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POLEMIKA.

P. St. Strońskiemu w odpowiedzi słów  kilka.
P. St. Stroński zam ieścił w  Pam. lit. (1910 str. 339— 350) o mojej roz

praw ie p. t. Berte aus grans pies w liter, germańskich i romańskich recen -  
zyę zjadliwą, miejscami szyderczą, w  której daje mi na końcu życzliw ą radę,
że  „byłoby iepiej, gdyby praca tak niedojrzała nie była się ukazała“, p on ie
w aż a) albo przepisuje dawno znane wyniki badań, „streszczone już w  Grund- 
r iss’ach Groebera i Beckera, b) a lbo proponuje .zm iany nie do przyjęcia“.

Rada szanow nego recenzenta jest zanadto przejrzystą, aby wym agała 
komentarzy. Inna rzecz, gdy sz. recenzent ma sąd swój uzasadnić.

W tym celu m im ow oli m oże:
i.) przeistacza tekst mojej, w zględnie innych, pracy;
II.) wypisuje w iadom ości z palca w ysnute;
III.) ignoruje slan badań nad podaniem  o Bercie ;
IV.) nie rozum ie tekstów  staro-francuskich lub cytuje je po o d p o -

w iedniem  obcięciu  ;
V.) m iesza zapatrywania daw niejszych badaczy z moimi poglądam i, 

opartym i na zebranych przez nich wyimkach ze średnio w iecznych kronik 
i na tle tego polem icznego bigosu u.rzym uje z całym spokojem, że p o w 
tarzam  rzeczy znane.

A teraz kilka przykładów na udow odnienie pow yższych pięciu zarzutów. 
ad I.) Szan. recenzent pisze o mnie :
„Autor nie rozumie argum entów Aretina (vide str. 63. n. 1.). Aretin m ó

w i o „Schreibart“ kroniki, t. j. o stylu i o sposob ie pisania... a autor, rozu
m iejąc, że „Schreibart“ oznacza paleograficzny charakter pism a...“ {Pam. lit. str. 
34 3 —4.)“.

O tóż Aretin nie m ówi w cale o „Schreibart“ kroniki, ale o Schreibart 
des M anuscripts. Szan. recenzet zastępuje wyraz des M anuscripts wyrazem  
„kroniki“ i pod osłoną tej zmiany natrząsa się ze mnie, że nie rozum iem  
Aretina i drwi sob ie z czytelników Pamiętnika, będąc z góry pew nym , że  
nikom u z nich nie przyjdzie do głow y zająć się sprawdzeniem  takiego  
szczegółu .

ad  II. 1) P isze szan. recenzent :
Autor w yw odzi M 3 (t. j. wersyę poem atu franko-w łoskiego  

Aquilon de Bavière) i R  (t. j. wersyę utworu /  Reali d i Francia) w prost 
z poem atu w eneckiego V., dopuszczając co najwyżej w pływ  Adeneta  
i to jako bardzo niepewny, o ile chodzi o M 3 {Pam. lit. sir. 342.). 
N iestety  jest to w iadom ość, nie wiem , skąd zaczerpnięta.
N ie tylko „dopuszczam  w pływ  Adeneta, o ile  chodzi o M 3, ale z całym  

naciskiem  rów nocześn ie podkreślam  w pływ  Adeneta, o ile chodzi o R. T o  
też  cały w yw ód szan. recenzenta (na str. 342.), który przeoczył ten  w ażny  
fakt, dwukrotnie u mnie naznaczony (str. 132. i 151.), o m ieście M ans, le s ie  
M aine, rzeczce Magno  i M aine  jest nabrzmiałym „bykiem “ na kurzej s to p ce  
gdyż M 3 i R  nazwę Mans przejmują u Adeneta (a nadają jej brzm ienie  
bardziej w łoskie M agno, Maine), pom inąw szy już drugi fakt, znow u p r z eo c zo 
ny przez sz. recenzenta, a zaznaczony u m nie (str. 124.), że M 3 m ógł w prost
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korzystać z R. Zarzut zatem sz. recenzenta, że w ersye w łoskie sprzeciwiają  
się w  czem kolw iek moim wyw odom , jest bezpodstaw ow y i polega na dw óch  
przeoczeniach.

