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Temat: Problematyka „Qvo vadis”- motywy i wątki.
Henryk Sienkiewicz „Qvo vadis”.

1. Przepisz do zeszytu przedmiotowego następujące informacje lub napisz własną
notatkę.

A) MOTYWY W „QVO VADIS”:
owych.

•  Motyw miłości- Marek Winicjusz początkowo był zauroczony Ligią. Kiedy 
poznał bliżej ukochaną oraz religię chrześcijańską, której była wierna, jego 
uczucie stało się szczere, czyste i prawdziwe. Swoją miłość powierzyli Bogu.

• Motyw przemiany wewnętrznej- Marek Winicjusz był poganinem. Poznanie 
Ligii odmieniło jego życie. Bohater przyjął chrzest, stał się gorliwym 
wyznawcą Chrystusa, poślubił Ligię.

• Motyw przyjaźni- Petroniusz był prawdziwym przyjacielem Winicjusza. 

• Motyw szaleństwa- Neron był niewątpliwie szalonym cesarzem. Czuł się 
artystą. Podpalił miasto, a w ogniu szukał natchnienia.

• Motyw zbrodni- powieść Henryka Sienkiewicza przesiąknięta jest zbrodnią. 
Neron wymordował swoją rodzinę. Prześladował chrześcijan i z ogromną 
satysfakcją przyglądał się ich śmierci

• Motyw pokory wobec Boga- chrześcijanie byli wierni Bogu. Z pokorą 
umierali. Wierzyli, że czeka ich zbawienie, byli oddani Bogu bezgranicznie.

• Motyw artysty- Neron nazywał siebie artystą. Cały czas szukał natchnienia. 
Był przekonany o swoich licznych talentach. Czuł się poetą, muzykiem, 
śpiewakiem oraz tancerzem. 

• Motyw dziecka- śmierć Augusty (córka Poppei i Nerona) była dla cezara 
inspiracją do stworzenia poematu.

• Motyw śmierci- chrześcijanie w okrutny sposób ginęli na arenie. Byli 
rozszarpywani przez dzikie zwierzęta. W powieści pokazane zostało również 
masowe krzyżowanie chrześcijan. 

• Motyw cierpienia- w powieści Sienkiewicza cierpieli chrześcijanie, którzy 
byli prześladowani przez Nerona.

• Motyw miasta- Henryk Sienkiewicz przedstawił w powieści Rzym za 
panowania Nerona. Było to miasto pełne bogactwa i przepychu. 



B) WĄTKI POBOCZNE  W  „QVO VADIS”

W kilku zdaniach przedstaw trzy dowolne wątki poboczne w lekturze- zapisz
notatkę  w zeszycie przedmiotowym.

Napisz zaproszenie na dyskusję o adaptacji filmowej Quo vadis Henryka 
Sienkiewicza skierowane do uczniów Twojej szkoły. W swoim tekście zamieść jedną 
konkretną informację dotyczącą wybranej adaptacji tej powieści (np. nazwisko 
reżysera lub aktora).  / Prześlij czytelne zdjęcie swojej pracy na adres: 
kmatyjaszczyk73@o2.pl

Termin odesłania pracy: poniedziałek  do godz. 14

Pozdrawiam!
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