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STAROPOLSKIE  PIE�NI  NOWINIARSKIE

Pie�ni nowiniarskie nie doczeka³y siê do tej pory opracowania monograficz-
nego. Co prawda, materia³y XIX-wieczne zosta³y pobie¿nie omówione i czê�cio-
wo wydane w pracach Stanis³awa Nyrkowskiego i Janusza Dunina 1. Publikacje
te, aczkolwiek niew¹tpliwie cenne, maj¹ jednak charakter popularny, a przyjêta
w nich perspektywa biblioznawcza sprawia, i¿ same teksty pie�ni znalaz³y siê tu
nieco na uboczu g³ównego nurtu rozwa¿añ.

Jeszcze gorzej jest w przypadku staropolskich pie�ni nowiniarskich. W zde-
cydowanej wiêkszo�ci zachowa³y siê one tylko w unikatowych egzemplarzach
druków ulotnych, których czê�æ zgromadzi³ wprawdzie Karol Badecki, ale jego
zbiór nie zosta³ nigdy opublikowany 2. Poza tym po�wiêcono im kilka hase³ s³ow-
nikowych i artyku³ów oraz nieco uwag w pracach dotycz¹cych innych zagadnieñ
i gatunków literackich 3. Taki stan rzeczy wynika po czê�ci zapewne z do�æ po-
wszechnego przekonania o niewielkiej warto�ci artystycznej tych utworów. Lecz
nie bez znaczenia � jak siê wydaje � jest tak¿e fakt, i¿ staropolskie wierszowane
nowiny s¹ zjawiskiem niejednorodnym, o do�æ rozmytych granicach gatunkowych,
a w konsekwencji nie ma powszechnej zgody co do tego, jakie tak naprawdê teks-
ty nale¿a³oby do tej grupy zaliczaæ. Zauwa¿alne s¹ tu dwie tendencje. Jedna pole-

1 J. D u n i n, Papierowy bandyta. Ksi¹¿ka kramarska i brukowa w Polsce. £ód� 1974. � Kar-
nawa³ dziadowski. Pie�ni wêdrownych �piewaków (XIX�XX w.). Wybór, oprac. S. N y r k o w s k i.
Warszawa 1977. XIX-wieczne pie�ni nowiniarskie by³y tak¿e czê�ciowo badane w kontek�cie tzw.
pie�ni dziadowskiej; zob. M. Wa l i ñ s k i, Pie�ñ jarmarczna? Nowiniarska? Ballada? Czy pie�ñ
dziadowska? Prolegomena do badañ pie�ni dziadowskiej. W zb.: �Wszystek kr¹g ziemski�. Antropo-
logia, historia, literatura. Red. P. Kowalski. Wroc³aw 1998.

2 �wiecka pie�ñ ludowa polskiego baroku. Zbiór K. B a d e c k i e g o. Bibl. Jagielloñska, rkps
7779. Dalej do pozycji tej odsy³am skrótem �. Po nim podajê numer tekstu w rêkopisie. Ponadto
w artykule stosujê jeszcze nastêpuj¹ce skróty: dla prac K. Z a w a d z k i e g o  � B = Gazety ulotne
polskie i Polski dotycz¹ce XV�XVIII wieku. Bibliografia. T. 1�3. Wroc³aw 1977�1990 (liczby po
skrócie oznaczaj¹: pierwsza tom, druga, po przecinku � numer pozycji w bibliografii); P = Prasa
ulotna za Zygmunta III. Warszawa 1997; dla prac L. S z c z e r b i c k i e j - � l ê k  � G = Grunwald
w dawnej pie�ni polskiej. �Prace Literackie� 1967; Z = Z epiki dziadowskiej. �Pamiêtnik Literacki�
1959, z. 3/4 (liczby po skrótach oznaczaj¹ stronice).

3 Zob. Cz. H e r n a s, Z epiki dziadowskiej. �Pamiêtnik Literacki� 1958, z. 4, s. 482�483, 487�
490. � L. S z c z e r b i c k a - � l ê k: Z epiki dziadowskiej; Grunwald w dawnej pie�ni polskiej; W krêgu
Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna. Wroc³aw 1973, s. 67�69. � Z a w a d z k i, Prasa ulotna
za Zygmunta III.
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ga na zawê¿aniu pojêcia wierszowanych nowin i uznawaniu za takowe tylko teks-
tów podejmuj¹cych aktualne tematy i maj¹cych �ci�le informacyjny charakter (P 23�
25). Druga � przeciwna � przejawia siê w swoistym rozszerzaniu granic gatunku
poprzez wskazywanie licznych utworów �o charakterze nowiniarskim�, �zwi¹za-
nych z tradycj¹ nowiniarsk¹� czy �bliskich poetyce nowin� � by przytoczyæ sfor-
mu³owania Jacka Sokolskiego 4. Wspomniany badacz zalicza do tej grupy m.in.
S³awn¹ wiktoryjê nad Turkami Zbigniewa Morsztyna, Merkuriusza nowego Wa-
c³awa Potockiego oraz pie�ni 5, 8 i 13 z Pie�ni ksi¹g wtórych Jana Kochanowskie-
go. Ludwika Szczerbicka-�lêk zauwa¿a natomiast zbie¿no�æ z poetyk¹ nowin naj-
starszego polskiego wiersza o bitwie pod Grunwaldem oraz Pie�ni o pruskiej po-
ra¿ce (G 15�16, 27�30). Z kolei Teresa Micha³owska, omawiaj¹c najstarszy znany
tekst polskiej pie�ni nowiniarskiej, Nowinê o wêgierskim kroli, dodaje, ¿e �drugim
utworem tego typu, o zbli¿onej budowie, ale wyrastaj¹cym z pod³o¿a rodzimych
wzorów i tradycji, by³a Pie�ñ o zabiciu Andrzeja Têczyñskiego� 5.

Choæ �lady pie�ni nowiniarskich w polskim pi�miennictwie odnajdujemy ju¿
w literaturze �redniowiecza, trudno jednak stwierdziæ co� pewnego na temat roz-
woju owego gatunku w tym czasie, gdy¿ materia³, jakim dysponujemy, jest zbyt
fragmentaryczny i ogranicza siê w³a�ciwie do wspomnianych przyk³adów. Rozwa-
¿ania nasze dotyczyæ bêd¹ wiêc g³ównie utworów XVI- i XVII-wiecznych. Od po-
³owy XVI w. rozwija³ siê w Polsce zwyczaj kolportowania nowin (zarówno wier-
szowanych, jak i prozatorskich) w postaci popularnych druków ulotnych, dziêki
czemu wiêksza liczba tekstów mia³a szanse dotrwaæ do naszych czasów. Poza tym
na w. XVII przypada pierwszy okres wzmo¿onej popularno�ci pie�ni nowiniar-
skich; wtedy to powstaje ich szczególnie du¿o i krystalizuj¹ siê klasyczne, by tak
powiedzieæ, formy gatunkowe.

Celem niniejszej rozprawy nie jest jednak ukazanie kszta³towania siê i histo-
rycznych przemian gatunku, lecz analiza krytyczna tych jego cech, które uznawa-
ne s¹ za typowe i charakterystyczne dla wierszowanych nowin staropolskich. Bio-
r¹c pod uwagê stosunkowo szerokie rozumienie pie�ni nowiniarskiej i obejmuj¹c
spojrzeniem badawczym mo¿liwie ró¿norodny materia³, zmierzaæ bêdê do ukaza-
nia rozmaitych w¹tpliwo�ci, jakie rodz¹ siê przy próbie zakre�lenia granic intere-
suj¹cego nas gatunku, z drugiej za� strony, podejmê próbê zbudowania typologii
wierszowanych nowin oraz scharakteryzowania ich poszczególnych odmian. Pod-
stawê materia³ow¹ rozprawy stanowi¹ teksty zgromadzone we wspomnianym zbio-
rze Badeckiego oraz kilka innych pie�ni publikowanych w ró¿nych �ród³ach tu-
dzie¿ utwory wierszowane ujête w bibliografii gazet ulotnych Konrada Zawadz-
kiego.

Pie�ñ nowiniarsk¹ � zwan¹ te¿ niekiedy pie�ni¹-nowin¹ � okre�la siê najogól-
niej jako �wierszowan¹ relacjê o bie¿¹cych wydarzeniach, przekazywan¹ ustnie
(�piewan¹) lub w postaci drukowanej ulotki� 6. Na pierwszym miejscu w�ród wy-
znaczników gatunkowych postawione s¹ narracyjno�æ oraz aktualno�æ, a czêsto
zarazem niecodzienno�æ czy wrêcz sensacyjno�æ tematu, którym mog¹ byæ wyda-

4 J. S o k o l s k i, Nowiny. Has³o w: S³ownik literatury staropolskiej. Red. T. Micha³owska.
Wroc³aw 1998.

5 T. M i c h a ³ o w s k a, �redniowiecze. Wyd. 6. Warszawa 2000, s. 546.
6 L. � l ê k, Pie�ñ nowiniarska. Has³o w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny.

T. 2. Warszawa 1985.
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rzenia polityczno-militarne lub spo³eczno-obyczajowe albo ró¿nego rodzaju klê-
ski ¿ywio³owe i katastrofy (powodzie, po¿ary, trzêsienia ziemi) oraz zdarzenia
cudowne (objawienia Matki Boskiej, p³acz¹ce b¹d� krwawi¹ce obrazy, itp.). Prócz
tego wskazuje siê na kilka innych typowych cech pie�ni nowiniarskich, a miano-
wicie: wystêpowanie charakterystycznych tytu³ów (�pie�ñ nowa� albo �nowina�)
oraz incipitów (np. �Sta³a siê nam nowina� lub �Pos³uchajcie, ludzie�), �cis³e po-
dawanie czasu zdarzeñ, podkre�lanie ich prawdziwo�ci i aktualno�ci, uzupe³nia-
nie narracji pouczaj¹cymi komentarzami, interpretowanie wypadków jako dopu-
stów bo¿ych, wreszcie informacyjn¹ oraz komercyjn¹ funkcjê tekstów. Spróbuj-
my przyjrzeæ siê bli¿ej wymienionym cechom.