2). P isze dalej sz. recenzent:
„Uważano dalej, że M 3 i R  opierają się nie tyiko na najstarszej 

w ersyi włoskiej V, ale i na innych jakichś źródłach zaginionych  
(Pam. lit. str. S42.).
O tóż znow u w iadom ość, nie wiem , skąd wzięta. Konia z rzędem, sz. 

recenzentow i, jeżeli wym ieni tego, który „uważa, że M 3 opiera się na Vй. Je
dyny człow iek , który p ośw ięcił jedno zdanie wersyi o Bercie, zawartej w M \  
prof. T hom as utrzymuje, że  ona różni się wiaśr.ie od V i R  a jest refleksem  
zagin ionego poematu. „Sur Berte  (et Mainet) il (scil. M 3.) nous offre deux  
récits égalem ent développés, égalem ent différents des R eali et des poèm es 
franco-ita liens (t. j. V) que nous possédons, et où on doit reconnaître d es  
analyses de poèm es aujourd’hui perdus. (Romania XI. p. 545.),

3). P isze  również o mojej pracy sz. recenzent
„W ystarczy zajrzeć do Gautier’a Bibliographie des chansos de 

geste  (1897) lub do podręczników, aby znaleźć sp is pełny“ (scil. ow ych  
20  wersyi, om ów ionych w mojej pracy.)
Jak widzim y, sz. mój oponent ze zbytku przezorności żadnego z tych  

„pod ręczn ik ów “ nie wym ienił, tak, że nie wiem , jakie działo ukryte ma na 
m nie, ale sądzę, że m ogę zaryzykować drugiego konia choć już bez rzędu, 
utrzymując, że takiego podręcznika jeszcze niema, któryby „zawierał sp is 
p e łn y “ ow ych 20 wersyi, bo nawet Bibliografia  Gautiera (jeżeli nawet do  
niej dodam y czterotom ow e jego studyum o „Epopejach starofrancuskich“ 
i z łożym y jeszcze  do kupy prace m oich poprzedników  (Ferd. Wolfa, Feista, 
Arferta i Mureta) rejestruje tylko 18 wersyi. W ersy a zawarta w  kronice H en 
ryka z M cnachium  i wersya o Bercie, zawarta w Aquilonie de Bavière uszły  
uw agi wszystkich m oich poprzedników, naw et bibliografa Gautiera. A do  
tych 20 wersyi dołącza się jeszcze jedna, która uszła uwagi nie tylko m oich  
poprzedników , ale i m ojego następcy t. j. szan. p. recenzenta. O niej niżej 
słó w  kilka.

a d  III.) Zarzuca mi sz. mój oponent, że
„zamiast pow ażnie zbadać sprawę, zbyt łatwo przesuwani K ro

nikę Weihenstefańską z XIII. na w. XIV. (P. I. str. 343.).
Żałuję mocno, że nie m ogę po raz drugi „badać“ rzeczy, zbadanej już 

przed 5 laty, ani datować Kroniki Weihenstephańskiej z XIII. w. jakby sob ie  
życzy ł szan. recenzent, ale m ogę zato pocieszyć go w iadom ością, że Kronika 
Weihenstephańska  nie tylko nie jest z XIII., ale naw et nie z XIV., jak ja 
przypuszczałem , lecz z XV. wieku. U dow odnił to Freitag w sw ojem  cennem  
studyum  o tejże kronice. Jego pracy oczyw iście  nie znałem podczas pisania  
sw ej rozprawy na głębokiej prowincyi, ale instykfow nie czułem, że „Kronika 
Weihenstephańska“ jest znacznie póżniejszem  dziełem , niż to utrzymał w y 
daw ca Aretin, i podałem  kilka argum entów. Gdybym był znał stu 
dyum Freifaga i przytoczył niektóre jego w yw ody na poparcie mojej tezy, 
źe Kronika Weihenstephańska pochodzi od Stiickera, to szan. mój oponent, 
w yczytaw szy  w iadom ość o tem studyum... u mnie, byłby mi zarzucił, 
że  niepotrzebnie „streszczam cudze pogląd y“ lub „przepisuję z drugiej 
ręki“, ale gdy to studyum uszło mej uwagi i okazya była dla szan. re
cenzenta pokazania, że zna przedm iot krytykowany, ni. zależnie od mojej 
pracy, to on o niem m ilczy, znać uszła i jego uwagi, tak jak uszedł jego uwagi 
szereg studyów  i zapatiyw'ań, odnoszących się do podania o Piłacie, p on ie
waż, rezerwując je dla osobnego artykułu, nie przytoczyłem  ich w swojej 
pracy, jak w reszcie uszła jego uw agi bardzo ważna wersya niemiecka z XIV 
wieku, o której również nie m ów ię w  swej rozprawie. Kiedy zaś szan. recen
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zent zabiera się do rozklasyfikowania wersyi, (naw iasow o dodam , na podsta
w ie m oich dokładnie wykonanych streszczeń poem atów , b o  do oryginałów, 
do kilku przynajmniej, wcale nie zajrzał), i dzieli je na trzy  grupy: francu
sko-hiszpańską (f), w łoską (w), niem iecką (n), to pow tarza, niby od siebie, 
starą hipotezę Feista i Arferta. Ody jednak chce na p o d sta w ie  tego  ugrupo
w ania odtw orzyć pierw otną wersyę, to dochodzi odrazu do wniosku, że  
„trudność rekonstrukcyi niearbitralnej jest znaczna“ i przytoczyw szy  dwa 
rysy, mające św iadczyć o tej trudności, składa broń i zostaw ia  rekonstrukcyę, 
zdaje się, na lepsze czasy lub innym badaczom . Tym czasem  sam  podział (Feista 
i Aferta i szan. recenzenta), nie wytrzym uje zgoła krytyki. I tutaj po raz trzeci 
m uszę z całym naciskiem podnieść, że szan. mój oponent, nie znając zgoła  
ca łego  kom pleksu zagadnień, związanych z ugrupowaniem  w ersyi podania o 
Bercie przed czytaniem  mojej pracy, i co gorsza, nie m ając nic now ego  do 
dorzucenia, niepoirzebnie (oczyw iście o ile chodzi o naukę), zabawia się 
w  sam odzielnego krytyka. Bo oto znow u uszła jego uw agi w ersya bardzo 
ważna, która rozbija sztuczny jego podział na w ersye n iem ieck ie  i n ie -n ie-. 
m ieckie, (w zględne francuskie i w łoskie). Jest nią szósta  w ersya niemiecka, 
zawarta w zurychskim rękopisie z XV. wieku i ogłoszona drukiem  już przed  
20 laty. W niej Pepin rezyduje w  Kerlingen  i ma dw óch  syn ów  Rapota 
i  Winemana, zgodnie z niem ieckiem i wersyam i (S 2 W 1), a le  Berta pochodzi 
z Hiszpanii, zgodnie z С (gdzie jest córką króla Alm eryi), a w ięc  z grupą 

