Od Redakcji
Szanowni Państwo,
tom piąty rocznika „Pruthenia” przynosi ważne dla Redakcji i samego Towarzystwa
zmiany. Rocznik stał się organem wydawniczym nowego regionalnego towarzystwa
naukowego. Miło mi bowiem zakomunikować naszym Czytelnikom, że wydawca pisma – Towarzystwo Pruthenia przyjęło w roku 2010 nowy statut oraz zmieniło nazwę
na: Towarzystwo Naukowe PRUTHENIA, która dokładnie oddaje podstawowy zakres jego działalności. Nieodmiennie naszym stałym i niezawodnym partnerem pozostaje Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, z którym
współpracę nieustannie poszerzamy i zacieśniamy.
Rocznik, który Państwu przekazujemy jest szczególny z jeszcze jednego – ważnego – powodu. Zarząd Towarzystwa Naukowego PRUTHENIA postanowił bowiem,
że tom piąty w szczególny sposób honorował będzie pierwszego Członka Honorowego naszego stowarzyszenia, który to tytuł Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa przyznało jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli archeologii bałtyjskiej
– prof. Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi.
Szanowny Panie Profesorze – czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy tom ten Panu
zadedykować.
Zanim przejdę do prezentacji zawartości merytorycznej oddawanego w ręce
Czytelników rocznika, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, który i mnie samego mile zaskoczył. Otóż jeżeli przejrzeć spis treści tomu piątego, to rzuca się w oczy,
że został on w znacznej części „zagospodarowany” przez stosunkowo młodych autorów. Sytuacja ta zupełnie przez Redakcję nie zamierzona, ale – jak sądzę – znakomicie
oddaje stan rzeczy, jaki powstał wskutek działalności Towarzystwa, a w szczególności
prowadzonego przezeń seminarium naukowego poświęconego szeroko rozumianej
problematyce bałtyjskiej.
Wracając do treści tomu. Obok „klasycznego” studium Grzegorza Białuńskiego poświęconego rodowi Prusa Pipina i interesującego tekstu Mateusza Boguckiego
o kupcach wikińskich, treści prezentowane w roczniku układają się wedle dwóch podstawowych linii. Pierwsza z nich to studia nad osadnictwem – należą tu głównie teksty
Joachima Stephana, Alicji Dobrosielskiej. Druga zaś, wyraźnie rysująca się linia zainteresowań publikowanych w tomie autorów podejmuje problematykę religijną. Mamy
tu ciekawą próbę opisu przez Marka Pacholca pruskich okołowojennych obrzędów
magicznych, studium Seweryna Szczepańskiego o miejscach świętych oraz wnikliwą
recenzję Justyny Prusinowskiej polskiego tłumaczenia znanych studiów A. Greimasa
o mitologii litewskiej.
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Tym bardziej cieszy zainteresowanie problematyką religijną, które w przedstawionym Państwu tomie znalazło swój wyraz, że najbliższa – czwarta już – konferencja
Colloquia Baltica, w końcu marca 2011 roku, poświęcona będzie właśnie zjawiskom
religijnym na ziemiach pruskich na przestrzeni dziejów. Wydaje się, że dla społeczeństw
tradycyjnych, a tym bardziej archaicznych (a tak można chyba interpretować kulturę
pruską, nawet jeszcze długo po podboju), właściwe jest holistyczne ujęcie świata przeżywanego jako niepodzielnego kontinuum, w którym nie występują charakterystyczne dla naszych współczesnych sposobów postrzegania i opisywania świata dystynkcje
(por. Maussa koncepcja całościowego faktu społecznego). Nie znajdujemy w kulturze
archaicznej ścisłego podziału na to, co przyrodzone i to, co nadprzyrodzone, na sacrum i profanum. Kultury te nie mają bowiem wyraźnie rozwiniętej waloryzacji religijnej. Sposób przeżywania świata przez podmiot kultury tradycyjnej oddawany bywa
w literaturze przedmiotu za pomocą pojęcia „mistycznej partycypacji” (Levy-Bruhl),
a charakterystyczna dlań sytuacja komunikacyjna bądź sposób działania podmiotu
w świecie przez pojęcie metamorfozy (Cassirer). W opisywanych przez Marka Pacholca działaniach magicznych Prusów można widzieć przejawy funkcjonowania zdefiniowanych przez Levy-Bruhla pra-związków, czy też komunikacji magicznej. Z kolei
opisywany przez Seweryna Szczepańskiego fenomen kształtowania się miejsc świętych
– wyraźnie wyodrębnionej z otoczenia i waloryzowanej religijnie przestrzeni, wraz
z towarzyszącymi mu zjawiskami wyodrębniania się warstwy „funkcjonariuszy” sacrum
(niekoniecznie przecież utożsamianych z autonomiczną warstwą quasi-kapłańską, czy
też kapłańską), mógłby – przy spełnionych innych przesłankach – być interpretowany jako program reformy religijnej i zmiany sposobów przeżywania i waloryzowania
świata, czy wręcz jego „ontologizacji”. Nie czas tu i miejsce na rozwijanie tych wątków,
niemniej ów horyzont interpretacyjny możliwy dla poruszanych w tomie problemów
chciałbym przynajmniej zasygnalizować.
Na koniec mojego zwięzłego wprowadzenia, chciałbym parę słów poświęcić prezentowanej w tomie polemice, której tematem formalnie ma być zagadnienie występowania dirhemów na ziemiach pruskich, ale której zakres – jak sądzę daleko i niepotrzebnie wykroczył poza meritum sporu. Chcę podkreślić, że Redakcja ani nie podziela
radykalnych poglądów reprezentowanych przez polemistów, których teksty prezentujemy, ani też nie opowiada się za żadnym z reprezentowanych stanowisk. Nasze
poważne zastrzeżenia budzi również sam sposób prowadzenia dyskusji, wykraczający
poza ramy dyskursu naukowego. Jedynie silne przekonanie o tym, że nasi Czytelnicy
nie będą mieli żadnych problemów z uchwyceniem istoty prowadzonej polemiki, nie
bacząc na sposób jej prowadzenia, skłoniło nas do opublikowania pełnych wypowiedzi
obu dyskutantów.
Pozostaje mi już życzyć Państwu owocnej lektury,
w imieniu zespołu redakcyjnego „Pruthenii”
Bogdan Radzicki
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