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Romowe – źródło legendy 
o rzymskim rodowodzie Litwinów

Litwa nie przeżyła średniowiecza, nie miała pisma, szkół, nie poznała kultury antycznej, z którą 
oswoił się świat chrześcijański, nie znała swojej przeszłości. Latynizacja Litwy zaczęła się 
dopiero w XV w., a ściślej, pod koniec tego stulecia, gdy na Zachodzie zapanowało odrodzenie. 
Litwa musiała na piśmie zapełnić swoją tysiącletnią historię utraconą w średniowieczu (...) 
Legenda jest historią litewskiego średniowiecza.

Mečislovas Jučas1 

Badacze ustalający fakty historyczne z dalekiej przeszłości sięgają często do przekazów 
legendarnych, starając się wydobyć z nich ziarno prawdy. Kiedy mowa jest o „Romo-
we”, miejscu kultu położonym w pruskiej Nadrowii, zadanie wydaje się jeszcze bardziej 
skomplikowane. Można je opisać w sposób następujący: średniowieczny przekaz kroni-
karski, oparty na niekwestionowanym przez historyków fakcie, jednak skąpy, niejasny, 
a jednocześnie opatrzony wyjaśnieniami, które nie odgrywając swej roli, zaciemniają 
raczej sprawę, stał się następnie podstawą do wykształcenia rozbudowanej legendy etno-
genetycznej, która popularna była w piśmiennictwie, szczególnie w wiekach XV–XVII. 
Z kolei począwszy od wieku XIX nauka postawiła przed sobą trudne zadanie, aby spod 
nawarstwień wątków legendarnych wydobyć pierwotne fakty. W zadanie to, którego 
podjęła się nauka historii przez kolejne dziesięciolecia, aż do dzisiaj, włączają się w coraz 
większej liczbie przedstawiciele innych dyscyplin: głównie archeolodzy, etnografowie, 
językoznawcy i religioznawcy. Ukryte przez średniowiecznych kronikarzy fakty nie dają 
się jednak łatwo odkryć i zinterpretować.

Od XVI wieku historiografi a i kronikarstwo Polski i Litwy były jednomyślne w pod-
kreślaniu rzymskiego rodowodu Litwinów. Zanim rozbudowaną, co nie znaczy, że jed-
noznaczną, wersję tego rodowodu zaprezentował w dwóch swoich kronikach Maciej 
Stryjkowski2, występowała ona już wcześniej w kronikach polskich i ruskich. Głoszono 
w nich, że twórcami państwa lub narodu litewskiego byli osadnicy, którzy przybyli ze sto-

1 Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów, „Przegląd Wschodni” 1997, t. IV, z. 2(14).
2 M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego 

narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z na-
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licy ówczesnego świata – Rzymu; według innych rzymskie pochodzenie dotyczyło jedynie 
arystokracji lub/i panującej dynastii litewskiej. Niektórzy autorzy twierdzili, że osadnicy 
zamieszkali na bezludnych obszarach, na których nie istniało żadne osadnictwo, inni uwa-
żali, że ludność miejscowa została podporządkowana przybyszom z Italii, jeszcze inni, że 
nastąpił szybki proces ich asymilacji z autochtonami. Miejsce przybycia Rzymian i zasięg 
wpływów nie był również precyzyjnie określony. Padały często nazwy Prus, Żmudzi czy 
Liwonii, jako tych miejsc, w których pojawili się pierwsi rzymscy osadnicy. Różnie też 
poszczególni autorzy sytuowali w czasie moment przybycia Rzymian na północne ziemie. 
W końcu mnożono dowody, jakimi uzasadniano prawdziwość przedstawianej tezy. Samo 
badanie licznych wersji coraz bardziej z upływem czasu rozbudowanych legend stanowić 
może podstawę dla obszernego opracowania.

Literaturę XVI wieku, a szczególnie twórcę rozbudowanej wersji rzymskiego rodo-
wodu Litwinów Stryjkowskiego, inspirowały Roczniki Długosza3. Pod rokiem 1387, we 
fragmencie poprzedzającym relację z podejmowania przez Jagiełłę starań o chrystiani-
zację Rusinów i Litwinów, kronikarz zaprezentował, w formie swoistego wprowadzenia, 
genealogię „ludu litewskiego i żmudzkiego”. Zastrzegł jednocześnie, że jest ona wyłącz-
nie jego domniemaniem, jako że nie dotarły do niego na ten temat żadne źródła pisane. 
Niewątpliwy był jednak dla kronikarza fakt „przybycia” obcych ludów na północ, a za 
wielce prawdopodobne uznał, „że są z pochodzenia latynami”. Domniemanie swoje 
uzasadniał Długosz, powołując się na „brzmienie ich języka i słowotwórstwo”, czego 
koronnym dowodem miała być nazwa, jaką nadali swej nowej ojczyźnie – Litalia, sło-
wo powstałe z dodania litery „l” przed nazwą Italia („którą teraz nawet Italowie dodają 
w swoim języku ludowym”). Długosz uznaje, że język litewski nieznacznie jedynie różni 
się od łacińskiego, pewne odmienności wynikają z zapożyczeń z języków słowiańskich, 
które nastąpiły z racji bliskiego sąsiedztwa z ludnością ruską i polską. Tak więc jeśli 
Litwini i Żmudzini „nie wywodzą się od Rzymian, to przynajmniej od jakiegoś szczepu 
o latyńskiej nazwie”. Czas przybycia „latynów” ustala Długosz na lata wojen domowych 
w republice rzymskiej pomiędzy Mariuszem i Sullą (83 rok p.n.e.), a następnie pomiędzy 
Juliuszem Cezarem a Pompejuszem Wielkim (48 rok p.n.e.). Nie tylko nie wiemy, skąd 
zaczerpnął Długosz tę opowieść, ale też nie ustalono w nauce, jaką funkcję polityczną 
miałaby ona pełnić. Brückner poszukiwał autora tej legendy wśród studiujących w Kra-
kowie Litwinów4. Stara teza Jakubowskiego, że poprzez zaszczytny rzymski rodowód 
szlachta litewska chciała uzasadnić dla siebie prawo do posiadania „herbów i przodków nie 
ustępujących dostojnością Polakom”, doczekała się równie dawno repliki Kamienieckiego, 
który pisał, że „Długosz, w ogóle niechętny Litwinom, z pewnością nie przypieczęto-
wałby swoim autorytetem zupełnie świeżego, na jego oczach sfabrykowanego zmyślenia 
(...)”5. Najbardziej prawdopodobna wydaje się więc teoria, głosząca, że Długosz włączył 
się w panujący dość powszechnie w ówczesnej Europie, także w środowisku Akademii 

tchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia, Warszawa 1978; tenże, Kronika Polska, Litewska, 
Żmudzka i wszystkiej Rusi, Warszawa 1846.

