
I spłynęła krwią ziemia i trupami zaścieliły się doliny. I powiadam wam – zapłaczcie, albowiem 
gorze nam się stało i kara Bogów za naszą pychę nas dosięgła. 
Od dawien dawna i jak wiek wiekiem w obliczu zagrożenia osady nasze zbierały się na wiec i tak 
też uczyniliśmy roku 6498[990]. Tak się bowiem stało, że roku tamtego, gdy tylko stopniały śniegi, 
kniaź morawski Bolesław, Pobożnym zwany, ogniem i żelazem nękać począł nasze tereny, a gdzie 
przeszli wojowie jego tam trawa przez długi czas rosła czerwona i nawet najcięższe deszcze nie 
mogły z niej zmyć owej barwy. Był jednak daleko, dlatego też i czas, i miejsce ku temu były aby się 
zjednoczyć i działania przeciw wrogowi podjąć. 
Zebrali się tedy najmożniejsi z naszych osad w miejscu, gdzie od początku świata stoi pośród 
borów świątynia poświęcona Świętowitowi. I nieśli wszyscy do tej świątyni dary i tam je składali, i 
tam żerca Miechosław ofiarowywał je Bogom. I zapowiadało się wielkie święto i zgoda, bowiem 
ludzie jak nigdy dotąd mieli mus się godzić. Tak jednak już jest, że im większa potrzeba miru i im 
większe ludzkie nadzieje, tym bardziej na nie wszelkie licho czyha, słaby rozum człowieczy miesza 
i nam, tak przecież do gwałtu i swarów skorym, tylko powody i zachętę ku temu podsuwa. 
Tak się bowiem stało, że mimo iż wiec miał służyć zgodzie i zjednoczeniu, każdy pragnął aby to 
jego racje były na zgromadzeniu najsilniejsze. Ponadto obok sprawy groźby morawskiej nie obyło 
się bez zwyczajnego roztrząsania pomniejszych wróżd i swarów nastałych pomiędzy osadami. 
Wtedy to miało też dojść do rozstrzygnięcia sporu o to, że Skandynawom, ludziom przybyłym z 
północy i nieopodal świątyni osiadłym, ukradzione były owce i sprawcy szukano, i dociec tego 
zamierzano na wiecu. Podejrzewano o to ludzi z osady bartników, gdzie przewodnictwo wiódł 
możny kmieć Wilczan i wynikły z tego jeszcze przed wiecem wielkie kłótnie i niesnaski. I doszło 
do tego, że na wiec, który przykazem Bogów miał być czasem pokoju, przybyli z każdej chyba 
osady wojowie pod bronią. Podzieliły nas nasze kłótnie na dwie grupy, niby dlatego, że w sporze 
owym jedni opowiedzieli się po stronie wikingów, a drudzy po stronie Wilczana. U niego w kupę 
zebrały się osady obok siebie położone i przez to pozostające w przyjaźni, natomiast wikingów 
wsparli uchodźcy, co przybyli z ziem już spustoszonych przez Morawian i ludzie z osady, która to z 
wszystkich najbardziej położona jest na wschodzie. Ludzie z niej dziwni są zazwyczaj, nie bratają 
się tak z innymi osadami i dla odróżnienia się od reszty zowią siebie samych Rarogami. 
I już gdy ów wiec się rozpoczął spostrzec można było zbrojne gromady, co się snuły po lesie 
niczym opar wojny. Na domiar wszystkiego więcej iskier skrzyło się z broni niż z ofiarnego stosu, a 
gdy na świętym wiecu naszym padały pierwsze słowa, w krwawych potyczkach nieopodal padały 
na ziemię pierwsze trupy. Aby wszystko było powiedziane i aby nie pozostawić żadnych 
wątpliwości zaznaczę, że byli to zbrojni pozostający pod władaniem tych samych ludzi, którzy w tej 
samej chwili siedzieli naprzeciw siebie na wiecowym polu, pod bożym drzewem. Tak to już chyba 
jest, gdy ludziom więcej czasu schodzi na spory kto komu ukradł owce, niż na mowę o tym, aby 
godzić się i zbroić przeciwko wspólnemu wrogowi. Powiadam wam jednak, była to tylko 
zapowiedź późniejszych, straszliwszych jeszcze wydarzeń. Pierwsze krople krwawego deszczu, 
który zgasił święty ogień i zalał nasze chaty. 
