Editor’s Note
Established in 1992, for almost a decade the Centre for West Lithuanian and Prussian History, the predecessor of the Institute of Baltic Region History and Archaeology at Klaipėda University, was one of the most ambitious Medieval history research
centres in Lithuania. The output of the centre included S.C. Rowell’s monograph
Lithuania Ascending, published by Cambridge University Press, a central reference
work on the history of Central and Eastern Europe, a study by Alvydas Nikžentaitis
on Medieval Lithuanian society, and several other publications in various languages.
After a certain pause around the year 2000, the development of the area was again
advanced by Marius Ščavinskas, who prepared his doctoral dissertation and continued his research activities at the institute. The theme of the present set of articles
was his idea. He also brought together authors from a variety of institutions, in the
Czech Republic, Poland, Lithuania and Ukraine. Their contributions provide a multiangled look at warriors, one segment of Slavic and Baltic societies in the Middle
Ages. Readers of Acta Historica Universitatis Klaipedensis are thus returned to the issues discussed in the fifth volume of the series, expanding them from pre-Christian
Lithuanian society to the wider Slavic and Baltic world.
I would like to express my gratitude to all the contributors, and hope that the issues
they raise will be a point of reference for further research.

Vasilijus Safronovas

Redaktoriaus žodis
1992 m. Klaipėdos universitete įsteigus Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto pirmtaką – Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centrą, beveik dešimtmetį tai
buvo viena stipriausių Lietuvoje viduramžių istorijos tyrimų įstaigų. Tarp tuo metu
pasirodžiusių Centro publikacijų – standartiniu veikalu Vidurio ir Rytų Europos istorijos tyrimuose tapusi „Cambridge University Press“ išleista S. C. Rowello monografija „Lithuania Ascending“, Alvydo Nikžentaičio studija, skirta viduramžių Lietuvos
visuomenei, daugelis įvairiomis kalbomis paskelbtų straipsnių. Po tam tikro vakuumo, kuris apie 2000 m. susidarė viduramžių istorinių tyrimų srityje Klaipėdoje, juos
atnaujino Institute daktaro disertaciją parengęs ir mokslinę veiklą toliau plėtojantis
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Marius Ščavinskas. Jis pasiūlė ir šio straipsnių rinkinio tematiką, jai įgyvendinti subūrė autorius, dirbančius Čekijos, Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos mokslo įstaigose. Jų
straipsniai padeda į kariauninkų sluoksnį slavų ir baltų visuomenėse pažvelgti skirtingais pjūviais, o serijos Acta Historica Universitatis Klaipedensis skaitytojus grąžina
prie V tome nagrinėtų klausimų, išplėsdami spektrą nuo ikikrikščioniškos Lietuvos
visuomenės į platesnį slavų ir baltų pasaulį.
Dėkodamas visiems autoriams už bendradarbiavimą, viliuosi, kad jų iškelti klausimai
taps atskaitos tašku tolesniems tyrimams.

Vasilijus Safronovas
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