3 Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, Warszawa 1891, s. 215 i n.
4 A. Brückner, Starożytna Litwa. Ludy i Bogi, Warszawa 1904, s. 64 i n.
5 J. Jakubowski, Studya nad stosunkami narodowościowemi na Litwie przed Unią Lubelską, „Prace To-

warzystwa Naukowego Warszawskiego”, Wydział II, nr 7, Warszawa 1912, s. 30 i n.; W. Kamieniecki, Gene-
za państwa litewskiego, Warszawa 1916 (nadbitka z „Przeglądu Historycznego”), s. 4 i n.
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krakowskiej, a związany z renesansem włoskim nurt powrotu do wzorców klasycznych, 
w tym również poszukiwań antenatów w dziejach starożytnych.

Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów przybrała w dziele Długosza kształt, 
który dla późniejszych kronikarzy i historyków stanie się tworzywem dla coraz bardziej 
szczegółowych, lecz i coraz bardziej fantastycznych narracji. Nie zawsze wpływ Długosza 
na treść konkretnego, późniejszego dzieła zajmującego się rzymską genealogią ludów 
bałtyckich jest łatwy do prześledzenia, z uwagi na skomplikowane losy rękopiśmiennej 
spuścizny kronikarza. Pomiędzy Długoszem a Stryjkowskim w różnych ujęciach podsta-
wowy schemat legendy pojawia się w licznych dziełach, nie tylko polskich i tych źródłach 
litewskich, które można określić mianem zlatynizowanych (na przykład Rotundus), lecz 
także w litewsko-ruskich dokumentach latopiśmiennych6. Wzajemne zależności pomiędzy 
tymi źródłami są przedmiotem odrębnych badań. 

Długosz wspomina również o centralnym miejscu kultu na ziemiach pruskich, które 
znajdować się miało we wsi Romowe; łączy to w jednej narracji z opowieścią o litew-
skim rodowodzie Litwinów. Określając Prusów jako tych, których od Polaków oddziela 
wpadająca do Wisły rzeka Ossa, pisze o nich kronikarz jako o ludzie bliskim Litwinom 
i Żmudzinom. Bliskość ta dotyczyła głównie „(...) prawie tych samych bogów, obrząd-
ków i uroczystości”7. Natomiast o ile chodzi o pochodzenie Prusów, nie wypowiadał się 
Długosz konsekwentnie. Przytaczał w tej kwestii dwie, wzajemnie sobie przeczące teorie; 
oddziela je od siebie zaledwie kilkanaście wierszy. Według pierwszej, na temat Prusów, 
Litwinów i Żmudzinów czytamy, że: „W czasie pożogi wojen domowych toczących się 
w Italii między Cezarem a Pompejuszem, opuściwszy stare siedziby przybyli do kraju 
nadmorskiego, który teraz zamieszkują”8. W ten sposób położone zostały podwaliny pod 
teorię o rzymskim pochodzeniu Litwinów, rozwiniętą przez kronikarza – jak wiemy – 
w księdze X Roczników. Tymczasem jednak w tym samym rozdziale księgi II czytamy, 
iż Prusów, Litwinów i Żmudzinów: „(...) nie uważa się za pochodzących z jednego pnia 
i języka, lecz pochodzenie Prusów jest inne niż Litwinów i Żmudzinów”, po czym na-
stępuje opowieść o protoplaście Prusów, Pruzjaszu, królu Bitynii. 

Większość informacji, jakie przekazuje Długosz na temat rzymskiego rodowodu, 
powstała na bazie nieznanych źródeł; znamy jednak źródło, z którego, pośrednio lub bez-
pośrednio, czerpał polski kronikarz, pisząc o Romowe. Wyprzedza ono Roczniki o ponad 
sto lat. Pierwszy ślad łączący powstanie Litwy z historią Rzymu pochodzi z niełatwego do 
zinterpretowania zapisu zawartego w czternastowiecznym źródle niemieckim9. Dotyczy 

6 Mowa tu o pochodzących z wieku XVI następujących redakcjach latopisów litewsko-ruskich: Krasiń-
skiego, Towarzystwa Archeologicznego (Archieołogiczeskogo Obszczestwa), Raczyńskiego, Jewrejnowskie-
go, Olszewskiego. Wszystkie te wersje znajdują się w: „Połnoje Sobranije Russkich Letopisiej” t. XXXV, 
1980 i tzw. Kronice Bychowca, cyt. wyd. t. XXXII.

7 J. Długosz, ks. II, s. 286.
8 Tamże.
9 J. Semkowicz, Krytyczny rozbiór Dziejów Polski Jana Długosza do r. 1384, Kraków 1887, s. 56 i n., 

s. 90, twierdzi, że Długoszowi znana była wierszowana wersja Kroniki Dusburga autorstwa Jeroschina. Ory-
ginał Kroniki znał natomiast na pewno Stryjkowski; por. M. Baryczowa, Augustyn Rotundus Mieleski, wójt 
wileński, pierwszy historyk i apologeta Litwy, [w:] „Ateneum Wileńskie” r. X–XI, 1935–1936, Wilno 1936, 
s. 43: Rotundus „(...) dostarcza mu [Stryjkowskiemu] ... odnalezioną na Infl antach przez Jana Chodkiewicza 
kronikę Duisburga z XIV w., którą starosta żmudzki »użyczył ku przejrzeniu naprzód jego miłości panu 
wójtowi wileńskiemu (...) jako wielkiej nauki i głębokiego dowcipu doktorowi« (...) a ten potem dał ją Stryj-
kowskiemu”. 
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on wspomnianego Romowe, a po raz pierwszy nazwa ta wymieniona została w kronice 
Piotra z Dusburga (Duisburga), złożonej w roku 1326 na ręce wielkiego mistrza Zakonu 
Najświętszej Marii Panny Wernera z Orseln10. Kronika ta znana jest jako Cronica terre 
Prussie (przyjął się powszechnie tytuł drugiego wydania – 1861, wyd. pierwsze 1679)11. 
Siedemnastowieczne wydanie Kroniki zawdzięczamy Krzysztofowi Hartnochowi, ba-
daczowi historii Prus, odkrywcy i komentatorowi dzieła Piotra z Dusburga. Z kroniki 
tej pochodzi następujący zapis, który został jedynie wtrącony na marginesie głównego 
wątku narracji:

W samym środku tego przewrotnego ludu, a mianowicie w Nadrowii, znajdowało się pewne 
miejsce zwane Romowe, które brało swoją nazwę od Rzymu; mieszkał w nim pewien człowiek 
zwany Kriwe, któremu oddawali cześć jakby papieżowi, ponieważ, tak jak papież kieruje całym 
Kościołem wiernych, tak też tamten kierował nakazami bądź poleceniami nie tylko wspomnia-
nymi plemionami, ale również Litwinami i innymi narodami ziemi infl anckiej. Tak wielką 
bowiem cieszył się powagą, że nie tylko on sam bądź ktoś z jego krewnych, lecz także poseł 
z laską od niego albo z jakimś innym ustalonym znakiem, kiedy przekraczał granice wspomnia-
nych niewiernych, odbierał od królów i możnych i od całego ludu wielką cześć. Utrzymywał 
też, jak w Starym Testamencie, wieczny ogień. (...) Po zwycięstwie składają swoim bogom 
ofi arę i trzecią część tych wszystkich rzeczy, w których posiadanie weszli z tytułu zwycięstwa, 
oddają wspomnianemu Kriwemu, aby ten je spalił.

