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Przeprowadzona w latach 2003-2004 konserwacja Świeczników chrze-
ścijaństwa (il. 1) przywróciła dawny blask najsłynniejszemu dziełu Henryka
Siemiradzkiego. Jest to dobra okazja, by przyjrzeć się powstawaniu Pochodni
Nerona, ich ikonografii oraz środkom formalnym zastosowanym przez arty-
stę, a także recepcji obrazu w XIX wieku.

r

Tylko Józef Dużyk rzetelnie zrekonstruował etapy powstawania Świecz-
ników chrześcijaństwa na podstawie listów artysty i jego żony do rodziców
Siemiradzkiego1. Dzięki tym ustaleniom wiemy, jak szybko postępowała
praca nad płótnem. Cały proces udało się badaczowi ująć w konkretne ramy
czasowe, aczkolwiek brak datowania niektórych listów sprawia, że pewnych
etapów prac nad dziełem nie można dokładnie umieścić w czasie.

Rekonstruując proces powstawania Pochodni Nerona, trzeba przyjrzeć
się rysunkom artysty, który zgodnie z tradycyjnym podziałem pracy na stu-
dia, przygotowania i wykonanie2, zaczynał pracę właśnie od takich szkiców.
W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie jest szkicownik, w którym
znajdują się rysunki związane z Pochodniami Nerona, jak i osobne szkice-
studia, „które w sumie dają się zrekonstruować jako linearny ciąg prowadzący
do finalnego dzieła"3.

Najwcześniejsze szkice dotyczące Świeczników chrześcijaństwa Siemi-
radzki zamieścił w szkicowniku, który obecnie nosi nazwę: Mińszczyzna, ka-

1 J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 250—266.
2 M. Poprzęcka, Jak Jan Matejko malował,, Kazanie Skargi"?, w: tejże, Pochwała malar-

stwa. Studia z historii i teorii sztuki, Gdańsk 2000, s. 180.
3 Tejże, Złudzenia szkicu, w: Poprzęcka (przyp. 2), s. 49.
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2. Henryk Siemiradzki, szkicownik, karta 4, studium kompozycyjne, Muzeum Narodo-
we w Krakowie, nr inw. N.I. 318 433

rykatury, typy, szkice,, Pochodni Nerona " etc.4. Na karcie 4 widnieje pierwszy
szkic kompozycyjny (ii. 2). Artysta już w tak wczesnym wariancie postanowił
przeciwstawić sobie dwie grupy postaci - widzów i męczenników. W lewym
dolnym rogu widać grupkę postaci siedzących u podnóża schodów. Przy pra-
wej krawędzi stopni wznosi się wysoki podest, na którym można dostrzec
około ośmiu męczenników przywiązanych do pali. Różnice istniejące mię-
dzy tym właśnie szkicem a obrazem są bardzo wyraźne. Tylko na tym rysun-
ku męczenników ustawiono na podwyższeniu, z którego potem Siemiradzki
zrezygnował. Chrześcijanie nie zostali umieszczeni na słupach tak, jak ma
to miejsce na obrazie, lecz są tylko przywiązani do pali, a ich nogi spoczy-
wają na podeście. Co więcej, artysta zamierzał początkowo ukazać moment,
w którym część pochodni już się pali, a tylko jeden męczennik oczekuje na
wykonanie wyroku. Kaci właśnie przywiązują go do słupa. Widzowie wyka-
zują duże zainteresowanie widowiskiem. Ich zachowanie jest żywiołowe, co
stanowi dodatkową rozbieżność z ostateczną wersją dzieła, gdzie zachowanie
postaci zostało znacznie bardziej stonowane. Ręce mają wyciągnięte w stronę

4 Szkicownik zatytułowany: Mińszczyzna, karykatury; typy, szkice ,,Pochodni Nerona"
etc. o wymiarach 26,0X19.0 cm jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie; nr inw.
N.I. 318 433.
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męczenników, jakby chciały jedne drugim zwrócić uwagę na to, że „spektakl"
już się zaczął. Siemiradzki, jak widać, miał początkowo inny pomysł na dzie-
ło. Zamierzał pokazać właśnie „akcję" dziejącą się o zmroku, na co wskazuje
ciemne tło. Miało to spotęgować efekty światłocieniowe i niejako „wytłuma-
czyć" żywiołowe reakcje widowni, zafascynowanej wieczornymi iluminacja-
mi ogrodów Nerona. Gdyby artysta zdecydował się na tę wersję, uniknąłby
zapewne krytycznych sądów odnośnie do zbyt niemrawej grupy widzów. Tu
reakcje postaci nie sprawiają wątpliwości, nie są dwuznaczne, co tak prze-
szkadzało krytykom. Zresztą męczennicy zajmują więcej miejsca niż patrzący
na „spektakl", co stanowi dodatkową różnicę ze skończonym obrazem.

Brakuje tu rozbudowanej architektury. Początkowo Siemiradzki nie za-
mierzał jej wymalować jako swoistego „rusztowania" dla grup oglądających
widowisko. Głównymi bohaterami są tu tytułowi męczennicy, wyraźnie wy-
eksponowani, co jest przecież podstawową regułą akademickiego malarstwa,
by tytułowe postacie zajmowały najważniejsze miejsca w kompozycji5. Ry-
sunek ten nie doczekał się realizacji. Jednak niektóre pomysły, widoczne na
owym szkicu, artysta powtórzy w kolejnych wariantach i zdecyduje się je
zrealizować w ostatecznej wersji już na płótnie. Takim powtarzającym się
schematem jest przeciwstawienie sobie dwóch grup: widzów po lewej a mę-
czenników po prawej stronie. Częstym elementem organizującym przestrzeń
są schody, na których artysta umieszcza różne osoby. Kompozycje są ukaza-
ne w perspektywie bocznej, w taki sposób, że diagonale wyprowadzane od
narysowanych widzów i męczenników spotykają się w punkcie zbiegu linii
perspektywicznych.

Omawiany szkic różni się od obrazu również wymową ideową. Akcent
został położony na heroizm chrześcijan, a nie na zobrazowanie upadku mo-
ralnego dworu cezara. Naszkicowana tu garstka oglądających widowisko nie
mogłaby posłużyć za reprezentację wszystkich mieszkańców Imperium Ro-
manum z uwzględnieniem panujących wśród nich podziałów, jak ma to miej-
sce na obrazie. Rysunek przedstawia przede wszystkim tragedię niewinnie
katowanych chrześcijan, która wywołuje tylko zewnętrzne poruszenie między
oglądającymi, pomijając tym samym dostrzegane na obrazie duchowe prze-
miany niektórych widzów. Gdyby ten szkic został zrealizowany jako dzie-
ło malarskie, utrudniałby dostrzeżenie przemiany moralnej kilku postaci. Tu
zwycięstwo chrześcijan w sferze ducha nie jest obecne.

Na karcie 10 znajduje się inny projekt Pochodni Nerona (il. 3). Współ-
biesiadnicy cezara patrzą na męczenników, którzy, co należy podkreślić, są

5 Zasada ta wynika poniekąd z wymogu zachowania środka ekspresyjnego, który z kolei
jest też centrum formalnym obrazu.
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3. Henryk Siemiradzki, szkicownik, karta 10, studium kompozycyjne, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, nr inw. N.I. 318 433

dopiero przygotowywani do kaźni. Nie palą się, jak ma to miejsce na omó-
wionym wyżej szkicu. Artysta w tej wersji zmniejszył ilość męczenników.
Zatem zmieniły się proporcje w ukazaniu chrześcijan, którzy zajmują mniej
pola obrazowego niż tłum oglądających „spektakl". Postacie umieszczone na
pierwszym planie dźwigają na ramionach dwie lektyki, na których leżą naj-
prawdopodobniej sam Neron i jego żona - Poppea. Jest to pierwszy szkic
kompozycyjny, przedstawiający parę cesarską obecną przy podpalaniu chrze-
ścijan.

W tej wersji zostało jeszcze bardziej rozbudowane tło. Miało być ono za-
komponowane jako rozległy ogród. Na tarasie za orszakiem Nerona rosną
drzewa, chociaż bardziej przypominają one drugi rząd słupów z męczenni-
kami. Siemiradzki prawdopodobnie brał pod uwagę również i taki wariant,
w którym słupy z chrześcijanami nie są skoncentrowane tylko w jednym
miejscu, ale zapełniają także drugą stronę kompozycji, „rozciągając" niejako
akcję na całe pole obrazowe. Byłoby to w tym wypadku o tyle uzasadnione,
że znaczną część kadru zajmuje ogród, a jak wiadomo z przekazów Tacyta,
Neron oświetlał pochodniami znaczną część swego parku, przechadzając się
wśród zaaranżowanych iluminacji.
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4. Henryk Siemiradzki, szkicownik, karta 11, studium kompozycyjne, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, nr inw. N.I. 318 433

Na wzniesieniu po prawej stronie widoczny jest zarys okrągłej budowli,
przypominającej kształtem świątynię Westy na Forum Romanum w Rzymie
lub - co jest bardziej prawdopodobne - analogiczną świątynię w posiadło-
ściach Hadriana w Tivoli. Nic nie stało na przeszkodzie, by malownicze zało-
żenia ogrodowe z Tivoli zainspirowały twórcę Pochodni Nerona. Tamtejszy
krajobraz doskonale nadawał się jako tło do obrazu Siemiradzkiego. Artysta,
zapewne z racji bliskiego położenia od Rzymu, nie raz odwiedzał tę miejsco-
wość. Ponadto zachowane do dnia dzisiejszego założenia rezydencji Hadria-
na w jakimś stopniu umożliwiały Siemiradzkiemu „rekonstrukcję" wyglądu
ogrodów cesarskich w ogóle.

Na prawo od tej świątyni artysta zaaranżował dolinę, w której narysował
cztery słupy z męczennikami. Do chrześcijanina umieszczonego najbliżej wi-
dza zbliża się oprawca, chcąc podłożyć ogień. Tym samym artysta zmienił
moment zobrazowania akcji. W tej wersji wyraźniej został zaakcentowany
„owocny moment"6. Wszyscy dopiero czekają na podpalenie pierwszej po-
chodni, a nie ostatniej, jak ma to miejsce w wyżej omówionym szkicu. Ich
pozy są już bardziej statyczne.

6 G.E. Lessing, Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji, tłum. J. Maurin-Białostoc-
ka, Wrocław 1962, s. 15.
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5. Henryk Siemiradzki, szkicownik, karta 13, dwie lektyki i rydwan, Muzeum Narodo-
we w Krakowie, nr inw. N.I. 318 433

Siemiradzki w tej wersji planował także zrezygnować z ukazania zdarze-
nia o zmroku. Chcąc pokazać plener, musiał akcję umieścić przed zachodem
słońca, aby ciemności nie pochłonęły krajobrazu. Wymowa takiego potrak-
towania tematu też uległa zmianie. Dosłownie ukazane ciemności zniknęły,
a ich odczytanie autor pozostawił już tylko w sferze alegorycznej interpretacji
odbiorcy.

Kompozycja z karty 11 (il. 4) nie różni się zbytnio od poprzedniej. W uka-
zanej scenie dominuje pejzaż. Jednak w tej wersji widoczny jest tylko jeden
słup z męczennikiem, do którego po drabinie wspina się oprawca. Cesarz spo-
czywa w lektyce, a jedna z postaci stoi za władcą, wachlując go. Niektórzy
dworzanie rozsiedli się tuż przed Neronem. Zachowują się spokojnie. Scena
zdaje się być umieszczona w dolinie między dwoma wzgórzami. Nie ma w tej
wersji jakichkolwiek zabudowań poza schodami.

Następnie Siemiradzki wykonał dwa szkice, przedstawiające pojawienie
się Nerona i Poppei. Na karcie 13 (il. 5) zobrazowano dwie lektyki. Na nich
spoczywa para cesarska. Między nimi stoją dwie niezidentyfikowane postacie
w rydwanie. Podobną scenę przedstawia karta 14 (il. 6). Tu jednak ukazano
tylko jedną lektykę, na której spoczywa Poppea. Tuż przy niej w rydwanie stoi
Neron z woźnicą.
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6. Henryk Siemiradzki, szkicownik, karta 14, lektyka i rydwan, Muzeum Narodowe
w Krakowie, nr inw. N.I. 318 433

Tłem dla tak wyeksponowanej pary cesarskiej nie mogłoby być rozbu-
dowane założenie pałacowe ze stromymi schodami, co zostało zrealizowa-
ne w ostatecznej wersji Świeczników chrześcijańska. Nie byłoby zbyt wiele
miejsca na ukazanie władcy w kwadrydze. Tak jedynie mógłby być pokazany
cesarz z żoną, gdyby Siemiradzki ostatecznie zdecydował się na kompozycję
z karty 11 lub 3 5.

Dotychczas omówione szkice, biorąc pod uwagę początek prac nad obra-
zem, a więc jesień 1873 roku7, powstały zapewne przed 1874 rokiem. Dopie-
ro na karcie 20 artysta umieścił datę 1874. Na początku stycznia tego roku
powstały zapewne ostatnie szkice kompozycyjne, gdyż, jak podaje Dużyk,
dwunastego stycznia do pracowni zostało wniesione płótno8, przeznaczone
na Pochodnie Nerona, co mogło oznaczać, że Siemiradzki rozpoczął wkrótce
wykonywanie szczegółowych studiów.

Jeden z czterech ostatnich szkiców kompozycyjnych jest narysowany na
karcie 35 (il. 7). Przedstawia on z lewej strony trzy słupy z męczennikami.
Chrześcijanie zajmują ok. lA pola obrazowego. Na wprost nich po lewej stronie

Dużyk (przyp. 1), s. 249-250.
Tamże, s. 250.
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7. Henryk Siemiradzki, szkicownik, karta 35, studium kompozycyjne, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, nr inw. N.I. 318 433

widać kilka osób stojących lub siedzących na tarasach czy też na chodnikach
zakomponowanych po łuku. Od mostu w kierunku widza podąża kilka osób
niosących lektykę. Obok niej widać bardzo słaby zarys postaci w rydwanie.
Być może jest to nawiązanie do poprzednich dwóch szkiców, przedstawiają-
cych parę cesarską właśnie w taki sposób. W tej wersji mamy po raz pierwszy
do czynienia z dominacją architektury. Nie ma w tym projekcie miejsca na
ukazanie ogrodów, jak pokazują to poprzednie wersje. Jest to pierwszy sygnał,
że pole obrazowe zostanie w przyszłości zdominowane przez architekturę.

Na karcie 36 Siemiradzki naszkicował odmienną kompozycję (ił. 8). Słupy
z męczennikami umieścił równolegle do pola obrazowego. Wypełniają one
całą wysokość kadru. Jest to bardzo niekonwencjonalne rozwiązanie, gdzie
męczennicy stoją jakby na granicy obrazu, między widownią zobrazowaną
w tle a widzami rzeczywistymi. Artysta prawdopodobnie zamierzał prowa-
dzić grę z widzem, włączając go do akcji, jako jednego z bohaterów swoistego
spektaklu. Moment przedstawionego wydarzenia nie zmienił się. Pochodnie
zostaną dopiero zapalone. Wyróżniającą cechą tego szkicu jest symetria orga-
nizująca całą przestrzeń, co podkreślają szczególnie antytetycznie zestawione
schody i pomost w centrum. Równowagę wzmacniają też słupy z męczenni-
kami, nadające rysunkowi pewien rytm. Cała kompozycja jest przez to bardzo
statyczna.
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8. Henryk Siemiradzki, szkicownik, karta 36, studium kompozycyjne, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, nr inw. N.I. 318 433

Kolejna wersja (ii. 9), narysowana na karcie 37, jest modyfikacją poprzed-
niego szkicu. Cała kompozycja została obrócona w stosunku do poprzedniej
o ok. 45° w prawo. Tym samym prawy bieg schodów widziany jest od strony
stopni, po których słudzy znoszą cesarską lektykę. Ponadto Siemiradzki zre-
dukował liczbę słupów. W poprzednich szkicach rząd pali oddalał się w lewą
stronę w stosunku do widza. Tak też zostały one ukazane już na obrazie. Na-
tomiast w tym szkicu oddalają się w prawo.

Karta 41 (il. 10) przedstawia najwcześniejsze studia postaci. Na pierw-
szym planie widać trzy kobiety i mężczyznę. Postać w środku jest skreślo-
na. Siemiradzki nie namalował jej na płótnie. Natomiast dwie pozostałe są
podobne do tej pary z obrazu, która przez krytyków była określana jako ba-
chantka z kapłanem Kybele9. Kobieta ukazana na szkicu nie tylko ustawiona
jest w podobnej pozie, ale ma identycznie udrapowane szaty. W ręce dzierży
okrągły przedmiot, który może być tamburynem trzymanym przez bachant-
kę na płótnie. Powyżej została naszkicowana samotna postać. Może ona być
pierwszą wersją dziewczyny stojącej przy sfinksie.