Stosunkowo najmniej w¹tpliwo�ci budzi dwoista forma kolporta¿u. Choæ wier-
szowane nowiny staropolskie znane s¹ nam dzi� wy³¹cznie z druków i manuskryp-
tów, istniej¹ przekonuj¹ce argumenty �wiadcz¹ce o tym, i¿ pierwotnie funkcjono-
wa³y one g³ównie w tradycji ustnej, pó�niej za� równolegle w przekazie ustnym
i pisanym b¹d� drukowanym. W przypadku najstarszego polskiego utworu nowi-
niarskiego, czyli Nowin o wêgierskim kroli, do tekstu do³¹czono nawet nuty, co
jednoznacznie wskazuje, ¿e musia³ on byæ �piewany 7. Z kolei XVI- i XVII-wiecz-
ne druki ulotne czêsto zawieraj¹ informacjê, na jak¹ melodiê nale¿y wykonywaæ
zamieszczon¹ w nich pie�ñ. Zdarza siê nawet niekiedy, i¿ przywo³anie owej melo-
dii nastêpuje poprzez podanie incipitu innej pie�ni nowiniarskiej, co �wiadczy o tym,
¿e by³a ona powszechnie �piewana 8. Istotny jest równie¿ fakt, i¿ kszta³t wiersza
najwcze�niejszych nowin oraz pojawiaj¹ce siê czêsto w tekstach pó�niejszych for-
mu³y inicjalne i finalne wywodz¹ siê z tradycji epiki ustnej (G 7�8) 9. Zwyczaj
�piewania interesuj¹cych nas utworów potwierdzaj¹ tak¿e pewne ówczesne rela-
cje kronikarskie i pamiêtnikarskie (G 6) 10; nie bez znaczenia wydaje siê wreszcie
i to, ¿e w XIX w. w repertuarze wêdrownych dziadów-¿ebraków funkcjonowa³y
jeszcze pojedyncze pie�ni nowiniarskie, których geneza siêga okresu staropolskie-
go 11 . Trzeba wszak¿e pamiêtaæ, ¿e pie�ni nowiniarskie nie by³y bynajmniej jedy-
nym gatunkiem poetyckim, który w XVI i XVII w. funkcjonowa³ równolegle
w obiegu ustnym i drukowanym. Podobnie rzecz mia³a siê choæby z niektórymi
wierszowanymi legendami czy pie�niami o S¹dzie Ostatecznym; oralny sposób
ich przekazywania potwierdzaj¹ nie tylko zamieszczane przy nich wzorce melo-
dyczne, lecz tak¿e wzmianki wskazuj¹ce na to, i¿ nale¿a³y one do repertuaru wê-
drownych dziadów-¿ebraków 12.

Za charakterystyczn¹ cechê drukowanych pie�ni nowiniarskich uznaje siê ty-

  7 Zob. Polska poezja �wiecka XV wieku. Wyd. 4, zmien. Oprac. M. W ³ o d a r s k i. Wroc³aw
1998, s. XXXII. BN I 60.

  8 W Pie�ni nowej o gwa³townym deszczu, nigdy nies³ychanym w Koronie Polskiej, w Kazimie-
rzy Dolnym, w Roku 1644 (� 41; B 1, 459) znajdujemy informacjê �Nota: jako o Lwowie�. Chodzi tu
bez w¹tpienia o utwór Pie�ñ, abo raczej nowiny barzo straszne, które siê w tym Roku 1637 dzia³y
w Ziemi Ruskiej (� 39), mówi¹cy o trzêsieniu ziemi we Lwowie.

  9 Zob. te¿ Polska poezja �wiecka XV wieku, s. XXXII, XLI.
10 Zob. te¿ L. S z c z e r b i c k a - � l ê k, Pie�ñ historyczna w �wiadomo�ci XV�XVIII w. �Prace

Literackie� 1968.
11 Zob. H e r n a s, op. cit. � S z c z e r b i c k a - � l ê k, Z epiki dziadowskiej.
12 Chodzi tu przede wszystkim o informacje zawarte w Peregrynacji dziadowskiej. Zob. te¿

J. S o k o l s k i, Dziadowska pie�ñ o S¹dzie Ostatecznym z wieku siedemnastego. �Prace Literackie�
1995.
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tu³ zawieraj¹cy sformu³owanie �pie�ñ nowa� b¹d� �nowina�. W istocie, przyk³a-
dów nie trzeba d³ugo szukaæ: Pie�ñ nowa o gwa³townym deszczu, nigdy nies³ycha-
nym w Koronie Polskiej, w Kazimierzy Dolnym, w roku 1644 (� 41; B 1, 459);
Nowiny pewne o nieszczêsnym po¿arze wileñskim, który siê sta³ w Roku 1645 (� 44;
B 1, 466); Nowa pie�ñ o wojnie kozackiej, która siê odprawowa³a pod Kumiejka-
mi nad Dnieprem (� 22; B 1, 444). Problem jednak w tym, i¿ takie formu³y tytu³o-
we nie s¹ bynajmniej wy³¹cznym atrybutem nowin wierszowanych. Zwyczaj sto-
sowania w tytu³ach okre�lenia �pie�ñ nowa� by³ bardzo szeroko rozpowszechnio-
ny i praktykowany w wielu odmianach twórczo�ci poetyckiej, zw³aszcza za�
w pie�niach religijnych (Nowa pie�ñ w utrapieniu i wszelkiej potrzebie, � 51; Pie�ñ
nowa o �wiêtym Stanis³awie, patronie polskim 13) oraz w popularnych wierszach
prognostykarskich i eschatologicznych (Pie�ñ nowa o sybillach. Tak¿e o obycza-
jach tera�niejszych, � 49; Nowa pie�ñ s¹d bo¿y blisko przysz³y wyra¿aj¹ca, � 57).
Termin �nowina� zdecydowanie czê�ciej ni¿ w pie�niach pojawia siê z kolei w ty-
tu³ach prozatorskich gazet ulotnych (P 175, 186, 210). Z drugiej strony, typowe
pie�ni nowiniarskie pos³uguj¹ siê nierzadko równie¿ innymi tytu³ami; popularna
jest choæby skrócona wersja formu³y tytu³owej, czyli �pie�ñ o...�: Pie�ñ o po¿arze
stradomskim, który siê sta³ w roku tera�niejszym 1642, dnia 28 kwietnia (� 40;
B 1, 453); Pie�ñ o Komecie, który by³ widzian w Roku 1618, Miesi¹ca Nowembra
(� 38) 14. Pojawia siê tu równie¿ wiele innych tytu³ów, takich jak choæby: Relacja
prawdziwa pogromu pogañstwa pod Bia³¹ Cerkwi¹, Roku 1626, dnia 7. Octobra
szczê�liwie otrzymanego (B 1, 370); Duma o wtargniêciu tatarskim do Podola 15;
Duma kozacka (� 27); Opisanie wziêcia Smoleñska przez niezwyciê¿onego mo-
narchê Zygmunta Trzeciego, z ³aski Bo¿ej króla polskiego, Anno 1611, d. 18 czerw-
ca 16 ; Goniec do Polski od utrapionej podolskiej ziemie o wtargnieniu Tatarów
r. 1620 (� 9) i Rytm po pogromie 17. Widaæ wiêc wyra�nie, ¿e sam tytu³ nie mo¿e
stanowiæ decyduj¹cej cechy, �wiadcz¹cej o przynale¿no�ci gatunkowej interesuj¹-
cych nas tekstów.

Podobnie rzecz ma siê z formu³ami inicjalnymi. Jak wykaza³a Szczerbicka-
-�lêk (G 8�9), w staropolskich pie�niach nowiniarskich wyró¿niæ mo¿na trzy za-
sadnicze typy incipitów. Pierwszy z nich to kierowany do s³uchaczy (rzadziej czy-
telników) zwrot maj¹cy przykuæ ich uwagê i zapowiedzieæ pokrótce tre�æ utworu.

Kto chce s³yszeæ nowinê klasztoru �wiêtego,
Jasnej Góry, Naj�wiêtszej Pannie oddanego.

(Pie�ñ o oblê¿eniu Jasnej Góry Czêstochowskiej,
    � 30; B 1, 511)

Kto chce wziêcia istotnego
Dosi¹c zamku smoleñskiego,

13 S. G r o c h o w s k i, Pie�ñ nowa o �w. Stanis³awie, patronie polskim. W: Poezje. Wyd.
K. J. T u r o w s k i. T. 2. Kraków 1859.

14 Edycjê krytyczn¹ tekstu Pie�ñ o Komecie, który by³ widzian w Roku 1618, Miesi¹ca Nowem-
bra przygotowa³ J. G ³ a ¿ e w s k i  (�Barok. Historia � Literatura � Sztuka� 1999, nr 1).

15 J. N o w a k - D ³ u ¿ e w s k i, Okoliczno�ciowa poezja polityczna w Polsce. [Cz. 4:] Zygmunt
III. Warszawa 1971, s. 257�258.

16 Pok³osie z rêkopisów petersburskich. Wyd. A. C r o i s e t t e  v a n  d e r  K o p. �Pamiêtnik
Literacki� 1913.

17 Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606�1608. Oprac. J. C z u b e k. T. 1:
Poezja rokoszowa. Kraków 1916, s. 235�237.
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Przeczytaj tê kartê ma³¹,
Masz figurê okaza³¹.

(Opisanie wziêcia Smoleñska [...])

Synowie Polskiej Korony!
Pos³uchajcie tej nowiny,
Która przebija ob³oki
I s³ynie na �wiat szeroki.

(Rytm po pogromie)

W drugim typie, charakterystycznym przede wszystkim dla utworów o pogro-
mach, klêskach i katastrofach, zwrot do s³uchaczy zastêpuje krótka wstêpna infor-
macja, w której podkre�la siê niezwyk³o�æ opisywanego zdarzenia. Formu³a taka
ma w gruncie rzeczy równie¿ przykuæ uwagê odbiorców, akcentuj¹c donios³o�æ
poruszanego w pie�ni tematu:

Nies³ychana w Polszcze trwoga,
Gdy bez wstydu i bez Boga
Moskal zrobi³ wiele z³ego,
Za powodem cara swego.