/ .  Zmiana dokonyw a się w  Paryżu, tak jak w francuskich i w łosk ich  (f, w), 
ale Berta przebywa potem  u młynarza, zgodnie z  niem ieckim i ( W L W*). 
A strolog czyta przyszłość w  gwiazdach jak w  W 1 (n) ale Karol ma sw oje imię 
o d  w ozu („won er in uff eynem karren gmacht hat“), co  znów  w yłączn ie n a 
leży do włoskich (w).1) Czy nie będzie zbyt niedyskretnym  zapytać się szan. 
recenzenta, gdzie um ieści tę wersyę w  sw ojem  ugrupowaniu? i d laczego o 
niej m ilczy, gdy nie znalazł wzmianki o niej w mojej pracy?

A d  IV.). Na niezrozum ieniu staro-francuskiego tekstu oparty jest za
rzut, że „u Adeneta niema m owy o nadzwyczajnych w łaśc iw ościach  fizyolo- 
gicznych Pepina“ {Pam. lit. 346.), a przywołanie na pom oc Oröbera, k tó .ego  
uw agi w Grundriss’ie ja rzekomo nie znam, nie zm niejszy faktu, że szan. 
recenzent nie przeczytał z należytą uwagą ani utworu Adeneta, ani M iracle 
de Berthe, będącego parafrazą poem atu Adeneta, bo dokładna znajom ość obu  
tych utw orów  byłaby go pouczyła, co rozum ieć należy przez ten trój wiersz 
A deneta :

Quant li rois vous devra enquennuit conpaignier  
Et fa ire  la droiture ćon  fa i t  à sa moillier,
Paour ai ne vos tut. (w . 317— 19).

Szan. recenzent w ypuszcza dwa pierw sze w iersze i cytuje trzeci, „boję 
się, aby cię nie zab ił“ co mu pozwala twierdzić, że mamka tylko „ogólniko
w o straszy Bertę“. Takie ułatwianie sob ie  „trudu“ zbijania m oich w yw odów , 
to  jeszcze rzecz najmniej zdrożna w całej tej recenzyi. Co się zaś tyczy p o 
w yższego  szczegółu , poniew aż wyraźniej o  nim m ów ić nie w ypada, ograni
czę się do przytoczenia jeszcze jednego tekstu dla wyjaśnienia, co  rozum ieli 
ów cześn i ludzie przez ow e trzy w iersze Adeneta. Znajdują się w e  zm ianko- 
wanym  wyżej utworze z XIV w., gdzie mamka w obecności Berty, tak 
m ów i o Pepinie.

L’en m’a fait du roy m encion  
Qu’il est d ’une complexion 
Q u’il n’est femme, s ’a elle  habite,
Q ui n’ait du corps tant de labite
Q u’a peines se  puist pu is aidier. (w. 221—25)

*) Por. o tej wersyi drukowany obecnie artykuł mój w  Z eitsch rift fü r  
rom. Philologie 1911. str. 19 i n.
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A na to Berta .................................M ére Dieu, qu’est ce
Q u ’hom m e peut telle  chose avoir?

A d  V.). O dm ów iw szy wszelkiej wartości pierwszej części mojej pracy, 
mającej na celu  ugrupowanie w szystkich wersyi podania o Bercie i naukowe  
uzasadnienie tego podziału przez m etodycznie przeprowadzoną segregacyę, 
m otyw ów  i ocenę ich znaczenia dla tejże kwestyi, szan. recenzent odtrąca  
z kolei drugą część , w  której staram się wyjaśnić, jak pow stało podanie. 

