Tekst źródłowy N 1
Gall-Anonim, Kronika
Zdarzyło się zaś z tajemnej woli Boga, że przybyli tam dwaj goście, którzy nie tylko
nie zostali zaproszeni na ucztę, lecz nawet odpędzeni w krzywdzący sposób [...] skierowali się
od razu na przedmieście, gdzie trafili zupełnym przypadkiem przed domek oracza
wspomnianego księcia. Ów biedak, pełen współczucia zaprosił tych przybyszów do swojej
chatki [...] A oni wchodząc do gościnnej chaty, rzekli mu: „Cieszcie się zaiste iżeśmy
przybyli, a może nasze przybycie przynieść wam obfitość dobra wszelakiego, a z potomstwa
zaszczyt i sławę".
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2.
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Jakie uzasadnienie znajduje autor dla proroctwa wypowiedzianego przez gości?
Na podstawie wiedzy pozaźródłowej określ przybliżony czas i miejsce:
opisywanych wydarzeń,
ich spisania przez kronikarza.
Oceń wiarygodność przekazu.

Ad. 1. Kronikarz uzasadnia proroctwo pomyślności dlaoracza i jego potomstwa, tym
że zaprosił on gości, wędrowców do siebie okazując im współczucie i gościnność.
Ad. 2:
a)
Wydarzenia opisane przez Anonima dotyczą państwa Polan, a więc głównego
grodu, siedziby księcia. Mogły to być okolice Gniezna, Kruszwicy, Poznania. Wydarzenie
jest legendarne i ma stanowić uzasadnienie do przejęcia władzy w państwie polańskim przez
nową dynastię wywodzącą się od owego oracza Piasta – Piastów. Mogło to mieć miejsce
około 860-880 r. (80-100 lat przed początkiem rządów Mieszka I, czyli przed ok. 960 r.)
b)
Anonim zwany Gallem przybył na dwór Bolesława Krzywoustego (1102-1138)
z Francji poprzez Węgry, jego kronika dotyczy okresu do 1113 r. Mógł ją pisać przed tym
rokiem wędrując po kraju wraz z dworem księcia, dłużej przebywając w Krakowie, Płocku,
Wrocławiu.
Ad. 3. Przekaz ma uzasadnić prawa dynastii do tronu (dokonuje legitymizacji), jego
wiarygodnośc nie jest duża. Świadczyć może jednak o tradycji stosunkowo długiego trwania
dynastii piastowskiej przed Mieszkiem I oraz o tym, że Piast przejął władzę z rąk innego rodu
książęcego. Zatem przekaz świadczy o dość długiej tradycji władzy centralnej w państwie
polańskim.