(Pie�ñ nowa o tyrañstwie moskiewskim, � 6)

Nies³ychana w Polszcze trwoga,
Gdy przez wstydu i przez Boga
Kozak zrobi³ wiele z³ego
Za powodem Chmielnickiego.

(Duma kozacka)

Trwoga wielka dla Boga, pe³no strachu wszêdzie,
Co takiego, nie wiemy, z nami dziaæ siê bêdzie.

(Pie�ñ nowa o wielkich a nigdy nies³ychanych cudach,
   które siê tymi czasy w Koronie Polskiej dziej¹, � 45)

Trzecim wreszcie, typowym dla wierszowanych nowin sposobem rozpoczy-
nania narracji s¹ apostrofy modlitewne:

Wszechmocny Bo¿e z Syjonu wielkiego,
Ty� dobrodziejem stworzenia wszelkiego.

(Pie�ñ o Komecie [...])

Wszechmocny Panie z nieba wysokiego
Wszelkich dóbr dawco z majestatu swego.

(Pie�ñ nowa ¿a³osna o po¿arze wileñskim, który siê
przyda³ dnia 11. Czerwca, Roku 1645, � 43; B 1, 467)

Takie sposoby inicjowania tekstów wystêpowa³y równie¿ czêsto w formie skon-
taminowanej:

S³uchaj, ka¿da duszo mi³a,
Jak straszna s³ynie nowina.

   (Pie�ñ, abo raczej nowiny barzo straszne, które siê
       w tym roku 1637 dzia³y w Ziemi Ruskiej, � 39) 18

18 Identyczny incipit w Pie�ni nowej o gwa³townym deszczu, nigdy nies³ychanym w Koronie
Polskiej, w Kazimierzu Dolnym, w Roku 1644.



110 PIOTR  GROCHOWSKI

Jezus, Maryja, matko wszechmocnego Boga
Toæ to ju¿ ko³o nas bardzo straszna trwoga.

(Nowiny pewne o nieszczêsnym po¿arze wileñskim [...])

�ród³em owych formu³ inicjalnych by³y, z jednej strony, pie�ni religijne, z dru-
giej za� � ustna epika ludowa; w wierszowanych nowinach wywodz¹ce siê z tych
tradycji incipity uleg³y tylko pewnej modyfikacji, wynikaj¹cej z przystosowania
ich do odmiennej tematyki utworów (Z 451). Równie¿ powszechne w pie�niach
nowiniarskich modlitewne formu³y finalne by³y w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci za-
po¿yczeniami, czynionymi na gruncie ró¿nych odmian poezji religijnej.

Kolejn¹ dostrzegan¹ przez badaczy cech¹ interesuj¹cych nas tekstów jest do-
k³adne okre�lanie czasu zdarzeñ. Odbywa siê ono dwojako. Jak widzieli�my, bar-
dzo czêsto ma miejsce ju¿ w samym tytule utworu. Poza tym daty roczne i dzienne
s¹ nierzadko w charakterystyczny sposób wkomponowywane w sam tekst pie�ni.

W Kazimierzu, mie�cie s³awnym
Sta³o sie, w czasie niedawnym,
Roku tysi¹c sze�æsetnego
Czterdziestego i czwartego.
By³o maja dwudziestego,
W po³udnie dnia niedzielnego;
Spad³y d¿d¿e, nawalne wody,
Naczyni³y w mie�cie szkody.

(Pie�ñ nowa o gwa³townym deszczu [...])

Roku tego sze�æsetnego
Trzydziestego i siódmego
By³o w dzieñ poniedzia³kowy
Gromnicznej Panny Maryjej.

(Pie�ñ, abo raczej nowiny barzo straszne [...])

Szczerbicka-�lêk zwróci³a uwagê, i¿ taki sposób umieszczania dat w wierszo-
wanych tekstach pojawia siê ju¿ w jednej ze �redniowiecznych form poezji ³aciñ-
skiej, a mianowicie w poetyckich komunikatach o zdarzeniach 19. Ale nie jest on
typowy dla wszystkich staropolskich pie�ni nowiniarskich, gdy¿ �Wkomponowa-
na w tekst data roczna jest w relacjach bitewnych zjawiskiem niemal unikalnym
i zdecydowanie pó�niejszym� (G 15). W utworach o tematyce militarnej datê rocz-
n¹ podawano na ogó³ jedynie w tytu³ach druków, w samym tek�cie pomijaj¹c j¹
b¹d� poprzestaj¹c na podaniu daty dziennej. Tak¹ praktykê, jak twierdzi badaczka,
�uznaæ trzeba za konsekwencjê okoliczno�ciowego powstawania utworów w nie-
historycznej jeszcze sytuacji� (G 16). Warto wszak¿e zauwa¿yæ, ¿e w tekstach
pie�ni o katastrofach i klêskach ¿ywio³owych do�æ powszechnie podawane s¹ za-
równo daty dzienne, jak i roczne, a niekiedy mówi siê te¿ o porze dnia, w której
dane zdarzenie mia³o miejsce. Owa ró¿nica wynika, byæ mo¿e, z pewnej typowo-
�ci i powtarzalno�ci takich zjawisk, jak powodzie czy po¿ary, oraz z ich, b¹d� co
b¹d�, mniejszego zasiêgu, mniejszej wagi spo³eczno-politycznej, w konsekwencji
tak¿e mniejszego rozg³osu, jaki wywo³ywa³y. W tym przypadku pojawia³a siê wiêc
potrzeba dodatkowego podkre�lania aktualno�ci opisywanych zaj�æ i ich auten-
tyczno�ci. Trzeba bowiem stwierdziæ, ¿e owa autentyczno�æ uwypuklana jest w pie-

19 Zob. te¿ N o w a k - D ³ u ¿ e w s k i, op. cit., [cz. 1:] �redniowiecze (1963), s. 25�26, 53�54.
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�niach nowiniarskich g³ównie poprzez konkretyzacjê czasu i miejsca zdarzeñ; do
wyj¹tków nale¿¹ tu raczej typowe dla nowin prozatorskich tytu³y podkre�laj¹ce
wiarygodno�æ relacji, np. Wie�æ z Moskwy prawdziwa krótkim Henryka Che³chow-
skiego rymem wyprowadzona [...] (B 1, 140) czy przywo³ywane wcze�niej Rela-
cja prawdziwa pogromu pogañstwa [...] i Nowiny pewne o nieszczêsnym po¿arze
wileñskim.

Charakterystyczna dla pie�ni nowiniarskich interpretacja wypadków w kate-
goriach dopustów bo¿ych by³a ju¿ przedmiotem szczegó³owej analizy 20, w tym
miejscu dodajmy wiêc jedynie, ¿e taka mirakularna wizja �wiata, w której wszel-
kie zdarzenia postrzegane s¹ jako efekt dzia³ania Boga b¹d� �wiêtych, zaznacza
siê do�æ wyra�nie w wielu utworach literackich epoki staropolskiej i choæ w wier-
szowanych nowinach stanowi ona bez w¹tpienia bardzo siln¹ tendencjê, ostatecz-
nie nie mo¿e byæ potraktowana jako zasadniczy i decyduj¹cy wyznacznik gatun-
kowy; podobnie jest z wystêpuj¹c¹ w licznych pie�niach nowiniarskich morali-
styk¹ religijn¹. O przynale¿no�ci do gatunku nie �wiadczy równie¿ sama tematyka
tekstów ani nawet ich aktualno�æ; bie¿¹ce wydarzenia polityczno-militarne, a tak-
¿e klêski ¿ywio³owe, katastrofy czy miracula stawa³y siê wszak¿e tematami utwo-
rów reprezentuj¹cych ró¿ne gatunki poezji.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje natomiast kwestia funkcji informacyjnej wier-
szowanych nowin, twierdzi siê bowiem niekiedy, i¿ by³y one �przed powstaniem
prasy podstawow¹ form¹ masowej informacji� 21. Zawadzki zalicza nawet niektó-
re pie�ni nowiniarskie do ulotnych gazet, a kryterium decyduj¹cym o w³¹czeniu
danego tekstu poetyckiego do tej grupy jest dla tego autora w³a�nie �informacyjny
charakter publikacji oraz aktualno�æ zawartych w niej wiadomo�ci� (P 20). Ba-
dacz zwraca jednak uwagê na istotne trudno�ci zwi¹zane z wyodrêbnieniem wier-
szowanych nowin spo�ród innych utworów poetyckich poruszaj¹cych tematy ak-
tualne. Zaznacza on, ¿e �Nieliczne tylko wiersze traktowaæ mo¿na jako materia³y
nie ró¿ni¹ce siê niczym � poza rymowan¹ form¹ � od innych gazet� (P 24), twier-
dzi ponadto:

Wiele [...] problemów nasuwa sprawa utworów panegirycznych, napisanych w konwen-
cji epitalamiów czy epinikienów. W wiêkszo�ci wypadków wydarzenia bêd¹ce przyczyn¹ ich
powstania traktowane by³y marginesowo, stanowi¹c jedynie pretekst do z³o¿enia ho³du królo-
wi b¹d� wp³ywowemu dygnitarzowi czy te¿ okazjê do g³oszenia chwa³y zwyciêskiego wodza.
Istnia³y jednak równie¿ wiersze i pie�ni, w których na plan pierwszy wysuwa³a siê ich czê�æ
epicka, bêd¹ca w³a�ciwie obszern¹ wierszowan¹ relacj¹. [P 25]

Odmienne stanowisko zajmuje Szczerbicka-�lêk, która dzieli nowiny na dwa
nurty � autorski i anonimowy:

W pie�niach �autorskich� dochodzi³ na ogó³ do g³osu �oficjalny� punkt widzenia, by³y
one niejako �organem prasowym� ró¿nych osób i instytucji (Ko�ció³, zakon, dwór królewski
lub magnacki). W anonimowo wydawanych nowinach natomiast przedstawiano wydarzenia
z �nieoficjalnego� punktu widzenia. Twórczo�æ ta pozostawa³a zarazem w wyra�nej opozycji
do �ma³ych� form epickich 22.