P isze tedy o mnie :
...„m otyw o podsuniętej narzeczonej i to w edle Trystana i Izoldy, co  
znow u jest przepisane z Arîerta (str. 67—9) i do czego autor dodaje  
(nie w iem , czy za kimś, czy też od siebie) w pływ  biblijnego opow ia
dania o Jakóbie i Labanie (por. str. 164.), a to zestaw ienie dw óch m o 
tyw ów , nie mających nic w spólnego ze sobą, tak, że poprostu n iepo
dobna sobie wyobrazić, jak m ógł wpłynąć na podanie o Bercie ten  
ustęp Biblii. (Jakób służy siedm  lat, aby dostać piękną Rachel, a w tedy  
Laban pow iada mu, że dostanie brzydką Lię), przyjdzie chyba na listę  

‘w esołych odkryć z zakresu t. zw. „w pływ ów  literackich“ [Pam. lit. 
str. 348.].
Zajrzymy zatem do Arferta. Badacz ten twierdzi, że  w  pierwotnej w er

syi podania o Bercie, za której odbicie uważa kroniki niem ieckie (W 1, W 2)  
zam hna dokonyw ała się po drodze, potem  jakiś przerabiacz francuski pod  
wpływ em  „Trystana i Izoldy“ zm ienił pierw otną w ersyę w ten sposób, że  
zamiana narzeczonej dokonywa się w Paryżu w nocy poślubnej. Co do m nie  
to utrzymuję 1) że Kroniki W 1 W 2 nie odźwierciehlają archaicznej wersyi, 
bo pochodzą z XV. wieku i z wersyi drugorzędnej; 2) że nie zwykły bądź  
co bądź m otyw  o wym 'anie narzeczonej znajduje się po raz pierw szy w  o -  
powiadaniu biblijnem : 3) że najstarszy utwór o Bercie m ógł pow stać przy
puszczalnie około 1160., w  każdym razie po 1150., a w ięc po „Trystanie 
i Izoldzie“ ; 4) że w „Trysianie“ po raz pierw szy „sługa zastępuje pan ią“ 
w  nocy poślubnej, ale nie w  celu oszukania jej jak w  podaniu o B ercie; 
5) że zatem autor p ierw otnego poem atu o Bercie musiał skom binow ać te dw a  
tematy (biblijny i „Trystana“ );  6) że uczynił to autor pra-wersyi a nie jakiś 
przerabiacz późniejszy, jak przypuszcza Arfert. T o jest now y pogląd na ge
nezę podania o Bercie, trafny albo i nie, sąd nie do mnie należy, ale w każ
dym razie odm ienny cd  dotychczasow ych hipotez, bujających w islandzkich  
sagach z XVII. w. lub w baśniach ludowych z drugiej połow y XIX. w ., p o 
gląd, poparty szeregiem  wyżej w yliczonych argum entów, ściśle  ze sobą się  
wiążących. Szan. recenzent, nie obeznany ze stanem  rzeczy, m iesza pogląd  
Arferta o w p ływ ie „Trystana“ na późniejszą fazę podania, z moim poglądem  
o pow staniu pierw otnej wersyi pod  skom binowanym  w pływ em  obu opow ia
dań i zarzuca mi, że  „przepisuję z Arferta“, nie w spom niaw szy słówkiem , że  
przy w pływ ie Trystana na ukształtowanie się m otywu sam odsyłam do 
Arferta. (str. 182. n. 2.).

Ale ta pierw sza część  zarzutu jest niewinną „chybką“ w  porównaniu  
z „herezyą“, że tak pow iem , drugiej połow y jego zdania. Powiastkę biblijną 
streszcza szan. m ój oponent w ten sposób  : „Jakób służy siedem  lat, aby  
dostać piękną Rachel, a w tedy Laban powiada mu, że dostanie brzydką L ię.“ 
W obec takiego zrozum ienia łacińskiego tekstu, przytoczonego w mej pracy, 
ustaje w szelka dyskusya. Brzmi on w skróceniu: „Servivit ergo Jacob pro 
Rachel septem  annis... D ixitque ad Laban: Da mihi uxorem meam, quia iam  
tem pus im pletum  est... Qui, vocatis amicorum turbis ad convivium , fecit nup
tias. Et vespere Liam filiam  suam introduxit ad eum... Ad quam cum ex m ore 
Jacob fu isset ingressus, facto  mane, vidit Liam, Et dixit ad socerum  suum  
...quare im posuisti mihi (str. 164.).

Szan. recenzentow i musiały się już dobrze oczy kleić, kiedy z całego  
ustępu biblijnego wyczytał tylko tyle, że „Laban powiada mu (Jakóbowi), 
że  dostanie brzydką Lię“. N ie widzi tedy, że opow ieść biblijna zawiera cztery
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m om enty w spólne z podaniem  o Bercie, m otywy, których niem a w „Trysta- 
nie i Izoldzie“ a m ianow icie 1) że w ym ienia się kom uś narzeczoną, 2) że  
dzieje się to podstępnie, 3) że po pewnym  czasie (w Biblii nazajutrz, w p o 
daniu o Bercie po kilku latach) oszukany odkrywa podstęp  i 4) otrzymuje 
sw oją narzeczoną z powrotem .

