
TEMAT: PETRONIUSZ I WYZWANIA 
CODZIENNOŚCI – „Quo vadis” H.Sienkiewicza 

WYKŁAD 
1. Przeczytaj słowa Petroniusza skierowane do Nerona i odkryj intencję jego wypowiedzi.  

Przybierz w niewieście peplum spróchniały pień oliwny, a Winicjusz uzna go za piękny. Ale na twoim obliczu, o znawco 

niezrównany, czytam już wyrok na nią! Nie potrzebujesz go ogłaszać! Tak jest! Za sucha! Chuderlawa, istna makówka na 

cienkiej łodydze, a ty, boski esteto, cenisz w kobiecie łodygę, i po trzykroć, czterykroć masz słuszność! (..) I gotówem się 

założyć (…)Za wąska w biodrach. 

Wypowiedź zawiera manipulację; Petroniusz ukierunkowuje sposób myślenia Nerona; odwraca jego uwagę od Ligii; 

odwołując się do jego „gustu”, podkreśla jej „pseudo-mankamenty”; schlebia Neronowi; nagromadzenie zdań 

wykrzyknikowych oddaje emocje mówiącego. 

 

2. Podane niżej wypowiedzi Petroniusza opisz ze względu na to, jakie cechy, poglądy i postawy bohatera odzwierciedlają. 

 

cytaty wypowiedzi Petroniusza komentarze 

• Lubię książki, (…), lubię poezję, (…), lubię naczynia, gemmy i mnóstwo rzeczy, (…)  i 

wreszcie odnalazłem Eunice… 

• (…) występek jest szpetny, a cnota piękna. (…) Prawdziwy esteta jest tym samym cnotliwym 

człowiekiem. (…), ja jestem cnotliwym człowiekiem. 

• Nie chcę  wiedzieć o niczym, co mogłoby mi popsuć życie i zniweczyć jego piękność. 

• Szkoda mi Eunice i mojej wazy mirreńskiej… 

• Ja mam swoje gemmy, swoje kamee, swoje wazy i swoją Eunice. W Olimp nie wierzę, ale 

go sobie urządzam na ziemi (…) Ja nadto lubię woń fiołków (…) Lubię nawet naszych 

bogów… jako figury retoryczne. 

esteta, kocha piękno 

• Ja wiem, że w życiu nic już więcej nie znajdę nad to, com znalazł…  

• (…) ja zaś przyjąłbym ją (śmierć - przyp.) jako konieczność z tym przeświadczeniem, że nie 

ma 

na całym świecie takich jagód, których bym nie spróbował. Nie spieszę się, ale też nie 

będę się ociągał, postaram się tylko, by mi było do ostatka wesoło. 

• Oni tam może myślą, że w tej chwili drżą mi kolana i strach podnosi mi włosy na głowie, a 

ja, wróciwszy do domu, wezmę kąpiel w fiołkowej wodzie, po czym moja Złotowłosa mnie 

namaści i po posiłku każemy sobie śpiewać na głosy ten hymn do Apollina, który ułożył 

Antemios. 

 

pogodzony z losem, 

śmiercią 

 

• Lubię książki, (…), lubię poezję, (…), lubię naczynia, gemmy i mnóstwo rzeczy, (…)  i 

wreszcie odnalazłem Eunice… 

• Szkoda mi Eunice i mojej wazy mirreńskiej… 

• Szczęśliwy, kto jak ja znalazł miłość w taki zamknięty kształcie (o urodzie Eunice – przyp.) 

kocha Eunice 

 

• Nie chcę  wiedzieć o niczym, co mogłoby mi popsuć życie i zniweczyć jego piękność. 

• Mniejsza, czy nasi bogowie są prawdziwi, ale są piękni, jest nam przy nich wesoło i 

możemy żyć bez troski. 

• Ja jej (religii chrześcijańskiej - przyp.) nie przyjmę, choćby w niej tkwiła prawda i mądrość 

zarówno ludzka, jak i boska… To wymagałoby zrzeczeń się,  

a ja nie lubię niczego w życiu zrzekać. 

lubi życie bez trosk, 

unika kłopotów 

 

 

3. Jak już wiesz, Petroniuszowi były bliskie poglądy stoików i epikurejczyków. Przyjrzyj się jego wypowiedziom, które mówią  

o tym, jaką filozofią kierował się w życiu bohater. 

 

Petroniusz jako epikurejczyk Petroniusz jako stoik  

EPIKUREIZM: Epikur (III w. p.n.e.) wychodził z 

założenia, że trzeba cieszyć się życiem, póki trwa, i 

cenić sobie jego przyjemności. Radość życia, 

korzystanie z uciech i piękna świata; uwolnienie ciała 

od bólu i ducha od niepokoju - to zasadnicze zalecenia 

tej filozofii.  

