III Festiwal Bałtyjski, czyli życie i śmierć u
Prusów
Napad na osadę Amalag, inscenizacja pogrzebu pruskiego, liczne zabawy plebejskie dla
gawiedzi &#8211; to tylko niektóre z atrakcji III Festiwalu Bałtyjskiego, który odbędzie się w
dniach 19-21 sierpnia w olsztyneckim skansenie. Do zabawy i poznawania zwyczajów Prusów
zapraszają Towarzystwo Pruthenia i Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

W dniach 19-21 sierpnia 2011 r. odbędzie się trzecia już edycja Festiwalu Bałtyjskiego. Wydarzenie to ma
służyć przybliżaniu pomijanej w edukacji historycznej kultury Prusów i ludów bałtyjskich. Organizatorzy
przedsięwzięcia, czyli Towarzystwo Naukowe Pruthenia i Muzeum Budownictwa Ludowego-Park
Etnograficzny w Olsztynku chcą w przystępny sposób przedstawić szerokiej publiczności świat barbarzyńców południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku. Inspiracją dla tegorocznego festiwalu jest opowieść
żyjącego w średniowieczu anglosaskiego kupca i podróżnika Wulfstana. W historii tej, poświęconej Bałtom,
wiele czytamy nie tylko o ich codziennych zajęciach, zwyczajach, ale i o obrządku pogrzebowym, który z
punku widzenia autora zawierał elementy dziwne, może nie do końca zrozumiałe, ale z pewnością ciekawe
i niecodzienne. Czerpiąc z owej relacji średniowiecznego etnografa poświęcamy Festiwal Bałtyjski 2011
przenikaniu się życia i śmierci, jako dwóm nieodłącznym aspektom ludzkiego bytu.
PROGRAM FESTIWALU
19 sierpnia 2011 r.
18.00 Przemarsz wojów ulicami Olsztynka
20 sierpnia 2011 r.
11.00 Otwarcie Festiwalu &#8211; prezentacja wojowników
11.30 W kręgach Honoru i Zdrady &#8211; indywidualne walki wojowników pruskich, słowiańskich
i skandynawskich
13.00 W Kręgu Krwi &#8211; potyczki wojów w formie turniejowej
14.00 Czy trudno być wojownikiem? &#8211; warsztaty walki i musztry
14.15 Krwawe rytuały u Prusów &#8211; prelekcja
15.00 Bitwa &#8211; napad na osadę Amalang

16.00 Droga Wojownika &#8211; konkurencja sprawnościowa dla chętnych
17.00 Spektakl - inscenizacja pogrzebu pruskiego. Rekonstrukcja biesiady pogrzebowej, stosu pogrzebowego oraz wyścigu po dobra zmarłego. W artystycznej i narracyjnej oprawie wykonanej przez grupy: Drużyna Wojów Bolesławowych „Białozór", Studnia „O", Konwent Św. Piotra
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11.00 Zabawy plebejskie dla gawiedzi: kręcioła, przeciąganie liny, kulanie tarcz, bieg z jajkiem, rzuty
podkową&#8230;
12.00 O ciągłości pruskich zwyczajów pogrzebowych &#8211; prelekcja
13.00 Gry wikińskie &#8211; kubb, hnetatafl&#8230;
14.00 Zawody łucznicze dla chętnych
15.00 Turniej Wojowników o miecz Herkusa Monte
16.00 Wręczenie nagród i zakończenie Festiwalu
20 &#8211; 21 sierpnia 2011 r.
12:00 &#8211; 16:00 &#8211; Osada rzemieślników
Zajęcia warsztatowe dla chętnych: kuchnia pruska, garncarstwo, tkactwo, płatnerstwo, mincarstwo, kowalstwo, wytwarzanie średniowiecznych instrumentów muzycznych, średniowieczny taniec, archeologia dla
najmłodszych
Strzelanie z łuku i rzut oszczepem dla chętnych
Przymierzalnia opancerzenia i uzbrojenia wojów wczesnośredniowiecznych
Warsztaty archeologii eksperymentalnej: mrożenie w średniowieczu (eksperyment z wytwarzaniem zimna),
rekonstrukcja krosna pionowego, groty i graciki (rekonstrukcja elementów uzbrojenia wczesnośredniowiecznego), pieczenie podpłomyków na sposób pruski
Kim byli Prusowie?
Zamieszkiwali w średniowieczu obecne tereny województwa warmińsko-mazurskiego oraz Obwodu
Kaliningradzkiego. Jako lud nigdy nie stworzyli
organizacji plemiennej, stając się tym samym łatwym
przeciwnikiem dla Krzyżaków. Prusowie czcili siły natury:
ciała niebieskie, zjawiska atmosferyczne, a także
zwierzęta i rośliny. Miejscami kultu były dla nich święte
gaje, w których składali swoim bogom ofiary. Wierzyli też
w demony i bóstwa, ważnym elementem ich wierzeń był
kult przodków.
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