20 Zob. P. G r o c h o w s k i, Nastroje spo³eczno-religijne pierwszej po³owy XVII wieku w �wie-
tle pie�ni nowiniarskich. �Napis� 2006.

21 � l ê k, Pie�ñ nowiniarska, s. 167.
22 S z c z e r b i c k a - � l ê k, W krêgu Klio i Kalliope, s. 67�68.
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 Zdaniem badaczki, owa opozycja polega przede wszystkim na tym, ¿e nowi-
ny anonimowe nie korzystaj¹ z epickiej techniki narracyjnej i retorycznej, brak
w nich perspektywy uwznio�laj¹cej oraz porównywania postaci do wielkich, ry-
cerskich przodków lub bohaterów antycznych, a sposób reagowania na historiê
bliski jest temu, jaki zaobserwowaæ mo¿na w pie�niach ludowych; zdarzenia poli-
tyczne czy militarne stanowi¹ tu jedynie pewne t³o albo s¹ przedstawione tak po-
bie¿nie b¹d� stereotypowo, ¿e czêsto trudno w ogóle je zidentyfikowaæ.

Nowinom obca jest bowiem � tak typowa dla pie�ni historycznej � technika �kroniki wy-
darzeñ�. Wojnê przedstawia siê tu wy³¹cznie jako niszcz¹cy kataklizm, którego sprawc¹ jest
nieprzyjaciel. Opisaniu okrucieñstw wroga s³u¿y stary repertuar konwencjonalnych motywów
[...]: bestialskie mordowanie matek i dzieci, starców i ksiê¿y, gwa³cenie panien i zakonnic, pro-
fanacje miejsc kultu oraz zwi¹zany z tym motyw �p³acz¹cej Madonny�. [...] Wojna dostrzega-
na jest wiêc tu wy³¹cznie w perspektywie rodzinnych nieszczê�æ, godzi w Ko�ció³ i jego repre-
zentantów. Ta w³a�nie jednostronno�æ obrazu, obserwowanie zdarzeñ konsekwentnie z punktu
widzenia nie uczestnicz¹cych w bitwie, ale do�wiadczaj¹cych jej skutków, stanowi o pokre-
wieñstwie nowin z �folklorystycznym historyzmem�, by u¿yæ terminu Puti³owa 23.

Przytoczone uwagi dobrze ilustruj¹ wspomnian¹ na wstêpie rozbie¿no�æ w sa-
mym sposobie rozumienia pie�ni nowiniarskiej. Szczerbicka-�lêk, wskazuj¹c na
fragmentaryczno�æ oraz stereotypowo�æ opisów, uchyla informacyjno�æ jako g³ów-
n¹ cechê wierszowanych nowin i tym samym znacz¹co rozszerza ramy gatunku,
podczas gdy Zawadzki zalicza do niego przede wszystkim te relacje, których pod-
stawowym celem jest dostarczenie informacji, a wiêc zmierzaj¹ one w³a�nie do
dok³adnego, �kronikarskiego� oddania przebiegu zdarzeñ. Tak silna rozbie¿no�æ
koncepcji wynika z tego, i¿ badacze mówi¹ tu w gruncie rzeczy o dwóch ró¿nych
typach utworów i wyci¹gaj¹ wnioski na podstawie odmiennych materia³ów �ró-
d³owych. Odmienno�æ ta zostanie szczegó³owo przeanalizowana w dalszej czê�ci
pracy, w tym miejscu trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e przyjêcie w¹skiego rozumienia
pie�ni nowiniarskich jako wierszowanych, stricte informacyjnych opisów aktual-
nych wydarzeñ prowadzi³oby do swoistego paradoksu. Poza obrêbem tak zakre-
�lonego gatunku znalaz³oby siê wiele utworów podawanych czêsto jako typowe
przyk³ady nowin, zw³aszcza za� wiêkszo�æ pie�ni o klêskach elementarnych, ka-
tastrofach i kometach.

Trudno�ci z okre�leniem gatunkowych granic pie�ni nowiniarskiej wynikaj¹
przede wszystkim z faktu, i¿ stosunkowo czêsto dochodzi³o do jej kontaminacji
z innymi konwencjami i gatunkami poetyckimi. Niejednokrotnie podkre�lano ju¿,
¿e wywar³a ona znaczny wp³yw na rozwój niektórych form poezji staropolskiej.
Sytuacja taka mia³a miejsce choæby w przypadku okoliczno�ciowej liryki poli-
tycznej 24, pewnych odmian epiki historycznej 25 czy dumy. Jak stwierdzi³a Szczer-
bicka-�lêk:

23 Ibidem, s. 68�69.
24 Zob. A. K r z e w i ñ s k a, Pie�ñ ziemiañska, antyturecka i refleksyjna. Studia nad wybrany-

mi gatunkami staropolskiej liryki XVI i XVII wieku. Toruñ 1968, s. 85�105.
25 S z c z e r b i c k a - � l ê k  postawi³a nawet tezê, i¿ wiêkszo�æ staropolskich pie�ni uwa¿anych

powszechnie za historyczne by³a w istocie pierwotnie pie�niami nowiniarskimi. �Na sposobie inter-
pretacji staropolskich pie�ni historycznych nies³usznie zaci¹¿y³ pogl¹d wyniesiony z badawczych
do�wiadczeñ nad poezj¹ nowsz¹, ka¿¹cy traktowaæ je jako utwory, w których opisywano ex post
fragmenty historii narodowej (np. w oparciu o dawne kroniki). W literaturze staropolskiej istnia³a
tylko jedna forma takiego wiersza � katalog królów [...]. Pozosta³e formy bli¿sze s¹ ludowej pie�ni
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proces przejmowania przez dumy elementów poetyki pie�ni-nowin [...] doprowadzi³ w koñcu
do ca³kowitego upodobnienia siê obu form, a w koñcu do zaniku dumy jako samodzielnej od-
miany poezji melicznej 26.

Jakie by³y przyczyny tej swoistej ekspansji wierszowanych nowin? Decyduj¹-
ce znaczenie mia³, zdaje siê, fakt, i¿ nale¿a³y one do staropolskich form literatury
popularnej, musia³y wiêc odpowiadaæ na pewne konkretne zapotrzebowania ze
strony s³uchaczy czy czytelników. Istotn¹ rolê odgrywa³ równie¿ aspekt komer-
cyjny ca³ego zjawiska; wydawanie nowin mia³o przynosiæ drukarzowi dochód 27.
Ich autorzy, czerpi¹c konwencje z rozmaitych �róde³, jednocze�nie modelowali je,
wypracowuj¹c w konsekwencji takie ujêcia, które z ró¿nych wzglêdów spe³nia³y
oczekiwania szerokiego krêgu odbiorców, sprzyja³y dotarciu do nich i uzyskaniu
ich aprobaty. I ta w³a�nie popularno�æ formy by³a zapewne kluczowa dla jej dal-
szej �kariery� literackiej. Wielu pisarzy staropolskich, których zamierzeniem nie
by³o bynajmniej wy³¹cznie informowanie o jakich� zdarzeniach, chêtnie siêga³o
w swych utworach po �nowiniarskie� sposoby obrazowania, prowadzenia narra-
cji, konstruowania tytu³ów czy incipitów, by tak � korzystaj¹c z tego co powszechnie
znane i akceptowane � po pierwsze, wywo³aæ szersze zainteresowanie swoimi wier-
szami, po drugie za�, u³atwiæ przeciêtnemu, literacko niewyrafinowanemu odbior-
cy zrozumienie i zaakceptowanie g³oszonych w nich idei i koncepcji. Dlatego te¿
w ró¿nych odmianach poezji staropolskiej, a zw³aszcza w okoliczno�ciowej po-
ezji politycznej, w mniejszym lub wiêkszym stopniu dochodz¹ do g³osu elementy
poetyki pie�ni nowiniarskich, co prowadzi nierzadko do silnego przemieszania
konwencji gatunkowych. Odnajdujemy tu ca³¹ gamê swoistych nowin-panegiry-
ków, nowin-paszkwilów, nowin-pobudek czy nowin-lamentów. Z drugiej strony,
wierszowane nowiny zbli¿aj¹ siê te¿ bardzo czêsto do pie�ni religijnych, choæ
trzeba zaznaczyæ, ¿e w tym przypadku kierunek wzajemnych wp³ywów i zapo¿y-
czeñ konwencji by³ raczej odwrotny (Z 451�458) 28.

Tak wiêc zgodnie z tym, co stwierdzili�my na samym pocz¹tku, pie�ñ nowi-
niarsk¹ postrzegaæ musimy jako gatunek o nieostrych granicach, cechuj¹cy siê
swego rodzaju �plastyczno�ci¹� czy te¿ �otwarto�ci¹�, która polega na tym, i¿
korzysta on z rozmaitych, wcze�niej wypracowanych konwencji, wykazuje sk³on-
no�æ do ³¹czenia siê z innymi gatunkami, a przez to staje siê w znacznym stopniu
zró¿nicowany i podlega do�æ intensywnym przekszta³ceniom. Opis takiego ga-
tunku winien zmierzaæ m.in. do uchwycenia owej ró¿norodno�ci poprzez wskaza-
nie i scharakteryzowanie jego podstawowych odmian.

Na podstawie dostêpnych przekazów XVI- i XVII-wiecznych da siê wyszcze-
gólniæ co najmniej trzy zasadnicze typy wierszowanych nowin. Trzeba przy tym
zaznaczyæ, ¿e zaproponowany przez Szczerbick¹-�lêk podzia³ na nowiny autor-

historycznej: powstawa³y na zasadzie nowin, a wiêc by³y form¹ przekazywania informacji bie¿¹-
cych. [...] Pie�niami historycznymi stawa³y siê wtenczas dopiero, gdy utrwali³y siê w repertuarze
przekazywanym ustnie albo wznawiane by³y drukiem. Opisywano w nich bitwy, uroczyste wyda-
rzenia dworskie, klêski ¿ywio³owe i nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, opowiadano wreszcie
o sensacyjnych zbrodniach i przygodach� (G 5). Zob. te¿ S o k o l s k i, Nowiny.