9 W. Dzieduszycki, Pochodnie Nerona, „Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Spo-
łeczny" 1878, nr 23, s. 354.
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10. Henryk Siemiradzki, szkicownik, karta 41, studium postaci, Muzeum Narodowe
w Krakowie, nr inw. N.I. 318 433
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11. Henryk Siemiradzki, szkicownik, karta 42, studium kompozycyjne, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, nr inw. N.I. 318 433

Wreszcie na karcie 42 (il. 11) przedstawiono scenę, która jest najbardziej
zbliżona do wykonanego obrazu. Kształt pałacu odpowiada temu wymalowa-
nemu na płótnie. W centrum kompozycji znalazła się lektyka cesarska. Przy
niej kroczy tygrysica tak, jak ma to miejsce w Świecznikach chrześcijaństwa.
Dopiero na tym szkicu artysta przedstawił to zwierzę. Widoczne są już także
zarysy bardzo podobnej balustrady. Jak wynika z tego rysunku, Siemiradzki
planował przy lewej górnej krawędzi dodatkową galerię. Miała ona znajdo-
wać się w tym miejscu, gdzie na obrazie widać cokół z płaskorzeźbą. Osta-
tecznie obniżył górną granicę kadru, co sprawiło, że na tę galerię nie starczyło
miejsca na płótnie. Na rysunku pokazano konstrukcję najniższego tarasu. Na
obrazie tego nie widać, ponieważ to miejsce jest najbardziej zapełnione posta-
ciami. Taras z Neronem też jeszcze wygląda nieco inaczej. Brakuje bowiem
schodów, które na płótnie biegną w kierunku widza. Tu są ukazane z boku.
Nie widać jeszcze owego portyku kolumnowego z kwadrygą na szczycie.
Tym samym prawa strona kompozycji jest otwarta, bardziej rozległa niż na
obrazie. Siemiradzki zamierzał na początku więcej miejsca przeznaczyć na
ogrody, z czego jednak później zrezygnował. Na prawym skraju stoją tylko
cztery słupy z męczennikami.

Malarz przedstawił katów na karcie 44 (il. 12). Na tym samym rysunku
znajdują się też dwie postacie z podniesioną ręką przez co bliskie sądworza-
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12. Henryk Siemiradzki, szkicownik, karta 44, studium postaci, Muzeum Narodowe
w Krakowie, nr inw. N.I. 318 433

ninowi z obrazu dającemu znak czerwoną chustą do rozpoczęcia widowiska.
Obok narysowana jest jeszcze dziewczyna w pozie zbliżonej do bachantki
przy sfinksie. Malarz jeszcze nie raz zmieni jej upozowanie na osobnych, do-
kładniejszych szkicach, jak to miał w zwyczaju.

Ostatni rysunek, znajdujący się na karcie 49 (il. 13), jest bardziej skon-
kretyzowaną wersją z karty 42. Przedstawia on część pałacu przy wodotry-
sku. Siemiradzki był już, jak wynika z ostatnich szkiców, zdecydowany co do
układu schodów oraz miejsca, w którym ma pojawić się Neron.

W tym momencie malarz zapewne rozważał wybór między dwoma spo-
śród opisanych wyżej wariantów, ponieważ wykonał do nich tylko dwa olejne
szkice kompozycyjne, które są notowane w literaturze przedmiotu10. Inne tego
typu projekty nie są znane. Nie wiadomo nawet, czy istnieją.

10 H. Zawilska, Henryk Siemiradzki 1843-1902. Obrazy- i rysunki ze zbiorów polskich, Mu-
zeum Sztuki w Łodzi grudzień 1968-styczeń 1969, Łódź 1968 (= Katalog Muzeum Sztuki w Ło-
dzi nr 10/68), s. 11; tejże, Henryk Siemiradzki 1843-1902, Wystawa w Łodzi, „Przegląd Arty-
styczny" 3, 1969, s. 39; Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy. Wystawa daru otrzymanego od
Rodziny Artysty, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 1980, s. 12:
Wokół Quo Vadis. Sztuka i kultura Rzymu czasów Nerona, red. W. Dobrowolski. Warszawa
2001, s. 150.
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13. Henryk Siemiradzki, szkicownik, karta 49, studium kompozycyjne, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, nr inw. N.I. 318 433

Artysta zdecydował się na olejne studium (il. 14) do szkicu z karty 35u. Na
rysunkowy schemat naniósł już znacznie więcej postaci. Dopracowana jest
tu architektura. Malarz skoncentrował swą uwagę także na pokazaniu lazuru
nieba przy zachodzącym słońcu. Zostały tu zawarte również wstępne infor-
macje o światłocieniu w obrębie budynków. Na tym etapie prac Siemiradzki
nie skupił się na scenie męczeństwa, kreśląc ledwo widoczne zarysy słupów
z chrześcijanami. Ostatecznie malarz porzucił pracę nad tą wersją Pochodni
Nerona.

Zapewne Siemiradzki następnie wykonał olejny szkic12 do rysunku z kar-
ty 42 (il. 15), który postanowił „przekuć" w finalne dzieło. Na szkicu tym
widoczny jest pałac, którego architektura już się nie zmieni. Portyków nie
zdobią jeszcze ani kolumny, ani kwadryga na szczycie. Artysta dopracował
układ schodów, rezygnując z galerii nad wodotryskiem oraz ze stopni tuż za

11 Szkic olejny na płótnie o wym. 58x 115 cm znajduje się w Muzeum Narodowym w War-
szawie; nr inw. MP 2040. Z toku pracy artysty wynika, że został on wykonany najprawdopo-
dobniej w 1874 r., a nie ok. 1876, jak podają powyższe katalogi. Drugi olejny szkic powstał za-
pewne w tym samym czasie.

12 Szkic ten o wym. 89x 190 cm jest własnością prywatną, a literatura przedmiotu nie poda-
je miejscajego przechowywania. Reprodukowany jest zaledwie dwa razy i to w wersji czarno-
białej: Henryk Siemiradzki... (przyp. 10), s. 12; Zawilska 1969 (przyp. 10), s. 39.

141



14. Henryk Siemiradzki, szkic olejny do Pochodni Nerona, Muzeum Narodowe w War-
szawie, nr inw. MP 2040

15. Henryk Siemiradzki. szkic olejny do Pochodni Nerona, wersja ostateczna, miej-
sce przechowywania nieznane; wg Zawilska, Henryk Siemiradzki 1843-1902, Wystawa
w Łodzi, s. 39

sfinksem, który jest tu jeszcze przedstawiony w typie egipskim, a nie greckim,
jak ma to miejsce na Świecznikach chrześcijaństwa. Postacie przyglądające
się scenie podpalenia nie przyjmują póz widocznych na obrazie. Siemiradzki
nie postanowił na tym etapie tworzenia, jakie grupy będą zajmowały daną
część kompozycji. Tylko ustawienie niewolników niosących lektykę zostało
sprecyzowane.
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16. Henryk Siemiradzki, szkicownik, szkic postaci, Muzeum Narodowe w Krakowie,
nrinw. Ill-r. a. 10933

Wyraźne różnice z ostateczną wersją Pochodni Nerona wykazuje również
prawa strona szkicu, na której przedstawiono tylko pięć słupów z męczen-
nikami. Jedynie przy pierwszym palu uwijają się oprawcy. Jest to malarskie
powtórzenie sceny narysowanej na wspomnianej wyżej karcie 44. Niemniej
jednak grupa katów jest bardziej przesunięta pod słupy z męczennikami niż na
skończonym płótnie. Na tym olejnym studium więcej miejsca zajmuje niebo,
a ogród znajduje się w większej odległości od widza, niż ma to miejsce na
obrazie.

Siemiradzki przystępuje do kolejnego etapu. Zaczyna pracę na płótnie, co
ma miejsce w końcu stycznia 1874 roku, jak wynika z korespondencji żony
artysty13. Ustalają się już ostateczne proporcje między pałacem, który jest ma-
lowany w pierwszej kolejności, a częścią przeznaczoną na słupy z męczen-
nikami. Przedtem jednak artysta postanowił poszerzyć obraz o ok. 17 cm,
doszywając pas płótna wzdłuż dolnej jego krawędzi14.

Najpierw powstały: cokół z kolumnami, wodotrysk oraz ciemnozielone
stopnie podestu pod schodami15. Być może później pojawiły się takie detale,

13 Dużyk(przyp. 1), s. 251.
14 E. Zygier, R. Klincewicz-Krupińska, J. Czop, Dokumentacja konserwatorska. Henryk

Siemiradzki. Pochodnie Nerona. Świeczniki Chrześcijaństwa, Kraków 2004 (mps), s. 7.
15 Te elementy pojawiły się zapewne jako pierwsze, gdyż w decydujący sposób wyznaczają

i organizują przestrzeń w obrazie. Architektura pełni tu rolę „rusztowania" dla namalowanych
w kolejnym etapie postaci.
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17. Henryk Siemiradzki, szkicownik, szkic bachantki przy sfinksie, Muzeum Narodowe
w Krakowie, nr inw. Ill-r. a. 14382

jak płaskorzeźba nad fontanną, sfinksy, centaur oraz kwadryga na szczycie
portyku. O tych szczegółach nie ma mowy w liście z 9 lutego, opisującym
wstępne prace na płótnie16.

Gdy cały pałac został już namalowany, Siemiradzki mógł przystąpić do
sporządzania szczegółowych studiów postaci w takiej samej kolejności, jak
miało to miejsce w przypadku szkiców kompozycyjnych, a więc: najpierw ry-
sunki ołówkiem na dość dużych kartonach a potem wersje olejne. Nie wiado-
mo dokładnie, jak długo trwał ten etap prac. Z listów wynika, że było to wio-
sną 1874 roku17. Wcześniej raczej nie były sporządzane dokładniejsze studia
postaci, gdyż dopiero sceneria pałacu, wymalowana na właściwym płótnie,
uzmysławiała malarzowi, ile postaci i w jakich pozach może być przedsta-
wionych.

Wykonując studia na osobnych kartonach, Siemiradzki skupiał się na usta-
leniu najodpowiedniejszych póz postaci. Prace, prowadzone chociażby nad
bachantką przy sfinksie, pokazują drogę dochodzenia malarza do ostatecznej
postaci już na obrazie. Najpierw szkicował niewielką sylwetkę (ił. 16), zazna-
czając jej głównie kontury. Pewne niezdecydowanie artysty może zobrazować

16 Dużyk (przyp. 1), s. 251.
17 Tamże, s. 253-254.
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18. Henryk Siemiradzki, szkicownik, studium bachantki przy sfinksie, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, nr inw. Ill-r. a. 6498

19. Henryk Siemiradzki, szkicownik, szkic kobiety, Muzeum Narodowe w Krakowie,
nr inw. Ill-r. a. 10937
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ustawienie nóg tej dziewczyny. Albo miała ona mieć prawą nogę opartą na
podwyższeniu, albo przełożoną przez lewą.

Kolejny rysunek (il. 17) do tej postaci przedstawia dokładniej plecy ba-
chantki i jej fryzurę. Do tej postaci został także wykonany rysunek kredką
(il. 18), pokazujący wszystkie szczegóły torsu i nóg, które przyjęły już takie
same ustawienie, jak na obrazie. Rysunek zawiera również informacje o świa-
tłocieniu modelującym ciało owej bachantki. Następnie mógł jeszcze powstać
szkic olejny albo zaraz po tym etapie artysta przystąpił do malowania jej na
płótnie.

Inne postacie wykonywane są podobnie. Najpierw sporządzany był ołów-
kiem szkic, pokazujący ogólny układ ciała (il. 19) bez opracowywania głowy.
Później powstawał olejny akt danej postaci (il. 20), przenoszony następnie na
płótno zazwyczaj z lekkim przesunięciem ręki lub nogi. Tego rodzaju zmiany
miały miejsce już w ostatniej chwili. Artysta malował osobne olejne szkice
głów (il. 21).

Wykonywane w tym czasie rysunki nie dotyczą wyłącznie pojedynczych
osób. Zachowały się też studia grup, jak chociażby to przedstawiające parę
ze sceny grających w kości (il. 22). Szkic odbiega koncepcją od ostatecznie
pokazanej sceny. Postacie z tego szkicu nie są radosnymi uczestnikami ba-
chanaliów. Mężczyzna nie ma wzniesionych rąk z pucharem i kubkiem do
gry w kości. Na rysunku artysta przedstawił postacie zainteresowane losem
ofiar. Natomiast w obrazie spokojna para przemieniona została w wyjątkowo
rozbawioną.

Jednym z ostatnich etapów prac nad płótnem było malowanie szat. W tym
celu artysta ułatwiał sobie zadanie przez udrapowanie ich na manekinach18,
które latem 1874 r. specjalnie do Pochodni Nerona uszyła jego żona19. Artysta
poza tym zastosował mniej znany zabieg, którego nie ujawniał. U rzymskiego
fotografa Michela Manga zamówił zdjęcia modeli ubranych w odpowiednie
szaty20. Artysta osobiście ich upozowywał (il. 23). Przy trudnych do utrzyma-
nia przez dłuższą chwilę pozach posiłkował się podpórkami, aby uniknąć po-
ruszenia. Tego typu pomocami wspomagał się przede wszystkim przy uchwy-
ceniu układu sylwetki i udrapowanych na niej szat. Być może fotografie te
zastępowały mu czasochłonne studia olejne, co mogło przyspieszyć pracę nad
obrazem. Niemniej jednak Siemiradzki nie sugerował się z pewnością tymi
zdjęciami przy malowaniu głów, ponieważ do poszczególnych postaci za-

18 F. Stolot, Hemyk Siemiradzki. Wrocław 2001. s. 66.
19 Dużyk(przyp. 1), s. 254.
20 W. Mossakowska, Pomoce fotograficzne Michela Manga do obrazów Hemyka Siemi-

radzkiego (1872-1884), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 2, 1984. s. 217: P. Szubert.
Siemiradzki po stu latach, w: Wokół Quo Vadis (przyp. 10). s. 62.
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20. Henryk Siemiradzki, akt kobiecy, szkic olejny, Muzeum Narodowe w Krakowie,
nrinw. IIa-1048 (310451)

21. Henryk Siemiradzki, głowa mężczyzny, szkic olejny, Muzeum Narodowe w Krako-
wie, nr inw. IIa-1292
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22. Henryk Siemiradzki, szkicownik, szkic grupy grającej w kości, Muzeum Narodowe
w Krakowie, nr inw. Ill-r. a. 6499

zwyczaj pozował mu jeden i ten sam model. Nie miało znaczenia nawet, czy
celem konkretnego zdjęcia było uchwycenie sylwetki kobiety, mężczyzny,
osoby dojrzałej czy dziecka (il. 24). Kolejno powstawały poszczególne gru-
py postaci, dołączane jedne do drugich, a zaistniałe luki między nimi artysta
wypełniał dodatkowymi sylwetkami, co było praktykowane przez malarzy,
konstruujących rozbudowane „machiny"21. Ostatnią rzeczą jaką malarz wy-
kańczał, było malowanie rekwizytów. Było to powszechną praktyką malarską.
Zapewne w tej fazie artysta wymalował część nieba, posadzki oraz podłoża
pod słupami, gdzie widnieje sygnatura twórcy. W taki oto sposób powstawały
Świeczniki chrześcijaństwa.

Kompozycja obrazu (il. 1) zamknięta jest w formacie leżącego prostokąta.
Z lewej strony dwie trzecie płaszczyzny płótna wypełnia fragmentarycznie
ukazana architektura pałacu Nerona, widziana z dołu w perspektywie bocznej.
Z prawej strony znajduje się scena męczeństwa. Po lewej stronie jest sadzaw-
ka, której tylną część zamyka ściana z płaskorzeźbą przedstawiającą pochód
pięciu postaci i rydwan na tle portyku. Powyżej znajduje się gzyms, na którym
spoczywa fragment stopy dużej rzeźby. Z najniżej położonego placyku pro-
wadzą oflankowane ażurową balustradą schody na wyżej usytuowany taras

21 Poprzęcka (przyp. 2), s. 182.
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23. Model pozujący do postaci dworzanina, fotografia, Muzeum Narodowe w Krako-
wie, nr inw. fot. 5780

z dwiema kadzielnicami. Prawa balustrada w najniższej kondygnacji kończy
się cokołem, na którym stoi rzeźba sfinksa22. Z cokołem tym styka się płasko-
rzeźba centaura z amorkiem na plecach. Centaur mierzy włócznią w stojące-
go potwora, przypominającego drzewo. Górną część płaskorzeźby wieńczy
floralny ornament. Z lewego boku tarasu prowadzą na wyższe kondygnacje
schody, skręcające prostopadle na wysokości wspomnianej płaskorzeźby po-
kazanej nad wodotryskiem. Bieg schodów kończy się u podnóża cokołu, któ-
ry jest podstawą portyku. Za nim widać ryzalit, który zdobią cztery figury,

22 Identyczny sfinks znajduje się też po przeciwnej stronie. Nie jest on dobrze widoczny,
ponieważ zasłania go jeden z biesiadników, opierający się ramieniem właśnie o tę rzeźbę. Wi-
doczne są jedynie przednie łapy mitycznego stworzenia.

