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W poniedziałek 23 marca proszę o uważne przeczytanie notatki dołączonej do tej informacji, a jeśli  

to możliwe o wydrukowanie i wklejenie do zeszytu. 

Powodzenia!!! 

Agata Zarych 

 

Temat: Problematyka „Quo vadis” H. Sienkiewicza.  

 

Geneza 

Początkowo „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza publikowane było w formie odcinkowej w 

trzech periodykach ukazujących się na terenie trzech zaborów. Były to warszawskie „Słowo”, 

krakowski „Czas” i „Dziennik Poznański” (1895 - 1896). Pierwsze wydanie książkowe 

ukazało się w 1896. Powieść szybko zyskała ogromną popularność i doczekała się wielu 

przekładów. 

Czas i miejsce akcji 

„Quo vadis” przenosi czytelnika do starożytnego Rzymu, którym władał Neron. Akcja dzieła 

toczy się w okresie od 63 (powrót Winicjusza z wojny z Partami) do 66 r. n.e. (śmierć 

Petroniusza). Epilog rozszerza ten czas o wydarzenia z roku 68. 

Głównym miejscem akcji jest Rzym, w obrębie którego można wyróżnić Palatyn (wzgórze, 

na którym stał pałac cesarski), domy Plaucjusza, Petroniusza i Winicjusza oraz Zatybrze, 

gdzie przebywali chrześcijanie. Dwór Nerona przenosi się także do Ancjum, z kolei 

Winicjusz, Ligia i ich bliscy wyjeżdżają na Sycylię. 

Znaczenie tytułu 
Łaciński tytuł powieści Henryka Sienkiewicza oznacza „dokąd idziesz”. Nawiązuje on  

do fragmentu dzieła, w którym święty Piotr, idąc za namową chrześcijan, postanawia opuścić 

Rzym. Po drodze dostrzega on Jezusa zmierzającego do wielkiego miasta. Zadaje więc 

pytanie quo vadis, Domine? (dokąd idziesz, Panie?), na które słyszy następującą odpowiedź: 

Gdy ty opuszczasz lud mój, do Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano raz wtóry. Na te słowa 

apostoł zawrócił i postanowił zostać z chrześcijanami. 

Słowa zawarte w tytule utworu można rozumieć także jako pytanie uniwersalne i skłaniające 

do głębokiej refleksji nad życiem. 

Motywy 
Motyw miłości - miłość została ukazana w „Quo vadis” jako uczucie złożone i różnorodne. 

Czytelnik może dostrzec na kartach dzieła rozmaite jej warianty. Uczucie, jakim Winicjusz 

darzy Ligię, jest zaborcze, zachłanne i niezgodne z moralnością dziewczyny. Jednakże ulega 

ono stopniowej przemianie (wraz z bohaterem), stając się miłością dojrzałą i odpowiedzialną.  

Inaczej wygląda sytuacja Akte, która miłuje nieszczęśliwie i beznadziejnie. Kochała ona 

Nerona i przez jakiś czas doświadczyła spełnienia. Jednakże zmienny władca zastąpił ją 

Poppeą, co stało się dla bohaterki źródłem nieszczęść. Warto zauważyć, że jako jedyna 

chciała ona widzieć w Neronie człowieka. Prawdziwą miłością Eunice kocha Petroniusza.  

Z miłości do niego popełnia razem z nim samobójstwo. 

Motyw Boga - Bóg chrześcijan, co zauważają bohaterowie, różni się od bóstw wyznawanych 

przez Rzymian. Przede wszystkim kocha On swe dzieci i otacza je opieką, przekazując im 



przy tym swoją naukę. Winicjusz jest zdania, że rzymskie bóstwa oczekują tylko ofiar, a los 

ludzi jest im obojętny. 

Motyw przemiany - Marek Winicjusz jest bohaterem dynamicznym. Jego przemiana 

wewnętrzna spowodowana jest obcowaniem z chrześcijanami. Ich wiara coraz bardziej 

interesuje mężczyznę, otwiera jego oczy na te wartości, których dotychczas nie dostrzegał  

w życiu. 

Przemianę przechodzi również Chilon Chilonides. Grek jest człowiekiem chytrym, mściwym 

i bezwzględnym. Kiedy Glaukus wybacza mu przewinienia, zaczyna żałować swych czynów  

i staje w szeregu z chrześcijanami. 

Motyw władcy - Neron jest władcą nieobliczalnym, człowiekiem zdolnym do wszystkiego i, 

tak naprawdę, nienawidzącym Rzym. Los poddanych jest mu obojętny, koncentruje się 

głównie na sztuce. By spełnić swoje marzenie i zobaczyć płonące miasto, zgadza się  

na podpalenie stolicy imperium. 

 

Motyw artysty - Neron dość nieudolnie łączy obowiązki cesarza z wielką miłością do poezji. 

Nieustannie recytuje nowe wiersze, chce uświetniać nimi niemalże każdą chwilę, a w dodatku 

ma obsesję na ich punkcie. Wszyscy sprzyjają więc władcy - artyście, nigdy nie ważąc się na 

jakąkolwiek krytykę. Co może spotkać osobę, która nie uszanowała dzieła Nerona, pokazuje 

przypadek Rufiusa - dziecka, które zasnęło w czasie deklamacji. 

W swym ostatnim liście do cesarza Petroniusz wspomniał o jego nieudolności artystycznej. 

Jednakże nie wywarło to na nim wielkiego wrażenia, dalej bowiem pisał i recytował. 