N iepodobna przechodzić w szystkich drobniejszych zarzutów, opartych 
bądź na niezrozum ieniu mojej pracy (jak n. p. zarzut odn oszący  się do tra 
dition orale przy Strickerze str. 340. i 343.), bądź na nieznajom ości przed
miotu (jak n. p. odnośnie do polem iki ze mną o pracy Arferta i O elsnera 
str. 341), — na to potrzebaby trzy razy w ięcej m iejsca w  Pamiętniku 
niż zajmuje go sama recenzya — ale o kilku jeszcze kw estyach zasad
niczych pom ów ić się godzi. Zarzuca mi szanow ny mój oponent, że zam iast 
cytować G. Parisa. (La le'gende de Pépin le Bref), który zebrał teksty z M o- 
numenfów Germaniae, odnoszące się do Pepina i Berty, cyiuję same Monu 
menta, „co tik  wygląda, jakby rutor

pierw szy, rozczytując się w  średniow iecznych pomnikach historycznych  
i literackich, po raz pierw szy w ydobyw ał na św iatło krytyki wzmianki, 
odnoszące się do Pepina i Berty“ (Pam . lit. s r. 341.).
Zarzut pow yższy, obliczony na tani efekt i na przypuszczalną niezna

jom ość Monumentów Germaniae u w ielu  czytelników Pamiętnika w św ietle  
prawdy tak się przedstawia. Każdy tom  Monumentów  jest zaopatrzony w  p e 
dantycznie dokładny indeks nazwisk osób , o których m owa w tomie, indeks, 
odsyłający nie tylko do stronicy, ale naw et do wiersza danej stronicy, tak że  
za pół godziny m ożna wypisać sob ie to, co wszystkie kroniki średniow ieczne, 
zawarte w 10 czy lo  domach Monumentów  m ówią o Pepinie i Bercie. Jeżeli 
tedy ktoś odnosi się wprost do ego pom nikow ego wydawnictwa, to przez  
to wari ość (erudycyjna) je g o  pracy ani o jotę się nie podniosła. To tylko kom 
pletnem u laikowi w  tych sprawach m oże się wydawać, że to wielka zasługa  
cytow ać Monumenta. T yle co do meritum samej kwestyi, co się zaś tyczy  
zarzutu, to jest on niezgodny z prawdą, poniew aż nie tylko „przy jednej 
z pierw szych w iadom ości zaznaczam : (na str. 174. n. 3.) „szczegóły pow yższe  
u G. Parisa“, jak to utrzymuje szan. reeenzent, ale wzm iankowany artykuł 
G. Parisa cytuję jeszcze 3 razy na 3 po sob ie następujących słonicach, o 
czem  każdy przekonać się m oże, zajrzawszy do mojej pracy. (str. 174. n. 1. 
str. 176. n. 2., sir. 177. n. 1.), pomijając, że artykuł ten był już cytow any  
(a zatem piąty raz) na str. 171. n. 2. i że cała s r. 170. i 171. jest rozbiorem  
tego artykułu i próbą innego wyjaśnienia wartości wzm ianek kron karskich, 
które zebrał G. Paris. Z tem przecież niema się co kryć, że ktoś przedtem  
już zebrał teksty historyczne z Monumentów.

I przed G. Parisern i po nim badacze średniowiecznej literatury cytują 
te same teksty z Monumentów  i ani G. Paris na sw oich poprzedników, ani 
następcy na niego nie pow ołują się wcale, chyba, że chodzi o zrektyfikowa- 
nie błędnej cytaty (jak się rzecz ma przy P. Rajnie, którym szan. recenzent 
mi kole w  oczy). ßG. Paris cytuje: „Iste fu it in carro natus“, a P. Rajna 
poprawia na: „Ist in carro fu i t  natus“..

Chodzi przecież głów nie o to, jakie wysnuwa się wnioski. 
O tóż konkluzyą artykułu G. Parisa jest to, że wzmianki u kronika
rzy średniowiecznych św iadczą o istnieniu ludowych kantylen o P epin ie  
z Heristalu, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, i o tem, że czyny P e 
pina z Heristalu przeszły na Pepina M ałego, i o tem, że istniała n ieprzerw a
na tradycya od wieku VII. do XII.. t. j. do czasu gdy chansons de gestes  d o 
czekały się utrwalenia na piśm ie. Konkluzyą zaś m ojego rozdziału jest to, że  
niema śladu dow odu, jakoby istniały takie kantyleny lub pieśni bohaterskie  
od VII. do XI. w.; że autorowie chansons de gestes z XII. w. i drugiej p o -  
owy XI.) czerpią sw oje nieliczne wdadomości o dawnych wypadkach i o so 