148



24. Model pozujący do postaci Nubijki przy lektyce, fotografia. Muzeum Narodowe
w Krakowie, nr inw. fot. 5769

płaskorzeźba oraz kwadryga z Nike nakładającą wieniec laurowy na głowę
bogini Romy.

Na owych tarasach i schodach znajduje się dwór Nerona i sam cezar, spo-
glądający na rozpoczynającą się na wprost nich egzekucję. Tłum licznych po-
staci został podzielony na grupy. Żadna z nich nie przeważa nad pozostałymi.
Nie są powiązane ze sobą w jakiś organiczny sposób. Każda z postaci nawią-
zuje kontakt przeważnie tylko z tymi osobami, które należą do tego samego
grona. Nie widać, aby istniały jakieś relacje pomiędzy poszczególnymi zespo-
łami biesiadników, mimo że zestawione są bezpośrednio jedna przy drugiej23.
Są one tak blisko siebie, że stanowią jakby kompozycyjną całość.

23 Takie ustawienie postaci wywarło wpływ na sposób odczytywania akcji w Pochodniach
Nerona. Poszczególne osoby są tak ciasno zestawione, że prawie niemożliwym staje się w tej
sytuacji uchwycenie zdarzeń, które mogłyby się rozgrywać pomiędzy sąsiadującymi ze sobą
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Na pierwszym planie, tuż przy dolnej krawędzi płótna, siedzą dwie ba-
chantki o greckich rysach twarzy i śniadej cerze, wskazującej na ich helleńskie
pochodzenie. Zwrócone w prawą stronę, są wpisane w trójkąt równoramienny.
Na twarzy dziewczyny z cytrą widać zadumę. Jej towarzyszka w prawej dłoni
trzyma dzban. Twarz charakteryzuje większa ekspresja niż poprzedniej posta-
ci. Wykazuje żywsze zaciekawienie przygotowaniami do egzekucji chrześci-
jan. Usta ma lekko rozchylone, a spojrzenie bardziej intensywne. Tuż za nimi
siedzi zwrócona w tę samą stronę para. Kobieta uśmiecha się. Mężczyzna
o rzymskich rysach twarzy obejmuje ją ramieniem. Wzrok jego intensywnie
koncentruje się na widowisku.

Przy cokole ze sfinksem stoi bachantka, podpierająca głowę. Lekki strój
oraz gracja charakteryzują tę postać jako jedną z tancerek. Tuż za kobietą
widać jedynie głowę młodzieńca. Wykazuje on duże zainteresowanie sceną
podpalenia.

Powyżej siedzą na schodach dwie kobiety w towarzystwie nachylającego
się nad nimi młodzieńca. Są to dworzanie Nerona, na co wskazuje nie tylko
większe bogactwo szat niż u bachantek, lecz również sama bliskość wzglę-
dem cezara. Większość osób stojących bliżej lektyki to przedstawiciele ary-
stokracji, mający oczywisty przywilej bezpośredniego kontaktu z władcą.

Na lewo od nich stoi grupa trzech dyskutujących ze sobą mężczyzn. Obok
nich ukazany został młodzieniec w czerwono-złotej szacie, trzymający dwie
fujarki. Z uwagą spogląda w stronę chrześcijan. Towarzyszy mu bachant-
ka z tamburynem. Postać ta zdaje się być zamyślona, może znużona. Druga
dziewczyna, schowana za tą parą, ma nieznacznie spuszczoną głowę o smut-
nym wyrazie twarzy. Tuż za nią stoi senator, który beznamiętnie spogląda na
męczenników.

Po lewej stronie znajdują się kolejni senatorowie patrzący na chrześcijan.
Jeden z nich mówi do drugiego, pokazując coś palcem. Ten z kolei jest lekko
pochylony w stronę swojego rozmówcy i ze zmarszczonymi brwiami słucha
go. Za nimi stoi frontalnie barczysty dworzanin. W lewej ręce trzyma puchar,
a prawą ujmuje dłoń stojącej za nim kobiety, z niezadowoleniem skłaniającej
głowę ku zaczepiającemu ją towarzyszowi. Te dwie postacie, podobnie jak
inne osoby znajdujące się w nieznacznym oddaleniu od cesarskiej lektyki, są
zapewne przedstawicielami rzymskiego patrycjatu.

Dalej po lewej stronie stoją tyłem do widza trzy tancerki. W rękach trzy-
mają tamburyny oraz jeden z dionizyjskich atrybutów - gałązkę z pękiem
kwiatów. Ich wzrok zwraca się ku osobom na wyższej kondygnacji. Poniżej
przyklęka mężczyzna z dzbanem, zwrócony w prawą stronę, wpatrujący się

grupami. W efekcie komentatorzy obrazu opisują akcję, która ..dzieje się" wewnątrz poszcze-
gólnych gromad biesiadników, o czym mowa jest niżej.
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z zaciekawieniem w dal. Przed nim spoczywa naga bachantka, odwrócona do
widza plecami. Przy sadzawce siedzi kobieta, która beznamiętny wzrok kie-
ruje na scenę podpalania pochodni. Obok niej stoi gladiator. Spogląda z wyra-
zem smutku w stronę męczenników.

Po prawej stronie przykucnęła półnaga bachantka, zwrócona w prawą stro-
nę. W dłoniach trzyma talerzyki perkusyjne. Wykazuje duże zaciekawienie
sceną męczeństwa. Przed tą tancerką siedzą trzy postaci grające w kości. Mło-
dzieniec z uśmiechem spogląda na tacę z leżącymi na niej kośćmi. W jego
nogach leży bachantka o beztroskim wyrazie twarzy. Obok nich siedzi starzec,
chcący zabrać kości.

Na schodach prowadzących do tarasu, na którym znajduje się orszak Nero-
na, stoi pięć osób. Dwie kobiety i jeden mężczyzna patrzą w stronę wykony-
wanej egzekucji, natomiast drugi biesiadnik obraca się i wskazuje na orszak
Nerona. Przy balustradzie, przed lektyką, stoi Murzynek usługujący cezarowi.
W prawej ręce trzyma akwamanilę, a w lewej unosi dzban. Ze zdziwieniem
i ciekawością wpatruje się w męczenników.

W centrum obrazu znajduje się orszak Nerona. Cesarz spoczywa ze swoją
żoną w złotej lektyce o kolebkowym baldachimie i fantazyjnym, kolorowym
fryzie. Sam Neron ukazany jest z profilu w pozycji półleżącej. Jego twarz jest
zamyślona, a brwi ściągnięte. W tle widać żołnierzy ze straży przybocznej,
a także głowy dworzan rozmawiających ze sobą. Przy lektyce kroczy tygrysi-
ca, trzymana przez Nerona na złotym łańcuchu. Z przodu lektykę dźwiga czte-
rech Murzynów, ustawionych w dwóch rzędach. Patrzą na rozpoczynającą się
egzekucję. Tuż obok nich stoi dworzanin w białej todze. Podnosi lewą rękę,
w której trzyma czerwoną chustę.

Górny bieg schodów za lektyką wypełnia tłum postaci, który w większości
z zaciekawieniem wpatruje się w rozpoczynającą się egzekucję. Część osób
stoi nieruchomo, niektóre zaś wyciągają ręce, wskazując na chrześcijan.

Jedną trzecią obrazu po prawej stronie wypełnia scena męczeństwa. Na
wprost tarasów stoi w jednym rzędzie 13 słupów owiniętych girlandami kwia-
tów. Na ich szczycie zostali przywiązani chrześcijanie. Przy ich nogach wiszą
tabliczki z napisem: CHRISTIANUS INCENDIATOR URBIS GENERIS-
QUE HUMANI HOSTIS z rysunkami orantów, stylistycznie nawiązującymi
do malarstwa katakumbowego.

Przy pierwszym słupie od prawej jeden z oprawców rozpala ogień. Drugi
z katów, opierając lewą nogę na szczeblu drabiny, schyla się nad trójnogiem,
by zapalić żagiew. Z kolei trzeci oprawca stoi na szczycie drabiny. Lewą ręką
trzyma się słupa, a prawą wyciąga w dół po żagiew.

Przy drugim słupie od prawej oprawca stoi na drabinie i trzyma płoną-
cą żagiew. Ogień pali się długimi, rozdzielającymi się językami. Męczennica
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z tego słupa zwraca się w stronę starca przytwierdzonego do drugiego słupa.
Pozostali męczennicy mają spuszczone głowy.

Scena ta rozgrywa się na tle zieleni ogrodowej. W oddali widać w dolnej
części słupów fragment białego budynku z portykiem. Dolna partia tego frag-
mentu malowidła jest bardzo zaciemniona. Jedynie przy styku nieba z zielenią
da się wyróżnić poszczególne kształty koron drzew - charakterystycznych
dla włoskiego krajobrazu pinii. Niebo ma barwę jasną, bladoniebieską, nieco
ciemniejszą przy koronach drzew, co ma odzwierciedlać zapadający powoli
zmrok.

Kolorystyka obrazu jest bardzo bogata przede wszystkim w partiach szat
postaci. Da się wyróżnić pewne strefy z wyraźną dominacją kolorystyki ciem-
nej lub jasnej. Ciemna tonacja barw przeważa w lewym dolnym rogu i pra-
wym górnym. Jasna kolorystyka, obecna w górnej części płótna, wdziera się
klinem w środek pola obrazowego z lewego górnego do prawego dolnego
rogu. Strefy jasne i ciemne zostały zestawione na przemian. Z jednej strony
urozmaica to zastosowaną paletę, a z drugiej wprowadza harmonię stref „cie-
płych" i „zimnych". Farba w opracowaniu monochromatycznej architektury
jest gładko kładziona. Tak samo zostały potraktowane twarze większości po-
staci. Jednak wiele partii płótna zostało opracowanych bardziej swobodnie.
Postaci w najwyższej kondygnacji są ujęte szkicowo. Budowane są one pla-
mami barwnymi, które zyskują tu przewagę nad rysunkiem. W dolnej części
płótna niektóre szaty potraktowano impastowo. Farba jest grubo kładziona,
m.in. w partii ognia na trójnogu, gdzie z kolei wyraźnie widoczny jest dukt
pędzla. Farba w tym miejscu rozlewa się szeroko. Grudki farby zyskują swo-
istą trójwymiarowość.

Nieodłącznym elementem obrazu jest jego rama, ozdobiona meandrowym
i palmetowym ornamentem. Współgra ona stylistycznie ze śródziemnomor-
skim antykiem, przedstawionym na płótnie. Zazwyczaj „oprawa" płótna nie
stanowi przedmiotu zainteresowania badaczy. Jednak w tym wypadku jest
inaczej, gdyż na ramie znajduje się napis w języku łacińskim: ET LUX IN
TENEBRIS LUCET ET TENEBRAE EAM NON COMPREHENDERUNT.
Napis jest cytatem z Ewangelii wg św. Jana (J 1, 5) i stanowi integralną część
przesłania całego dzieła.

Godna uwagi jest zaprezentowana na obrazie wizja starożytnego świata
rzymskiego. Nie ulega wątpliwości, że Henryk Siemiradzki był zafascyno-
wany kulturą i sztuką Grecji i Rzymu, a także śródziemnomorskim krajobra-
zem24. Świeczniki chrześcijaństwa to tylko jeden z wielu dowodów poświad-
czających tę oczywistą prawdę, charakteryzującą całą twórczość artysty, który

Dużyk (przyp. 1), s. 203-206.
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25. Triumf Tytusa, płaskorzeźba z Łuku Tytusa w Rzymie; wg http://employees.oneonta.edu

nie tylko czerpał wiedzę o antyku, zwiedzając muzea i zabytki, ale przede
wszystkim dzięki licznym książkom, jakie posiadał w swoim prywatnym księ-
gozbiorze25. Niemałe znaczenie w tym zakresie ma akademickie wykształce-
nie malarza. To właśnie antyk był w doktrynie akademickiej stawiany za wzór
do naśladowania. Program kształcenia w dziewiętnastowiecznej akademii był
nastawiony m.in. na naukę kopiowania starożytnych dzieł sztuki26. Umiejęt-
ność ta niewątpliwie przydała się Siemiradzkiemu przy malowaniu wielu ob-
razów o tematyce antycznej.

Warto zastanowić się, jak i z czego „wyłonił się" starożytny świat, poka-
zany na najsłynniejszym płótnie artysty. Franciszek Stolot rozpoznał tylko
płaskorzeźbę nad sadzawką jako Triumf Tytusa z Łuku Tytusa w Rzymie (il.
25), wysuwając jednocześnie postulat identyfikacji pozostałych fragmentów
obrazu, zdradzających swą antyczną proweniencję27. Idąc tym tropem, trzeba
jednak jeszcze zatrzymać się przy wspomnianej wyżej płaskorzeźbie, ponie-
waż są pewne różnice między Triumfem Tytusa, namalowanym na obrazie,
a pierwowzorem, umieszczonym na północnej ścianie łuku. Skopiowany
przez Siemiradzkiego relief jest zredukowaną wersją oryginału, na którym

25 O publikacjach, jakie Henryk Siemiradzki posiadał w swoim rzymskim domu, informacji
dostarcza odręczny spis jego książek, sporządzony prawdopodobnie przez syna malarza. Prze-
chowywany jest on w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie; nr rękopisu MNK 1588.

26 A. Boime, The Academy andFrench Painting in the Nineteenth Century, New York 1971,
s. 4, 122.

27 Stolot (przyp. 18), s. 14.
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26. Adventus, płaskorzeźba z Łuku Konstantyna Wielkiego w Rzymie: wg http://em-
ployees.oneonta.edu

zostały przedstawione cztery konie, ukazane w taki sposób, że wyraźnie jest
widziany każdy z nich oraz orszak kilku postaci poprzedzających kwadry gę.
Natomiast konie na obrazie są tak zsunięte, że tylko jeden z nich jest w całości
eksponowany, zasłaniając pozostałe. Triumf Tytusa nie jest umieszczony zbyt
wysoko na łuku triumfalnym, co ułatwiało artyście przekopiowanie wybra-
nych fragmentów. Niemniej jednak zły stan zachowania zabytku utrudniał to
zadanie. Być może Siemiradzki posiłkował się jakąś rekonstrukcją, zamiesz-
czoną w jednej z ówczesnych książek, które wykorzystywał przy pracy nad
dziełem.

Prawa strona płaskorzeźby, namalowanej na obrazie, nie jest częścią pier-
wowzoru, lecz fragmentem panelu Adventus, znajdującego się na attyce Łuku
Konstantyna Wielkiego (il. 26). Owa płaskorzeźba, tak jak sąsiadujące z nią
pozostałe panele, pochodziła z nieistniejącego już Łuku Marka Aureliusza.
W czasach Konstantyna została wkomponowana w jego łuk triumfalny28.
Siemiradzki nie skopiował w całości również tego reliefu. Do swojej wersji

28 J.A. Ostrowski. Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999, s. 363.
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27. Stopa posągu w okolicy Panteonu w Rzymie; wg www.greatestcities.com

Triumfu Tytusa dostawił z panelu postać bogini Romy, a także fragment tła
z portykiem świątyni Fortuny Redux i otwierającym się nad Romą łukiem
porta triumphalis.

Takie postępowanie Siemiradzkiego jest zrozumiałe ze względów kom-
pozycyjnych. Kadr Triumfu Tytusa mógł mu się wydawać zbyt wydłużonym,
a płaskorzeźba z Łuku Konstantyna zanadto wysoka. Ponadto konieczne było
uwzględnienie miejsca, jakim malarz dysponował na płótnie. Musiał dopaso-
wać do siebie obydwa kadry, wypośrodkowując ich rozmiary, co z kolei po-
ciągało za sobą redukcję niektórych fragmentów obecnych w „cytowanych"
przez niego zabytkach. Tak zestawione płaskorzeźby logicznie uzupełniają się.
Triumf Tytusa ma niejako dopełnienie i kontynuację we fragmencie skopio-
wanego panelu Marka Aureliusza, zamykającego przestrzeń obrazową reliefu
bramą, przez którą ma wjechać kwadryga cesarza. Dlatego zapewne malarz
przedstawił relief z Łuku Tytusa w zwierciadlanym odbiciu. Płaskorzeźba in
situ ma domyślnie swoiste uzupełnienie w Forum Romanum, w którego stro-
nę jest skierowana, gdzie de facto kończył się triumfalny wjazd imperatora.
Triumf Tytusa na obrazie musiał mieć własne, bardziej dosłowne zakończenie.
Odwrócenie kierunku, w którym porusza się orszak władcy, uwarunkowane
jest też kompozycją dzieła. W efekcie pochód zmierza w głąb pola obrazowe-
go, a tym samym zgodnie z kierunkiem, w którym podąża wzrok widza.
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28. Stopa posągu Konstantyna, Musei Capitolini w Rzymie; wg www.tjm.org

Nad Triumfem Tytusa, tuż przy górnej krawędzi płótna, została namalo-
wana stopa, której rozmiary wskazują na to, że mogła ona stanowić część
rzeźby o dość dużych wymiarach. W Rzymie nie zachowała się statua, odpo-
wiadająca temu fragmentowi. Natomiast istnieją dwie kamienne stopy, z któ-
rych artysta mógł czerpać wzór. Jedna z nich znajduje się w pobliżu Panteonu
(il. 27). Jest ona dość płaska i nienajlepiej zachowana. Druga, nieco większa
stopa stanowiła część słynnego marmurowego posągu Konstantyna Wielkie-
go (il. 28). Identyfikację utrudnia to, że nie całą tę stopę malarz przedstawił
na płótnie. Dobrze widoczny jest zaledwie duży palec lewej nogi, właśnie tej,
którą eksponuje się na Kapitolu. Jego nieznaczne wzniesienie w stosunku do
mniejszego sąsiedniego palca oraz pewna masywność i gładkość opracowania
wskazują na podobieństwo do kapitolińskiego pierwowzoru. Umieszczenie
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właśnie takiego fragmentu dużego posągu miało być z pewnością aluzją do
słynnego kolosa Nerona, który już nie istnieje. Zatem przedstawiając tylko
stopę zupełnie innej rzeźby, artysta nie musiał silić się na rekonstruowanie
niezachowanego nawet w częściach monumentu, a swoiste pars pro toto
w kontekście zobrazowanej tematyki naprowadzało myśli widza raczej na ko-
losa Nerona niż na statuę Konstantyna Wielkiego.