O Kriwe jest jeszcze mowa przy opisie ceremoniałów pogrzebowych. Rzecz dotyczy 
sposobu, w jaki można było obejść zwyczaj palenia zmarłych wraz z należącymi do nich 
przedmiotami. Fragment ten, w zestawieniu z poprzednimi, budzi uzasadnioną wątpliwość, 
czy rzeczywiście kapłan, którego autorytet porównywany był przez chrześcijańskiego 
kronikarza z papieżem, mógłby zajmować się tak drobnymi matactwami. Ich opis brzmi 
jak następuje:

(...) kiedy rodzice zmarłego przychodzili do wspomnianego Kriwego i pytali go, czy tej nocy 
lub tego dnia widział kogoś, kto przyszedł do jego domu, ów Kriwe bez jakiegokolwiek wa-
hania wyjawiał wolę zmarłego wobec odzieży, broni, koni i służby i dla większej pewności 

10 Różnie rekonstruowane są pochodzenie i droga życiowa Piotra z Dusburga. Za jego związkiem z Mal-
borkiem opowiada się M. Pollakówna, Kronika Piotra z Dusburga, Wrocław 1968, która widziała w autorze 
Kroniki ziemi pruskiej kapelana Zakonu Najświętszej Marii Panny. Odmiennie J. Voigt, G. Labuda i polski 
wydawca Kroniki Jarosław Wenta, którzy wiążą losy Piotra z Królewcem (scil. kościołem sambijskim). Bar-
dziej szczegółowa relacja z tej dyskusji znajduje się w polskim wydaniu Kroniki, dz. cyt., s. XV i n.

11 Petrus de Dusburgk, Cronica terre Prussie, [w:] Scriptores Rerum Prussicarum, t. 1, Lipsk 1861; pol-
skie wydanie Kronika ziemi pruskiej przetłumaczył S. Wyszomirski, wstęp i komentarz J. Wenta, Toruń 2004.

W polskiej literaturze temat roli Romowe największe zainteresowanie budził u badaczy dziewiętna-
stowiecznych. Podstawowe opracowania na ten temat: A. Mierzyński, Źródła mytologii litewskiej, t. 2, 
Warszawa 1896; W. Kamieniecki, dz. cyt.; H. Łowmiański, Studia nad początkiem społeczeństwa i pań-
stwa litewskiego, t. 2, Wilno 1931; M. Zachara-Wawrzyńczyk, Geneza legendy o rzymskim pochodzeniu 
Litwinów, [w:] „Zeszyty Historyczne UW”, z. III, 1963; E. Kulicka, Legenda o rzymskim pochodzeniu 
Litwinów i jej stosunek do mitu sarmackiego, „Przegląd Historyczny” 1980, t. LXXI, z. 1; prace Brückne-
ra i Narbutta. W roku 2005 obroniona została na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nie-
opublikowana praca doktorska Justyny Prusinowskiej Wokół Romowe. Obraz pogańskiej świątyni pruskiej 
w dziewiętnastowiecznym piśmiennictwie Łotwy, Litwy, Polski i Niemiec. Praca ta powstała pod kierun-
kiem prof. Elżbiety Marii Nowickiej na Wydziale Neofi lologii UAM. Tamże uwzględniono szeroki wybór 
współczesnej literatury litewskiej.
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powiadał, że tamten na nadprożu jego domu pozostawił taki a taki ślad po włóczni lub po 
jakimś innym narzędziu12.

Z tekstu Piotra z Dusburga nie wynika, czy Romowe jako centrum kultu pogańskiego 
przetrwało aż do podbicia Nadrowii przez Zakon, co było procesem zamykającym się 
datami 1255–1275. Należy nadmienić, że Dusburg opisuje organizację kultu pogańskiego 
w Prusach nie z autopsji; w czasie kiedy powstała jego kronika, Nadrowia od pół wieku 
podbita była i schrystianizowana przez Krzyżaków. Jednak możliwość istnienia wówczas 
jeszcze naocznych świadków pogańskich kultów stanowi, zdaniem największego autory-
tetu z przełomu XIX i XX wieku, polskiego komentatora tego fragmentu pruskiej kroniki, 
Antoniego Mierzyńskiego, dowód wiarygodności Dusburga13. Nie ulega wątpliwości 
przekonanie kronikarza, że nazwa Romowe pochodzić miała jakoby od stolicy starożyt-
nego mocarstwa. Dusburg, pisząc: Romowe trahens nomen suum a Roma, przekreśla od 
razu wszystkie koncepcje, które bagatelizują ten przekaz, uważając, że Dusburg miał na 
myśli jedynie podobieństwo nazw Romowe i Roma; kronikarz pisze przecież wyraźnie 
o pochodzeniu (trahens) nazwy pruskiej wsi od nazwy Wiecznego Miasta. Nasuwa się 
również jako oczywiste skojarzenie, które wykorzystał Stryjkowski, że nazwa Romowe 
powstać mogła jako skrót słów Roma nova i idąc dalej tym ciągiem skojarzeń, pisze Stryj-
kowski, że Palemon, przywódca osadników rzymskich „(...) Romowe fundował, jako też 
Bizantium Constantin Wielki Romam novam przechrzcił, postąpiwszy papieżowi starego 
Rzymu”14. Antoni Mierzyński natomiast w ogóle zakwestionował jakiekolwiek związki 
Romowe z Rzymem, twierdząc, iż rdzeń nazwy – ram, rom, w wydaniu przymiotniko-
wym ramus, romus – oznaczał: „cichy, spokojny, łagodny”, a więc Romovjas, Romowe 
to „miejsce spokojne, zacisze; w przenośni miejsce ułagodzenia bogów”15.

Ważne jest w tym miejscu podkreślenie, że drogę od wskazania istnienia wsi Romowe 
do przyznania Litwinom rzymskiego rodowodu uprościł fakt, iż w nauce przyjmuje się 
często, że „uważano Litwę i Prusy za synonimy”16. Wprawdzie pamiętamy brak konse-
kwencji Długosza w tej kwestii, natomiast Stryjkowski twierdził: „Aleć to pewniejsza, 
iż Prusowie starzy byli z Litwą jednego narodu”. Nie budzi również zastrzeżeń Stryj-
kowskiego opinia Miechowity dotycząca zasięgu terytorialnego rzymskiego osadnictwa, 
które miałoby objąć Prusy, Litwę i Żmudź, czego dowodem miałoby być podobieństwo 
języków, jakimi posługują się mieszkańcy tych ziem, do języka włoskiego. Dusburg 
pisał natomiast o Litwinach, nie identyfi kując ich z Prusami, lecz twierdząc, iż podobnie 
jak Prusowie i inne narody Liwonii (Lywonie), tak i Litwini uznają Romowe za centrum 
kultu. Dusburg, odróżniając Prusy od Litwy, sytuował Romowe wyraźnie na terytorium 
pruskiej Nadrowii, ale łączność pomiędzy ówczesną Litwą a Prusami musiała być znaczna, 
skoro według jego świadectwa duchowa władza Kriwe rozciągała się również na Litwę. 