bach historycznych z kroniki i tradycyi klasztornej za pośrednictwem  klery
ków i m nichów, że zatem , i to jest moją osobistą konkluzyą, wzmianki o P e 
pinie i Bercie u kronikarzy przed drugą połow ą XII. w. nie są refleksem  lu 
dow ych poem atów, ale ich punktem wyjścia. (Późniejsi znów kronikarze
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z XIII. w . streszczają z kolei poem aty bohaterskie.) O tem  wszystkiem  szan. 
recenzent ani słówkiem  nie wspom niawszy, zawyrokował, że odnośną część  
rozdziału „w całości przepisana z G. Parisa“, P. Rajny a druga część, (jak 
się to już wyżej w spom niało,) z Arferta.

W ytyka mi ponadto z przekąsem  dwukrotnie szan. mój oponent, że

„należało się zastanow ić, czy jest rzeczą stosow ną pośw ięcać liczne  
dziesiątki stron Streszczeniom rzeczy znanych i streszczanych poprze
d n io “. (Pam. lit. 347.)

Z w rócę uw agę na to, że z £0 wersyi, om ów ionych w mej książce, 
dwie zaledw ie były streszczone gdzieindziej. Co się  tyczy wartości m etody
cznej takich streszczeń, to wystarczy pow ołać się na ogłoszone przed trzema 
laty dw a tom y studyów  Bédiera (Les legendes épiques Paris 1908), uznane  
przez krytykę jednogłośn ie za epokow e dzieło. O tóż pierw szy tom na 400 
stronic ma 90 stronic z rzędu sam ego streszczenia (a w ięc blizko */4 część  
tomu) i to poem atów  naprawdę już streszczonych w  dziele tak dostępnem  jak 
Les épopées françaises Gautiera, a w  drugim tom ie, zaraz pierw sze studyum o 
G irardzie de Roussillon  ma 24 str. na 92 streszczenia mimo, że ten poem at jest 
streszczony u Gautiera i przełożony na język now o-francuski przez P. M eyera. 
Żadnemu jednak z kilkunastu recenzentów  nie przyszło na myśl zrobić z tego  
zarzut Bédierow i, tylko szan. mój oponent nie chce rozum ieć (por. str. 22. 
mej pracy), że takie wierne streszczenia, pom inąw szy już inne korzyści, p o 
zwalają czytelnikowi kontrolować w yw ody autorów, no, i oceniać także za
rzuty recenzentów .

Aby w reszcie zakończyć tę polem ikę i na jaskrawym przykładzie 
stw ierdzić, jak dalece szan. recenzent nie rozumie tego przedm iotu i jest 
nieobeznany ze stanem  badań, z tem , co już jest udow odnionem , a co d o 
piero stanow i osob iste zapatrywanie jednego n. p. badacza, jak w reszcie nie  
oryentuje się w  najnowszych kierunkach badań nad średniow iecznem i poda  
niami, zainaugurowanych przez ś. p. K awczyńskiego i niezależnie od niego  
przez Beckera i Bédiera, pozw olę sob ie przytoczyć ostateczny jego sąd 
o mojej pracy.

P isze  tedy sz. mój oponent :

„Aby spostrzedz, jak dalece nic now ego  w  tych wynikach (scil. 
mojej pracy), wystarczy przeczytać poprostu krótkie streszczen ie stanu 
badań nad Bertą w  Grundriss'ach Groebera i Beckera“. (Pam . lit. 
str. 348.).

Sądzę tedy, że jeżeli kto, to w łaśnie obaj ci uczeni, pow ołani na rze
czoznaw ców  przez szan. m ego oponenta, aby m nie doszczętnie już pognębić  
w opinii publiczności, nie w iele się rozum iejącej na tej całej kwestyi, będą  
najbardziej kom petentnym i sędziam i do rozstrzygnięcia naszego sporu, a p o 
nieważ są  pow ołani przez m ego oponenta, w ięc nikt nie zarzuci mi chyba, 
że ułatwiam sobie obronę. N ie pozostaw ało mi nic innego, jak posłać sw oją  
pracę w tłóm aczeniu niem ieckiem  jednem u i drugiemu, i oto ich odpow iedzi. 
Prof. Becker pisze mi w dw óch kartkach (z dn. 14 i 17 czerw ca 1910.).

„Ihren Bertaforschungen stimme ich im großen nnd ganzen bei. 
Ich habe Ihr M anuscript m it dem größten  luterese durchgelesen und 
meine Ansicht bestätigt gefunden. Ihre Darlegungen scheinen mir durch
aus überzeugend... Sehr willkommen is t mir das Ergebnis Ihrer Ar
beit, insofern es die Verhältnisse bedeutend vereinfacht (und m it Recht) 
und .so v ie l  v o n  <lem a l t e n  M is t , auf dem die Blume der Romantik 
blühte, a v s  d e m  W ef/e s c h a f f t .