Pod Triumfem Tytusa Siemiradzki namalował wodotrysk o bardzo prostej
formie. Jest to dość często spotykany detal, przez co wskazanie dla niego
konkretnego pierwowzoru jest praktycznie niemożliwe. Tego typu urządze-
nia malarz miał sposobność oglądać m.in. w Pompejach. Równie pospolitym
elementem jest kratownica balustrady widocznej na obrazie. Chociaż pierwsi
komentatorzy Pochodni Nerona, znający zabytki starożytnego Rzymu, stwier-
dzają, iż zachowała się ona „na galeriach pozostałych części pałacu Nerona"29,
to nie można wykluczyć, że artysta wzorował się na innym obiekcie. Ponadto
cytowany wyżej anonimowy znawca nie pisze, co dokładnie ma na myśli,
mówiąc „pałac Nerona": czy są to pozostałości rezydencji cesarskich na Pala-
tynie, czy też Domus Aurea? Na wielu ilustracjach, pokazujących rekonstruk-
cje budowli starożytnego Rzymu, tego typu kratownice widoczne są w otwo-
rach okiennych m.in. bazyliki Maksencjusza30. Z książki Alexandre'a Marti-
gny'ego Siemiradzki mógł się również dowiedzieć, że taka właśnie balustrada
znajduje się nawet w katakumbach św. Kaliksta31.

Skomplikowana jest identyfikacja sfinksa, namalowanego u podnóża
schodów. Chociaż jest on podobny do rzeźby tego mitycznego zwierzęcia,
wieńczącej tzw. kolumnę Naksyjczyków, to jednak z ostrożnością należy
podchodzić do zestawiania obu obiektów, mimo że zabytek z Naksos (il. 29)
reprodukowano już w literaturze dostępnej Siemiradzkiemu32. Powodem są
stylistyczne różnice między obydwoma ujęciami. Archaiczna forma figury
z Delf33 nie odpowiada sfinksowi z obrazu o bardziej klasycznym wyglądzie.
Podobne wizerunki powstawały również na Półwyspie Apenińskim w okresie
istnienia Cesarstwa Rzymskiego, czego dowodem są zachowane tego typu
rzeźby, przechowywane w rzymskich zbiorach.

29 C, Henryka Siemiradzkiego ,, Żywe pochodnie Nerona ", „Przegląd Polski" 11,1876, t. 2,
s. 427.

30 R. Cassanelli, M. David, E. de Albentiis, A. Jacąues, Ruins of Ancien! Rome. The Draw-
ings of French Architects Who Won the Pri.x de Rome 1786-1924, Los Angeles 2002, s. 101.

31 A.J. Martigny, Dictionnaire des antiąuites chretiennes, Paris 1865, s. 638.
32 Ch. Darenberg, E. Saglio, Dictionnaire des antiąuites grecąues et romaines, Paris 1873,

t. 4, cz. 2, s. 1435.
33 K. Michałowski, Delfy, Warszawa 1959, s. 81, 85, 155-156.
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29. Sfinks Naksyjczyków w Delfach; wg www.wiw.pl

Niezwykle zagadkowy jest centaur, przedstawiony na obrazie. Na głowie
ma wieniec laurowy, a w ręce dzierży tyrs - berło zakończone szyszką pinii.
Są to atrybuty Dionizosa. Takie zestawienie ciała centaura z torsem Dionizo-
sa nie jest z niczym porównywalne. Niemniej jednak poszczególne elementy
tej płaskorzeźby można zestawić z niektórymi wariantami ikonograficznymi.
Przykładowo centaur z Amorem na grzbiecie jest jednym z eksponatów Luwru
(il. 30), a lwia skóra, będąca atrybutem Herkulesa, widnieje także na wizerun-
ku centaura dłuta Arysteasa i Papiasza, znajdującym się w Palazzo Nuovo na
Kapitolu w Rzymie (il. 31)34. Problemy z identyfikacją tej płaskorzeźby mogą
wynikać z faktu, że artysta prawdopodobnie zastosował ten sam zabieg zesta-
wiania znanych i dostępnych mu zabytków, jak miało to miejsce w przypadku
Triumfu Tytusa, jeśli rzeczywiście nie istnieje bezpośredni pierwowzór.

34 www.museicapitolini.org
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30. Centaur z Amorem z Luwru; wg www.hts.gatech.edu

Nad centaurem Siemiradzki namalował płytę z reliefem w formie stylizo-
wanej wici roślinnej z sześciopłatkowym kwiatem. Jest to charakterystyczny
ornament znajdujący się na Ara Pacis Augustae (il. 32). Podobieństwo oby-
dwóch elementów jest tak wyraźne, że skopiowanie tego właśnie reliefu jest
wysoce prawdopodobne. Mimo iż Ara Pacis w czasach Siemiradzkiego nie
była jeszcze zrekonstruowana, nastąpiło to dopiero w 1938 roku35, to mógł
on oglądać jej fragmenty w muzeach. Być może z tego obiektu zaczerpnął
też wzór meandra ze swastyką, który jest ozdobą ramy Świeczników chrześci-
jaństwa.

33 L.B. Dal Maso, Rome of the Caesars, Firenze 1979, s. 38.
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31. Młody centaur, Musei Capitolini w Rzymie; wg www.museicapitolini.org

32. Fragment Ara Pacis Augustae w Rzymie; wg www.indiana.edu
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33. Jeniec dacki z Łuku Konstantyna w Rzymie; wg www.manbos.com

Interesujący z archeologicznego punktu widzenia jest ryzalit cesarskiego
pałacu ze względu na mnogość jego detali. Na gzymsie widoczne są cztery fi-
gury, umożliwiające identyfikację całej grupy. Są to tzw. jeńcy daccy, zdobią-
cy pierwotnie tzw. porticus porphyretica na Forum Trajana. Osiem tych rzeźb
dekoruje do dnia dzisiejszego attykę Łuku Konstantyna w Rzymie (ii. 33)36.
To właśnie jeden z boków tego łuku triumfalnego posłużył Siemiradzkiemu
jako wzór do namalowania pałacowego ryzalitu (il. 34). Świadczą o tym nie
tylko owi jeńcy, lecz także ukazana na tej samej wysokości co w oryginale

Ostrowski (przyp. 28), s. 320.
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34. Łuk Konstantyna w Rzymie; wg http://pl.wikipedia.org

prostokątna płaskorzeźba. Niemniej jednak i w tym wypadku artysta dokonał
kilku modyfikacji. W rzeczywistości rzeźby Daków stoją na kolumnach, od-
dzielonych od siebie przejazdami. Komponując tę część pałacu, malarz nieja-
ko zsunął razem wszystkie kolumny pod jednym gzymsem, na którym usta-
wił owych jeńców. Zrezygnował ponadto z ukazania fryzu, opasującego bok
Łuku Konstantyna oraz widocznego na nim medalionu. Namalowana ponad
gzymsem płaskorzeźba (ii. 35), chociaż znajduje się w tym samym miejscu
co w rzeczywistości, to jednak ukazana na niej scena nie jest podobna do żad-
nego z reliefów zdobiących Łuk Konstantyna. Przedstawia ona grupę postaci
stojących przy postumencie, na którym stoi figurka z podniesionymi rękami.
Prawa część tej płaskorzeźby jest podobna do medalionu z czasów Hadria-
na, znajdującego się na Łuku Konstantyna, przedstawiającego ofiarę składaną
Dianie (ił. 36)37. Pozostałe postacie artysta mógł przenieść z innych reliefów.

37 Ostrowski (przyp. 28), s. 335, 434.
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35. H. Siemiradzki, Pochodnie Nerona, fragment

36. Ofiara składana Dianie, medalion z Łuku Konstantyna w Rzymie; wg http://ency-
klopedia.serwis.pl
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37. Biga watykańska; wg www.unav.es

Ryzalit pałacu wieńczy kwadryga, której nie ma już na omawianym łuku
triumfalnym. Prawdopodobnie kształt samego rydwanu artysta wzorował na
słynnej bidze watykańskiej (il. 37), niemniej jednak nie skopiował stamtąd
dwóch koni, ponieważ ustawione są one w innych pozach niż te z obrazu.
Rumaki z muzeum wspięte są na tylnych kopytach, podczas gdy każdy z wi-
docznych na płótnie ma podniesioną tylko przednią nogę. W bidze watykań-
skiej nie ma również woźnicy. Tymczasem powożące kwadrygą uskrzydlona
Wiktoria i Atena w takim zestawieniu nie są spotykane, gdyż zazwyczaj w ry-
dwanie przedstawiono zwycięskiego władcę oraz towarzyszącą mu Nike, jak
ma to miejsce chociażby w Triumfie Tytusa.

Problematyczną kwestią jest architektura pałacu przedstawionego na ob-
razie. Nie jest ona podobna ani do pozostałości Domus Aurea, ani do ruin
na Palatynie. Nie ma też analogii w zachowanych reliktach Rzymu, jak i za-
bytkach spoza Wiecznego Miasta. Oczywiście Siemiradzki mógł wzorować
się na dostępnej mu rekonstrukcji jakiejś antycznej budowli, niemniej jednak
najbardziej prawdopodobne jest to, że artysta po prostu wymyślił taki budy-
nek. Przemawia za tym stosowana przez niego metoda komponowania całości
z fragmentów najprzeróżniejszych zabytków, czego przykładem są omawiane
wyżej płaskorzeźby. Ponadto istotną część pałacu, namalowanego na obrazie,
stanowi bok Łuku Konstantyna, a więc obiektu wolno stojącego, niebędące-
go organiczną częścią jakiegoś większego założenia. Nic nie stało na prze-
szkodzie, by artysta, inspirując się nim, wykreślił dwa widoczne na obrazie
ryzality, łącząc je skrzydłem pałacowym. Dzięki swobodnie komponowanej
górnej części pałacu twórca mógł dowolnie wyznaczać bieg schodów i układ
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38. Lektyka z Eskwilinu w Rzymie, rekonstrukcja; wg Bertoni, Enciclopedia deWarte
antica classica e orientale, Roma 1961, t. 4, s. 599

tarasów, nie zważając na ograniczenia w przypadku, gdyby chciał odwzoro-
wywać jakiś cały istniejący w rzeczywistości budynek. Chociaż wymalowany
pałac jest z archeologicznego punktu widzenia fantazją, to jednak nie można
odmówić mu antycznego charakteru. Artysta dbał o stylistyczną poprawność
detali, mających sprawiać wrażenie faktycznie starożytnych do tego stopnia,
że starał się nawet oddać weryzm materiałów, z których taki obiekt mógł być
w tamtych czasach budowany. Z dużą precyzją oddał koloryt m.in. marmuru
afrykańskiego (tzw. marmor Chium) pod sfinksem i kadzielnicami, jak rów-
nież ciemnozielonego kamienia (tzw. lapis Atracius) tarasu przy sadzawce.
Te właśnie materiały, odznaczające się wyjątkową ozdobnością, ze względu
na swe walory estetyczne były często wykorzystywane w okresie Cesarstwa
Rzymskiego do wykańczania świątyń, bazylik oraz pałaców stawianych
w Wiecznym Mieście38.

Niewyjaśniona do tej pory pozostawała również forma kunsztownej lek-
tyki, w której ukazany został Neron. Wskazówką mogą być spostrzeżenia
Wincentego Korotyńskiego, który omawiając w 1876 roku Pochodnie Nero-

38 B. Bertoni, Enciclopedia deli'arie antica classica e orientale, Roma 1961, t. 4, s. 863—
864, 866.
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39. Popiersie Nerona z Museo Palatino w Rzymie; wg www.pierreci.it

na, wspomniał o starożytnej lektyce „niedawno znalezionej i złożonej w Mu-
zeum Kapitolińskim"39. Okazuje się, że gdy malarz pracował nad Świecznika-
mi chrześcijaństwa, Augusto Castellani w 1874 roku na podstawie znalezisk
z Eskwilinu zrekonstruował drewnianą lektykę o wypukłym baldachimie,
znajdującą się do dnia dzisiejszego w Museo dei Consen/atori (il. 38)40. Od-
krycie to, znane zapewne nie tylko Korotyńskiemu, nie mogło ujść również
uwadze Siemiradzkiego, który z pewnością widział ową lektykę. Wykorzy-
stując jej kształt, dodał jeszcze bordiurę oraz złote ozdoby, pokrywające bal-
dachim, które prawdopodobnie wzorował na ornamentach zaczerpniętych
z malarstwa pompejańskiego, na co zwraca uwagę sam Korotyński41. Lektykę
wieńczy Victoria Alata - uskrzydlona bogini zwycięstwa. Tego typu figurki
umieszczane były na wolno stojących kolumnach na Forum Romanum oraz
na narożnikach świątyń w starożytnym Rzymie, jak pokazują to rekonstrukcje
zabytków Wiecznego Miasta42.

Malowidła i mozaiki pompejańskie oraz książki, które Siemiradzki stu-
diował, przygotowując się do malowania obrazu, dostarczyły mu niezbęd-
nych informacji, dotyczących rekwizytów, jakimi posługiwano się w antyku.

}9 W. Korotyński, Listy włoskie. Rzym, „Kłosy" 1876, nr 577, s. 42.
40 Darenberg, Saglio (przyp. 32). s. 1005; Bertoni (przyp. 38), s. 599-600.
41 Korotyński (przyp. 39). s. 42.
42 Cassanelli David, de Albentiis Jacąues (przyp. 30), s. 79. 101.
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40. Popiersie Nerona z Musei Capitolini w Rzymie; wg www.museicapitolini.org

Z tych źródeł mógł się dowiedzieć przykładowo, jak wyglądało uzbrojenie
gladiatora, jakich używano instrumentów muzycznych, a także jak na nich
grano43. Z dzieła Hermanna Weissa czerpał zapewne wiedzę o szatach i fry-
zurach noszonych w starożytności44. Być może w tym zakresie pomocne były
także zachowane wizerunki trumienne.

43 Warto zauważyć, że w starożytności grano jednocześnie na dwóch fletach, co Siemiradz-
ki uwzględnił, malując Świeczniki chrześcijaństwa.

44 H. Weiss, Kostiimkunde, Stuttgart 1860-1872, t. 1—4; dwa pierwsze tomy dotyczą strój ów
noszonych w starożytnej Grecji i Rzymie.
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41. Orantka z katakumb Priscilli w Rzymie; wg www.klosterkirche.de

W malowaniu postaci Siemiradzki niewątpliwie posiłkował się popiersia-
mi. Miało to na pewno miejsce w przypadku przedstawień senatorów. Twarz
samego Nerona jest wzorowana na jednym z kilku konterfektów. Mógł to być
portret z Museo Palatino (il. 39) lub z Musei Capitolim (il. 40).

Nie tylko pogański antyk był przedmiotem studiów malarza. Chcąc przed-
stawić wiarygodny obraz pierwszych chrześcijan, zapewne odwiedzał kata-
kumby, przyglądając się tamtejszym malowidłom. Świadczą o tym rysunki
modlących się postaci, ukazanych na kartach pod męczennikami. Ponadto
zachodzi podobieństwo między obliczem chrześcijanki z trzeciego słupa,
zwróconej w stronę starca, a uduchowioną twarzą słynnej orantki z katakumb
Priscilli (il. 41). Artysta zaznajamiał się również z książkami, poświęconymi
archeologii chrześcijańskiej. Stamtąd prawdopodobnie dowiedział się o od-
krytej przez P. Garucciego w 1857 roku karykaturze chrześcijanina Aleksa-
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42. Karykatura Aleksamenosa z Domus Gelotiana na Palatynie w Rzymie; wg www.
klosterkirche.de

menosa (il. 42). Odnaleziono ją na Palatynie w tzw. Domus Gelotiana. Przed-
stawia ona oranta modlącego się do ukrzyżowanego człowieka z głową osła.
Pod rysunkiem znajduje się napis w języku greckim: „Aleksamenos adoruje
swego boga"45. Wyobrażenie to malarz przeniósł na kartę pierwszego słupa.