12 Piotr z Dusburga, Kronika..., s. 52, 53.
13 A. Mierzyński, dz. cyt., s. 23.
14 M. Stryjkowski, Kronika Polska..., s. 49
15 A. Mierzyński, dz. cyt., s. 24, z powołaniem na autorów wcześniejszych. Por. także s. 101 i n.
16 W. Kamieniecki, dz. cyt., s. 3, w oparciu o Roczniki Quedlinburskie, w których pod datą 1009 roku 

pojawia się w kontekście wiadomości o śmierci św. Brunona in confi nio Russie et Lituae po raz pierwszy 
w historii wzmianka na temat Litwy, choć inne źródła, na przykład kronika Thietmara, informują, że chodziło 
o Prusy. Kamieniecki konkluduje: „Świadczyłoby to, że uważano Prusy i Litwę za synonimy”.
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Ponieważ także u Długosza odnajdujemy informacje o Romowe identyfi kujące oby-
czaje Prusów z Litwinami, powstaje natychmiast pytanie o to, czy i jaką znajomością 
zapisu Dusburga dysponował polski kronikarz. Ogniwem pośrednim mogła być w tym 
przypadku niemiecka, wierszowana wersja kroniki Dusburga pióra Mikołaja z Jeroschina 
(Jerosina, ewentualnie Jarocina), przekazująca wiernie informacje pierwowzoru na temat 
Romowe i Kriwego. Dzieło swoje stworzył Mikołaj z Jerosina na zamówienie Wielkiego 
Mistrza Luthra, ks. Brunszwiku, kierującego Zakonem w latach 1331–1335. Pracy swej 
pierwotnie nie doprowadził do końca, a oryginał został zniszczony jeszcze za życia twórcy, 
w okolicznościach dość niejasnych. Dopiero kontynuacja dzieła, dokonana na zamówienie 
następcy Luthra, Dietricha von Altenburg, przyniosła ostateczny kształt Kroniki. Jeros-
chin, pisząc o Kriwe i informując, że „poganie wszyscy pospołu uważali go za papieża”, 
dystansuje się wyraźnie od tego porównania, zachowując dla Kriwego określenie der 
obriste ewarte – w polskim tłumaczeniu Mierzyńskiego oznacza to „najwyższy kapłan”, 
choć w innym miejscu używa określenia „najwyższy stróż prawa”17. Nie pomaga to 
wyjaśnić dylematu, czy władza Kriwe była czysto duchowna, czy również miała funkcje 
świeckie. Jeroschin szerzej objaśnia analogię pomiędzy Kriwe a papieżem, pisząc, że 
analogia ta dotyczy stopnia posłuszeństwa okazywanego mu przez pruskich pogan. Za 
obszar poddany władzy duchownej Kriwego uznaje Jeroschin Prusy, Litwę i Liwonię. 

W Nadrowii, gdzie położone być miało według Dusburga Romowe, kult pogański 
utrzymał się najdłużej, podczas gdy sąsiednie ziemie pruskie (Sambia, Pomezania, War-
mia, Natangia, Bartenia) już wcześniej uległy podbojowi, a więc i, niechby powierzchow-
nej tylko, chrystianizacji. Nadrowia to część Prus wysunięta na wschód, której północna 
granica zbliżała się do jeziora Mamry. Jak czytamy w Słowniku starożytności słowiańskich 
„Nadrowskie Romowe wg przekazu Dusburga stanowiło ogólnobałtycki ośrodek kultowy 
i może miejsce odbywania wieców międzyplemiennych; lokalizacja jego jest niepewna”18. 
Za uznaniem Romowe jako miejsca, gdzie odbywały się wiece międzyplemienne, opo-
wiada się przede wszystkim Henryk Łowmiański19. Zgadza się z tym i Mierzyński, kon-
trowersje wywołuje tylko zagadnienie, czy chodziło tu o wiece lokalne, ograniczone do 
terytorium Nadrowii (Mierzyński), czy też o wiece międzyplemienne (Łowmiański), która 
to kwestia pozostaje jednak poza zasięgiem naszego zainteresowania. O tyle jest to jednak 
istotne, że jeśli przyjmiemy rozwiązanie Łowmiańskiego, wyjaśni się fragment Kroniki 
Dusburga, w której mowa jest o posłach wysyłanych przez Kriwego do ościennych ziem.

Podstawowa niewyjaśniona okoliczność dotyczy ustalenia, kim lub czym był Kriwe. 
Mierzyński, dokonując badania całego tekstu Kroniki Dusburga, dochodzi do wniosku, że 

17 Polskie tłumaczenie fragmentów Kroniki Jerosina, A. Mierzyński, Źródła do mytologii litewskiej, s. 57 
i n. Por. też tamże s. 37. Podobnie – „najwyższy sędzia” – tłumaczy ten zwrot T. Narbutt.

18 T. III, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 342. Autor tego hasła, J. Powierski, zamieścił w Słowniku 
także hasło „Natangia” (tamże, s. 355), poświęcone ziemi pruskiej położonej na zachód od Nadrowii, od po-
łudniowego zachodu graniczącej z Warmią, w którym to haśle czytamy: „Targ Gierkin, położony w okolicach 
dziś m. Bagrationowska, stanowił nie tylko ośrodek gospodarczy, ale i ośrodek kultu pogańskiego (natangij-
skie Romowe)”. W obu przypadkach autor powołuje się na Dusburga, który przecież pisał tylko o Nadrowii. 
Tak więc należy przyjąć, iż Powierski uważa, że każde z tych plemion pruskich miało swój ośrodek kultu 
– Romowe. Możliwość taką dopuszcza już Mierzyński (s. 24, 31). Według niego istniały inne ośrodki noszące 
tę nazwę; Romowe znajdować się miało nie tylko w Nadrowii i Natangii, lecz także w Sambii i Galindii; 
powołuje się przy tym na ustalenia Johanesa Voigta, iż Romowe znajdowało się w Sambii. 

