
Roku 6499[991] zebrały się plemiona by schronienia szukać i pomocy przy świątyni, na
ziemi Bogom poświęconej gdzie żerca Miechosław, znany ze swej mądrości, roztaczał od wielu już
lat opiekę nad świętym ogniem. Jak to już bowiem zostało wcześniej opowiedziane, stało się tak, że
przeszedł przez ziemie nasze czeski Bolesław z wojami swoimi i spustoszeń dokonał tak
dotkliwych, że ludziom jeno uświęcone miejsce bezpiecznym się zdawało i tam postanowili osiąść.
Ponad ochronę, jaką tam mieli nadzieję znaleźć, pragnęli też przebłagać Bogów, pomni na to że od
łaski i niełaski ich pochodzą każde, czasem najmniejsze nawet dostatki czy nędze.

I wydawać by się mogło, że największą wtedy trudnością i zmartwieniem pozostanie
zdobycie strawy i zaleczenie ran, jakie ludziom zadała wojna i głód. Tak jednak nie było, bowiem
zawsze jest tak, że gdy wydaje się los już obrócony i najgorsze człowiek myśli mieć już za sobą,
zawsze pojawić się może i gorsze umartwienie, co do końca przydusi go do ziemi niczym jarzmo.
Stało się przeto tak, że gdy już i tak zebranym przy świątyni ludziom było niełatwo i z trudem
udawało im się cokolwiek przedsięwziąć dla poprawy swojego położenia, część z nich odłączyła się
i ci, zapadłszy w lesie, dopuszczali się grabieży na kimkolwiek, kogo napotkali i ani przy tym nie
mieli baczenia na więzy, jakie ich łączyły z dawnymi towarzyszami, ani na świętość pobliskiego
miejsca. Trwało to długo i wiele biedy przysporzyły owe grabieże szukającym schronienia ludziom.

Na wiosnę tegoż roku, zdarzyło się tak, że znaleziono kupca z dalekich krajów, co po drodze
napadnięty został przez owych grabieżców. Uciekał on przez ostępy gubiąc cały dobytek i w końcu
zaległ był na wpół żywy, na wpół martwy, nieopodal świętego miejsca, gdzie – szczęściem dla
niego - naszli go ci ludzie, co się tam byli osiedlili po najeździe Bolesława. Można rzec, że
wydarzenie to przelało tę czarę goryczy, co się była wypełniała od dłuższego już czasu, bowiem
mimo iż odszukano w późniejszym czasie dobra, co je ów kupiec potracił, to wiele cennego zostało
zgubione tudzież wpadło w ręce łupieżców, a i położyło się to cieniem na świętym przecież prawie
gościnności, które tyczy się także i podróżnych oraz handlarzy ciągnących przez nasze ziemie, a
właśnie ową napaścią zostało pogwałcone. Postanowili tedy uchodźcy położyć kres temu i zebrali
się zbrojni mężowie co pozostali jeszcze wśród plemion po wszelkich niepokojach, i nie zwlekając
więcej ruszyli na zbójeckie bandy, by gwałtem na gwałt odpowiedzieć.

Wspomnieć należy, że możnym pośród odstępców był człowiek z północnych krain, co się
kazał w swoim języku zwać Ulf, a co w naszej mowie znaczy Wilk. Nierzadko nazywano go Ulfem
Szalonym, gdyż myśli jego nieraz gnały dziwnymi ścieżkami i poczynania jego, a także i jego
przybocznych, nie świadczyły dobrze o stanie jego umysłu, i często budziły niemałe zdziwienie
pośród postronnych. Przyznać trzeba mimo to, że wykazał się wtedy sprytem, bowiem gdy okazało
się, że zbrojni jego nie mogą dotrzymać pola wojom osiadłych uchodźców, czy to z powodu
większej ich liczby, czy to przez wielki gniew napełniający ich serca. Nie okazywano bowiem
wtedy ni litości, ni zmiłowania i wielu wtedy zginęło, głównie spośród zbójców. Ponadto okazało
się wtedy, że nie ma pomiędzy grabieżcami całkowitej jedności i także to zaważyło na ich klęsce.
Wiadomym jest bowiem, że rozproszeni i niezgodni zawsze ulegną tym, co się trzymają razem i
działają jako jeden. I tak się stało, że gdy przy Ulfie została jeno garstka jemu wiernych, postanowił
układać się z osiedleńcami, i niejako z wielką chęcią przystali na to wszyscy, gdyż ostatecznie
każdemu milszy jest pokój niźli swary, a gorzkim zwycięstwem jest zwycięstwo nad niedawnymi
towarzyszami. Dzięki temu na powrót dołączyli do zebranych przy świątyni plemion odstępcy, a
wraz z nimi ulfowi - ludzie z północnych krajów - i postanowiono zażegnać i zapomnieniu oddać
wszelakie spory i wzajemne żale. Zabitych w walce pochowano jak należy i – zdawać by się mogło
– wraz z nimi pochowano krwawą waśń, co się zrodziła przecie z biedy i niedostatku, którym
zaradzić najłacniej jest wspólnymi siłami.