26 L. S z c z e r b i c k a - � l ê k, Duma staropolska. Z dziejów poezji melicznej. Wroc³aw 1964,
s. 150.

27 Zob. S o k o l s k i, Nowiny.
28 Zob. ibidem. Zob. te¿ K r z e w i ñ s k a, op. cit., s. 105.
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skie i anonimowe wydaje siê jednak ma³o adekwatny do analizowanego materia-
³u. Fakt, czy autor utworu jest znany, czy nie, ma znaczenie drugorzêdne, a kryte-
rium to nie mo¿e byæ podstaw¹ wprowadzonego przez badaczkê rozró¿nienia, da
siê bowiem wskazaæ anonimowe pie�ni nowiniarskie, które pos³uguj¹ siê technik¹
�kroniki wydarzeñ�, prezentuj¹c stosunkowo szczegó³owy opis bitew czy innych
zdarzeñ; z drugiej strony, spotykamy tak¿e utwory autorskie, gdzie takiej techniki
nie wykorzystano, a zdarzenia historyczne stanowi¹ w nich jedynie t³o i pretekst
do snucia wywodów propagandowych czy moralizatorskich (przyk³ady w dalszej
czê�ci pracy). Dlatego te¿ w zaproponowanej przeze mnie typologii zastosowa-
³em odmienne kryteria podzia³u; decyduj¹ce znaczenie odgrywa tu kompozycja
tekstu oraz zawarta w nim intencja narracyjna 29.

Odmiana kronikarska

W pie�niach tego typu narrator skupia siê przede wszystkim na mo¿liwie szcze-
gó³owym zrelacjonowaniu wydarzeñ, zachowuje przy tym ich chronologiê i kon-
centruje siê na momentach kluczowych. Jego wypowied� jest prosta, przewa¿nie
nie zawiera ¿adnych elementów erudycyjnych ani antycznego sztafa¿u, brak w niej
patosu i tendencji do uwznio�lania wydarzeñ czy heroizowania bohaterów i ich
czynów. Do�æ czêsto wykorzystuje siê tu natomiast pewne stereotypowe, a zara-
zem dosadne, niekiedy wrêcz makabryczne, sposoby obrazowania. Prócz konkret-
nych dat i nazw miejscowych relacje zawieraj¹ zazwyczaj nazwiska lub tytu³y
wa¿niejszych bohaterów, mówi siê o roli, jak¹ oni odegrali, a komentarze, zwroty
do s³uchaczy b¹d� czytelników oraz formu³y modlitewne s¹ znacznie ograniczo-
ne. Zasadnicz¹ intencj¹ tego typu narracji jest bez w¹tpienia informowanie od-
biorcy o wypadkach bêd¹cych przedmiotem wypowiedzi.

Taki model pie�ni nowiniarskiej realizuj¹ przede wszystkim, choæ nie jedynie,
utwory o tematyce wojennej. Przyk³adem mo¿e byæ anonimowe Opisanie wziêcia
Smoleñska przez niezwyciê¿onego monarchê Zygmunta Trzeciego [...]. W tek�cie
tym, chronologicznie i szczegó³owo relacjonuj¹cym przebieg walk, nie tylko wy-
mienia siê g³ównych dowódców i zajmowane przez nich pozycje, ale tak¿e opisu-
je siê wyposa¿enie szturmuj¹cych mury, podaj¹c nawet fakt, i¿ mieli oni �dla prze-
p³ochu / Piêædziesi¹t cetnarów prochu� 30. Drobiazgowo ukazany zostaje te¿ boha-
terski wyczyn ¿o³nierza, który wysadzaj¹c mury sam wylecia³ w powietrze i wpad³
prosto w miedziane bêbny nieprzyjaciela, daj¹c w ten sposób sygna³ do ataku.
Dziêki takim zabiegom przedstawiane wydarzenia nabieraj¹ charakteru wyj¹tko-
wego i niepowtarzalnego. Brak tu jednak patosu i uwznio�lania, bohaterowie, choæ
mówi siê o ich mêstwie, odwadze i waleczno�ci, nie s¹ kreowani na herosów, nar-
rator za� w samym opisie walk chêtnie siêga po proste, dosadne, a jednocze�nie
stereotypowe sposoby obrazowania.

Jedni siê zza szañców wal¹,
Drudzy wie¿e, baszty pal¹,

29 Odwo³ujê siê tu do wypracowanej przez J. £ u g o w s k ¹  (W �wiecie ludowych opowiadañ.
Teksty, gatunki, intencje narracyjne. Wroc³aw 1993) metody wyodrêbniania gatunków folkloru na
podstawie przejawiaj¹cej siê w samych utworach intencji narracyjnej. W koncepcji tej intencja nar-
racyjna, jako cecha immanentna wypowiedzi, zostaje odró¿niona od jej funkcji, czyli faktycznego,
niekiedy nawet sprzecznego z zamierzeniami narratora, �zastosowania� tekstu.

30 Pok³osie z rêkopisów petersburskich, s. 207.
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Drudzy ich kotary burz¹,
A pola siê dymem kurz¹.

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

Jedni w ogieñ sami lec¹,
Drugich prochy przez mur miec¹,
Drudzy mi³osierdzia prosz¹,
Karki ni¿¹, rêce wznosz¹.

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

Jednych wi¹¿¹, drugich siek¹,
Posoki ich scie¿ki ciek¹;
Wiê�niów niema³o pobrali,
Którzy skarby okazali 31.

Dodajmy, i¿ w utworze tym, licz¹cym 120 wersów, tylko 4 pierwsze (zwrot do
czytelników) i 4 ostatnie (dziêkczynny zwrot do Boga) nie s¹ bezpo�rednio zwi¹-
zane z opisem wydarzeñ.

Podobny typ relacji przynosi drugi tekst z Pie�ni nowej Kalliopy sarmackiej
o szczê�liwym pora¿eniu ksi¹¿¹t Karola Surdemañskiego i Fryderyka Lunenbur-
skiego przez [...] Jana Karola Chodkiewicza [...] pod Ryg¹ u Kiercholmu roku
1605 Septemb. 27 autorstwa Chryzostoma Go�niewskiego (� 2) 32 . Utwór ten wy-
kazuje pewne zwi¹zki z Pie�ni¹ o pruskiej pora¿ce (G 29) 33, Go�niewski zastoso-
wa³ w nim bowiem bardzo podobny schemat opisu bitwy, przedstawiaj¹c kolejno
nastêpuj¹ce jej etapy: wydarzenia j¹ poprzedzaj¹ce (obserwacja przeciwnika, mo-
dlitwa, wypowiedzi Chodkiewicza skierowane do rycerstwa), pocz¹tkowy okres
wyrównanej walki, przechylenie siê szali zwyciêstwa na stronê wojsk polskich,
ucieczka Szwedów i pogoñ za nimi. Sposób zobrazowania samej walki nie ró¿ni
siê wiele od tego, jaki widzieli�my w Opisaniu wziêcia Smoleñska:

Bili Niemców na przemiany,
Rzadko który by³ bez rany.
Jedni k³uli kopiami,
Drudzy je s³ali kulami.
Koñmi deptali jak b³oto,
Nie pomn¹c na wa¿ne z³oto.
Le¿eli we krwi ci zwierze,
Jako ¿aby na jezierze;
Drugich pêdzili przez chrusty,
Jako ksi¹¿¹t, tak lud prosty 34.

Widaæ wyra�nie, ¿e narrator nie tyle zmierza tu do ukazania szczególnego
bohaterstwa czy heroizmu polskich ¿o³nierzy, co raczej próbuje uwypukliæ drama-
tyzm ca³ej bitwy, a przez to w jaki� sposób poruszyæ odbiorcê. Równocze�nie jed-
nak d¹¿y do mo¿liwie skrupulatnego oddania przebiegu wypadków, przytacza
wypowiedzi Chodkiewicza oraz okrzyki atakuj¹cych, mówi o takich faktach, jak
próba przeprawy Szwedów przez D�winê i �mieræ wielu ¿o³nierzy w nurtach rzeki

31 Ibidem, s. 209.
32 Tekst opublikowa³ K. W. W ó j c i c k i (Kircholm. Pie�ni historyczne z 1605 roku. �Biblio-

teka Warszawska� 1879, t. 2).
33 Zob. te¿ S. £ e m p i c k i, Nieznane wydawnictwo grunwaldzkie i �staro�wiecka pie�ñ o bi-

twie pruskiej�. �Pamiêtnik Literacki� 1937.
34 W ó j c i c k i, op. cit., s. 427.
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czy ucieczka Karola Surdemañskiego z trzema chor¹gwiami; okre�la pocz¹tkowy
stan wojsk szwedzkich oraz liczbê poleg³ych, wymieniaj¹c nazwiska znaczniej-
szych dowódców. Dopiero w ostatnich 20 wersach (ca³y tekst liczy ich 112) poja-
wiaj¹ siê krótki odnarratorski komentarz oraz modlitwa do Boga z pro�b¹ o osta-
teczne pokonanie �Surdemana�.