Siemiradzki swobodnie podchodził do chronologii w ukazywaniu pła-
skorzeźb. Nie było dla niego istotne to, że część z nich pochodzi z okresu
flawijskiego (np. przedstawiony na obrazie fragment Triumfu Tytusa), a nie-
które nawet z czasów Konstantyna Wielkiego. Artysta dobrze o tym wiedział
i z konsekwencją zestawiał ze sobą różne obiekty, czasem w taki sposób, że
trudno z absolutną pewnością stwierdzić, czy ma się do czynienia z kompila-
cją czy też z homogenicznym zabytkiem. Franciszek Stolot dostrzegł jedynie
chronologiczną niezgodność w ukazaniu na obrazie późniejszej w stosunku
do przedstawionych na płótnie wydarzeń płaskorzeźby z Łuku Tytusa. Tym-

45 CL. Visconti, R. Lanciani, Guide du Palatin, Turin-Rome-Florence 1873, s. 77-80; Mar-
tigny (przyp. 31), s. 95. O tej karykaturze informuje również Korotyński (przyp. 39), s. 42.
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czasem skopiowane obiekty nie są dokładnymi „cytatami". Chociaż pochodzą
z różnych miejsc i czasów, stanowią fantazyjną całość, w przekonujący spo-
sób imitując historyczne prawdopodobieństwo. Artysta zasadę archeologicz-
nej poprawności podporządkował nadrzędnej idei pokazania w jednym miej-
scu i czasie całego bogactwa cesarskiego Rzymu, powstającego na przestrzeni
wieków. Siemiradzki był również niekonsekwentny pod innymi względami.

Nie ulega wątpliwości, że Pochodnie Nerona reprezentują akademicki nurt
dziewiętnastowiecznego malarstwa europejskiego. Nie mogło być inaczej,
gdyż ich twórca, wychowanek Akademii Petersburskiej, był „akademikiem
z przekonania"46. Niemniej jednak w tym dziele istnieją wartości nie do koń-
ca zgodne z obraną przez ich twórcę konwencją. Na początku wskazane jest
jednak wymienienie tych cech obrazu, które decydują o tym, że obraz określa
się mianem „akademicki". Przede wszystkim jest to temat. Przedstawienia
wydarzeń historycznych były zaliczane do najważniejszych w hierarchii ga-
tunków47. Pochodnie Nerona są właśnie takim obrazem. Pokazano na nich nie
tylko wydarzenie historyczne, lecz także wizerunek tej epoki, która była prze-
cież dla twórczości artystycznej podstawowym punktem odniesienia. Warto
jednak zauważyć, że czasy Nerona jako temat malarski zaczęły być szczegól-
nie popularne dopiero w XIX wieku48. Mimo że niespokojny okres rządów
tego władcy był już przedstawiany na płótnach Kaulbacha i Piloty'ego, zanim
Siemiradzki namalował Świeczniki chrześcijaństwa, to jednak obraz polskiego
malarza bodajże jako pierwszy nawiązuje bezpośrednio do konkretnego wy-
darzenia, mianowicie podpalania męczenników w ogrodach cesarskich. Obra-
zy wyżej wspomnianych artystów nie odnoszą się do tego akurat epizodu, co
Siemiradzki wykorzystał jako swój wkład do „neronowej ikonografii".

Zasada decorum, nakładająca na twórcę obowiązek uwieczniania tylko
wydarzeń wzniosłych i pozytywnych49, jest po części zrealizowana. Oddanie
życia za wiarę oraz wyłaniające się w dalszej perspektywie zwycięstwo chrze-
ścijaństwa, o czym obraz traktuje, jest elementem zasługującym na zobrazo-
wanie. Przewodnia myśl Pochodni Nerona wypisana na ramie jest dominan-
tą obrazu. Niemniej jednak heroizm męczenników został niejako zepchnię-
ty w przestrzeni obrazowej na plan dalszy, a eksponowane miejsce „zajęła"
bezduszność władcy oraz zdeprawowane grono widzów, którzy „wloką się

46 Stolot (przyp. 18), s. 58.
47 M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1977, s. 55.
48 K. Nowakowska-Sito, Wokół Pochodni Nerona Henryka Siemiradzkiego, „Rocznik Kra-

kowski" 58, 1992, s. 106.
49 M. Poprzęcka, Matejko a akademizm, w: Poprzęcka (przyp. 2); Dużyk (przyp. 1).

s. 167.
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w błocie wszystkich grzechów głównych"50. Na płótnie nie widać zwycięstwa
męczenników, lecz ich smutny koniec. Krzepiące ducha myśli przynosi dopie-
ro interpretacja przesłania obrazu.

Zachowana została zasada trójjedności miejsca, czasu i akcji. Podpalaniu
chrześcijan, które odbywa się w konkretnej czasoprzestrzeni, podporządko-
wane są drugorzędne epizody, jakich dopatrywała się w tłumie dworzan ko-
mentująca obraz krytyka. Jedność akcji wynika poniekąd także z „owocnego
momentu", którym jest rozpoczęcie egzekucji. Wszyscy biesiadnicy na nią
czekają chociaż każdy na swój sposób.

Przy malowaniu Pochodni Nerona Siemiradzki musiał w niektórych wy-
padkach rezygnować z pewnych akademickich wytycznych. Jedną z nich jest
zasada ekspresji, każąca „ukazywać uczucia jak najwyraźniej"51. Odstępstwo
od tej reguły było częstym zarzutem wobec tego obrazu52. Artysta ze względu
na moment zobrazowanej akcji wybrał zasadę zalecającą „raczej zamilknąć,
niż powiedzieć zbyt mało"53.

Przed podobnym wyborem stanął twórca, chcąc przedstawić czasy Nero-
na. Obowiązywał go wymóg zachowania prawdy historycznej54. Choć zobra-
zowane wydarzenie jest zgodne z wypadkami opisanymi przez starożytnych
kronikarzy, jednak postępowanie malarza w odtwarzaniu wyglądu pałacu ce-
sarskiego nie stoi w zgodzie z powyższym zaleceniem. Kopiowanie zabytków
z różnych czasów, a nawet ich przekomponowanie znacząco wykracza poza
ramy obowiązującej zasady archeologicznej oraz chronologicznej dokładno-
ści. Tłumaczyć artystę może przysługujące mu do pewnego stopnia prawo
licentiapoetica. Siemiradzki postępuje z antycznymi zabytkami tak jak Zeuk-
sis, który chciał namalować idealną kobietę przez zestawienie najpiękniej-
szych części ciała najbardziej urodziwych modelek. Zapewne w okresie nauki
w akademii słyszał o metodzie stosowanej przez starożytnego malarza55.

Pochodnie Nerona zostały zakomponowane w taki sposób, że przeciwsta-
wiono sobie dwie strefy - orszak cesarski na tarasach i słupy z męczennika-
mi56. Jest to celowy zabieg twórcy, mający na celu zdynamizowanie kompo-
zycji. Z lewej strony umieszczono „widownię" z władcą na czele, a z prawej

50 „Opiekun Domowy" 1876, nr 20, s. 310.
51 L.B. Alberti, O malarstwie, tłum. M. Rzepińska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963,

s. 39.
52 Ta właśnie opinia o Pochodniach Nerona pokutuje do dnia dzisiejszego, chociaż już Sta-

nisław Lewandowski podawał powody takiego właśnie „klimatu" obrazu.
53 Poprzęcka (przyp. 49), s. 172.
54 Poprzęcka (przyp. 47), s. 57.
55 C. Goldstein, Teaching Art. Academies and Schools from Vasari to Albers, Cambridge

1996, s. 138-139.
56 Nowakowska-Sito (przyp. 48), s. 111.
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„scenę" z męczennikami. Dodatkowo płyty posadzki zostały tak przedstawio-
ne, jakby „uciekały" wprost pod nogi widza57. Tak oto powstała jakby druga
widownia, już w przestrzeni odbiorcy, który staje się w tym wypadku współ-
uczestnikiem spektaklu wystawionego przez Nerona. Patrzący na obraz byli
pobudzani tym samym do opowiadania, co się tam dzieje oraz do interpre-
towania bogatych w znaczenia, zantagonizowanych grup bohaterów. Takie
teatralne konstruowanie przestrzeni obrazowej zgodnie z regułami obowią-
zującymi na estradzie, jakby z myślą o widzu, stojącym przed płótnem, było
częstym zabiegiem stosowanym w dziewiętnastowiecznym malarstwie58.

Zastosowany podział pola obrazowego oparty na przeciwstawieniu tych
dwóch grup postaci jest pod pewnym względem przełamaniem obowiązują-
cych dotychczas norm. Tak bowiem pisze Wojciech Dzieduszycki: „Oko wi-
dza szuka mimo woli zrazu środka obrazu i tam znajduje Nerona, w miejscu
zajętem przez Chrystusa w sądzie ostatecznym i »Dyspucie«, przez Arystote-
lesa i Platona w »Szkole Ateńskiej« (...). Otóż we wszystkich wspomnianych
obrazach (...) jest środek geometryczny i moralnym środkiem obrazu; w nim
ześrodkowująsię myśli i uczucia całego otoczenia (...); Otóż tu Neron geome-
trycznym tylko środkiem obrazu"59. Emocjonalne centrum stanowią zsunięci
w prawą stronę męczennicy. Już przecież sam tytuł wskazuje, że to oni są naj-
ważniejsi. Jego podmiotem gramatycznym są pochodnie-chrześcijanie a nie
Neron, który jest dopełnieniem. Rozminięcie się środka formalnego i ekspre-
syjnego jest uchybieniem w stosunku do akademickich wytycznych60. Jednak
doceniano właśnie takie zestawienie obu grup postaci61, przede wszystkim
dlatego, że naprowadzało ono na określoną interpretację obrazu.

W literaturze przedmiotu często podkreślano wyjątkowość, jaką odzna-
czały się olejne szkice Siemiradzkiego: „To najciekawsze i najlepsze prace
artysty. Malowane szeroko i z temperamentem, przy swobodnym operowa-
niu kolorem - są pełne życia i wyrazu"62. Nie oznacza to, że olejne studia
przygotowawcze cechuje szczególne nowatorstwo. Tak właśnie sporządzano
akademicki szkic, kładąc farby obok siebie, nie mieszając ich ze sobą, sto-
sując szerokie pociągnięcia pędzla. W istocie nie różniły się one od obrazów
impresjonistów, tyle że szkic w akademickim rozumieniu był tylko etapem
tworzenia, podczas gdy dla artystów niezależnych był to już skończony obraz.

57 Szubert (przyp. 20), s. 63.
58 M. Komża, Żywe obrazy. Między sceną, obrazem i książką, Wrocław 1995. s. 6.
59 Dzieduszycki (przyp. 9), s. 353.
60 M. Poprzęcka, Czas wyobrażony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX

wieku. Warszawa 1986, s. 88.
61 „Przegląd Lwowski" 11. 1876, s. 838.
62 Zawilska 1969 (przyp. 10), s. 42.
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Finalnym etapem w tradycyjnym procesie malowania jest wykończenie, które
redukowało swobodę cechującą olejne studia63. Zatem wstępne prace Siemi-
radzkiego wpisują się jednoznacznie w akademickie procedury.

Inaczej wygląda kwestia stosowanych przez autora Pochodni Nerona po-
mocy fotograficznych. Nie były one częścią tradycyjnego procesu twórczego.
Nawet program nauki w akademii, który ze względu na wierność doktrynie
powoli był modyfikowany64, nie przewidywał zajęć z wykorzystywaniem fo-
tografii. Mimo to Siemiradzki zdecydował się na wprowadzenie do swojego
warsztatu takich rozwiązań. Najwyraźniej cechowała go otwartość na nowinki
techniczne, o ile mogły one usprawnić tradycyjne malowanie. Nie był w tym
zakresie odosobniony. Zdjęciami posługiwali się zarówno malarze niezależni,
tacy jak Ingres i Delacroix, a później np. Manet oraz niektórzy akademicy, jak
chociażby Geróme65.

Akademickość Pochodni Nerona wyraża się również w sposobie kon-
struowania grup postaci. Przykładowo dwie bachantki przy dolnej krawędzi
wpisane są w trójkąt, a między grupami można wytyczyć diagonale, przecho-
dzące przez poszczególne głowy. Świadczy to o dokładnie przemyślanej kom-
pozycji, gdzie nic nie może być przypadkowe. Każda poza jest przedmiotem
studiów. Nadaje to postaciom wygląd nieco nienaturalny. Najbardziej widocz-
ne jest to w dwóch przypadkach. Bachantka przyklękająca przy wodotrysku
pokazana została w dość „niewygodnej" pozycji. Prawe jej kolano nie ma
podparcia. Zgięta w kolanie noga, „uciekając" do tyłu, destabilizuje sylwetkę
dziewczyny. Podobnej konwencjonalizacji poddano oprawcę, rozniecającego
ogień. Klęcząc, ma jednocześnie nogę wysuniętą do przodu. Nie jest to poza,
w której się widzi kucające osoby. Powodem takiego pokazywania postaci
jest wymóg „podnoszenia rzeczywistości do ideału"66. Poprawianie póz było
uwarunkowane chęcią efektownego przedstawienia postaci.

Obraz zwracał uwagę również ze względu na swą kolorystykę. Kontrast
między bieląmarmurów a różnokolorowym tłumem przywodził dziewiętnasto-
wiecznym widzom na myśl malarstwo Rafaela. Widziano pod tym względem
analogie do jego Szkoły Ateńskiej. Wskazywano też na „Rafaelowski spokój",
jakim odznaczają się postacie67. Niemniej jednak tylko w generalnym zamy-
śle takiego zestawienia barw widoczne jest pewne podobieństwo. Zasadniczą
różnicę stanowi niezwykła intensywność kolorów Pochodni Nerona, która nie

63 Boime (przyp. 26), s. 38, 46, 104.
M Goldstein (przyp. 55), s. 61.
65 A. Scharf, Art andPhotography, Baskerville 1979, s. 49-50, 65, 82-83, 119.
66 M. Poprzęcka, Artysta w rzymskiej jatce, „Ikonotheka" 13, 1998, s. 152.
67 Dzieduszycki (przyp. 9), s. 353-354; Gr. S., Listy z Niemiec, „Tydzień Literacki, Arty-

styczny, Naukowy i Społeczny" 1876, nr 15, s. 236.
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tylko nie ma odpowiednika w malowidle Rafaela, lecz także we wczesnym
akademickim malarstwie dziewiętnastowiecznym, gdzie kolorystyka chociaż-
by Rzymian okresu upadku Thomasa Couture'a jest bardzo stonowana, wręcz
blada. Wybijająca się pod tym względem paleta Świeczników chrześcijaństwa
była już zauważona podczas pierwszych wystaw, na których obraz był prezen-
towany: „na pierwszy rzut oka patrzący odbiera wrażenie, jakiego się doznaje,
spoglądając na barwy olbrzymiego dywanu"68. Jest to odzwierciedlenie prze-
mian zachodzących w malarstwie akademickim 2 połowy XIX wieku, kiedy
następowały jego przeobrażenia również pod względem stylistycznym. Nie
bez znaczenia był fakt przemian formalnych objawiających się w malarstwie
juste milieu, które skorzystało z osiągnięć impresjonistów, rozjaśniając paletę
barw69. Trzeba jednak wykluczyć bezpośrednie czerpanie przez Siemiradz-
kiego z dorobku impresjonizmu, który artysta określał słowami: „syberyjska
zaraza na ciele sztuki"70. Źródeł kolorystyki Pochodni Nerona, jak również
malowanych w późniejszym czasie obrazów, można upatrywać w dziewiętna-
stowiecznym malarstwie włoskim. Niemniej jednak z ostrożnością winno się
podchodzić do sugestii Jerzego Malinowskiego o wpływach malarstwa flo-
renckiej grupy Macchiaioli na twórczość Siemiradzkiego71, bo artysta krótko
przebywał we Florencji72. Minęło za mało czasu, by w jego stylistyce zaszły
zmiany, wynikające z pobytu w stolicy Toskanii. Jednakże żywa kolorystyka
Świeczników chrześcijaństwa najbliższy odpowiednik ma w pracach Law-
rence'a Alma-Tademy. Siemiradzki znał się z nim osobiście i żywił podziw
dla jego dokonań73. Zbieżność stylistyki obydwu artystów jest uderzająca.
Wspólne dla nich jest nie tylko obrazowanie antyku. Bardzo ciepła, świetlista
gama barw Alma-Tademy, zestawiana z bielą marmurowych zabudowań na
tle jasnego, rozpromienionego włoskiego nieba musiała istotnie wpłynąć na
„soczystą" paletę stosowaną przez Siemiradzkiego.

