
  Andrzej Kuźma

Ikoniczność scen batalistycznych 
w twórczości Tacyta

Niniejszy artykuł jest omówieniem zagadnienia obecności struktur ikonicz-
nych w twórczości Tacyta na przykładzie opisów scen batalistycznych. Wybór 
tego aspektu jego prozy motywuje fakt, że gwałtowny charakter zdarzeń na 
polu bitewnym stwarza wyjątkowe możliwości dla zaistnienia różnych form 
ikoniczności, rozumianej jako „motywowana współzależność między formą 
a treścią” (Tabakowska 2003: 103). Należy dodać, że mowa tu o relacji opar-
tej na podobieństwie, którego obecność musi uznać obserwator (Tabakowska 
2003: 104). W niniejszym artykule pojęcie ikoniczności obejmie również zja-
wiska uznawane niekiedy za przykłady obrazowości (por. Markiewicz 1996: 
33–34), którą Janusz Sławiński defi niuje jako „zdolność wypowiedzi litera-
ckiej do wywołania bogatych i wyrazistych przedstawień plastycznych od-
biorcy” (Sławiński 2000: 349).

Nie wiadomo, czy Tacyt miał jakieś głębsze wykształcenie militarne, wiemy 
jednak, że nie chciał sprowadzać swojej twórczości do poziomu suchych ra-
portów wojskowych (por. Syme 1979: 157). Fakt ewentualnej niekompetencji 
historyka nie ma większego znaczenia dla niniejszego opracowania; istotne 
jest to, jak autor wyobrażone przez siebie wydarzenie przedstawia. Artykuł 
podzielono na trzy części. Omówiono w nich kolejno opisy wypadków przed 
bitwą, w jej trakcie i po niej. Czytelnikowi należy się też wyjaśnienie, że ter-
min „sceny batalistyczne” jest tutaj rozumiany dość szeroko; nie odnosi się 
wyłącznie do zmagań bitewnych.
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1. Przed bitwą

W antycznej historiografi i ważną rolę odgrywały mowy, które autorzy przy-
pisywali protagonistom, opierając się w pewnym stopniu na dokumentach, 
aktach itp., ale wykorzystując głównie swoją fantazję, przy zachowaniu re-
guł prawdopodobieństwa. Tacyt, poprzedzając opisy bitew mowami wodzów, 
szedł śladami wielkich poprzedników: Tukidydesa, Salustiusza, Liwiusza. 
Te retoryczne ornamenty służyły przedstawieniu sytuacji, bohaterów, wy-
jaśnieniu motywów ich działania, ukazaniu stanu ducha wodza i żołnierzy. 
W skomponowanych przez Tacyta mowach i towarzyszących im fragmen-
tach narracyjnych można dostrzec zasadę sekwencyjności, która polega na 
naśladowaniu ciągu zdarzeń w świecie przedstawionym (por. Leech, Short 
1981: 190). Za przykład niech posłuży narracja historyka konkludująca prze-
mówienie Juliusza Agrykoli, w którym zagrzewał żołnierzy do boju:

(1) Jeszcze przemawiał Agrykola, a już ujawniał się zapał żołnierzy; po skończonej 
zaś mowie zapanowała ogromna radość i natychmiast rozbiegli się po broń1 (Tacyt 
2004: 641).

Za pomocą wybranych słów (jeszcze – adhuc, skończonej – fi nem oratio-
nis, natychmiast – statimque) autor wyraźnie oddziela linearnie następują-
ce po sobie etapy akcji. Koniec pierwszego z owych etapów, obejmującego 
samą mowę Agrykoli, sygnalizuje przysłówek „jeszcze”; zapał żołnierzy jest 
już widoczny, ale nie pociąga za sobą działania. Skoro tylko wódz schodzi 
z mównicy („po skończonej mowie”), zagrzanych do boju legionistów nie 
da się już powstrzymać i „natychmiast” sięgają po broń. Autor, posługując 
się w powyższym fragmencie zasadą ordo naturalis, zwraca uwagę czytelni-
ka na nieskomplikowaną naturę żołnierzy, których wystarczy odpowiednio 
pobudzić, by wywołać przewidywaną reakcję. Gdy jednak inteligentny wódz 
stawia czoła żołdakom domagającym się natychmiastowego szturmu na oblę-
żone miasto, w jego przemowie odzwierciedla się raczej sekwencyjność psy-
chologiczna:

(2) Wtedy Antoniusz (...) począł zapewniać, że ani zaszczytu, ani zysku tak dobrze 
zasłużonym żołnierzom wydzierać nie chce, lecz podzielone są między wojsko a wo-
dzów powinności (...). Potem zwracając się do poszczególnych, pytał, czy przynieśli 
ze sobą topory i oskardy, i wszystkie inne narzędzia, potrzebne do miast zdobywania 
(Tacyt 2004: 495–496).