Kronikarsk¹ odmianê pie�ni nowiniarskich podejmuj¹cych temat klêsk ¿ywio-
³owych reprezentuje Pie�ñ nowa o gwa³townym deszczu [...]. Równie¿ w tym utwo-
rze moralizatorskie komentarze zajmuj¹ niewiele miejsca (tylko 22 ze 120 wer-
sów), poza tym umieszczone s¹ tak¿e na samym koñcu tekstu, dlatego nie zak³ó-
caj¹ toku narracji. Ta za� przybiera postaæ lokalnej kroniki niezwyk³ych wydarzeñ,
w której autor próbuje mo¿liwie dok³adnie, aczkolwiek w du¿ej mierze za pomo-
c¹ stereotypowego zestawu �powodziowych� motywów, zrelacjonowaæ zarówno
ogólny rozwój katastrofalnych wypadków, jak i niektóre bardziej sensacyjne epi-
zody. Opowiada wiêc np. o ucieczce ludzi do ko�cio³a, o ch³opach-szabrownikach
zakopuj¹cych porwane przez wodê dobra, o odnalezieniu zasypanego piaskiem
wozu pe³nego wina; w pewien sposób próbuje nawet przybli¿yæ rozmiary strat
materialnych (�Nie na sto ani na dwie�cie / Sta³o siê tam szkody w mie�cie�, � 41;
B 1, 453). Choæ trudno mówiæ w tym wypadku o chronologicznym porz¹dku nar-
racji, warto jednak podkre�liæ, i¿ sam czas zdarzeñ zostaje podany bardzo precy-
zyjnie: jest to niedzielne po³udnie, dnia 20 maja 1644.

Odmiana lamentacyjno-religijna

Tego typu pie�ni nowiniarskie charakteryzuj¹ siê zupe³nie odmienn¹ kompo-
zycj¹, która polega na wplataniu elementów narracji w lamentacyjne narzekania
na tragiczn¹ sytuacjê oraz w rozbudowane apostrofy modlitewno-b³agalne i w mora-
lizatorskie komentarze tudzie¿ w nawo³ywania do modlitwy, pokuty i do popra-
wy ¿ycia. Same wydarzenia bêd¹ce tematem pie�ni sygnalizowane s¹ ogólniko-
wo, a ich opis zajmuje niewiele miejsca, sk³ada siê przy tym z zestawu stereotypo-
wych, powtarzaj¹cych siê w licznych tekstach obrazów prze�ladowania ludno�ci
cywilnej, bratobójczych walk, upadku moralnego czy tragicznych skutków klêsk
¿ywio³owych. Do tej w³a�nie odmiany pie�ni nowiniarskich odnosz¹ siê przyto-
czone tu ju¿ spostrze¿enia Szczerbickiej-�lêk na temat nowin anonimowych. Trze-
ba jednak zauwa¿yæ, i¿ specyfiki wystêpuj¹cego w nich modelu �wiata nie da siê
wyt³umaczyæ wy³¹cznie w kategoriach �folklorystycznego historyzmu� 35. Pomi-
jaj¹c oczywisty fakt, i¿ tematem ich s¹ nie tylko wydarzenia militarne, podkre�liæ
nale¿y, ¿e wojna, owszem, jest tu ukazywana �w perspektywie rodzinnych nie-
szczê�æ� i przedstawiana jako niszcz¹cy kataklizm, ale równocze�nie ów kataklizm
jest zawsze interpretowany w kategoriach religijnych, najczê�ciej jako kara za grze-
chy. Jak zauwa¿y³ Hernas, w tego rodzaju narracjach:

Stosunek twórcy do wydarzeñ historycznych ma charakter nie epicki, ale kaznodziejski.
Wobec konwencjonalnej moralistyki religijnej wydarzenia historyczne maj¹ wy³¹cznie funk-
cje egzemplifikacyjne. Klêski traktuje siê wiêc jako przestrogê lub karê, zwyciêstwa � jako akt
mi³osierdzia boskiego 36.

35 S z c z e r b i c k a - � l ê k, W krêgu Klio i Kalliope, s. 69.
36 H e r n a s, op. cit., s. 488.
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Oczywi�cie, jak ju¿ sygnalizowali�my, ów charakterystyczny sposób interpre-
tacji zdarzeñ jako dopustów bo¿ych obowi¹zywa³ nie tylko w przypadku pie�ni
o tematyce wojenno-batalistycznej, ale tak¿e w utworach o klêskach ¿ywio³owych
i innych tragicznych wypadkach. Obraz �wiata, jaki znajdujemy w nowinach la-
mentacyjno-religijnych, nie tylko wiêc zbli¿a siê do �ludowego historyzmu�, ale �
w szerszej perspektywie � zgodny jest z zasadami dzia³ania tzw. �wiadomo�ci
mirakularnej 37.

Typowy przyk³ad wierszowanej nowiny lamentacyjno-religijnej stanowi Pie�ñ,
abo raczej nowiny barzo straszne, które siê w tym Roku 1637 dzia³y w Ziemi Ruskiej.
Jej tematem jest trzêsienie ziemi we Lwowie, narracja relacjonuj¹ca to zdarzenie
zajmuje jednak tylko 22 z 88 wersów utworu. Rozpoczyna siê on od obszernego (40
wersów) zwrotu do s³uchaczy, który przynosi utrzymany w tonie lamentacyjnym
obraz upadku moralnego Polaków oraz ostrze¿enie przed gniewem Boga i Jego ze-
mst¹ w postaci najazdu pogan na Rzeczpospolit¹. Skromny opis trzêsienia ziemi
podsumowany jest komentarzem, który jednoznacznie interpretuje ca³e zdarzenie:

I nie trzeba siê dziwowaæ,
Ziemia nas nie mo¿e strzymaæ,
Dla tak ciê¿kich zbrodni naszych,
Ku wspomnieniu bardzo spro�nych. [� 39]

Dalej nastêpuj¹ ju¿ tylko wezwania do modlitwy, nawrócenia i do pokuty oraz
formu³y modlitewne, które zajmuj¹ ³¹cznie 16 ostatnich wersów.

W podobny sposób ukazana jest klêska g³odu w utworze Stanis³awa Grochow-
skiego Pie�ñ smutna o g³odzie srogim w Wielkim Ksiêstwie Litewskim i we ¯mu-
dzi. Zestaw obrazów przedstawiaj¹cy ogólny upadek ludzko�ci (kanibalizm, roz-
boje, morderstwa, dobrowolne oddawanie siê w niewolê) uzupe³niony zostaje
wezwaniami do pokuty i obszernymi, modlitewno-b³agalnymi apostrofami skie-
rowanymi do Boga, a sama klêska zinterpretowana jest jako spuszczona przez Niego
plaga. W opisach wyra�nie zaznaczaj¹ siê te¿ elementy lamenacyjne.

Po wsiach, po mie�ciech srogie narzekanie,
Krzyk, lament wielki, do Boga wo³anie;
G³os id¹c w niebo ob³oki roztacza³,
                                      A Bóg odw³acza³ 38.

Lamentacyjno-religijn¹ odmianê pie�ni nowiniarskich reprezentuje tak¿e przy-
wo³ywany ju¿ Rytm po pogromie, który dotyczy klêski wojsk rokoszu Zebrzydow-
skiego pod Guzowem (1607). Charakterystyczne jest to, i¿ ani tytu³owy pogrom,
ani ¿adne inne konkretne wydarzenia rokoszowe nie s¹ wcale w tym utworze rela-
cjonowane. Jedynym wspomnianym faktem historycznym jest �mieræ Zamojskie-
go, prócz tego znajdujemy w tek�cie bardzo ogólnikowe i stereotypowe opisy bra-
tobójczych walk. Rokosz ukazany zosta³ w kategoriach kataklizmu i upadku mo-
ralnego, którego skutkiem mo¿e byæ kara bo¿a; nie ma tu mowy o bohaterach
czy dowódcach, s¹ natomiast ojcowie, synowie, córki i matki:

Otoæ ¿a³osne godziny
Ró¿ne przynosz¹ nowiny:

37 Zob. J. O l ê d z k i, �wiadomo�æ mirakularna. �Polska Sztuka Ludowa� 1989, nr 3.
38 G r o c h o w s k i, op. cit., t. 1, s. 230.
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Synowie koronnym synom
Gorsi ni�li poganinom.

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

Dzi� brat na brata wojuje,
A to niezgoda sprawuje.
I syn ojcu nie folguje,
Córka pod matk¹ fa³sz knuje.

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

Rokoszy dziwne nasta³y,
Ledwie przodkowie s³ychali,
Co siê dzi� w Koronie dzieje;
Nieprzyjaciel siê st¹d �mieje.

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

Pustoszej¹ wsi i miasta,
Przysz³a ju¿ podobno pomsta
Na s³awn¹ Polsk¹ Koronê:
We�mi Boga za obronê 39.

W utworze tym, licz¹cym 80 wersów, tylko po³owê zajmuj¹ opisy sytuacji
w Polsce; 8 wersów to apostrofy lamentacyjne do Korony Polskiej; 20 wersów
stanowi¹ zwroty do Polaków z nawo³ywaniami do nawrócenia religijnego i zgody
oraz ostrze¿eniami przed gniewem bo¿ym; 12 wersów zawiera za� modlitewne
zwroty do Boga z pro�b¹ o zmi³owanie nad Polsk¹ i o pojednanie chrze�cijan.

Podobny typ kompozycji oraz model ukazywania aktualnych wydarzeñ znaj-
dujemy w wielu nowinach, dotycz¹cych zarówno wypadków polityczno-militar-
nych, jak i klêsk ¿ywio³owych. Postaæ krañcow¹ zyskuj¹ one jednak w pie�niach
o kometach, gdzie sam fakt pojawienia siê na niebie takiego obiektu jest najczê-
�ciej tylko wzmiankowany i stanowi wy³¹cznie pretekst do wywodów o charakte-
rze kaznodziejsko-moralizatorskim. W tym przypadku narracja ma charakter
zupe³nie szcz¹tkowy, ogranicza siê co najwy¿ej do krótkich wzmianek na temat
pewnych wydarzeñ historycznych czy te¿ przypominania historii biblijnych, sta-
nowi¹cych swego rodzaju paralele w stosunku do bie¿¹cej sytuacji; rozbudowa-
niu ulegaj¹ natomiast formu³y modlitewne, które zajmuj¹ zdecydowanie najwiêk-
sz¹ czê�æ tekstu. Reprezentatywnym przyk³adem tego typu utworów jest Pie�ñ
o Komecie nowa, która siê teraz okaza³a w miesi¹cu wrze�niu i ka¿dy j¹, kto jedno
chce, po zachodzie s³oñca snadnie obaczy. O tytu³owej komecie mowa jest w³a�ci-
wie jedynie w pierwszej strofie, w kolejnych czterech nastêpuje interpretacja wi-
docznego na niebie zjawiska jako ostrze¿enia i znaku gniewu bo¿ego, a dalej po-
jawiaj¹ siê ju¿ tylko modlitewno-b³agalne wezwania oraz mówi¹ce o bo¿ych zna-
kach biblijne analogie i aluzje do aktualnej sytuacji w Polsce. Charakterystyczne
jest, i¿ nawet owe aluzje i mikronarracje maj¹ formê apostrofy do Boga.