Równie ciekawy jest sposób prowadzenia pędzla na płótnie. Pochodnie
Nerona, jak każde akademickie dzieło, charakteryzuje się/zw. Na malowidle
jednak można zauważyć miejsca traktowane impastowo. Zabieg ten jest do-
brze widoczny na cytrze Greczynki, tuż przy dolnej krawędzi płótna, gdzie
farba nakładana jest tak grubo, aby oddać wypukłość namalowanej na niej

68 J. Wojciechowski, Świeczniki chrześcijańska. Obraz Siemiradzkiego, Tygodnik Ilu-
strowany" 1877. nr 93, s. 222.

69 J. Malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku, Warszawa 2003, s. 197; Boime (przyp. 26),
s. 17.

70 Stolot (przyp. 18). s. 78.
71 Malinowski (przyp. 69), s. 198.
12 Dużyk (przyp. 1), s. 158-162; 182-183.
73 Tamże. s. 264.
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emalii z wyobrażeniem Apollina. Podobnie malarz potraktował szaty, chcąc
odzwierciedlić fakturę tkanin oraz zdobiących je haftów. W tych przypadkach
takie postępowanie jest uzasadnione. Jednak artysta posunął się nieco dalej.
Malując ogień, palący się na trójnogu, nie zawahał się niezwykle swobodnie
go potraktować. Widoczne są tam ślady pędzla. Grudki farby są kładzione
z taką ekspresją, że widać poniekąd pracę ręki. Pigmenty nie zlewają się tak,
by można było uzyskać gładką fakturę. Tak samo pokazano ogień zbliżający
się do stóp męczennika. „Zbudowany" jest on z leżących obok siebie plam
farby, kładzionej bardzo dynamicznie. Patrząc z pewnej odległości, daje to
efekt rozpryskujących się języków płomieni.

Już dziewiętnastowieczna krytyka wskazywała na pewne niewykończo-
ne partie obrazu. Zauważano niedopracowanie pleców stojącej obok kapłana
Kybele bachantki z tamburynem, a także oschłość rysunku torsu oprawcy,
rozniecającego ogień74. Nie wydaje się to być znaczącym odstępstwem od
wymogu dopracowywania faktury płótna, gdyż w taki sposób artysta praw-
dopodobnie chciał zaznaczyć rozłożenie cieni na śniadej cerze tychże osób.
Ewidentnym odejściem od akademickiego wymogu fin i odznaczają się posta-
cie namalowane na najwyższej galerii (il. 43). Szaty ich namalowano dokład-
nie, zaś twarze potraktowano szkicowo! Głowy budowane są z zestawianych
obok siebie plam tak, jakby artysta malował tylko olejne studium. Ponadto

74 C. (przyp. 29), s. 426; E. Pawłowicz, Wspomnienia znad Wilii i Niemna. Studia - podró-
że, Lwów 1883, s. 165.
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spod farby w obrębie balustrady w tej części płótna przebija wstępny rysunek
kratownicy, nakreślony jeszcze przed nałożeniem pigmentów. Artysta zapew-
ne brał pod uwagę fakt, że z większej odległości nie będzie widać takiego
potraktowania powierzchni i poszczególne plamy „zleją się" w jedno. Zatem
pozwolił sobie na większą dowolność, swobodnie operując pędzlem w naj-
wyższych partiach płótna.

Malarz przywiązywał dużą wagę do piktoralnych wartości, które niejako
przeważają nad prawami światłocienia. Strefa, w której mieści się pałac, jest
oświetlona z jednakową mocą bez uwzględnienia bliższych i dalszych pla-
nów. Z tego powodu oraz poprzez intensywność barw, jakimi odznaczają się
głównie szaty, kontrast między zwartą masą postaci a architektonicznym tłem
został spotęgowany do tego stopnia, że przestrzeń obrazowa, chociaż wykre-
ślona zgodnie z prawami perspektywy zbieżnej, wydaje się ulegać pewnemu
spłaszczeniu. Dostrzegano to już w XIX wieku. Wojciech Dzieduszycki pisał:
„i z daleka nic nie widziałem i z bliska rozróżniałem tylko pojedyncze posta-
cie spiętrzone tak, jak się piętrzą figurki na chińskim parawanie"75. Zakłócenia
przestrzeni, niewystarczające uwzględnienie praw perspektywy powietrznej
były częstym zarzutem76. „Łamiące się trzykrotnie schody nie dostarczają
przestrzeni niezbędnej do jasnego ugrupowania tylolicznych postaci"77. Po-
twierdzeniem tych wypowiedzi może być sposób ukazania schodów pro-
wadzących na taras z Neronem z najniższego poziomu. Górna płaszczyzna
stopni nie jest dobrze widoczna. Sprawiają one wrażenie, jakby były prostą
ścianą. Tym samym znajdujące się na nich osoby zdają się być zawieszone
w powietrzu. Tego typu złudzenia są spowodowane bardzo dużym kontrastem
kolorystycznym.

Niezwykle zastanawiająca jest bordiura, zwieszająca się z baldachimu lek-
tyki (ił. 44). W dziewiętnastowiecznej literaturze opisuje się jąjako kunsztow-
ną ozdobę wysadzaną drogimi kamieniami i lapis-lazuli78. W rzeczywistości
jest to namalowany fragment tkaniny, o czym świadczą frędzle przedstawione
na dolnym jej brzegu oraz sfałdowane zakładki ze złotymi medalionami. Naj-
ciekawszy jest jednak wzór, pokazany pomiędzy tymi plisami. Po prawej stro-
nie ukazana została uskrzydlona głowa smoka. Tułów tego stworzenia wije
się wśród kwiatów w środkowym pasie bordiury. Po lewej stronie widocz-
ne są skrzydła motyla. Ikonografia tkaniny oraz charakterystyczna płaskość
i brak trójwymiarowości wskazują na dalekowschodnią proweniencję mate-

75 Dzieduszycki (przyp. 9), s. 353.
76 Pawłowicz (przyp. 74), s. 158, 160; C. (przyp. 29), s. 421: Sęp [W. Maleszewski]. ..Bie-

siada Literacka" 1877, nr 92, s. 210.
77 C. (przyp. 29). s. 422.
78 „Opiekun Domowy" (przyp. 50), s. 310.
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riału, którym artysta inspirował się przy malowaniu lektyki. Brak ukazania
faktury tej tkaniny uniemożliwia datowanie, jak i określenie dokładniejszego
jej pochodzenia, gdyż podobne smoki występowały zarówno na tkaninach
chińskich, jak indonezyjskich79. W tym wypadku dochodzą orientalne, zatem
nieakademickie inklinacje malarza. Potwierdza się więc po raz kolejny teza
o presecesyjnych pierwiastkach w twórczości Siemiradzkiego80. Artysta inte-
resował się sztuką i kulturą Dalekiego Wschodu już w czasie, gdy malował
Świeczniki chrześcijaństwa, o czym świadczą zbierane przez niego książki81.
Ponadto odwiedzał pracownię znajomego malarza Fortuny y Carbo Mariano,
który gromadził różne rekwizyty, sprowadzane z krajów azjatyckich. Siemi-
radzki był pod dużym wrażeniem tej kolekcji82. Być może znalazł tam pier-
wowzór dla owej bordiury.

Siemiradzki, zachowując wierność akademickiej doktrynie i stosując
w praktyce jej wytyczne, nie był jednocześnie zniewolony przez te zasady.
W sposób umiejętny starał się pogodzić je z tymi wartościami nieakademic-
kimi, które mogą dodatkowo ubogacić wizualną stronę obrazu. Trzeba jednak

79 F. Kerlogue, Batik. Design, Style andHistory, New York 2004. s. 12, 90.
80 Malinowski (przyp. 69), s. 200.
81 A.CA. Racinet, Uornementpolychrome, Paris 1875, t. 1-2; A. Humbert. LeJapon IUus-

tre, Paris 1870, t. 1-2.
82 Dużyk (przyp. 1), s. 257.
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zaznaczyć, że aspekty określane jako „niekonsekwencja" czy „nowatorstwo"
nie zdominowały jego formy. Pełnią tylko funkcję pomocniczą, gdyż ich rola
została ograniczona tylko do kilku miejsc.

Tak rozbudowana kompozycja, jaką ^Świeczniki chrześcijaństwa, musia-
ła w jakiś sposób oddziaływać na widzów. Byli oni niejako zobligowani do
wypracowania metody odczytania tego, co przed sobą mieli. Nie było to ła-
twym zadaniem, gdyż ogrom płótna, mnogość detali, niezliczona ilość postaci
wypełniających 27m2 płaszczyzny obrazu były poważnym utrudnieniem dla
tych, którzy starali się uchwycić w tym gąszczu przedmiotów i biesiadników
cezara jakąś logiczną prawidłowość. Potrzebny był swoisty klucz do odczytu
akcji obrazu.

Ówczesny widz musiał być przygotowany do oglądania obrazów. Jego
obowiązkiem było zapoznanie się z tematyką przedstawioną na danym płót-
nie, aby mógł dzieło zrozumieć. W drugiej połowie XIX wieku były dostępne
liczne publikacje, z których każdy mógł czerpać wiedzę, potrzebną do zrozu-
mienia niejednokrotnie zawiłych wydarzeń, o których traktowało dane dzie-
ło. Było to o tyle istotne, że zarówno odbiorca, jak i sam twórca zazwyczaj
korzystali, jeśli nie z tych samych, to na pewno z podobnych źródeł wiedzy.
Mieli zbliżone wyobrażenie o przedstawionych dziejach83. Niejednokrotnie
ich interpretacje konkretnego faktu historycznego były zbieżne.

Jednym ze źródeł wiedzy bywalca wystaw, poza naukowymi publikacjami,
były broszury, a także artykuły w czasopismach o charakterze publicystycz-
nym, zajmujących się aktualną tematyką społeczno-polityczną i kulturalną84.
Zdarzały się felietony, w których nieco dokładniej opisywano co ciekawsze
obrazy. Poruszano w nich kwestie czysto artystyczne, ale nie stroniono od
„opowiadania" tego, co „dzieje się" na obrazie. Czytelnik po zapoznaniu
się z taką lekturą mógł iść już skonfrontować swoją wiedzę z tym, co widzi
w przestrzeni wystawowej.

Również dla takiego dzieła, jakim są Świeczniki chrześcijaństwa, ważne
było odczytanie akcji. Początkiem następujących po sobie wypadków jest
często moment przygotowań do mającej się zaraz odbyć egzekucji: „Przed
chwilą musiano tu wiązać chrześcijan, obwijać w rogoże, oblewać smołą i na
krzyżach wieszać - a jednak ten tłum różnobarwny, bogaty, zepsuty, zruj-
nowany moralnie do szczętu, patrzył na te przygotowania obojętnie"85. Jak
wynika z powyższego fragmentu najwcześniej do ogrodu cezara przybyły
postacie, które umieszczono najbliżej widza. Zapewne przybyły one z tego
samego kierunku, co pozostali towarzysze Nerona. Zeszły bowiem po tych

83 Poprzęcka (przyp. 60), s. 135.
84 Tamże, s. 8-9.
85 „Niwa" 1877, z. 68, s. 635.
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samych schodach i w oczekiwaniu na władcę rozsiadły się na najniższych
tarasach, robiąc tym samym wolne miejsce dla organizatora owego „spekta-
klu". Zajmują się do tego czasu dyskusjami, piciem i grą na instrumentach.
„Oto z pośrodka zabawiających się dworaków cezara, bachantka wpół naga,
wysunęła się naprzód, wsparła o gzems marmurowy i patrzy - znać w jej po-
stawie ciekawość, zadumę i pewne znużenie orgią w której znać, że tylko co
przewodziła - patrzy na męczennicę chrześcijańską - tak młodą tak piękną
jak ona - i czujemy, że w głowie tej, niedbale o dłoń wspartej, budzi się myśl,
zastanowienie jakieś... Bachantka ta - to niemal upostaciowienie szalejącej
Romy, w łonie której przecież, choć zbrukanem rozpustą istniał pierwiastek
szlachetniejszych instynktów, wyradzający tęsknotę ku nieznanemu, lepsze-
mu, wreszcie przemieniający heterę w pokutnicę"86. Tuż za ową dziewczyną
i jej towarzyszem siedzi na stopniach starsza kobieta, określana jako Rzy-
mianka z arystokratycznego rodu, nad którą pochyla się zalotnik, odwracający
na chwilę jej uwagę od przygotowań do „pokazu" iluminacji ogrodu cezara.
Spoczywająca obok blondynka, „co pewno z Galii rodem"87, również spoj-
rzała w stronę owego młodzieńca. Obok stoją dyskutujący mężczyźni. Dzięki
wszechwiedzącemu narratorowi wiemy, o czym debatują: „Jest ci także grono
rozprawiających filozofów i wyszczekany retor Greczyn (...) dowodzący im
zapewne, że palenie żywcem ludzi jest potrzebą ludzkości"88. Chodzi tu o po-
stać w zielonej todze, a jej greckie pochodzenie zdradza żółto-czarny orna-
ment na brzegach szaty. To ona przewodzi w rozmowie, na co wskazuje retor-
ski gest wyciągniętej ręki oraz zwrócone w jej stronę głowy interlokutorów.

Tuż za nimi stoi młody kapłan Kybele w czerwonej dalmatyce. Towarzy-
szy mu półnaga bachantka. „On do dna skruszony stałością męczenników,
przestał na chwilę grać na starożytnym flecie, który trzyma przy ustach, i za-
dumał się (...); ona trzyma jeszcze lewicę na jego ramieniu, prawicę wsparła
o bębenek z grzechotkami, a uśmiech zamarł jej na uściech, jeszcze zamiera,
jeszcze łza nie błysła w oku. Odtąd tych dwojga miłość przemienioną będzie;
przeszła tędy łaska i będą się odtąd kochać w bogu chrześcijan, jak się kochali
dotąd w Cybeli i w Atysie"89.

O greckich lutnistkach tak opowiada ten sam narrator: „O pięknie pogań-
skim słyszała dotąd tylko dziewicza kapłanka Apollina - dziś zaświtało jej

„Tygodnik Mód i Powieści" 1877, nr 46, s. 547.
Dzieduszycki (przyp. 9), s. 354.
Korotyński (przyp. 39), s. 41—42.
Dzieduszycki (przyp. 9), s. 354.
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inne piękno i cała jaśnieje już tern pięknem; będzie z niej święta"90 - „młodsza
nią kiedyś będzie" - dopowiada inny gawędziarz91.

Tuż za nimi siedzą kochankowie: „para, co się rozprzęże, co się rozejść
musi. Ona to prawdziwa pogańska nimfa, co się śmieje w rozpuście (...). On,
z rzymska przebrany, ma ciało równie żelazne i potężne, ale grozę tylko i prze-
strach na czole. Z niego będzie atleta Chrystusowy, ona poganką zostanie"92.

Przy tej parze stoją senatorowie, scharakteryzowani w następujący spo-
sób: „Jeden z nich ma brzydką twarz o brutalnym wyrazie i patrzy obojętnie
na męczeństwo (...), to postać silnie charakterystyczna cynika, spoza której
wygląda w półcieniu tłusta głowa śmiejącego się epikurejczyka, klasyczna
w moralnej i fizycznej brzydocie. Za nimi stoją: Seneka stoik i pewno jakiś
platonik młodszy od Seneki. Platonik gani okrucieństwo ze szlachetnem obu-
rzeniem, stoik nie pochwala marszcząc brwi, ale ani jeden, ani drugi się nie
nawróci (...) filozofowie nadal pozostaną w rozumowym wątpieniu"93.

Za ich plecami oparł się o balustradę „pijany augur"94, który dopiero co
skosztował wina, nalewanego w pobliżu przez jednego z podczaszych. Pa-
trząc w stronę męczenników, jednocześnie pochwycił za rękę jedną z bachan-
tek, której wyraz twarzy wskazuje na niezadowolenie takim zachowaniem
sąsiada. Jest ona czasem zaliczana do tych szlachetniejszych biesiadników93,
u których można by dostrzec pewnego rodzaju rezerwę wobec uczty urozma-
iconej śmiercią męczenników.

Przy sadzawce rozsiadła się grupa zabawiająca się grą: „Domyślasz się,
że złoty młodzian gra o ostatniego obola i że, gdy z drżącej jego ręki kości na
tablicę upadną, chytry staruszek dopuści się oszustwa"96. Leżąca w nogach
młodzieńca dziewczyna, upojona winem, nie zwraca uwagi nawet na zabawę
jej towarzysza. Za nimi przysiadła bachantka, która dopiero co przestała grać
na blaszanych talerzykach i z dużym zainteresowaniem spogląda w stronę
słupów. Druga z kolei, leżąc do niej plecami, wznosi puchar, aby i jej nalać
wina.