Prof. Becker nazywa prace niektórych moich poprzedników „śm ieciem “, 
na którem kwitły ich rom antyczne (scil.) hipotezy, czego sob ie nie pozw oli-
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lem  nigdzie p ow iedzieć  o pracach m oich poprzedników, uw aża dalej, moje 
w yw ody  za przekonyw ujące (sz. rec. tw ierdzi, że „są n ie  do przyjęcia“) i re
zultaty, które upraszczają zaw ile diagramy poprzedników, za  słuszne (sz. re
cenzent m iesza je z  błotem).

W podobnym  duchu pisze do mnie prof. Gröber (w  kartce z dnia 4. 
czercw ca 1910.) i, co ważniejsza, dodaje. „Gern werde ich Ihre Abhandlung 
über die Bertasage in der „Zeitschrift“ [für romanische Philologie] in den 
ersten Heften des Jahrganges 1911. mitteilen“.*)

I tak jedynym dodatnim rezultatem  recenzyi sz. m ego  oponenta jest to, 
że  moja rozprawa będzie udostępniona zagranicznym uczonym , za co niech 
przyjm ie tutaj m oje serdeczne „Bóg zapłać“.

Jeżeli, jak to przyznaje sam recenzent (P . /. str. 350.), „w stu- 
dyum  o Floire et Blaticheflor (Paris 1906.) okazałem  się bystrym  badaczem “, 
a sąd ten jest tylko pow tórzeniem  tego, co najpoważniejsi uczeni (jak Golther, 
V ollm öller, Gröber, i inni) pow iedzieli już przedtem  o mojej dyssertacyi do
ktorskiej, to niech mi w olno będzie  żyw ić niepłonną nadzieję, że  zagraniczni 
uczen i niebawem  ten sam sąd w ydadzą o drugiej mojej rozprawie, co po 
częśc i już spełnili, przyjmując ją do najpoważniejszego organu romanistyki 
niem ieckiej i wydając o niej tak pochlebny sąd przez usta jednego  z najkom - 
petentniejszych badaczy, jakim jest niew ątpliw ie Ph. Aug. Becker, prof, romani
styki i następca M ussafii na w szechnicy wiedeńskiej.

T o też odpow iedź tę na recenzyę sz. m ego oponenta, którą uważam  
za chybioną i szkodliwą, — chybioną dlatego, że po za brutalną negacyą nie  
w nosi do dyskusyi najdrobniejszego faktu pozytyw nego celem  w yśw ietlen ia  
skom plikow anego zagadnienia o pow yźszem  podaniu i w zajem nego stosunku 20  
wersyi, ani nie dorzuca żadnego now ego szczegó łu , szkodliw ą zaś dlatego, 
bo zairuwa ducha, zabija chęć do pracy naukowej u nas i odryw a od czy 
stej nauki do odm ętów  polem icznych — pozw olę  sob ie zakończyć jego w ła- 
snem i słowam i:

„Lepiejby było, gdyby r e c e n z y a  tak niedojrzała nie była się ukazała. 
Są w  niej błędy tak grube, a przedew szystkiem  sposoby tak n iestosow ne, że  
sam o, najspokojniejsze naw et wym ienienie ich jest czem ś drażliwem , przy- 
krem, bolesnem “.

„Żleby jednak było, gdyby z braku [bezstronnej a fachowej] krytyki [sw oj
skiej] urabiało się przekonanie, że o  p o lsk iej p ra cy  n a u k o w ej m ożna pisać co  
się  chce i jak się chce“, bo za pokrzywdzonym  nikt się nie ujm ie2), a zagranica 
sądu nie wyda.

J. H. Reinhold.
Kraków 27. VI. 1910.

P. S. Już po napisaniu tej odpow iedzi przyszło mi na m yśl zajrzeć 
pow tórn ie  do artykułu Prof. Porębow icza o Bercie z  dużemi stopam 1, o g ło 
szo n eg o  w Ludzie (1909. str. 169 i n.) i ku największem u zdziw ieniu konstatuję 
że  jedyne trzy czy cztery słuszn e choć drobnej w agi zarzuty, jakie sz. recen
zen t czyni mej pracy, tam dosłow nie się znajdują.

Do nich należą, że :
1) w  kronice Ex M iraculis S . Glodensis m owa jest o Karolu Martellu 

a nie o Karolu Wielkim, jak przez nieopatrzność twierdziłem . (N aw iasow o  
dodaję, że pom yłkę tę spostrzegłem  niebawem  po wydrukowaniu rozprawy 
i w  kilku egzem plarzach, posłanych różnym osobom , m iędzy innymi dr. W ęd- 
kiew iczow i, naów czas słuchaczow i romanistyki w e W iedniu i Prof. B éd ie- 
row i, błąd ten popraw iłem , zw róciw szy ponadto osobno w liście  uw agę  
na niego.).