19 H. Łowmiański, Studja nad początkami..., s. 195 i n.
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Kriwe jest imieniem własnym, a nie ogólnym określeniem osoby sprawującej konkretną 
funkcję kapłańską. Jeżeli więc chcielibyśmy przyjąć, że poszczególne ośrodki kultu w róż-
nych ziemiach pruskich nosiły nazwę Romowe, to Kriwe był tylko jeden – w nadrowskim 
Romowe i, zdaniem Mierzyńskiego, nie opuszczał tej ziemi, z uwagi na wrogość, jaką 
przejawiały ku sobie poszczególne plemiona pruskie. Stąd też, jeśli czytamy u Dusburga 
o peregrynacjach posłów Kriwego, to według tego badacza należy je ograniczyć tylko 
do ziemi nadrowskiej. Nie jest wykluczone przy tym, że na ziemi pruskiej funkcjonowali 
i inni, równie potężni, kapłani ognia. Autor protestuje jednocześnie przeciwko wywo-
dzeniu imienia Kriwe od wyrazu znaczącego „krzywy, zgarbiony”, co mogło prowadzić 
do określania tym mianem kapłanów – starców w ogólności. Rozważania te stanowią 
dla Mierzyńskiego punkt wyjścia do krytyki autorów późniejszych kronik, którzy nie 
przyjmując Kriwe jako imienia własnego, dokonywali dość, jego zdaniem, fantastycz-
nych interpretacji. Stanowisko to skrytykowane zostało następnie przez A. Brücknera. 
Dla niego z kolei nazwa Kriwe zdecydowanie pochodziła od przymiotnika „krzywy”, 
lecz wywód Dusburga od początku do końca polegał, jego zdaniem, na nieporozumieniu, 
jako że „Kriwe, jak przypuszczamy, to nazwa nawet nie człowieka, jakiegoś panującego 
arcykapłana, lecz laski, jaką ofi arnicy obsyłali lud, by go zebrać na doroczne obchody 
świąteczne”20. W istocie zwyczaj rozsyłania przez Kriwego po ziemi pruskiej, litewskiej 
i wszelkich innych ziemiach Liwonii wysłanników zaopatrzonych w laski (baculo), jako 
świadectwa autentyczności, opisuje Dusburg, podkreślając, jakim szacunkiem cieszą się 
posłowie pruskiego „papieża”. Autorytet ów dodatkowo podbudowywała wiara w ob-
cowanie Kriwego ze zmarłymi. Według niektórych badaczy źródłosłów imienia/nazwy 
Kriwe mógł nawiązywać także do pogańskiego święta i łączyć się z „krzesaniem” (ognia, 
którego był kapłanem), a nawet „wskrzeszaniem”21.

Dalsze kontrowersje, jakie pojawiły się w wyniku interpretacji skąpych przekazów 
Piotra z Dusburga i Długosza, dotyczyły rodzaju władzy Kriwego (duchowna czy rów-
nież świecka). Oto, co czytamy o kapłanie pogańskiego kultu: Criwe, quem colebant pro 
papa, quia sicut dominus papa regit universalem ecclesiam fi delium. Władza i autorytet 
Kriwego sprawiały, że nie tylko on sam i jego krewni, lecz także wysłannicy zaopatrze-
ni w znak – zakrzywioną laskę, wzbudzają szacunek wśród całej ludności pogańskiej. 
Długosz w Rocznikach umieszcza podstawowe informacje na temat Romowe w księdze 
drugiej pod datą rok 997, opisując działalność misyjną i męczeństwo św. Wojciecha, a więc 
umieszcza tę kwestię w kontekście bardziej religijnym aniżeli politycznym. Znajduje-
my tam jednak informacje wskazujące na to, że rezydujący w Romowe Kriwe posiadał 
najwyższą władzę; domniemywać należy, że również cywilną. Samo Romowe nazwane 
zostało stolicą, zaś Kriwe posiadał władzę absolutną: „rozkazy jego musieli posłusznie wy-
konywać pod karą śmierci”22. Jest to znaczna odmiana w stosunku do przekazu Dusburga, 
który nie nadaje Kriwemu cech władcy świeckiego, co wnioskować możemy z fragmentu, 
w którym opisany został szacunek, jakim cieszył się sam Kriwe i jego wysłannicy ze 
strony „niewiernych królów” ziem pruskich, litewskich i liwońskich – wynika z tego, że 
przedstawiciele władzy politycznej, do których on sam nie należał, szanowali w Kriwe 

20 A. Brückner, dz. cyt., s. 19, 58.
21 Por. J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. II, 1, Malbork 2001, 

s. 273.
22 J. Długosz, księga II, s. 286.
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autorytet władzy duchownej. Porównanie Kriwego z papieżem w tym samym zdaniu, 
w którym przeczytać możemy, że nazwa wsi Romowe pochodzi od Rzymu, łączyć ma 
więc dwie jakże różnorodne tradycje. Pisząc o porównaniu władzy Kriwego z papieżem, 
E. Kulicka twierdzi, że najprawdopodobniej Dusburgowi chodziło o zobrazowanie potęgi 
pogaństwa i podkreślenie ogromu zadania, jakie stanowiła dla zakonu chrystianizacja 
tych ziem, przy czym wspomnienie o Rzymie odnosiłoby się w tym przypadku do Rzymu 
jako stolicy chrześcijaństwa; Romowe miało być równie potężnym ośrodkiem dla kultu 
pogańskiego jak Rzym dla chrześcijańskiego23. Podobnego zdania był Mierzyński, który 
podkreślał, że po chrystianizacji licznych ziem pruskich znaczenie utrzymującego się 
w pogaństwie ośrodka kultu pogańskiego mogło obrosnąć w legendę, która doszła do uszu 
kronikarza. Na przeszkodzie w zaakceptowaniu tej interpretacji stoi fakt, iż porównanie 
takie oznaczać by mogło niezrozumiałą chęć podniesienia prestiżu Prusów, szczególnie 
zdumiewającą w przypadku Dusburga, osoby duchownej; porównanie pogańskiego ka-
płana, niezależnie od jego znaczenia i wpływów, z głową Kościoła, mogło się wydawać 
wręcz świętokradztwem. Staje się to tym bardziej wyraziste, jeśli zgodzimy się z opinią 
wydawcy i komentatora polskiej wersji Kroniki, J. Wenty, który podkreśla spotykaną 
w literaturze opinię, że w duchu św. Augustyna „prezentowany (w Kronice – K.Ch.) 
konfl ikt między zakonem a pogańskimi Prusami to walka mocy niebieskich z szatańską” 
i że konfl ikt ten Piotr z Dusburga wpisuje w uniwersalny schemat historii zbawienia24.

Mierzyński uważa, że Kriwe, odmiennie niż papież, nie posiadał żadnej władzy po-
litycznej. Ta bowiem przez długie wieki była w Prusach i na Litwie zdecentralizowana, 
pełniona przez zastępy drobnych książątek – rikiai (litew. kunigai), a doniesienia samego 
Dusburga na temat centralizacji władzy nie zawierają wzmianki o roli, jaką powinien 
w tych wydarzeniach odegrać Kriwe, gdyby dysponował władzą oddziałującą na wszystkie 
plemiona zamieszkałe Liwonię. Brak świadectw historycznych o centralizacji plemion, 
którą winna by wywołać władza tak potężna, jaką miał ponoć dysponować Kriwe. Po-
dobnie jak zdecentralizowana była władza na ziemiach pruskiej i litewskiej, tak i kul-
ty pogańskie, choć podobne, chociażby dzięki dominującemu wszędzie kultowi ognia, 
pozostawały różne; w tej sytuacji nie było możliwości powstania hierarchii kapłańskiej 
z głównym kapłanem na czele. Brak również w przekazach źródłowych informacji na 
temat roli Kriwe w walkach plemion pruskich z zakonem i w obronie wierzeń pogańskich; 
walki z zakonem każde z nich toczyło z reguły oddzielnie25. Miejscem, jakie Kriwe mógł 
ewentualnie odgrywać w strukturze władzy, zajmował się również Łowmiański26. Podsta-
wowym problemem jest w tym przypadku ogólny brak zgody wśród kronikarzy i uczonych 
na temat struktury ówczesnej władzy na Litwie. Opowieść Dusburga doprowadziła do 
pojawienia się koncepcji o istnieniu władzy teokratycznej, której głównym przedstawi-
cielem miał być Kriwe. Przekonany o takim systemie władzy wydawał się i Długosz, 
choć jego przekaz na temat Romowe jest bardzo krótki i pozostaje raczej na marginesie 
głównego nurtu narracji. Dziewiętnastowieczny historyk, Voigt, zmodyfi kował tę teorię, 
wysuwając koncepcję o dwoistości władzy – z jednej strony książę miał reprezentować 
władzę świecką, a z drugiej Kriwe występował jako kapłan, sędzia, prawodawca; miało 