Pod płaskorzeźbą siedzi niewolnica. Inni dopatrują się w niej trucicielki-
Lokusty97. Obok niej stoi gladiator: „jedyny z widzów, którego węzeł tajemnej
sympatyi łączy ze skazanymi. (...) Alboż wreszcie jego prosta i szlachetna

90 Tamże, s. 354.
91 ..Przegląd Lwowski" 1876, t. 11, s. 837.
92 Dzieduszycki (przyp. 9). s. 354.
93 Tamże.
94 Tamże.
95 Tamże, s. 355.
96 B. Prus, „Ateneum" 4, 1877, z. 2, s. 457.
97 Dzieduszycki (przyp. 9), s. 355.
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dusza nie jest ową skwarami Rzymu spieczoną ziemią, która z utyskiwaniem
oczekuje rosy niebieskiej? Już doszły go wieści o ludziach przepowiadających
miłość nawet ku gladiatorom. Szukał ich, gdzie mógł (...), lecz znalazł tu do-
piero, gdzie śmierć ponieść mieli za pocieszanie takich, jak on nędzarzy!"98.

Stojące pod balustradąbachantki zwracają się ku wyższym kondygnacjom,
gdyż: „Potworna orgia właśnie co się skończyła na cesarskich pokojach i cała
tłuszcza podchmielonej dworskiej gawiedzi wysypuje się do ogrodu na nowe-
go rodzaju widowisko, co boski cezar jej zgotował"99.

„Przyniesiono i samego Cezara; tygrysa cezar spuści z łańcucha na Rzy-
mian starej daty, którzy z bólem i zgrozą na twarzach przypatrują się z boku
cezarowi, wspominając Grakchów i Katonów"100. Władca osobiście chciał
przyjrzeć się ostatnim przygotowaniom do egzekucji i wraz z żoną - Poppeą
Sabiną kazał się znieść w lektyce na taras przed swoje ogrody. Narrator odga-
duje w posępnym wyrazie twarzy Nerona nurtujące go myśli: „przypatrzcie
się oku, w którem błyska reszta duszy tyrana. Wlepił on je w męczennicę i po-
jąc się jej szamotaniem zdaje się myśleć »Piękna jesteś tak, żebym cię z satys-
fakcją uściskał, spróbuję jednak zobaczyć, jak będziesz wyglądała, kiedy cię
ogień strawi, żeby też choć niezbyt prędko«"101.

Tigellinus, organizator okrutnych widowisk cezara, daje znak czerwoną
chustą, aby zaczynać podpalanie męczenników102. „Zapalający atleci zajęci są
swą czynnością tak skrzętnie, tak gorliwie, z taką obojętnością moralną, jak
gdyby spełniali najpowszechniejszą czynność. Jeden, gorliwszy od innych,
stoi już na drabinie; w mgnieniu oka przytknie pochodnię: starzec stanie się
świecznikiem chrześcijaństwa"103. Ten oto sędziwy chrześcijanin nie boi się
oddać życie za wiarę: „spokojny wobec męczarni i śmierci, z litością niemal
spoglądający na tłum rozbestwiony, na te ciemności duchowe nieprzeniknio-
ne ową prawdą jaśniejącą daremnie; opodal młoda kobieta załzawione oczy
zwraca ku niemu, szukając umocnienia w jego spokoju"104. Być może z jego
ust padło skierowane do niej słowo pocieszenia, że nie umierają samotnie, po-
nieważ w tej chwili: „ich modlitwie, co z ostatniem tchnieniem ku niebu uleci,

98 Prus (przyp. 96), s. 458.
99 Korotyński (przyp. 39), s. 41.
100 „Biesiada Literacka" 1877, nr 70, s. 281.
101 Prus (przyp. 96). s. 460.
102 Korotyński (przyp. 39), s. 42.
103 S. Krzemiński, Pochodnie Nerona, czyli Świeczniki chrześcijaństwa. Obraz historyczny

przedstawiający męczeństwo chrześcijan w państwie rzymskim za panowania cezara Nerona,
artystycznie wykonany przez Henryka Siemiradzkiego, Warszawa 1877, s. 8.

104 „Tygodnik Mód i Powieści" (przyp. 86), s. 547.
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wtórują w głębi katakumb psalmy żałobne ich braci w Chrystusie i wszystkich
tych, co złączeni z nimi w duchu i byli im drodzy na ziemi"105.

Makabryczny spektakl właśnie się zaczyna. Niosący lektykę: „czekają,
aż panu ich życia spodoba się w dalszą po ogrodach puścić przechadzkę"106.
Wtedy też rozpocznie się dalsza część uczty, przerwanej jedynie oczekiwa-
niem na zapalenie słupów z chrześcijanami: „Na obrazie nie widzimy jeszcze
bachanalii, co skakać będzie pijana koło syczących ogni, węglących się ciał,
opadających iskier z ciał chrześcijańskich niewiast. Nie widzimy jeszcze za-
dowolenia na twarzy Nerona"107.

Opowiadanie akcji musiało pociągać za sobą interpretację tego, co się wi-
dzi na płótnie. Trzeba było zidentyfikować postacie i określić ich rolę w całym
przedstawieniu. Taki ikonograficzny opis postępował jednocześnie z objaśnia-
niem głębszych sensów, jakich dopatrywała się dziewiętnastowieczna kryty-
ka. Z rozpoznawaniem poszczególnych postaci nie miano dużych problemów.
Większe trudności sprawiała natomiast identyfikacja pałacu cesarskiego, na-
malowanego na płótnie. Komentarze są na ten temat lapidarne, co przemawia
z jednej strony za łatwością rozpoznawania oczywistej funkcji tej budowli,
z drugiej wskazuje na wątpliwości, czy jest to pałac cesarski na Palatynie, czy
też Domus Aurea.

Chronologia wydarzeń była dobrze znana szczególnie historykom i komen-
tującym obraz erudytom. Wiedzieli, że dopiero po pożarze Rzymu i oskarże-
niu chrześcijan o podpalenie powstał Złoty Dom Nerona108, którym z tego
względu nie może być budynek przedstawiony na obrazie, o czym przekonuje
również Franciszek Stolot109.

Nie dla wszystkich było to oczywiste. Czasem pojawiały się zdania, że
Pochodnie Nerona ukazują Domus Aurea110. Powody takiego stanu rzeczy na-
leży upatrywać w tekstach źródłowych, z których zaczerpnięto przedstawio-
ną historię. Tacyt informuje o budowie pałacu ze stawami i ogrodami w 42
rozdziale XV księgi swych Roczników. Nie podaje nazwy pałacu, ale z opisu
wiadomo, że ma na myśli Domus Aurea. Dopiero w rozdziale 44 opisuje wy-
darzenie, zilustrowane przez Siemiradzkiego. Niektórym czytelnikom mogło
się zatem wydawać, że rezydencja ta powstała przed prześladowaniami, albo

105 Pawłowicz (przyp. 74). s. 158.
106 „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego. Literatury i Sztuk Pięknych" 1876. nr 25.

s. 295-296.
107 Maleszewski (przyp. 76), s. 210.
108 Pawłowicz (przyp. 74). s. 160; ..Przegląd Tygodniowy..." (przyp. 106), s. 295-296;

Krzemiński (przyp. 103), s. 8-9.
109 Stolot (przyp. 18), s. 11.
110 C. (przyp. 29), s. 421: „Ruch Literacki" 1878, nr 4, s. 61. Jeszcze Wanda Mossakowska

(przyp. 20. s. 214) była przekonana o obecności na obrazie Złotego Domu.
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że trwały one jeszcze po ukończeniu budowy nowej siedziby Nerona. Wąt-
pliwości mogła nastręczać również lektura Żywotów Cezarów Swetoniusza,
chociaż umieszcza on męczeństwo chrześcijan przed powstaniem Złotego
Domu (ks. VI, rozdz. 16). Co więcej, w 38 rozdziale tejże pracy wspomina
0 pożarze, który wzniecono, gdy owa rezydencja już istniała. Niemniej jednak
opis Domus Aurea z 31 rozdziału VI księgi odpowiada wizerunkowi pałacu,
namalowanemu na obrazie. Swetoniusz podaje, że przedsionek nowej rezy-
dencji Nerona miał potrójny portyk, co odpowiada strukturze budowli ukaza-
nej na płótnie, gdzie widoczne są dwa kolumnowe ryzality, a cokół trzeciego
ozdobiony jest płaskorzeźbą Triumfu Tytusa. Informuje ponadto, że w przed-
sionku stał słynny kolos, przedstawiający jego właściciela. Widoczny przy
górnej krawędzi płótna fragment dużej stopy jest zapewne aluzją do opisu
Swetoniusza. Widzowie mieli zatem prawo sądzić, że dostrzegają na tym ob-
razie Domus Aurea, co niekoniecznie było zgodne z historyczną prawdą.

Dla dziewiętnastowiecznego odbiorcy znacznie ważniejsze było alego-
ryczne znaczenie namalowanej budowli. „Jest to kamienna i spiżowa wiecz-
ność Romy, co się mieniła być prawdziwą wiecznością"111. Monumentalizm
pałacu był symbolem potęgi Cesarstwa Rzymskiego. Świadczą o tym zdo-
biące go płaskorzeźby. Przede wszystkim pokazany tu Triumf Tytusa, jak
1 kwadryga na szczycie ryzalitu, przypominają zwycięstwa, z których władcy
wracali w aurze chwały. Jeńcy daccy, widoczni na portyku przywodzą na myśl
podbite krainy, stające się w konsekwencji prowincjami Imperium Romanum.
Rzeźby te, wychwalające cnoty władcy, takie jak męstwo i odwaga, są jakby
skontrastowane z płaskorzeźbą centaura. Jej dionizyjska wymowa przywołuje
inny, nie tak szlachetny obraz społeczeństwa rzymskiego, dla którego uroczy-
stości ku czci boga wina były okazją do uczestnictwa w orgiach i oddawania
się wszelkim hedonistycznym przyjemnościom. Tak oto sama architektura
staje się miejscem, w którym przeciwstawiają się sobie cnoty i ich antytezy.
Pierwsze charakteryzują czasy poprzedzające panowanie Nerona, zwłaszcza
tych władców, cieszących się dobrą sławą, jak np. Oktawian August, drugie są
aluzją do „nieszczęsnej" teraźniejszości władcy-matkobójcy, sprzeniewierza-
jącego się akceptowalnym wówczas moralnym normom.

W zobrazowanej architekturze dopatrywano się również innego znaczenia.
Pałac na obrazie miałby być świątynią. „Lektyka pełni funkcję ołtarza, bardzo
trafnie pomieszczonego między dwoma potężnymi kadzielnicami, cezar jest
bogiem a jego najświeższa kochanka - towarzyszką; obowiązki kapłanów,
asystentów pełnią: Murzyni, żołdacy i wciskający się między nich patrycju-
sze; urząd celebranta dostał się katom i pewnemu dygnitarzowi, który daje im

111 Korotyński (przyp. 39), s. 41.
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znak czerwoną płachtą"112. W kontekście takiej interpretacji Pochodnie Nero-
na przedstawiają jakby anty-mszę. Miejsce biblijnego Boga zajął ten, który
uważany był za Antychrysta113. Ponadto na obrazie przedstawiono jakby dwa
obrzędy, odbywające się jednocześnie. Po lewej stronie ma miejsce pogańska
ofiara, pozbawiona religijnej motywacji, będąca jedynie formą zemsty na bez-
podstawnie oskarżonych ludziach, natomiast po prawej ofiara ma wymowę
chrześcijańskiego credo"4.

Przeciwstawieniem tego bałwochwalczego kultu są: „Męczennicy jako
przedstawiciele boskiej idei ducha braterskiej miłości, jakby na wpół przezro-
czyste już nie z tego świata postacie, nie mogą świecić ziemskich barw jasno-
ścią"115. Mistyczny wręcz obraz tych chrześcijan każe w nich widzieć, jeśli nie
aniołów, to na pewno świętych. Ich dalszy los sygnalizuje nawet roztaczający
się w głębi krajobraz: „Podczas gdy nad pogańską tłuszczą piętrzy się wynio-
sła siedziba zbrodni, czyste niebo, przygotowana im ojczyzna, sklepi się nad
męczennikami""6. Zdominowana przez architekturę lewa strona obrazu mo-
gła być interpretowana jako przemijająca doczesność, a natura namalowana
za męczennikami przywodziła na myśl biblijny Eden.

W kontekście umieszczonego na ramie ewangelicznego napisu, będącego
kwintesencją teologicznej nauki o jasności i ciemności, charakteryzowane są
obie strefy obrazu. Dworzanie z władcą na czele, chociaż oświetleni ziemskim
światłem zachodzącego słońca, jawią się jako „ciemności duchowe nieprze-
niknione ową prawdą jaśniejącą daremnie""7, której uosobieniem są jeszcze
niepalący się męczennicy. Na duchowy wymiar światła pochodzącego od tych
chrześcijan dodatkowo wskazuje ciemne tło ogrodu, pogrążonego w mroku,
mimo że „świeczniki" już w nim stoją. W ten oto sposób: „noc i dzień zawarte
[są] razem"118 w tej samej przestrzeni i w tym samym momencie, chociaż do-
słownym ich znaczeniom przyporządkowano przeciwstawne im treści.

Dialektyka obu stron obrazu pojmowana jest ponadto jako nieustające
zmaganie się dwóch sił. Przedstawiono tu: „walkę odwieczną ducha i materii,
fałszu i prawdy". Takie odczytywanie przesłania Świeczników chrześcijań-

lu Prus (przyp. 96), s. 459.
113 Niektórzy egzegeci Apokalipsy Św. Jana interpretują postać Bestii, kryjącą się pod licz-

bą 666 (Ap. 13, 18), która jest sumą wartości cyfrowej liter, jako Nerona. Zob. przypis do Ap
13.18 w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydanie Ilustrowane, Warszawa-Poznań
2001. s. 1178.

114 O podwójnym znaczeniu zobrazowanej ofiary mówi Pawłowicz (przyp. 74), s. 156.
115 J. Łapicki. Za ideałem. Myśli kilka z powodu obrazu Hemyka Siemiradzkiego ,, Świecz-

niki chrześcijaństwa ", „Niwa" 1878, z. 79, s. 542.
116 Korotyński (przyp. 39). s. 42.
117 „Tygodnik Mód i Powieści"' (przyp. 86). s. 547.
118 C. (przyp. 29). s. 428.
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stwa wynika również z biblijnej interpretacji strony lewej, jako należącej do
obszaru zła, a prawej do dobra. Owa symbolika ma swoje odzwierciedlenie
w Pochodniach Nerona, gdzie cezara z dworzanami namalowano w strefie po-
tępionych, a męczenników analogicznie po stronie zbawionych. Podkreślano
jednocześnie, że w zobrazowanym na płótnie momencie nie zostało jeszcze
przesądzone o wygranej którejś ze stron119. Niemniej jednak powyższe inter-
pretacje dzieła wskazywały pewnego zwycięzcę po prawej stronie. Zwracano
uwagę na ewolucyjny charakter owej walki, której efektem było stopniowe
przeobrażanie się starożytnego świata pod wpływem chrześcijaństwa.

W takim też duchu o Pochodniach Nerona opowiada Bolesław Prus. Pa-
trząc na obraz z perspektywy dziewiętnastowiecznej myśli pozytywistycznej,
charakteryzuje ówczesne społeczeństwo jako żywy organizm poddający się
przemianom. Symbolicznym miejscem owych przeobrażeń jest dla niego
sfinks, który jawi się: „niby granica między starym i nowym światem. Z jed-
nej strony najpotężniejsi, z drugiej najnieszczęśliwsi, z jednej strony młodość,
piękność, szalona wesołość, z drugiej śmierć i cierpienie. Kto zwycięży? Na
razie lewa strona, ale idea pozostanie. Dlaczego? - zdają się pytać wiecz-
nie rozwarte oczy sfinksa. Dlatego, że chrystianizm był w owej epoce reli-
gią biednych (...), ale zdrowych i licznych, jak piasek na morzu. (...) Idea,
którą gardzili wielcy, lecz którą kochali maluczcy, streszczała w sobie naj-
słuszniejsze zasady, ogarniała każdą istotę ludzką"120. To głównie w upadku
moralnym społeczeństwa rzymskiego upatrywano przyczyn rozkładu orga-
nizmu państwowego. Widocznym tego znakiem mają być według Edwarda
Pawłowicza namalowani biesiadnicy Nerona, którzy są „jakby uosobieniem
zstępującej z dawnej wysokości Romy, która już niebawem z całym swym
przepychem i potęgą padnie u stóp mordowanych przez się (...) nowej wia-
ry wyznawców"121. Zauważano przy tym historiozoficzny paradoks, że role
się kiedyś odwrócą. Prześladowane chrześcijaństwo, z pozoru słabe, odniesie
zwycięstwo nad swoim ciemiężycielem.

