początków XIII wieku2, tekst
był przeróbką referatu wygłoszonego przez pana Profesora podczas konferencji Colloquia Baltica II. Referatowi towarzyszył koreferat prof.
Wojciecha Nowakowskiego, ze względu jednak na fakt, że ostateczny
tekst referatu przekazanego do publikacji został zmieniony, również koreferat musiał ulec modyfikacjom. Zatem Komentarz archeologa do tez
postawionych przez historyka możemy zaprezentować Państwu dopiero
teraz. Wystąpienie prof. Długokęckiego było w istocie zarysem całościowej koncepcji historii ziem pruskich do czasu utrwalenia się na tym tery1

Tom III Pruthenii miał mieć pierwotnie ponad 400 stron objętości, by nie rozrastał się jednak nadmiernie Redakcja postanowiła przenieść ważną i obszerną rozprawę Marka Jagodzińskiego o obecności Skandynawów na południowo-wschodnich wybrzeżach Bałtyku do
tomu IV. Za wyrozumiałość i zgodę autora na ten zabieg serdecznie dziękujemy. Czytelników zaś, czekających na tę rozprawę, bardzo przepraszamy informując zarazem, że tom IV,
w którym będzie ona ogłoszona już został przekazany do druku.
2
Pruthenia, t. II, 2006, s. 9–54.
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torium władztwa krzyżackiego. Przedstawiona tam propozycja jest więc
niezwykle poważna, jej sformułowanie wymagało też niemałej naukowej
odwagi – łatwiej dzisiaj w nauce przychodzi nam zajmować się „uwagami” i „przyczynkami”, względnie monografiami niż formułować szersze
hipotezy i koncepcje historiograficzne. Zaproponowana przez autora referatu wizja genezy i rozwoju ziem pruskich prowokowała do dyskusji, taka zresztą była od początku intencja gospodarzy konferencji, by skonfrontować ze sobą dwa spojrzenia na ten sam problem: historyka i archeologa. Mamy nadzieję, że zarysowane w obu wystąpieniach stanowiska
stwarzają okazję do szerszej refleksji nie tylko nad samą materią problemu, ale również nad sposobami prowadzenia samego dyskursu i jego metodologicznymi podstawami. Analizując wystąpienia obu autorów – proszę
zwrócić uwagę, że piszący te słowa nie jest ani historykiem, ani archeologiem, patrzy więc na te teksty z całkowicie „nieprofesjonalnego” punktu widzenia – dostrzegam przede wszystkim konieczność niejako odświeżenia „optyki”, za pomocą której bada się tę problematykę. Okazuje się
bowiem, że aby efektywnie konstruować interdyscyplinarny dyskurs, nie
wystarczy uwzględniać w prowadzonych badaniach wyników osiąganych
za pomocą innych narzędzi poznawczych. Trzeba uwzględnić specyfikę
narzędzia i ograniczenia możliwości budowania hipotez, jakie z niej płyną. Z drugiej strony warto zastanawiać się, czy owe ograniczenia wynikają nie tyle z natury samego narzędzia poznawczego, ile ze sposobu jego
dotychczasowego użycia.
Spektrum prezentowanych w tomie sposobów prowadzenia dyskursu
naukowego nie jest jeszcze zbyt szeroki. Wskazuje to, że wiele obszarów
refleksji i sposobów badania dziejów i kultury ziem pruskich pozostaje
jeszcze wcale lub słabo zagospodarowanych.
Jedna jeszcze rzecz, stanowiąca – jak się wydaje – istotny rys Pruthenii, który nie może umknąć uwadze. Sygnalizowałem to już delikatnie
w tomie drugim. Chodzi o metodologiczną regułę, którą stawiamy jako
pewne wyzwanie autorom zamieszczanych publikacji; najprościej wyraża
je adagium sformułowane niegdyś przez wybitnego filozofa niemieckiego
– Edmunda Husserla: z powrotem do rzeczy. Przez powrót do rzeczy
należy w tym wypadku rozumieć takie nastawienie epistemologiczne, które będzie starało się uwolnić (zawiesić – époche) od wszelkich supozycji
i przed-sądów, z jakimi (z zasady nieświadomie) podchodzimy do wyjaśniania zjawisk. Chodzi o nieuprzedzone w żaden sposób (czego nie należy rozumieć w żadnym wypadku, jako akceptację dla ignorancji), świeże
podejście do, nierzadko znanych już przecież doskonale, danych: archeologicznych, historycznych czy kulturowych. Przy czym wydaje się, że
warunkiem sine qua non jest tu jakaś badawcza otwartość na inne hory-
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zonty poznawcze, gotowość dostrzegania badanych przedmiotów jako
zjawisk polimorficznych.
Jesteśmy głęboko przekonani, że program powrotu do źródeł i gotowość czytania ich w szerszym niż dotąd kontekście poznawczym pozwoli odkryć znaczenia i związki dotąd – być może – nie dostrzegane. Podejściu temu towarzyszyć winno z jednej strony nastawienie krytyczne,
które pozwoli kontrolować własne wnioskowania, oraz – z drugiej zaś –
konieczna wydaje się refleksja nad samą „źródłowością” poznania w humanistyce.
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