23 E. Kulicka dz. cyt., s. 3 i n.
24 Piotr z Dusburga, Kronika..., s. XIX.
25 A. Mierzyński, Źródła mytologii litewskiej, s. 25 i n.
26 H. Łowmiański, Studja..., t. 2, s. 131 i n., s. 190 i n.
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to związek z opisanym niżej przekazem kronikarskim Szymona Grunau. Podobnego 
zdania byli, łączący elementy władzy teokratycznej i monarchicznej, polscy autorzy: 
Narbutt, Jaroszewicz, Baliński i Kraszewski, u których dodatkowo pojawiają się wpły-
wy koncepcji Lelewela. Ten ostatni opowiadał się za ewolucją ustroju, od czasów gdy 
panowała powszechna równość, a „kapłan Kriwe był niejako wyrocznią i ojcem ludu”, 
poprzez władzę wodzów aż do władzy wielkoksiążęcej. Z kolei Schlözer był zdania, że 
Litwa pozbawiona była jakiejkolwiek organizacji państwowej. Na przeciwnym krańcu 
znajduje się koncepcja Stryjkowskiego, który rozbudowuje wersję Długosza, opierając 
władzę na dynastii pokoleń książąt posiadających rzymski rodowód i wywodzących 
się od Palemona (Publiusza Libo). W każdym razie widoczne jest, że problem władzy 
i ewentualnego umiejscowienia w niej Kriwego, czy to jako osoby, czy jako funkcji, 
przez wieki występował w literaturze raczej w postaci nieweryfi kowalnych hipotez. Sam 
Łowmiański skłaniał się ku koncepcji, że władza na Litwie przedchrześcijańskiej oparta 
była na zwierzchnictwie władzy kolegialnej, jaką stanowił wiec zdominowany przez 
miejscową arystokrację. Ponadto zdaniem tego historyka, opierającego się na Dusburgu, 
funkcję swą spełniali wybierani naczelnicy wojskowi i kasztelani, opiekujący się grodami, 
zaś rola Kriwe w zakresie polityki była nader skromna i polegała jedynie na zwoływaniu 
wieców. Wśród badaczy, którzy przyznają, że władza Kriwe miała jedynie wymiar du-
chowy, nie ma z kolei zgody co do tego, czy mamy do czynienia z jedną osobą noszącą 
takie właśnie imię, czy jest to określenie najwyższego kapłana w ogóle, czy mamy do 
czynienia z dynastią stanu kapłańskiego. O takim rozwiązaniu przekonywać by mogła 
zanotowana przez Stryjkowskiego, niezwykle przez wieki popularna legenda o Lizdejce, 
kapłanie, który wskazał Gedyminowi miejsce założenia Wilna; według niektórych wersji 
tej legendy Lizdejko był synem Kriwe.

Przez wiele dziesięcioleci panowała opinia głoszona między innymi przez A. Mie-
rzyńskiego, że szczególną rolę w dodawaniu do przekazu Piotra z Dusburga wielu nie-
sprawdzonych i fantastycznych uzupełnień odgrywał Szymon Grunau27. Jak zauważa 
Mierzyński, przed Dusburgiem nikt o Romowe nie pisał, a i po nim przez dwa wieki 
na ten temat milczano, „dopiero na początku wieku XVI obszerniej się o tym rozpisuje 
Grunau, zebrawszy i pokombinowawszy co do Romowe wiadomości różnego rodzaju 
z Adama Bremeńskiego, Dusburga, Erasma Stelli, z Pisma świętego itp. A co do Criwe, 
ufając własnym pomysłom. Z tego wszystkiego ulepił całość dziwaczną, która przeszła 
do dzieł późniejszych, jak np. Waissela, Kaspra Schütza, Łukasza Dawida, Hennebergera, 
Stryjkowskiego, Kojałowicza itd.”28. Szczególnie podkreślano (Prusinowska) zależność 
Grunaua od dzieła żyjącego w XI wieku Adama z Bremy; stąd osobnym przedmiotem 
badań pozostaje prawdziwe lub rzekome podobieństwo mitologii pruskiej i germańskiej. 
Za następcę Grunaua w snuciu niesprawdzonych wątków uważany jest Narbutt, kontynu-
ujący wątki fantastyczne i dodający własne, na przykład rozważania, czy jedno z plemion 
słowiańskich tworzących następnie państwowość ruską, którego siedziba znajdowała się 
na północ od Nadrowii, Krywiczów (Narbutt najczęściej pisze: Krewiczów) nie wzięło 

27 Grunau, dominikanin, autor Kroniki pruskiej powstałej po 1521 roku albo przynajmniej ostatecznej 
wersji tej kroniki. Wiadomości dotyczące Prus w czasach przedchrześcijańskich zaczerpnął Grunau z zagi-
nionej (według niektórych wręcz nieistniejącej) Kroniki Chrystiana. Por. J. Dworzaczkowa, Kronika pruska 
Szymona Grunaua jako źródło historyczne, „Studia Źródłoznawcze” 1958, t. 2, s. 120 i n.

28 Tamże, s. 21, 37 i n.
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swej nazwy od Kriwe; w tym celu twierdził Narbutt, że właściwsze jest odczytanie jego 
imienia/określenia w formie Krewe. Jeżeli chodzi o Grunaua, współczesna nauka ocenia 
go znacznie wyżej, aniżeli czynił to Mierzyński. Padł nawet zarzut, że Mierzyński, deza-
wuując przekaz Grunaua, w istocie nawet nie sięgnął do tego źródła. O jego współczesnej 
rehabilitacji będzie jeszcze mowa w tym artykule.