Powyższe interpretacje współgrają nie tylko z napisem na ramie, lecz
również są inspirowane tytułem, a raczej tytułami, jakie obraz posiadał. Pier-
wotny, nadany dziełu przez samego artystę, brzmi: Świeczniki chrześcijań-
stwa. Siemiradzki, dbając o poprawne odczytanie treści swego opus magnum,
zaopatrzył je dodatkowo w osobisty komentarz: „Z umysłu utworowi temu
nadałem miano »Świeczniki Chrześcijaństwa« (...), ponieważ jedynie tylko
polski język posiada tak szczęśliwe wyrażenie. Świeczniki płoną i przyświe-
cają zarazem - sama nazwa to mówi. Można tę nazwę brać w materyalnem

119 Pawłowicz (przyp. 74), s. 155; „Niwa" 1879, z. 116, s. 631.
120 Prus (przyp. 96), s. 462.
121 Pawłowicz (przyp. 74), s. 156.
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i moralnem znaczeniu. A tutaj tak jest właśnie. Rodzące się chrześcijaństwo
było jutrzenką nowego a czystego światła, co na cały świat rozlać się miało,
jako hasło zwycięstwa ducha braterskiej miłości nad materyalizmem pogań-
skim"122. Niedługo po pierwszych prezentacjach obrazu pojawiły się w ów-
czesnych czasopismach inne nazwy: Świeczniki Nerona{2i i Pochodnie chrze-
ścijaństwa124. Z mutacji tych dwóch ostatnich powstał najczęściej podawany
w późniejszej literaturze: Pochodnie Nerona. Żaden z nich nie jest skróconą
wersją, dłuższej, opisowej nazwy125. Mają one wymowę bardziej alegorycz-
ną. Ich informacyjna funkcja została znacznie ograniczona, przede wszystkim
z powodu popularności „neronowej" tematyki i jej powszechnej znajomości
w 2 połowie XIX wieku. Już od 1877 roku szczególnie przypadły komenta-
torom do gustu dwa spośród czterech wyżej podanych: Pochodnie Nerona
oraz Świeczniki chrześcijaństwa, wymieniane naprzemiennie. Zestawione
obok siebie generują podobne interpretacje, jakie wynikają z samego obrazu
i napisu na ramie. Pierwszy tytuł nie ma w sobie członów o chrześcijańskim
zabarwieniu. Pochodnie i imię cesarza są pod tym względem obojętne. Jest to
trawestacja słów Tacyta, niechętnego nowej religii, który ironicznie porównał
palących się męczenników do zwykłych pochodni. Drugi tytuł jest jakby za-
przeczeniem pierwszego. Obydwa jego człony przynależą do chrześcijańskiej
terminologii. W kontekście wymowy obrazu, mówiącego o przemianie po-
gańskiego świata w chrześcijański, można było komentować oba tytuły w na-
stępujący sposób: Pochodnie Nerona stają się Świecznikami chrześcijaństwa.
Myśl ta przebiega jakby równolegle do toku interpretacyjnego całego obrazu,
wspomaga go i jednoznacznie utwierdza. Co więcej, Stanisław Krzemiński
cytowanej tu wielokrotnie książce nadał tytuł składający się właśnie z powyż-
szych nazw obrazu, podanych właśnie w takiej kolejności, jak wyżej i prze-
dzielonych słowem „czyli". Spójnik ten sprawia poniekąd, że tytuł Pochodnie
Nerona jest objaśniany przez pierwotny Świeczniki chrześcijaństwa i w efek-
cie nasuwa na myśl ową przemianę, o której mówi samo dzieło.

Wśród interpretacji alegorycznych pojawiały się również aluzje do aktu-
alnej sytuacji politycznej ówczesnej Europy, a także bliższej historii. Pawło-
wicz pisał: „Któż nie widzi w tych głowach rysów, co o innych czasach i in-
nych mówią dziejach?"126. Podobnych, niezwykle wymownych niedopowie-

122 Łapicki (przyp. 115), s. 542.
123 J. Rogosz, Pogadanki, „Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny" 1876, nr

9, s. 140.
124 Krzemiński (przyp. 103), s. 15.
123 Skracanie wieloczłonowych nazw obrazów było częstym zabiegiem, jak podaje Po-

przęcka (przyp. 60), s. 70.
126 Pawłowicz (przyp. 74), s. 161.
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dzeń było znacznie więcej. Jest to charakterystyczna cecha odbioru obrazów
w XIX wieku127. Szczególnie częste były porównania losów Polski pod zabo-
rami do ofiary męczenników. Niemniej jednak widzom patrzącym na Pochod-
nie Nerona nie tylko przychodził na myśl całościowy obraz tragicznej historii
ich ojczyzny, lecz także konkretne wydarzenia, pozostające jeszcze w pamięci
wielu z nich. „Mimo woli też patrząc na ten obraz, przypomina się męczeń-
stwo naszego narodu, którego martyrologia zna nawet palenie żywcem patrio-
tów. Wszakże po bitwie pod Ignacewem w 1863 roku, dowódca moskiewski
kilkunastu rannych jeńców przywiązać kazał do sosen i podłożywszy słomę,
spalił ich żywcem, jak Neron swoje żywe pochodnie"128. Mowa jest tu o klę-
sce, jaką poniosły wojska gen. Edmunda Taczanowskiego w bitwie stoczonej
8 maja 1863 roku podczas wiosennej kampanii powstania styczniowego129.
Podobieństwo przedstawionych wypadków per se ipsum nasuwa takie a nie
inne skojarzenia.

„Przegląd Lwowski" donosi w 1875 roku, a więc gdy obraz był jeszcze
malowany, że jako pendant do niego: „mógłby posłużyć epizod, który z naj-
wiarygodniejszych ust słyszeliśmy z wypadków podlaskich. Całą ludność wsi
niechcącej przejść na prawosławie wypędzono na pole, wśród dwudziesto-
stopniowego mrozu, ustawiono rzędem i kazano wszystkim od dziecka kil-
kuletniego do starców płci obojej, mieć otwarte usta i stać z rękami w górę
wzniesionymi. Każdego, kto ze znużenia i zimna zaniknął usta lub opuścił
ręce, natychmiast rzucano na ziemię i okładano nahajkami. Blisko czter-
dziestu miało w tych męczarniach wyzionąć ducha. Obraz ten mógłby no-
sić nazwę: »Drogowskazy prawosławia«"130. Opis ten nawiązuje do represji
z 1875 roku na Podlasiu i Chełmszczyźnie, które były jeszcze konsekwencją
powstania styczniowego. W tym czasie na tych terenach zniesiono na polece-
nie władz carskich związany kulturowo z polskością Kościół greckokatolicki.
Prześladowania dotknęły tym samym unitów, którzy z własnej woli nie chcieli
przejść na prawosławie131. W kontekście tych wydarzeń po raz kolejny można
było odczytywać męczeństwo chrześcijan, które ma podłoże religijne z tą róż-
nicą, że rolę ciemiężycieli pełnią tu wyznawcy prawosławia a nie poganie.

Interpretacje oscylowały nie tylko wokół polskiej martyrologii. Dostrze-
gano również podobieństwa do niektórych wydarzeń aktualnych, mających
miejsce w Europie Zachodniej. Julian Łapicki odnosząc się do Tigellina, da-

127 Poprzęcka (przyp. 60), s. 120.
128 „Ruch Literacki" (przyp. 110), s. 63.
129 Kronika powstań polskich 1794-1944, Warszawa 1994, s. 234.
130 „Przegląd Lwowski" 9, 1875, s. 835.
131 H. Samsonowicz, J. Tazbir, T. Łepkowski, T. Nałęcz, Polska. Losy państwa i narodu do

1939 roku, Warszawa 2003, s. 383.
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jącego znak czerwoną chustą do rozpoczęcia podpalania chrześcijan, pisze:
„czymże jest [on] gorszym od owego generała wersalczyków, komenderujące-
go rozstrzeliwanie masami komunardów paryskich"132. Jest to aluzja do walk
toczonych w Paryżu w 1871 roku między komunardami a wojskami rządu
Thiersa. Owym generałem dowodzącym wersalczykami (czyli armią rządową)
był marszałek Francji - Patrice Maurice de Mac Mahoń. Komunardami byli
w większości robotnicy oraz przedstawiciele wolnych zawodów. Dowodził
nimi Jarosław Dąbrowski. Armia rządowa krwawo stłumiła to powstanie133.
Uczestnicy Komuny Paryskiej wywodzili się z niższych warstw społecznych,
tak jak pierwsi chrześcijanie. Nieuchronna porażka w bezpośredniej konfron-
tacji ze znacznie silniejszym przeciwnikiem w obu przypadkach skończyła
się śmiercią - chrześcijan na starożytnych arenach cyrkowych i podpalanych
słupach w ogrodach Nerona, a komunardów na ulicach Paryża.

Świeczniki chrześcijaństwa mogły być również odczytywane jako alego-
ryczny obraz całej ówczesnej Europy. ,Tydzień Literacki" donosił w 1878
roku, że w czasopiśmie „Harapa" umieszczono ilustrację, zatytułowaną: Po-
chodnie cara, która ma nawiązywać do masakry dokonanej przez oddzia-
ły carskie na Polakach w Turcji. Rycina jest trawestacją Pochodni Nerona.
Zamieszczony w artykule jej opis przedstawia się następująco: „Na prawo
szubienice z nowymi męczennikami, car w lektyce niesiony przez wasalów
Karola rumuńskiego, Milana serbskiego i Mikitę czarnogórskiego w asyście
lwa czeskiego i Gorczakowa. U dołu cała Europa. Mac Mahoń z republiką
francuską, Humbert, Andrassy, Germania, Bismarck, Anglia. Lutnistkę za-
stępuje historia"134. Autor wymieniając owych wasalów cara, ma tu na myśli
Karola I - księcia, późniejszego króla Rumunii, która właśnie dzięki pomocy
Rosji oraz Francji uzyskała niepodległość w latach 1858-1861135. Milan IV
Obranowicz był księciem Serbii, a Mikołaj I Niegosz księciem Czarnogóry.
Oba państwa przy współpracy z Rosją toczyły wojnę z Turcją, którą ostatecz-
nie pokonała Rosja. W rezultacie Serbia oraz Czarnogóra uzyskały wolność136.
Z tego właśnie powodu państwa te występują w kontekście Pochodni Nerona
jako wasale cara. Austria musiała iść na liczne ustępstwa wobec Czechów,
którzy domagali się szerokiej autonomii. Wiedeń zyskując w ten sposób ich
przychylność, chciał zapobiec ewentualnym zakusom nowo powstałego cesar-
stwa niemieckiego wobec niektórych regionów Czech. Mimo ugodowej poli-

132 Łapicki (przyp. 115), s. 554.
133 L. Bazylow, Historia powszechna 1789-19'18, Warszawa 1986. s. 600. 610. 612-613.
134 „Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny" 1878, nr 28. s. 457.
135 P.W. Schroeder, Polityka międzynarodowa, pokój i wojna (1815-1914). w: Zarys historii

Europy. XIX wiek, red. T.C.W. Blanning, Warszawa 2004, s. 198.
136 Bazylow (przyp. 133), s. 853-855, 861.
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tyki Austrii część Czechów sympatyzujących z rusofilską partią młodoczeską
wierzyło, że tylko Rosja może zagwarantować im niepodległość137. Nieprze-
widywalność Czechów była z tego powodu porównywana do nieodgadnio-
nych zamiarów tygrysicy namalowanej na obrazie. Książę Aleksander Gor-
czakow był ministrem spraw zagranicznych Rosji od 1856 roku. Kierowanie
przez niego polityką zagraniczną mogło być porównywane do wykonywania
przez Tigellina rozkazu podpalenia chrześcijan. Pozostałe postacie są przed-
stawicielami państw, które miały wpływ na kształt ówczesnej Europy. Oprócz
wspomnianego już Mac Mahona obecny jest tam Humbert I - król niepodle-
głych od 1861 roku Włoch. Panował w czasie, gdy ukazała się ta karykatura.
Wspomina się również hrabiego Gyula Andrassy'ego, który był negocjatorem
Węgier w sprawie utworzenia dualistycznej monarchii, a następnie od 1871
roku ministrem spraw zagranicznych Austro-Węgier. Wymieniony też Otto
von Bismarck pełnił urząd kanclerza II Rzeszy w latach 1871-1890138.

Najczęściej jednak występowały porównania losów Polski do Grecji, któ-
ra w późniejszej starożytności była jedną z prowincji Imperium Romanum.
Warto jednak podkreślić fakt, iż nie tylko starożytne dzieje Hellady stanowiły
analogię do sytuacji Polski. Walki Greków o wyzwolenie spod panowania
tureckiego, mające miejsce w latach 1821-1829, zakończyły się ich ostatecz-
nym sukcesem i utworzeniem niepodległego Królestwa Greckiego139. Mając
w pamięci najnowszą historię Hellady, Polacy mogli żywić nadzieję, że i oni
odzyskają kiedyś niepodległość.

Pochodnie Nerona dawały szereg możliwości interpretacyjnych począw-
szy od warstwy ikonograficznej i alegorycznej, a na podtekstach politycznych
oraz historycznych kończąc. Tak wielostronne odczytywanie treści obrazu
nie było w znacznym stopniu hamowane ani przez antyczny temat i myśl
przewodnią, wypisaną na ramie, ani też przez odautorski komentarz twórcy
Świeczników chrześcijaństwa. Chociaż niektóre sądy, wypowiadane przez
ówczesnych krytyków są nieco przesadzone, to nie może ulegać wątpliwo-
ści, że i one wpływały na świadomość szerokich rzesz odbiorców czytających
komentarze do tego, jak i wielu innych obrazów. Sam Siemiradzki dawał ci-
che przyzwolenie również na takie wypowiedzi. Nie prostował ich na łamach
prasy. Czynił to bardzo rzadko w przypadku, gdy np. ktoś nazwał cesarską
lektykę wozem. Inne kwestie pozostawiał ocenie podziwiającej Pochodnie
Nerona publiczności.

137 Tamże, s. 753-754, 757.
138 Tamże, s. 532, 607, 766-777.
139 Schroeder (przyp. 135), s. 188.
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Henryk Siemiradzki's Painting "Nero's Torches"

On the basis of the presented sketches and their comparison with the known facts from
the artisfs life, we have succeeded m showing Siemiradzki's work on the painting. As can
be seen from the gathered raaterials, the concept of the work was not established a priori.
There arose a few totally different compositional variants. The main conception and the
meaning evolved with time. Initially, the painter intended to present the burning of mar-
tyrs in the evening setting and to literally visualize darkness. Ultimately, he opted out for
a variant in which only the preparations to the execution are shown and the dusk can be
interpreted only in an allegorical way, as the evil which is present in this world.

Siemiradzki approached the issue of chronology in showing the bas-reliefs in a some-
what arbitrary way. It was not important for him that some of them came from the Flavian
period (e.g. the fragment of the "Triumph of Titus" shown on the painting), others from
the time of Mark Aurelius (the bas-relief "Adventus"), while others even from the time of
Constantine the Great. The artist was well aware of it and he consciously juxtaposed with
each other various objects, sometimes in such a way that one fmds it difficult to conclude
whether one is dealing with a compilation, or else a homogenous monument. The copied
objects are not precise "citations" (e.g. the Arch of Constantine). Although they come from
different places and periods, altogether they make up a fanciful and imaginative whole,
imitating historical probability in a convincing way. The artist had subordinated the prin-
ciple of archeological correctness to the overriding idea of showing in a single place and
time the whole wealth of imperial Rome which arose in the course of centuries. In other
respects, Siemiradzki was also inconsistent.

While remaining faithful to the academic doctrine and applying in practice its guide-
lines, the artist was not at the same time enslaved by these pnnciples. In an extremely
skilful way, he tried to reconcile them with those non-academic values which may have
additionally enriched the visual ąuality of the painting. The factor which determined the
"academic" value of "Nero's Torches" was, among others, the selection of the topie, the
triple unity of time, place and action and the composition of the presented groups of peo-
ple, shown here in studied poses. The elements which constitute a departure from the
accepted convention are among others: an arbitrary approach to historical truth and the
discrepancy between the formal and expressive means which is made up of the martyrs.
The innovative value of the "Candlesticks of Christianity" consists in the intensity of its
color scheme which has been likened to that of Sir Lawrence Alma-Tadema. What is non-
academic is also the artisfs use of photographs during the painting process. the sketchy
presentation of the silhouettes in the upper left corner of the painting and elear traces of
the brush in the way of presenting the fire. However. one should point out that the aspects
defmed as "inconsistencies" or "innovative elements" did not dominate the artisfs form.
They only play an auxiliary role as their function is restricted to several places.

One of the more interesting aspects of the history of this painting is its interpretation
both in respect of its iconography and allegorical significance. The critics who commented
on "Nero's Torches" almost invariably tried to tell the "story" of the painting. Here was
Caesar and his retinue who came to the gardens to see the burning of Christians. Only
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a few of the characters - the gladiator, the Bacchant by the sphinx and the Greek maidens
in the foreground - appear to sympathize with the martyrs. Their spiritual transformation
forecasts the eventual victory of those who are now dying for their faith. Such is the al-
legorical significance of the painting which is confirmed by the inscription on the picture
frame.
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