Nigdy nie jest jednak tak, że cięgiem jeno źle się dzieje i co ma na złe wyjść to wciąż wokół 
nieszczęścia i wróżdy się obraca. Dlatego mimo tych wszystkich swarów i kłótni wiec zakończył 
się zgodą, zarówno w sprawie kradzieży jak i zebrania się przeciw najeźdźcy. Warto wspomnieć, że 
zadecydowano aby wybrać wojewodę, który poprowadzi wojów z wszystkich osad przeciwko 
Bolesławowi. Tak jednak było, że każda grupa chciała nim widzieć jednego ze swoich i tak się 
stało, że ludzie wilczanowi chcieli aby wojewodą został nikt inny jak Wilczan, bowiem jak 
powszechnie wiadomo było, człowiekiem był roztropnym i mądrym. Natomiast ci drudzy mówili, 
że to Sławomir z Rarogów powinien być wojewodą, jako że znany był z niego mocarz i srogi 
wojownik. Zwrócili się tedy wszyscy do żercy Miechosława aby ten rozsądził, komu oddać w tej 
wyprawie przywództwo i kogo powinni wszyscy jak kniazia słuchać. On zaś im odrzekł, że w takiej 
sprawie nie jemu decydować jeno Bogom i winno się zarządzić sąd boży nad tym, i takoż on zrobił. 
Tak więc odbył się pojedynek pomiędzy Mojmirem, strasznym rębajłą co podróżował z wikingami, 
a Gocławem, który znany był z tego, iż celnym cięciem miecza włos ludzki na dwoje rozdzielić 
potrafił. Bogowie rozsądzili widocznie na korzyść Wilczana, bowiem po zaciekłej walce pojedynek 



zwyciężył Gocław, jeno on był pokrwawiony cały, a pole, na którym walczył z Mojmirem tak było 
wydeptane, że potem jeszcze długo goła ziemia na nim widniała i nic tam nie wyrosło. 
Zdawać by się mogło, że od tamtej pory koniec miał być kłótniom i wszystko zmierzało ku 
dobremu. Na przypieczętowanie przymierza pomiędzy tak niedawno zwaśnionymi przecież 
osadami odbyła się swadźba pomiędzy dwojgiem młodych, białką z wilczanowego sioła i otrokiem 
od jednego z jego stronników, co go Odolanem zwali. Było to ostatniego wieczora wiecu, gdy 
jeszcze podziały były świeże, jednakże mimo iż ludzie łypali na siebie cokolwiek gniewnie to 
zabawa była huczna i wesoła jak przystało. Jednak tak jest, że - jak już powiedziałem wcześniej - 
im są większe nadzieje, tym nieszczęście większe jest i bardziej gotowe, i czyha jeno by nic 
nieświadomego człowieka swoją ohydą porazić. 
I tak też poraziło ono przywódcę wikingów, zwanego Ulfem, co po ichniemu oznacza wilka, 
albowiem mąż ten, choć chudy i suchy, kąsać potrafił w walce niczym bestia. Tak jest bowiem, że 
choćby ktoś był najmocarniejszym wojem i największym siłaczem to i tak go zmoże zła klątwa, 
ludzka niegodziwość i nóż wrażony w plecy. Tak też jemu nóż został wrażony, albowiem bodaj 
jeszcze przed wiecem jeden z zaufanych Wilczana, Zadar - okrutny przechera i gwałtownik – 
rozkazał był pachołkowi swojemu zgładzić Ulfa, gdyż wtedy domagał się on głośno o swoje 
skradzione owce i wielkie groźby Wilczanowi, a także i Zadarowi czynił. Pachołek ów - nie 
wiadomo czy będąc tak nikczemnym, czy głupim, czy jeno zbytnio słuchając rozkazów - nie 
znalazłszy na wiecu okazji do zabicia wikinga, postanowił ubić go po nim, już po zawarciu pokoju 
pomiędzy Ulfem a Wilczanem, gdy wszyscy udawali się już do swoich obozowisk. Szczęściem czy 
też nie, Ulf był przeżył, pachołka ubito, a zarówno wikingowie, Rarogi jak i uchodźcy z południa 
wpadli wszyscy jak jeden mąż w straszny gniew i jak jeden mąż uderzyli na wilczanowych ludzi, i 
dużo ich ubili, okrutnie i bez słowa. 
I przez to wszystko runęło całe przymierze zawarte na świętym wiecu w obecności Bogów i ci, co 
jeszcze poprzedniego wieczora na swadźbie przepijali do siebie nawzajem i razem się radowali, od 
tamtego zdarzenia wzięli się za łby niczym dzikie potwory. I do tego przyszło, że wyzabijali się 
wszyscy wzajem i niewielu wojów wróciło tamtego czasu do swoich osad, a ci co byli powracali, 
pomarli wkrótce ze zgryzoty, taką się hańbą okryli mordując własnych sąsiadów co ich niektórych 
mieli jak za braci. Co gorsza, nie powrócił nikt z wodzów i przywódców, dlatego gdy przyszedł na 
ziemie nasze kniaź Bolesław, zaśmiał się jeno okrutnie z naszej głupoty, bowiem w dużej mierze 
przyszło mu najechać już nie zbrojnych mężów, a baby, starców i pacholęta trwożliwie stłoczone po 
chatach. Powiadam wam, ciężkie czasy na nas przyszły i jest to gniew Bogów za naszą butę i swary. 
Gniew słuszny za srom, któryśmy sami sobie zadali. 
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