Na pytanie, czy istniał jakiś zamysł polityczny, który powodował Piotrem z Dusburga, 
kiedy włączał on do narracji kronikarskiej fragment o Romowe, również nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi. Istnieje koncepcja, iż dzieło Dusburga miało odpowiadać celom 
ówczesnej polityki Krzyżaków29. Interpretacja polityczna tego fragmentu kroniki Dusbur-
ga głosi bowiem, iż zakon, uznając, że sam jest spadkobiercą Imperium Romanum, chciał 
uzasadnić swe prawa do Prus, będących jakoby również dziedzictwem rzymskim. Nie 
jest to jednak interpretacja niebudząca zasadniczych wątpliwości. Na wstępie podkreślić 
musimy, że sam Dusburg nie poruszał w tym fragmencie swej kroniki w ogóle kwestii 
politycznych. Informacje o Romowe wplótł w opis pruskiej mitologii. Wprawdzie roz-
dział dotyczący pogańskiej religii Prusów umieszczony został w części trzeciej kroniki, 
zatytułowanej De bellis fratrum domus theutonice contra Pruthenos, nie daje to jednak 
podstaw do uznania, iż kronikarz w jednym fragmencie pragnął dowieść pochodzenia 
Prusów od Rzymian i prawa Krzyżaków do Prus. Już na pierwszy rzut oka przedstawione 
wyżej domniemanie intencji, jakie w imieniu zakonu wyrażać miał Dusburg, wydaje się 
zbyt daleko idące, stąd też w kwestii ewentualnego politycznego znaczenia wzmianki 
o Romowe trudno się nie zgodzić z krytycznymi uwagami, jakie sformułowała E. Ku-
licka. Postawiła ona bardzo proste pytanie – dlaczego Dusburg pozostawił tak istotną 
kwestię domyślności czytelnika i nie rozszerzył argumentacji. Gdyby w istocie zamysł 
taki przyświecał Dusburgowi i gdyby działał on z bezpośredniej inspiracji zakonu: „to 
zapewne nie poprzestałby na niewiele mówiącym porównaniu nazw Romowe i Rzymu, 
ale zaprezentowałby zgodnie z planami zakonu teorie w sposób oczywisty i we właści-
wym miejscu, rozpoczynając opis agresji na Litwę”30. Ponadto powstaje pytanie, dlaczego 
kronikarz wprost nie wspomina o rzymskim pochodzeniu Litwinów, lecz ogranicza się do 
informacji o jednej pruskiej wsi, niechby nawet mającej wybitne znaczenie jako miejsce 
kultu. Kulicka zauważa także słusznie, że w swej ekspansji na pogańską Litwę, która 
już zresztą zakończyła się sukcesem w wieku XIII, Krzyżacy w sposób naturalny mogli 
powoływać się raczej na misję chrystianizacyjną i nie mieli powodu ani tłumaczyć się 
z tego przed chrześcijańskim cesarzem Zachodu, który w pełni przyznawał im prawa do 
ziem pruskich, ani tym bardziej nobilitować Prusów, przypisując im rzymski rodowód. 
Powtarza się tu argumentacja dotycząca niezrozumiałych intencji, dla których Długosz 
nadał Litwinom w swej kronice tak zaszczytny rodowód.

Na marginesie dodajmy, że dość zagadkową mieszaninę uczynił z legendy o Romowe 
i Kriwem twórca historiografi i rosyjskiej, Mikołaj Karamzin. Pisząc o Łotyszach, do 
których zaliczał między innymi i Litwinów, i Prusów, historyk pisze: „Ich to, zdaje się, 
nazywa Jordanes Vidivariami, którzy w połowie szóstego wieku żyli koło Gdańska i skła-
dali się z różnych narodów: zgadza się z nim stare podanie Łotyszów, zapewniających, 
że ich pierwszy władca (gosudar) o imieniu Viduvt panował nad brzegami Wisły i tam 

29 M. Zachara-Wawrzyńczyk, dz. cyt., s. 34 i n.
30 E. Kulicka, dz. cyt., s. 2.
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ukształtował swój lud, który zamieszkiwał Litwę, Prusy, Kurlandię i Letlandię, gdzie 
znajduje się on po dziś dzień i gdzie aż do zaprowadzenia wiary chrześcijańskiej rządził 
nimi północny Dalajlama, główny sędzia i kapłan Kriwe, żyjący w pruskim miasteczku 
Romowe”. Przypis dołączony do tego fragmentu głosi, iż Romowe znajduje się „w teraź-
niejszym Natangenie gdzie wieś Groswalden”31. Pojawia się więc ponownie, bez podania 
źródła, informacja o istnieniu innych, poza Nadrowią, ośrodków kultu zwanych Romowe, 
automatyczne przeniesienie doń Kriwego, który, porównywany dotąd z papieżem, pod 
piórem rosyjskiego dziejopisa zasłużył raczej na analogię z Dalajlamą. 

Współcześnie wyraźnie osłabło zainteresowanie Romowe jako ewentualnym miejscem 
kultu powstałym dzięki osadnictwu rzymskiemu. Wersja ta nie znajduje już zwolenników. 
„Romowe” i „Kriwe”, po stuleciach pojawiania się na stronicach kronik i legend, trafi li 
do rozpraw naukowych o charakterze archeologicznym i etnografi cznym. Te jednak 
ujmują problematykę w sposób całkowicie odmienny. Według ich badań Romowe traci 
swą tajemniczość, nie może już dalej służyć jako tworzywo dla legendarnych narracji 
etnogenetycznych. Nie oznacza to jednak, iż przedstawiciele wyżej wymienionych nauk 
rozwiązali ostatecznie zagadkę Romowe. Polski wydawca Kroniki pruskiej umieszcza imię 
Kriwe w indeksie osobowym, zarazem pisząc jednak, iż określano tym mianem każdego 
kapłana danego kręgu osadniczego; nie poświęca on zresztą wiele miejsca temu prob-
lemowi, odsyłając do współczesnej monografi i poświęconej archeologii Prus32. Autorka 
powołuje się w niej na zdanie wydawcy Kroniki ziemi pruskiej, K. Hartknocha i ponad 
wszelką wątpliwość uznaje jego twierdzenia, które jednak – przypomnijmy – dzieli od 
czasu powstania dzieła Piotra z Dusburga ponad trzysta lat. Tak więc współczesna autorka 
podziela przekonanie Hartknocha, że: „Każde miejsce, gdzie przebywał główny kapłan 
(...) nazywane było przez Prusów Romowe. Nazwa ta pochodziła podobno od pruskiego 
słowa ruomot, co znaczyło »wyrastać«, a więc wszędzie tam, gdzie z jednego pnia dę-
bu wyrastały trzy wielkie gałęzie w dodatku skręcone w przedziwne kształty, stawiano 
ołtarz ofi arny i ustawiano siedzibę głównego kapłana okręgu osadniczego, którą odtąd 
zwano właśnie Romowe”. Jedynie podobieństwo tej nazwy do Rzymu było przyczyną 
skojarzenia jej z panującym tam papieżem. Kriwe jest, zdaniem autorki, określeniem 
każdego głównego kapłana Romowe, a co do znaczenia samego słowa autorka przychyla 
się do zdania Brücknera, iż pochodzi ono od laski „o dziwnym kształcie”, aczkolwiek 
nie wyciąga w ślad za nim wniosków, że kriwe jest rodzajem laski. Przychylili się do tej 
opinii również wydawcy Kroniki ziemi pruskiej w serii Pomniki Dziejowe Polski, którzy 
uznali, iż „według obecnego stanu badań” „Romowe to każde miejsce, w którym prze-
bywał Kriwe”33. Taka interpretacja pozbawiona jest wątków politycznych, tak istotnych 
we wcześniejszej literaturze. Legenda przekształciła się w hipotezy naukowe i stała się 
przedmiotem dociekań tylko jako świadectwo wierzeń Prusów, ich mitologii i kultu, 
odmienności od ludów z Prusami sąsiadujących. Uznaje się, iż religia Prusów wykazuje 
znaczną odrębność w stosunku do mitologii litewskiej i innych ludów bałtyjskich oraz 
że łączą ją znaczne podobieństwa z mitologią skandynawską. Jak już wspomniano, ma to 

31 M. Karamzin, Historya państwa rossyjskiego, t. 1, Warszawa 1924, s. 34, przyp. 82, s. 36. Natangia 
położona była na północny zachód od Nadrowii. W tekście Karamzina wyraźne są wpływy Erazma Stelli 
i jego legendarnej wersji o istnieniu władzy monarchicznej na Litwie, głoszonej następnie przez Grunaua.