1 Tu i dalej, o ile nie zaznaczono inaczej, przekład Seweryna Hammera. Ograniczenia 
objętościowe artykułu skłoniły autora do rezygnacji z cytatów w języku łacińskim. Ponieważ 
niektóre z omawianych tu passusów mają w przekładzie Hammera szyk inny niż w oryginale, 
autor artykułu zdecydował się na ich własne tłumaczenie, pamiętając o ikonicznych właści-
wościach tekstu Tacyta. 
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Należałoby oczekiwać, że wódz niechętny szturmowi najpierw odwoła się 
do argumentów natury praktycznej, tzn. braku sprzętu oblężniczego. W wa-
runkach wojennych nie traci się czasu na kurtuazję. Ale Antoniusz wie, że 
„w wojnach domowych więcej żołnierzom niż wodzom wolno” (Tacyt 2004: 
451), dlatego też w pierwszych słowach daje wyraz szacunku dla niezdyscy-
plinowanych wszak legionistów. W zamyśle samego Tacyta czytelnik powi-
nien bez trudu odczytać i zrozumieć motywację Antoniusza (por. Fabia, Wu-
illeumier 1949: 136–137).

W narracjach Tacyta poprzedzających opis batalii można też napotkać 
inny przejaw ikoniczności, tzn. zasadę proksymalności, zgodnie z którą „ele-
menty uważane za bliskie sobie na płaszczyźnie pojęciowej (a więc koncep-
tualizacji) pojawiają się obok siebie również w strukturze językowej” (Taba-
kowska 2003: 108). Posłużmy się w tym kontekście fragmentem z III księgi 
Historiae:

(3) Tymczasem wojsko Witeliusza, które za rozumną rzecz uznało odpocząć 
w Kremonie, a skoro strawa i sen sił przysporzą, dopiero z wrogiem wyczerpanym 
zimnem i głodem nazajutrz ostatecznie się rozprawić, bez wodza ani planu, około 
trzeciej godziny nocy wpada na przysposobionych i stojących w szyku fl awianów2 
(Tacitus 1989: 96).

Nierozważni żołnierze Witeliusza myślą przede wszystkim o wypoczynku 
w Kremonie, jedzeniu i śnie, dopiero potem o wrogu, który z powodu wy-
czerpania nie sprawi żadnego kłopotu. Słowa odnoszące się do samej walki, 
a zatem wysiłku i niebezpieczeństwa („ostatecznie się rozprawić”) historyk 
odsunął od żołnierzy Witeliusza długim opisem rzekomych ograniczeń wro-
ga i odsyłającym nas w przyszłość „nazajutrz”. Wydaje się zatem, że szyk 
zdania zupełnie świadomie został skomponowany tak, by jak najbliżej siebie 
zestawić „wojsko Witeliusza” z wyrazami określającymi zachcianki, którymi 
żołnierze byli zaabsorbowani, a zarazem jak najdalej od wyrazów przywołu-
jących czekające ich zmagania. Znamienne, że w tekście oryginalnym wyraz 
ratio („rozumną rzecz”) znajduje się daleko od „wojsko Witeliusza”. Jakkol-
wiek w omawianym fragmencie jest ów wyraz częścią składową wyrażenia 
ratio fuit, jednoznacznie przywodzi na myśl swe podstawowe w kontekście 
militarnym znaczenie, pozostające w opozycji do fortuna – przypadkowości, 
ślepego losu (por. Livius AUC XXII 39). Z kolei po owej ironicznie brzmią-
cej ratio następuje konkretny zarzut, tzn. wyliczenie niedopatrzeń żołnierzy: 
brak przywódcy i planu działania. Dopiero sam koniec periodu informuje, 
jak skończyła się ta lekkomyślność witelianów: natknęli się na świetnie zorga-
nizowane oddziały Wespazjana. Zdanie ma kompozycję pierścieniową, która 

2 Tłumaczenie własne – A.K.
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w epigramatycznym skrócie podaje informację: Tymczasem wojsko Witeliu-
sza (...) wpada na (...) fl awianów.