Z Niniwitami obszed³e� siê prawie,
A ich pokornej zdziwi³e� siê sprawie;
Pos³a³e� do nich proroka z pokut¹,

  Wzgardzili but¹.

I król, i wszyscy p³akali serdecznie,

39 Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606�1608, s. 235�236.
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Nawet i byd³o musia³o koniecznie
Przez trzy dni po�ciæ; wszyscy siê smêcili,

  Ciebie prosili.

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

I w Polszcze naszej tego by potrzeba,
¯eby� te zjazdy sam pogromi³ z nieba;
Niechby w Koronie nie czynili szkody,

Przywied� do zgody. [� 37]

Opisany typ kompozycji oraz zabiegi narracyjne pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ w tej
odmianie pie�ni nowiniarskiej podstawowym zamierzeniem narratora nie jest wcale
rzetelne i mo¿liwie szczegó³owe informowanie odbiorców o jakim� zdarzeniu.
G³ówn¹ intencj¹ narracyjn¹ jest tu, z jednej strony, intencja moralizatorska, czyli
zamiar pouczenia odbiorcy, jak powinien postêpowaæ, z drugiej za�, utwierdzanie
go w religijnym sposobie postrzegania i interpretowania �wiata. Wystêpuj¹ca w tych
utworach wizja rzeczywisto�ci, w której centraln¹ pozycjê zajmuje zawsze Bóg,
a tak¿e obszerne zazwyczaj partie modlitewne sprawia³y, ¿e znaczna czê�æ wier-
szowanych nowin tego typu mog³a z powodzeniem pe³niæ funkcjê pie�ni religij-
nych. St¹d te¿ niektóre teksty trafia³y do �piewników ko�cielnych i by³y w nich
przedrukowywane jeszcze wiele lat po opisywanych w pie�ni wydarzeniach 40.
Z drugiej strony, znane s¹ przypadki d³ugotrwa³ego funkcjonowania niektórych
pie�ni nowiniarskich w ludowej tradycji ustnej, gdzie podlega³y one przekszta³ce-
niom, prowadz¹cym najczê�ciej do jeszcze wiêkszej stereotypizacji opisów i uwy-
puklenia wymowy religijnej (zob. Z), dziêki czemu utwory te by³y traktowane
jako tzw. pie�ni nabo¿ne i w³¹czane do repertuaru zwi¹zanego z ró¿nego rodzaju
ludowymi obrzêdami czy uroczysto�ciami religijnymi 41.

Odmiana polityczno-propagandowa

Trzecia odmiana staropolskich pie�ni nowiniarskich jest pod pewnym wzglê-
dem podobna do drugiej. Chodzi mianowicie o to, i¿ równie¿ w tym przypadku
intencj¹ narratora nie jest bynajmniej szczegó³owe informowanie odbiorcy o wy-
darzeniach, ale tylko sk³onienie go do okre�lonej ich interpretacji, do przybrania
pewnej postawy czy nawet do podjêcia konkretnych dzia³añ. Ró¿nica polega na
tym, ¿e zamiast idei religijnych propagowane s¹ tu przede wszystkim idee poli-
tyczne tudzie¿ interesy g³osz¹cych je stronnictw, choæ � o czym bêdzie jeszcze
mowa � tak¿e owe koncepcje polityczne niekiedy podlegaj¹ sakralizacji. Podob-
nie jak w nowinach lamentacyjno-religijnych same zdarzenia zepchniête zostaj¹
na plan dalszy, g³ówne zabiegi narratora zmierzaj¹ natomiast do ich wyt³umacze-
nia, uzasadnienia podjêcia okre�lonych dzia³añ oraz wykazania s³uszno�ci b¹d�
nies³uszno�ci postêpowania w³adców i znaczniejszych rycerzy czy te¿ przedsta-

40 Przyk³adem mo¿e byæ Pie�ñ o oblê¿eniu Jasnej Góry Czêstochowskiej, któr¹ znajdujemy
jeszcze w tzw. �piewniku K e l l e r a  (Zbiór pie�ni nabo¿nych katolickich do u¿ytku ko�cielnego
i domowego. Pelplin 1871). Zob. te¿ P. G r o c h o w s k i, Pie�ñ o tumulcie toruñskim. W zb.: Z trze-
ciego brzegu Wis³y. Szkice z antropologii Torunia. Red. H. Czachowski, O. Kwiatkowska, A. Mia-
necki, A. Trapszyc. Toruñ 2007.

41 Zob. Polskie �piewy religijne spo³eczno�ci katolickich. Studia i materia³y. T. 1. Red. B. Bart-
kowski. Lublin 1990.
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wienia tych¿e jako szlachetnych, walecznych, godnych na�ladowania bohaterów
albo jako zdrajców lub wichrzycieli zas³uguj¹cych na potêpienie. Intencja infor-
macyjna wyra�nie wiêc ustêpuje tu intencji propagandowej. W samej narracji za�
czêsto silnie zaznacza siê ¿ywio³ panegiryczny b¹d� polemiczny czy satyryczny;
pojawiaj¹ siê tu ujêcia typowe dla innych gatunków poetyckich, przede wszystkim
dla ody, dumy, pobudki, niekiedy tak¿e dla pamfletu czy paszkwilu.

Dobrym przyk³adem polityczno-propagandowej pie�ni nowiniarskiej wydaje
siê utwór Adama W³adys³awiusza Pie�ñ nowa o sczê�liwym wyprawowaniu z Wil-
na do Moskwy Krola Jego M. Polskiego Zygmunta Trzeciego, w Roku 1609, który
z ³aski Bo¿ej ju¿ jest w Moskwi. Wbrew sugestii zawartej w tytule tekst ten po-
�wiêcony jest g³ównie propagowaniu polityki Zygmunta III Wazy. Wyprawa kró-
la, o której tu mowa, nie jest w³a�ciwie w ogóle opisywana, pojawiaj¹ siê jedynie
bardzo ogólne wzmianki i aluzje dotycz¹ce bie¿¹cej sytuacji politycznej (pi¹ty
rok walk polskich wojsk w Rosji; dzia³alno�æ Kar³a i Szujskiego; powstrzymanie
przez Turcjê najazdów tatarskich na Podole); trudno nawet stwierdziæ dok³adnie,
do którego momentu kampanii utwór siê odnosi. W podtytule mowa jest o tym, i¿
król �z ³aski Bo¿ej ju¿ jest w Moskwi�, dalej jednak dowiadujemy siê, ¿e wojska
polskie dopiero �nadw¹tli³y Moskwy� i �gotuj¹ przystêp� królowi; brak tak¿e ja-
kichkolwiek wzmianek o zwyciêstwie ¯ó³kiewskiego pod K³uszynem. Zasadni-
cz¹ czê�æ tekstu zajmuj¹ ogólne obrazy wojsk polskich i litewskich, wiernie i ochot-
nie towarzysz¹cych królowi w wyprawie, zachêty i wyrazy poparcia dla idei wy-
prawy na Moskwê oraz przemowa samego Boga, który to osobi�cie obiecuje
Zygmuntowi III, i¿ jego potomkowie zasi¹d¹ na tronie moskiewskim i szwedz-
kim. Bóg kieruje przy tym do króla nastêpuj¹ce s³owa:

Niech¿e do koñca ufa mojej obietnicy,
Ja potê¿n¹ prawic¹ na jego granicy
Stanê i broniæ bêdê. On niech jedzie �miele
Z dzielnym rycerstwem polskim biæ nieprzyjaciele 42.

Jak widaæ, celem autora pie�ni nie jest wcale opisywanie dzia³añ wojennych,
lecz wyra¿anie dla nich aprobaty, nawo³ywanie do wyprawy na Moskwê i propa-
gowanie idei objêcia przez Zygmunta III tronu moskiewskiego. W tle pojawia siê
te¿ problem polityki wzglêdem Szwecji; w koñcowych strofach nieoczekiwanie
mowa jest ju¿ nie tylko o Moskwie, ale i o �pó³nocnych krajach� i wyprawie �za
morze�; autor za� wprost nawo³uje króla do podjêcia krucjaty religijnej:

Jed� ¿e w sczêsn¹ godzinê, o niezwyciê¿ony
Królu polski, a posi¹d� te pó³nocne strony;
Tobie je Bóg obieca³, tobie je w moc daje,
Wyzwol z b³êdów kacerskich te przyleg³e kraje 43.

Dodaæ trzeba, i¿ styl utworu jest do�æ wysoki, momentami nawet patetyczny,
pojawiaj¹ siê w nim elementy erudycyjne, aluzje do wcze�niejszych wydarzeñ hi-
storycznych oraz pochwalno-panegiryczne wezwania skierowane pod adresem
Zygmunta III.