Szczęście było rozumiane przede wszystkim jako brak 

cierpienia, najwyższym dobrem jest przyjemność, stąd 

STOICYZM: Stoicy uważali, że to, co nie zależy od nas 

samych, nie ma większego znaczenia emocjonalnego. 

Fortuna kołem się toczy – stąd potykające nas 

zdarzenia szczęsne i nieszczęsne nie dadzą się 

przewidzieć. A skoro są przypadkowe, nie mogą smucić 

ani dawać radości i nie warto się nimi przejmować.  

 Człowiek powinien kierować się rozumem, a nie 

namiętnościami. Szczęście człowiekowi może zapewnić 



słynne powiedzenie Carpe diem - chwytaj dzień, ciesz 

się chwilą.  

Czyste sumienie i cnota to droga prowadząca do 

szczęścia. Do cnót zaliczali rozwagę i umiar. 

 

wyłącznie cnota – nauczycielka życia zgodnego z 

rozumem i naturą. 

Ideałem człowieka był mędrzec, którego cechuje: 

powaga, trzeźwość, rygoryzm i umiarkowanie. 

 

• (…) występek jest szpetny, a cnota piękna. (…) Prawdziwy 

esteta jest tym samym cnotliwym człowiekiem. (…), ja 

jestem cnotliwym człowiekiem. 

 

• Ja wiem, że w życiu nic już więcej nie znajdę nad to, com 

znalazł…  

 

• (…) ja zaś przyjąłbym ją (śmierć - przyp.) jako 

konieczność z tym przeświadczeniem, że nie ma 

na całym świecie takich jagód, których bym nie 

spróbował. Nie spieszę się, ale też nie będę się ociągał, 

postaram się tylko, by mi było do ostatka wesoło. 

• Chcę się weselić, pić wino, słuchać muzyki, patrzeć na te 

oto boskie kształty, które obok mnie widzicie, a potem 

zasnąć z uwieńczoną głową. 

 

• Ja mam swoje gemmy, swoje kamee, swoje wazy i swoją 

Eunice. W Olimp nie wierzę, ale go sobie urządzam na 

ziemi (…) Ja nadto lubię woń fiołków (…) Lubię nawet 

naszych bogów… jako figury retoryczne. 

 

• Szczęśliwy, kto jak ja znalazł miłość w takim zamkniętą 

kształcie (o urodzie Eunice – przyp.) 

 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI: Która postawa jest Ci bliższa? Uzasadnij swój wybór w dwóch zdaniach. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..……………………………………

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



TEMAT: MAREK WINICJUSZ JAKO BOHATER 

DYNAMICZNY 

UWAGA! Do tej lekcji dołączam osobny plik z fragmentami, które są pomocne w charakteryzowaniu bohatera, za 

tytułowany: 3p – 5. WINICJUSZ - fragmenty 

1. BOHATER DYNAMICZNY 

To określenie oznacza, że bohater w trakcie trwania akcji utworu zmienia się. Zachodząca przemiana 

dotyczy poglądów, przekonań, postępowania. 

2. CHARAKTERYSTYKA WINICJUSZA 

Charakterystyka tego bohatera obejmuje więcej aspektów  niż charakterystyka bohatera, który jest 

postacią statyczną, gdyż dotyczy przemiany duchowej. U Winicjusza jest ona oczywiście związana z wielką 

miłością do Ligii, która ewoluuje wraz ze zmianami zachodzącymi w duszy młodego mężczyzny.  

 

Charakteryzując go trzeba więc zwrócić uwagę na: 

a) kim jest i skąd wraca (moment przed poznaniem dziewczyny), 

b) jak ją postrzega na początku – pierwsze wrażenie, 

c) jak wyobraża sobie ich związek tuż po jej poznaniu, 

d) jak ją zdobywa i czym się kieruje, pragnąc jej (zwłaszcza, gdy mu się wymyka), 

e) jak się zachowuje, gdy Ligia ucieka: 

• wobec niewolników, 

• wobec Petroniusza, 

• wobec Chilona Chilonidesa, 

f) jakich środków używa, by odzyskać uciekinierkę, 

g) jakie są jego myśli w związku z zachowaniem Ligii i innych chrześcijan, gdy leży ranny po „wypadku” z 

Ursusem, 

h) co myśli o nauce chrześcijan na początku i jak zmieniają się jego poglądy, 

i) dlaczego myśli z początku, że chrześcijaństwo konkuruje w duszy Ligii z nim samym, 

j) kiedy zaczyna brać pod uwagę poglądy innych a nie tylko własną korzyść i przyjemność – i jak zmienia 

się wtedy jego postępowanie wobec Ligii i innych (np. niewolników), 

k) co było dawniej treścią życia Marka (na czym spędzał czas i co go cieszyło), a co pociąga go po 

przemianie, 

l) wreszcie – jak sam podsumowuje swoją przemianę. 