Innym przykładem specyfi cznej organizacji tekstu, ocierającej się wręcz 
o ikoniczność wyobrażeniową, jest rozmowa między braćmi, Germanami, 
z których jeden (Flawus) służy w armii rzymskiej, drugi (Arminiusz) prze-
wodzi germańskim buntownikom. Stoją oni na przeciwległych brzegach rze-
ki, co autor Annales stara się odzwierciedlić w tekście:

(4) Flawus przytacza miejsce i bitwę; tamten pyta dalej, jaką nagrodę za to otrzymał. 
Flawus wylicza podwyższenie żołdu, naszyjnik, wieniec i inne dary żołnierskie, pod-
czas gdy Arminiusz szydzi z marnych z jego służalstwa zysków (Tacyt 2004: 82–83).

Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że naprzemienne wypowiedzi 
protagonistów (w mowie zależnej) imitują żywy dialog. Jeśli tekst oryginalny 
poddamy analizie pod kątem występujących weń konstrukcji gramatycznych, 
okaże się, że jego początek i koniec zawierają konstrukcję ablativus absolutus, 
pośrodku zaś czasowniki występują w formach indikatiwu i koniunktiwu. 
Funkcjonalnym podmiotem pierwszej z konstrukcji ablativus absolutus jest 
Flawus, drugiej Arminiusz. By lepiej to sobie wyobrazić, można posłużyć się 
grafi cznym schematem:

Illo locum et proelium referente

quodnam premium recepisset exquirit. Flavus aucta stipendia, 
torquem et coronam aliaque militaria dona memorat,

inridente Arminio vilia servitii pretia.

Ablatiwy wskazują pozycje, jakie zajmowali w trakcie rozmowy obaj prze-
krzykujący się bracia, których dzieliła rzeka. Powyższy fragment dowodzi, że 
autor, by nakreślić przed czytelnikiem daną scenę, cały period zdołał poddać 
rygorystycznemu wymogowi symetrii; rygorystycznemu na tyle, by nie było 
złudzeń, że symetria ta jest celowa. Owa dosłowna przeciwstawność dwóch 
brzegów zwraca też uwagę czytelnika na różnice charakteru braci. U Tacy-
ta kontrast, jaki tworzą charaktery dwóch protagonistów, obejmuje czasem 
znaczną partię utworu (por. von Albrecht 1997: 1115). Skupienie uwagi na 
psychice bohaterów jest zatem znamieniem jego twórczości. Przeciwne natu-
ry braci podkreśla opozycja „przytacza” – „szydzi”, niemożność porozumie-
nia sygnalizuje skrajnie odmienny stosunek Flawusa i Arminiusza do kariery 
tego pierwszego: „dary żołnierskie” – „z służalstwa zyski”.
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2. Na polu bitwy

Opisując starcia wrogich armii, historyk wybiera konstrukcje odzwierciedla-
jące bezład i zgiełk, co można by nazwać swoistym „zaburzaniem formy”. Na-
leży podkreślić, że obrazowi walk autor nadaje czasem miano facies („twarz”, 
„oblicze”), które sugeruje czytelnikom, że są widzami, „oglądają” opisane 
fakty (por. Pigoń 2004: 120). Za przykład niech posłuży fragment opisujący 
zmagania pod Bedriakum:

(5) Niejedno miała oblicze ta bitwa, toczona na porosłym drzewami i winoroślą, 
a przez to niedostępnym terenie: ścierano się z bliska, z daleka, bezładną gromadą, 
klinem3 (Tacitus 1989: 60).

Jak uprzedza sam Tacyt, obraz bitwy nie był jednolity; czytelnik co rusz 
odsyłany jest ku innej scenie. Asyndetyczne „z bliska, z daleka” uwypukla 
dynamikę sytuacji. W całym passusie nagromadzone są wyliczenia, co powo-
duje wrażenie zgiełku, nieogarnioności sytuacji, w której znaleźli się żołnie-
rze. Z jednej strony scenę tę można zatem oglądać niejako „z góry”; a jednak 
technika opisu pozwala się wczuć również w sytuację walczących. Tę dycho-
tomiczność opisów Tacyta widać jeszcze wyraźniej we fragmencie traktują-
cym o zmaganiach żołnierzy Germanika z burzą morską:

(6) To samo morza, brzegu, lądu oblicze, nie mogli odróżnić miejsc niepewnych od 
stałych, płycizny od głębi. Zalewają ich fale, pochłaniają odmęty; zwierzęta juczne, 
wszelki dobytek, martwe ciała płyną pośród żołnierzy, wpadają na nich. Mieszają się 
między sobą manipuły, ludzie raz po piersi, raz po szyję w wodzie zanurzeni, nag-
le, gdy grunt pod sobą tracą, rozrzucani bądź zatapiani. Ani wołanie, ani wzajemne 
naglenia nie pomagały wobec srożącej się fali. Odróżnić zaradnych od bezradnych, 
mądrych od głupich, zamysł od przypadku – nie sposób4 (Tacitus 1960: 39).