32 Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 1997, s. 328 i n.
33 Cyt. wyd., s. 52.
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związek ze wspomnianą wyżej rehabilitacją informacji – dotyczących w szczególności mi-
tologii – zawartych w kronice Grunaua, dezawuowanych uprzednio przez naukę niemiec-
ką, a w ślad za nią i przez Mierzyńskiego i Brücknera. Renesans Grunaua zaobserwować 
można szczególnie we współczesnej nauce litewskiej34. Jednak kolejność następowania 
po sobie przekazów historycznych pozostaje wciąż niemożliwa do odtworzenia. Grunau, 
piszący w XVI wieku i reprezentujący wyraźnie propolskie, a antykrzyżackie stanowisko, 
najwyżej ceniony jest właśnie jako świadek wydarzeń z wieku XVI. Skąd jednak pochodzą 
fakty potwierdzane przez współczesne badania archeologiczne i religioznawcze na temat 
pogańskich Prusów, tego nie wiemy do końca. Jeśli Kronika Christiana z przełomu XII 
i XIII wieku, z której miał Grunau uzyskać informacje na temat Prusów, w rzeczywisto-
ści nigdy nie istniała, nie mamy odpowiedzi na pytanie, skąd zaczerpnął Grunau swoje 
wiadomości na temat czasów pogańskich u Prusów. Analizowany jest również ten wątek 
kroniki Grunaua, który rzuca nowe światło na historię osadnictwa na ziemiach pruskich. 
Według tego źródła, to nie Rzymianie przybyli na ziemie pruskie, lecz z Cymbrii bracia 
Widewuto i Bruteno, z których pierwszy objął władzę polityczną, królewską, a drugi 
duchowną. Jednak to kapłan Bruteno był posiadaczem wyższej władzy i to jego określa 
kronikarz mianem crywe – kirwaito, co jest w tym przypadku zdecydowanie określe-
niem funkcji kapłańskiej, a nie osoby35. Grunau rezygnuje z wyłączności powszechnie 
stosowanej nazwy/imienia kriwe (krywe, criwe), podając wiele różnych wariantów tego 
słowa. Interesująca jest charakterystyczna zmiana, następująca w niektórych z tych nazw. 
Otóż w miejsce „krywe” pojawia się „kirwe” lub „kyrwe”. W ten sposób rdzeń przypo-
minać zaczyna greckie kyrie, kyrios. Czy dominikanin Grunau świadomie dokonał tego 
przestawienia w imieniu Krywe, porównywanego przez Dusburga z papieżem, choć miał 
zapewne świadomość, że kyrios było określeniem Jahwe i Chrystusa? Byłaby to zapewne 
hipoteza zbyt daleko posunięta, choć na związki z językiem greckim już przed wiekami 
zwrócili uwagę polscy kronikarze. Nawiązując do twierdzenia Miechowity, że język Pru-
sów stanowi mieszankę powstałą z połączenia języka greckiego w dialekcie bitynijskim, 
tatarskiego, tureckiego i saraceńskiego, Stryjkowski dzieli się swymi wątpliwościami: 
„Tom ja jednak widział w starej kronice pruskiej, iż Prusowie starzy, pogani, biskupa 
bałwochwalstwa swojego Kirie kiryeitos po grecku zwali. A stądżeby też ci Grekowie 
i do Litwy musieli naród swój wnieść”36. 

Grunau – idąc w ślady Erazma Stelli – przedstawia przybycie braci Widewuto i Bru-
teno drogą morską z, jak twierdzi Prusinowska, dzisiejszej Gotlandii. Wersje Długosza 
i Grunaua połączył następnie z sobą Stryjkowski, pisząc, iż przybyli na ziemie litewskie 
Rzymianie zetknęli się z miejscową ludnością, będącą z pochodzenia Gepidami. O ile 
nauka nie potwierdza wersji osadnictwa rzymskiego, osadnictwo Gotów (ewentualnie 
Gepidów) ma swoje odbicie nie tylko w kronikach, lecz i w faktach. Prusinowska odnaj-
duje nieznany dotychczas wątek związany z miejscem kultu – Romowe: „(...) w samym 
centrum Gotlandii znajduje się zresztą miejscowość o nazwie Roma, gdzie aż do połowy 

34 J. Prusinowska, rozdział 1, passim.
35 Ten sposób pisania przejęli i inni autorzy, na przykład występuje on także w Kronice mistrzów pruskich 

ks. Marcina Muriniusa (1582). Autor przypisuje Brutenowi zaszczytny tytuł kirie – kirieito, który w języku 
ludowym przybrać miał formę krywe – krywejto oznaczającą „bliski nasz pan”. Por. również A. Mierzyński, 
dz. cyt., s. 37 i n.

36 M. Stryjkowski, O początkach..., s. 73.
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XII wieku odbywały się najważniejsze wiece (tingi)”37. Hipoteza ta otwiera oczywiście 
nowe możliwości badawcze. Nie sposób przesądzić obecnie o losach i precyzji dal-
szych dociekań na temat Romowe i kapłana Kriwe/kriwe, lecz uznać należy problem roli 
i znaczenia Romowe za tyleż nie rozwiązany, co i czekający na nowe jeszcze koncepcje 
i nowych badaczy. 

SUMMARY

Th e “Romowe” as the source of the legend of the Roman origin 

of Lithuanians

In his fourtheenth century chronicle Piotr Dusburg described Romove, a center of a pagan cult from 
Prussia (specifi cally from Nadrovia), and its main priest Krive.This chronicle originates from the circles 
of the Teutonic Order. Dusburg suggested that the name Romove originated in ancient Rome and he 
compared the power wielded by Kriva to the power of the pope. In the fi fteenth century a Polish chroni-
cler Jan Dlugosz also mentioned Romove and added, without stating his sources, that the Lithuanians 
were descended from ancient Romans who, escaping from the raging civil wars, moved into the Baltic 
region in the fi rst century BC. These two pieces of information, which are not supported by any historical 
documents and are considered legendary, were used in later writings to help create the myth of origins 
of the Baltic nations. However, from the beginning of the nineteenth century to this day, these sources 
have been analysed fi rstly by historians, and subsequently archeologists and ethnographers, looking for 
a grain of truth in them. This paper reviews these studies and shows the change in the scientifi c approach 
to these sorts of legendary sources. 

37 J. Prusinowska, dz. cyt., s. 18.
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