Wszystko zdawało się tedy zmierzać ku lepszemu i wraz z zaprzestaniem walk nowa
nadzieja poczęła się rodzić w ludziach. Czas pokazuje jednak, że ziarno zdrady osiada głęboko w
ziemi i ochoczo kiełkuje, gdy je tam pozostawić. Stało się też tak, że ułożył się Ulf Szalony z
najmniej licznym z osiadłych plemion i z zapadnięciem zmroku kobiety z owego plemienia oraz
ludzie ulfowi zdradzieckim sposobem zamordowali wszystkich tych zbrojnych mężów, co władni
byli przeciwstawić się ich knowaniom, a także i żercę Miechosława, wiadomym bowiem było iż ów
niechętny był ludziom z północy, znającym inne obyczaje i cześć oddającym innym Bogom.



Wszelki możliwy opór przeciwko knowaniom Ulfa został tedy w zarodku stłamszony, a na
drodze do objęcia przez niego przywództwa nie stało nic. Wykazał się znów wielką przemyślnością,
wiedząc bowiem jak nieufni i niechętni jemu i jego ludziom są niemalże wszyscy z osiadłych przy
świątyni plemion, kniaziem uczynił sojusznika swego Izjasława, co mimo iż słuchał Ulfa we
wszystkim i powiadają nawet, że kości po nim ogryzał niczym pies, to wywodził się z tamtych ziem
i większość miała go wciąż za jednego ze swoich. Tak samo żercą uczynił Sieciecha, który
dotychczas za mądrym Miechosławem jeno nosił czapkę i płaszcz i w świątyni mu był pomagał, do
niczego innego się nie nadając będąc – jak mówiono podówczas – niespełna rozumu. Miał więc Ulf
dużo wtedy do powiedzenia wśród osiedleńców, mając kniazia im przewodzącego za niemalże
sługę, a i wdzięczność żercy, który opiekuje się przecież świętym miejscem, przewodzi ofiarom
składanym bogom i jest głosem ich woli.

Tak się więc wtedy stało, że choć spokój został przywrócony i zyskali osiedleńcy nowego
przywódcę, to był to spokój zdobyty krwawą i haniebną drogą, a i kniazia osoba nie wszystkim szła
w smak. Wielu bowiem uważało – słusznie zresztą – że w działaniach Izjasława jego własnej woli
było tyle, ile piasku winno być w dobrej mące i było to potem przyczyną wielu waśni mniejszych i
większych. Ulf jednak w całej swej przemyślności nie przewidział, iż wpływ i władza jaką był dał
Sieciechowi i Izjasławowi spodoba się im i próbować będą zyskać od niego jak największą
niezależność. Izjasław wielkie starania czynił by wpływ swój umocnić i pokazać, że nie znajduje się
już pod władzą Ulfa, począł więc zbierać własnych stronników i zaskarbiać sobie przychylność
osiedleńców, z lepszym lub gorszym skutkiem. Żerca Sieciech natomiast szybko zapomniał o tym,
iż tylko dzięki Ulfowi zyskał opiekę nad świątynią i nieraz wystąpił przeciwko niemu i
Izjasławowi, zdawałoby się broniąc starych obyczajów i woli Bogów, tudzież – co bardziej zdaje się
być prawdopodobne – starając się zachować swoją część wpływów i ukazać, że za nic ma władzę
kniazia i tam, gdzie świątynia tam jego wola winna być najważniejsza. Pamiętać jednak należy o
tym, że dzięki zbrojnej sile swoich przybocznych Ulf wciąż dużo miał pomiędzy ludźmi do
powiedzenia i wielokrotnie to on miał ostatnie słowo. Tym samym trzy władne mocno osoby
poczęły się szarpać o to, co i jak tego wiele się komu należy i przez to ostatecznie zimą roku
6500[992] mir znów załamał się, choć na czas tamten bez przelewu krwi, co i tak uznać należy za
szczęście dla już i tak skrwawionej mocno ziemi. Był to dopiero jeno początek dalszych, bardziej
znaczących wydarzeń, jest to już jednak opowieść należąca do bliższej już przeszłości i na ten czas
należy ją zostawić w tym miejscu, niedokończoną.
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