Autorowi zależy na odmalowaniu beznadziei sytuacji, w jakiej znajduje 
się tonące wojsko. Co prawda na pokładzie są również osoby rozsądne, nic to 
jednak nie daje wobec ogromu żywiołu. Podobnie jak w wyżej omawianym 
przypadku Tacyt oszczędnie stosuje spójniki: nie ma ich w wyliczeniu „morza, 
brzegu, lądu”, co świadczy o tym, jak bardzo zdezorientowani i bezsilni musieli 
być legioniści, jak morze, wybrzeże, ląd wydawały się „tym samym”; inaczej 
jednak niż w opisie bitwy pod Bedriakum, o panującym zgiełku wyraża się 
nawet explicite, używając czasownika „mieszać się” (permiscentur). Pomijając 
detale, „gna” naprzód, by nie utracić zamierzonej dynamiki. Omawiany pas-
sus napawa czytelnika poczuciem chaosu i grozy w obliczu żywiołu. Wpływa 
na to niewątpliwie nagromadzenie słów oznaczających różne, niezwiązane 

3 Tłumaczenie własne – A.K., w tłumaczeniu Hammera brak słowa dokładnie odpowia-
dającego facies.

4 Tłumaczenie własne – A.K.; facies Hammer tłumaczy jako „wygląd” (Tacyt 2004: 73).
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z sobą w normalnych warunkach przedmioty (bądź pojęcia): „zwierzęta jucz-
ne, wszelki dobytek, martwe ciała” albo „zaradnych od bezradnych, mądrych 
od głupich, zamysł od przypadku”. Znalazła tu zastosowanie ikoniczna zasada 
ilości („im więcej ilości, tym więcej formy”, Tabakowska 2003: 108).

3. Po bitwie

Obecnym w twórczości Tacyta motywem jest obraz pola pełnego trupów 
i broni po stoczonej bitwie (np. Tacyt 2004: 86; 470). Poniższy fragment opi-
suje odkrycie szczątków poległych w bitwie w Lesie Teutoborskim:

(7) Na środku równiny bielejące kości, jak uciekali, jak opór stawiali, bądź rozrzuco-
ne, bądź spiętrzone. Obok leżały ułamki broni i szkielety końskie, a zarazem widziano 
czaszki ludzkie z przodu do pni drzew przybite (Tacyt 2004: 68).

Autor wraca do urywanych, „poszatkowanych” członów, by rozproszyć 
uwagę czytającego na wiele szczegółów rozsianych na polu bitwy. Kolejność 
oglądu, jaką Tacyt proponuje, wydaje się naturalna: najpierw bielejące kości 
(ludzie), potem rynsztunek i konie. Jest to zarazem przykład funkcjonowania 
zasady sekwencyjności psychologicznej: pole bitwy widziane jest oczami 
legionistów, dla których stanowi miejsce klęski towarzyszy (por. Mellor 2011: 
74–75; O’Gorman 2000: 50). Najbardziej szokuje, przykuwa wzrok widok 
zmasakrowanych zwłok; tym bardziej że leżą one w bezładzie (co Tacyt uda-
nie obrazuje), bez należytego pochówku.

Na koniec pozostaje stwierdzić, że w dziełach historycznych Tacyta ikonicz-
ność funkcjonuje na wielu płaszczyznach: można napotkać zasadę sekwencyj-
ności oraz proksymalności, zastosowanie znalazła również sekwencyjność psy-
chologiczna. Uwagę zwraca często stosowany zabieg „zaburzania formy”, tzn. 
takiego układu zdania, który odzwierciedlałby bitewny zgiełk i zamieszanie. 
Tacyt posługuje się wtedy chętnie krótkimi zdaniami, wtrąceniami, błyskawicz-
nie przenosi uwagę czytelnika z obrazu na obraz. Starożytny dziejopis w swej 
kunsztownej prozie świadomie wykorzystuje zatem zjawisko ikoniczności.

Summary

Th e paper discusses iconicity in Tacitus’ works. It highlights the presence of the principle 
of psychological sequentiality, particularly in the way that Tacitus described the feelings 
of his protagonists. Th e analysis reveals that Tacitus strictly observed the principles of 
proximity and quantity, especially while depicting battles, which enchant with their vivid 
descriptions. Finally, the paper discusses the so-called disorder of form– the use of asyn-
detic clauses of chaotic construction.