г) O becnie druk. tam że t. XXXV. str. 1 —30 i 129—152.
2) Pisząc pow yższe  słow a, nie znałem jeszcze pochlebnej oceny mojej 

pracy pióra prof. Briicknera (druk. w  K s i ą ż  c e  1910, w  zeszycie czerw cow ym .)
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2) „Berte aus grans p ie s“ lepiej oddać po polsku, jak chce sz. re
cen zen t „przez Bertę z dużem i stopam i,“ niż przez „Bertę z duźem i nogam i“, 
ale żeby to m iało być aż „n ieszczęściem “, w  to mi trudno przyjdzie w ierzyć, 
mimo zapew nień sz. recenzenta.

8) nie uw zględniam  w  swej pracy uw agi Gröbera, (choć ją znałem, 
w przeciw ieństw ie do tego, co twierdzi sz. recenzent, „{vit statt pied  ein  
Schreiberscherz“ bo koniektura ta jest tylko jego subjektywnem  zapatrywa
niem, którem u przeczą Adenet (i M iracle de Berthe).

4) Ponadto słuszna uwaga, nie znajdująca się w  artykule wyż cytow a
nym, że  w  A niem a wzm ianki o w ozie, a w  V  o rzeczce M agno, ale to  
są błędy z przeoczenia podczas korekty, które laik usunąć m oże, przeczy
taw szy uw ażnie streszczen ie poem atu A i К  i uwagi do nich dodane, znaj
dujące się  w  mojej pracy.

Kilka innych zarzutów, jeszcze m niejszego znaczenia, wym agałoby zbyt 
obszernej dyskusyi, szkoda na to w  Pamiętniku literackim  miejsca, zapisuję  
je odrazu na bene m ego sz. oponenta. Ale zarów ne te jak i trzy p ierw sze, 
wyżej w yliczone, znajdują się dziwnym  trafem w  tak dobrze znanym sz. re
cenzentow i artykule. I tu jest odwrotna, a zarazem smutna, strona m edalu. 
Sz. mój oponent, który w sw ej recenzyi aż trzy razy zarzuca mi o jednym  
i tym sam ym  rozdziale mej pracy, że jest przepisany z G. Parisa, mimo że  
artykuł G. Parisa był cytow any przezem nie sześć  razy, nie raczył słówkiem  
w spom nieć o artykule sw ego  profesora i poprzednika, odnośnie do tych kilku 
zarzutów. N iechże w olno będzie mnie, skoro f a t a  już tak chcą, oddać spra
w ied liw ość memu przeciw nikow i w  myśl „prawa p ierw szeństw a“, i zasady  
suum cuique, którą mój sz. oponent w  oczy mnie kole, a przeciw  której sam  
tak ciężko grzeszy. O tóż prof. Porębow icz, jako zwolennik folklorystycznego  
poglądu na genezę podań średniow iecznych, musiał a limine odrzucić w y 
niki mej pracy zarów no pierw szej jak drugiej części, nie zapuszczając się  
w  szczeg ó ło w e  dyskusye.

To też nie m ogąc odpow iadać na jego artykuł bez w ytoczenia z a w i
łej kw estyi „tw órczości ludowej i artystycznej i ich w zajem nego stosunku“ 
kw estyi, która już tyle krwi napsuła w e Lwow ie i w  Krakowie, i nie chcąc  
kontynuow ać do n iczego  nie prowadzącej polem iki, nie reagowałem  w cale  
na ów  artykuł.

Ale prof. Porębow icz, jako długoletni badacz odrazu uchw ycił dw ie  
cechy, w yróżniające m oją pracę od „rom antycznych“, jak je zw ie  profesor  
Becker, hipotez m oich poprzedników  t. j. system atyczność i m etodykę bada
nia oraz opanow anie całej odnośnej literatury przedm iotu (pochw alić w ie l
ki trud, z jakim zgrom adził niełatwy do posiadania m ateryał-1 (str. 174.) 
Jako sum ienny zaś krytyk uważał za stosow ne zaznaczyć to w  arty
kule, który tylko ubocznie był spraw ozdaniem  z mojej pracy, a w  głównej 
częśc i próbą n ow ego w yjaśnienia genezy podania. Tym czasem  sz. recenzent 
Pamiętnika, pośw ięcając specyalne sprawozdanie mojej pracy, nie uważał za 
stosow ne w spom nieć  o artykule sw ego  poprzednika, ani najmniejszem bodaj 
słów kiem  zaznaczyć, co  jest now ego, dodatniego w  mojej książce. M iejmy 
jednak nadzieję, ż e  z czasem  przysw oi sob ie to, co  wydawani przez n iego  
trubadurowie prow ansalscy tak w ysoko cenią i czego mu życzy profesor  
Thom as, recenzując w  Romanii jego wydanie E lias’a de Barjols : p o czu 
cia  miary, la  mesure.

J. H. Reinhold.