Motyw dziecka - Augusta - córka Poppei i Nerona - umiera w wyniku choroby. Pierwsze 

podejrzenia padają na Ligię, która miałaby rzucić klątwę na żonę cesarza i jej dziecko. 

Jednakże zręcznie odsuwa je Petroniusz, a władca rozpoczyna iście teatralne przedstawienie, 

które miało oddać jego żal po stracie córki. 

Znacznie mniej uczucia okazuje Neron Rufiusowi - synowi Poppei. Kiedy dziecko zasypia  

w czasie recytacji, zostaje ranione, a następnie zamordowane. Jego ciało oprawcy wrzucają  

do Tybru. 

Motyw okrucieństwa - karty „Quo vadis” wypełnione są przerażającymi obrazami 

okrucieństw, jakich Rzymianie nie szczędzili chrześcijanom. Neron przygotowywał 

najwymyślniejsze tortury, męcząc i upokarzając chrześcijan (walki z gladiatorami i dzikimi 

zwierzętami, krzyżowanie, podpalanie). 

Jednakże nie tylko chrześcijanie padają ofiarą okrucieństwa. Władca niezwykle obawiał się  

o swoje życie, toteż każdego, kogo podejrzewał o zdradę lub nieprzychylność, kazał 

mordować. 

Motyw igrzysk - Neron, by wynagrodzić mieszkańcom Rzymu pożar miasta, organizuje 

igrzyska i rozdaje żywność. Wielkie wydarzenie szybko okazuje się krwawą rzezią, która 

stopniowo zniechęca ludzi. 

 

Motyw miasta - Rzym za Nerona jest symbolem rozpusty i zepsucia. Jednakże rodzi się  

w nim wiara chrześcijańska, która stopniowo zmienia obraz tej przestrzeni. 

 

Motyw zarazy - kiedy chrześcijanie trafiają do cel więziennych, w Rzymie zaczyna panować 

tyfus. Władca i jego doradcy postanawiają jak najszybciej opróżnić lochy, by nie doszło  

do epidemii. 

Motyw śmierci - śmierć jest dla chrześcijan wybawieniem. Ratuje ich bowiem przed 

ogromnym cierpieniem oraz pozwala stanąć przed ukochanym Bogiem. 

 



Motyw samobójstwa - Petroniusz popełnia samobójstwo, by uprzedzić oprawców 

przysłanych przez Nerona. Wraz z nim postanawia odejść Eunice. Para przecina sobie żyły,  

a jej ostatnie chwile zostają przedłużone dzięki uciśnięciu ramion. Trwa uczta, w czasie której 

słuchają poezji, rozmawiają z bliskimi. 

Samobójstwo próbuje popełnić Neron. Brakuje mu jednak odwagi, a jego rękę popycha 

Epafrodyt. 

Motyw zemsty - kiedy Winicjusz odprawia Chilonidesa, każe go wychłostać,  

by utemperować wścibskość Greka. W akcie zemsty starzec wydaje chrześcijan, uczestnicząc 

w ich oskarżeniu o podpalenie Rzymu. 

 

Motyw przebaczenia - chrześcijanie przebaczają swym oprawcom, darując im winy i nie 

żywiąc urazy. Ligia i Ursus nie mszczą się na Winicjuszu za jego brutalną próbę porwania 

kobiety, Glaukus wybacza Chilonidesowi krzywdę wyrządzoną swej rodzinie oraz okrutne 

pomówienia. 

Motyw nieśmiertelności - chrześcijanie giną ze spokojem, nie rozpaczając i nie okazując 

strachu. Wierzą, że po śmierci trafią przed oblicze Boga. 

 

Motyw cierpienia - dla chrześcijan cierpienie jest wartością. Mogą dzięki niemu odkupić swe 

grzechy. 
 

Problematyka 
„Quo vadis” jest powieścią o bardzo złożonej problematyce. W dziele, którego akcja toczy się 

niemal 2000 lat temu, poruszonych zostało wiele kwestii uniwersalnych i ponadczasowych. 

Na pierwsze miejsce w utworze wysuwa się wątek miłosny. Marek Winicjusz, poznając 

świat chrześcijan, kilkukrotnie zaznacza, że imponuje mu jego uporządkowanie. Sam jest 

mężczyzną w kwiecie wieku, który mierzy się z bezsensem władanego przez Nerona Rzymu. 

Kolejne uczty męczą go, nie może też znieść ciągłego napięcia spowodowanego postawą 

lękającego się swą władzę Nerona. Stopniowo przyjmuje chrześcijańskie nauki, by później 

stać się jednym z nich. 

Wiele miejsca poświęcone zostało także kwestii władzy. Sienkiewicz ukazał panującego 

Nerona w sposób nieco przeinaczony, wyolbrzymiając jego wady, minimalizując zasługi. 

Pogrążony w obsesji na punkcie swej twórczości, narcystyczny, lękliwy i niezdecydowany 

człowiek doprowadza miasto na skraj upadku. Winą za wszystko obarcza chrześcijan,  

a pragnąc zrekompensować obywatelom cierpienia, organizuje krwawe i okrutne igrzyska. 

Wkrótce historia rozlicza cesarza, który w wyniku buntu traci nie tylko władzę, ale i życie. 

Nie sposób pominąć kwestię cierpienia. Hedonistyczni Rzymianie starają się unikać go  

za wszelką cenę, natomiast chrześcijanie godzą się z nim, wybaczając sprawcom i próbując 

zbliżyć się do Boga. Nowa wiara prezentuje więc odmienną wizję świata od tej, która znana 

jest z hellenistycznej i rzymskiej filozofii. 

 

 