Propagandowy charakter uwidacznia siê równie¿ w wielu nowinach z okresu

42 Polska fraszka mieszczañska. Oprac. K. B a d e c k i. Kraków 1948, s. 78.
43 Ibidem, s. 20.



121STAROPOLSKIE  PIE�NI  NOWINIARSKIE

rokoszu Zebrzydowskiego. Ciekawie wypada zw³aszcza konfrontacja dwóch ano-
nimowych tekstów: Pie�ni o rokoszu nieszczêsnym 44 i Pie�ni nowej, aby Pan Bóg
raczy³ ten rokosz uspokoiæ i do dobrego koñca przywie�æ (� 3) 45. W obu zaznacza
siê do�æ wyra�nie ton lamentacyjny, rokosz ukazany jest za pomoc¹ tych samych
ogólnikowych oraz stereotypowych obrazów jako moralny i obyczajowy upadek spo-
³eczeñstwa, w koñcowych partiach dochodzi jednak do znamiennej polaryzacji sta-
nowisk. Autor pierwszego utworu mówi o wiaro³omstwie króla i ¿yczy mu rych³ej
�mierci, drugi z poetów podsumowuje za� sw¹ narracjê w taki oto sposób:

Wiary �wiêtej przestrzegajmy,
Lada komu nie ufajmy,
Czcimy króla i kap³any,
Tak¿e senatorskie stany! 46

Interesuj¹c¹ nowin¹ polityczno-propagandow¹ jest Pie�ñ nowa o Gdañsku te-
raz znowu uczyniona, roku Bo¿ego 1577 47, która propaguje ideê podporz¹dkowa-
nia Gdañska Koronie Polskiej, a zarazem stanowi przyk³ad charakterystycznego
przenikania siê konwencji gatunkowych. Centralne miejsce zajmuje tu opis po-
gromu gdañszczan pod Tczewem dokonanego przez Jana Zborowskiego, bardzo
silny jest jednak tak¿e ¿ywio³ polemiczny; narrator wykazuje s³uszno�æ dzia³añ
Polaków, usprawiedliwia ich pretensje do panowania nad Gdañskiem, a zara-
zem ukazuje gdañskich mieszczan jako ludzi hardych i niepos³usznych, tym sa-
mym obarczaj¹c ich odpowiedzialno�ci¹ za tragiczn¹ w skutkach bitwê. Z dru-
giej strony, w pie�ni tej wystêpuj¹ tak¿e elementy lamentacyjno-elegijne (¿al
z powodu �mierci wielu ¿o³nierzy, obraz op³akuj¹cych ich matek i wdów) oraz
panegiryczne (wys³awianie mê¿no�ci Zborowskiego, porównywanie go do antycz-
nych herosów).

Warto zauwa¿yæ, ¿e w tego typu wierszowanych nowinach mamy czêsto do czy-
nienia z charakterystyczn¹ niezgodno�ci¹ miêdzy sugerowan¹ w tytule czy nawet
deklarowan¹ w inicjalnych formu³ach intencj¹ informacyjn¹ a faktyczn¹ intencj¹
propagandow¹. Widaæ to wyra�nie w anonimowym utworze zatytu³owanym Nowa
pie�ñ, abo tryumf moskiewski, który rozpoczyna siê w sposób nastêpuj¹cy:

S³awna Korono Polski niezwyciê¿onej,
S³uchaj nowiny tobie przyniesionej
Z moskiewskich krajów od króla twojego,
W³adys³awa cnego. [B 1, 423]

Zawart¹ w tek�cie relacjê na temat kampanii smoleñskiej W³adys³awa IV i pod-
pisania pokoju polanowskiego trudno jednak uznaæ za przekaz o charakterze in-
formacyjnym. Jak zauwa¿a Zawadzki:

Przedstawione w do�æ prymitywnej formie [...] fakty niewiele maj¹ wspólnego z rzeczy-
wisto�ci¹, s¹ jedynie wytworem fantazji autora i wyrazem jego ¿yczeñ, a ponadto przede wszyst-
kim stanowi¹ raczej panegiryk na cze�æ króla W³adys³awa IV 48.

44 Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606�1608, t. 1, s. 270�271.
45 Zob. ibidem, s. 102�106.
46 Ibidem, s. 106.
47 �Pamiêtnik Sandomierski� t. 2 (1830).
48 K. Z a w a d z k i, Pocz¹tki prasy polskiej. Gazety ulotne i seryjne XVI�XVIII wieku. Warsza-

wa 2002, s. 147.



122 PIOTR  GROCHOWSKI

Oczywi�cie, zaprezentowana typologia staropolskich pie�ni nowiniarskich ma
charakter modelowy i nietrudno by³oby wskazaæ teksty, w których poszczególne
ujêcia i tendencje wystêpuj¹ obok siebie. Trzeba pamiêtaæ zw³aszcza o dwóch spra-
wach. Po pierwsze, nawet w nowinach kronikarskich trudno mówiæ o obiektywi-
zmie w naszym rozumieniu tego s³owa. Narrator zawsze zajmuje okre�lone stano-
wisko wobec relacjonowanych zdarzeñ, �sprzyja� której� ze stron, opisuje boha-
terstwo jednych postaci, deprecjonuj¹c poczynania innych. Utwory te w pewnym
sensie maj¹ wiêc równie¿ wymiar propagandowy (podobnie zreszt¹ jest w przy-
padku nowin lamentacyjno-religijnych, podejmuj¹cych tematykê wojenno-batali-
styczn¹). Po drugie, perspektywa religijna zaznacza siê w³a�ciwie we wszystkich
trzech typach nowin, nawet narracje kronikarskie nierzadko przywo³uj¹ Boga, któ-
remu dziêkuje siê za zwyciêstwo b¹d� prosi siê Go o ratunek w obliczu klêski.
Odwo³ywanie siê do religii w przypadku propagowania idei politycznych jest za�
w omawianych tekstach powszechne. Tym niemniej w staropolskich pie�niach no-
winiarskich wyra�nie zaznaczaj¹ siê trzy typy intencji narracyjnych (informacyj-
na, moralistyczno-religijna i polityczno-propagandowa) oraz s³u¿¹ce ich realiza-
cji odmienne strategie kompozycyjne. Dlatego te¿ podzia³ wierszowanych nowin
na trzy odmiany jest ca³kowicie uzasadniony.

Uzasadnione wydaje siê tak¿e traktowanie wszystkich omawianych utworów
jako pie�ni nowiniarskich. Pomimo opisanych ró¿nic da siê bowiem wskazaæ cha-
rakterystyczny dla nich zespó³ cech inwariantnych, sk³adaj¹cych siê na ogólny
model gatunkowy. Wierszowane nowiny odnosz¹ siê zawsze do jakiego� rzeczy-
wistego i aktualnego wydarzenia czy bie¿¹cej sytuacji politycznej. S¹ to utwory
stosunkowo krótkie, a na tle innych form poezji epickiej i okoliczno�ciowej wy-
ró¿niaj¹ siê prostym stylem oraz powszechnym stosowaniem stereotypowych spo-
sobów obrazowania, w których czêsto wykorzystywane s¹ elementy makabry; za-
zwyczaj brak tu pierwiastków erudycyjnych, antycznych aluzji i porównañ, a tak-
¿e ujêæ podnios³ych i patetycznych. Poza tym wszystkie staropolskie pie�ni
nowiniarskie w pewien sposób sugerowa³y odbiorcy, ¿e maj¹ charakter informa-
cyjny. Choæ � jak wykazali�my � faktyczne intencje narracyjne zmierza³y czêsto
w zupe³nie innym kierunku ni¿ rzetelne informowanie odbiorcy o jakim� zaj�ciu,
charakterystyczne formu³y tytu³owe i inicjalne oraz konkretyzacja czasu i miejsca
zdarzeñ mia³y bez w¹tpienia uwiarygodniæ ca³y przekaz, nadaæ mu choæby pozory
informacyjno�ci. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e w tych przypadkach narrator próbowa³
pocz¹tkowo ukryæ swe prawdziwe intencje, wabi¹c odbiorcê perspektyw¹ zapo-
znania siê z naj�wie¿szymi doniesieniami; taka strategia wynika³a zarówno ze
wzglêdów komercyjnych, jak i ideologicznych i by³a przypuszczalnie w znacznej
mierze skuteczna. Z drugiej strony, wydaje siê prawdopodobne, ¿e wiele nowin
propagandowych i lamentacyjno-religijnych, niejako wbrew wewnêtrznym inten-
cjom samych narracji, pe³ni³o w rzeczywisto�ci funkcjê informacyjn¹; czê�æ od-
biorców traktowa³a je bowiem zapewne po prostu jako �ród³o wiadomo�ci, nie
zastanawiaj¹c siê wcale nad ich rzetelno�ci¹, dok³adno�ci¹ opisu wydarzeñ czy
sposobem ich ukazywania b¹d� interpretowania; przyjmowali oni za dobr¹ mone-
tê wszystko to, o czym donoszono. Kwestia owych relacji nadawczo-odbiorczych
wymaga³yby jednak dok³adniejszego zbadania i mog³aby stanowiæ temat osobnej
pracy.

Odrêbnym, wartym podjêcia zagadnieniem jest tak¿e dalszy rozwój opisywa-
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nego gatunku, który w XIX w. trafia do obiegu jarmarczno-odpustowego i tu prze-
¿ywa drugi okres swej wzmo¿onej popularno�ci, podlegaj¹c równocze�nie do�æ
powa¿nym przeobra¿eniom.
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OLD POLISH NEWS STORIES

The first part of the paper consists of a critical review of the attempts to describe the verse news
story to date and its basic genre markers. The considerations presented here lead to the conclusion
that the Old Polish news story was a syncretic phenomenon of indistinct borders and encompassed
various conventions developed on the grounds of other poetic genres. On the other hand, we observe
a peculiar expansion of verse news stories having a great influence on the development of some
types of Old Polish occasional poetry, which gave way to the emergence of certain intermediate
forms such as panegyric news stories, pasquil news stories, aubade news stories, lament news
stories.

The second part of the paper brings a typology of news stories based on the criteria of the text
composition and the narrative intention. A detailed analysis reveals three basic types of the verse
news stories:

a) chronicle, in which the informative intention dominates, and where the text is almost entirely
filled with narration presenting the events in chronological order and in a relatively detailed way;

b) lamentatory-religious, in the foreground having the moralistic intention, and strengthening
the receiver in the conviction of religious perception and interpretation of events as a punishment
or a reward sent by God; the text�s composition is founded on its peculiar fragmentary character
and on interspersing the elements of the narration with lamentatory complaints and elaborated
propitiatory-devout apostrophes;

c) political-propagandist, where the main intention of the narrator is convincing the listener
about a specific political conception, and the narration itself is not infrequently of vestigial character
and is superseded by numerous commentaries with a marked panegyric, polemic, or satirical
element.


