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• Tytuł powieści 

Qvo vadis (z jęz. łac.) znaczy „dokąd idziesz?”. W powieści wypowiedział je św. Piotr 

uciekający z Rzymu przed prześladowaniami. Uległ namowom chrześcijan, by opuścić 

miasto. Kiedy szedł, ukazał mu się Pan. Bardzo zdziwiony Piotr zapytał: „Quo vadis, 

Domine?”, czyli „dokąd idziesz Panie?”. Na to mu Chrystus odpowiedział: „Gdy ty 

opuszczasz lud mój, do Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano raz wtóry...”. Na te słowa Piotr 
zawrócił i dalej nauczał, aż do śmierci z polecenia Nerona. 

• Gatunek literacki – powieść historyczna 

W utworze przedstawione są losy bohaterów na tle ważnych wydarzeń historycznych – 

prześladowanie chrześcijan za panowania Nerona, wielki pożar Rzymu.  

Świat przedstawiony został umieszczony w epoce wcześniejszej niż ta, w której żył autor. 

Oddane zostały charakterystyczne cechy epoki – starożytności. Oprócz postaci 

historycznych (cesarz Neron, pisarz Petroniusz, filozof Seneka, prefekt Tygellin,  

św. Piotr, św. Paweł) występują postacie fikcyjne, których losy są wplecione w tok 
wydarzeń historycznych. 

• Czas i miejsce akcji 

Akcja rozgrywa się w ostatnich latach panowania cesarza Nerona (63-64 oraz w epilogu 
68 r. n. e.) w Rzymie. 

• Bohaterowie 

Marek Winicjusz, Ligia (Kallina), Petroniusz, Neron, Chilon Chilonides, Glaukus, Ursus 

• Główne wątki 

Wątek miłosny – miłość rzymskiego patrycjusza Marka Winicjusza i chrześcijańskiej 

zakładniczki Ligii. 

Zestawienie światów – pogańskiego i chrześcijańskiego: 

- upadek pogańskiego Rzymu, dwór cesarza jako miejsce pełne okrucieństwa i zawiści; 

- narodziny chrześcijaństwa, potajemne spotkania wyznawców Chrystusa, nauki 

apostołów głoszących ideę miłosierdzia, męczeństwo chrześcijan prowadzące do 
umacniania nowej religii.  

• Najważniejsze motywy 

Miłość  

Związek Winicjusza i Ligii to przykład miłości szczęśliwej i spełnionej, która pokonała 

wszystkie przeszkody.  

 



Wewnętrzna przemiana bohatera  

Marek Winicjusz pod wpływem miłości do Ligii i nowej religii zmienia się  
z impulsywnego i zapatrzonego w siebie młodzieńca w szlachetnego chrześcijanina. 

Chilon Chilonides na widok cierpień chrześcijan i umierającego męczeńską śmiercią 

Glaukusa zmienia się z chciwego, tchórzliwego i fałszywego człowieka w chrześcijanina, 

który odważnie mówi prawdę, obwinia Nerona za podpalenie Rzymu i jest gotowy 

zginąć za wiarę. 

Walka dobra ze złem 

Świat chrześcijański symbolizuje dobro, pogański zło. Dwór Nerona, miejsce 

okrucieństw, intryg, zbrodni, próżności i uciech jest przeciwieństwem dla chrześcijan 

kierujących się w życiu miłością i prawdą. Chrześcijanie ginący za wiarę odnoszą 

moralne zwycięstwo nad zepsutym i chylącym się ku upadkowi światem Nerona. 