MIŁOŚĆ LIGII  I  MARKA WINICJUSZA 
Aż raz o świcie zobaczyłem ją myjącą się w ogrodowej fontannie. I przysięgam ci na tę pianę, z której powstała 

Afrodyta, że promienie zorzy przechodziły na wylot przez jej ciało. Myślałem, że gdy słońce zejdzie, ona rozpłynie 

się w świetle, jak rozpływa się jutrzenka. [Winicjusz o Ligii – pierwsze wrażenie] 
 

[Winicjusz o Ligii do Petroniusza] 
Na tę bladą Selenę — nie dziwię ci się, Marku — wiedz jednak, że Dianę miłujesz i że Aulus i Pomponia 

gotowi cię rozszarpać, jak niegdyś psy rozszarpały Akteona. 
221Winicjusz, nie podnosząc głowy, przez chwilę milczał, po czym jął mówić przerywanym przez żądzę głosem: 
222— Pragnąłem jej poprzednio, a teraz pragnę jeszcze więcej. Gdym objął jej rękę, owionął mnie ogień… Muszę 
ją mieć. Gdybym był Zeusem, otoczyłbym ją chmurą, jak on otoczył Io, lub spadłbym na nią dżdżem, jak on spadł 
na Danae. Chciałbym całować jej usta aż do bólu! Chciałbym słyszeć jej krzyk w moich ramionach. Chciałbym 
zabić Aula i Pomponię, a ją porwać i zanieść na ręku do mego domu. Nie będę dziś spał. Rozkażę ćwiczyć którego 
z niewolników i będę słuchał jego jęków… 
223— Uspokój się — rzekł Petroniusz. — Masz zachcianki cieśli z Subury. 
224— Wszystko mi jedno. Muszę ją mieć. Udałem się do ciebie po radę, lecz jeśli ty jej nie znajdziesz, znajdę ją 
sam… Aulus uważa Ligię za córkę, czemuż bym ja miał patrzeć na nią jak na niewolnicę? Więc skoro nie ma innej 
drogi, niechże oprzędzie drzwi mego domu, niech je namaści wilczym tłuszczem i niechaj siędzie jako żona  
przy moim ognisku. 
 
[uczta na Pallatynie]  
Cezar nikomu nie zdaje sprawy ze swoich rozporządzeń i rozkazów. Jednakże niechaj się nie boi. Oto on, 
Winicjusz, jest przy niej i pozostanie przy niej. Wolałby stracić oczy niż jej nie widzieć, wolałby stracić życie  
niż ją opuścić. Ona jest jego duszą, więc będzie jej strzegł jak własnej duszy. Zbuduje jej u siebie w domu ołtarz  
jak swemu bóstwu […] 
420A jakkolwiek mówił wykrętnie i chwilami zmyślał, w głosie jego czuć było prawdę, ponieważ uczucia jego 
były prawdziwe. […] Wreszcie objął jej rękę powyżej kostki, jak to raz już uczynił w domu Aulusów, i ciągnąc ją 
ku sobie, począł szeptać drżącymi wargami: 
423— Ja ciebie kocham, Kallino… boska moja!… 
424— Marku, puść mnie — rzekła Ligia. 425On zaś mówił dalej z oczyma zaszłymi mgłą: 
426— Boska moja! Kochaj mnie…  
[…]na wpół pijany już Winicjusz mówił jej: 
496— Widziałem cię w domu Aulusów przy fontannie i pokochałem cię. Był świt i myślałaś, że nikt nie patrzy,  
a jam cię widział… I widzę cię taką dotąd, chociaż kryje mi cię to peplum. Zrzuć peplum jak Kryspinilla. Widzisz! 
Bogowie i ludzie szukają miłości. Nie ma prócz niej nic w świecie! Oprzyj mi głowę na piersiach i zmruż oczy. 

497A jej tętna biły ciężko w skroniach i rękach. Ogarniało ją wrażenie, że leci w jakąś przepaść, a ten 
Winicjusz, który przedtem wydawał jej się tak bliskim i pewnym, zamiast ratować, ciągnie ją do niej. I uczuła  
do niego żal. Poczęła się znów bać i tej uczty, i jego, i siebie samej.  

[…]   
Spił się wreszcie cezar, spili się mężczyźni i kobiety. Winicjusz nie mniej był pijany od innych, a w dodatku 

obok żądzy budziła się w nim chęć do kłótni, co zdarzało mu się zawsze, ilekroć przebrał miarę. Jego czarniawa 
twarz stała się jeszcze bledszą i język plątał mu się już, gdy mówił głosem podniesionym i rozkazującym: 
533— Daj mi usta! Dziś, jutro, wszystko jedno!… Dość tego! Cezar wziął cię od Aulusów, by cię darować mnie, 
rozumiesz! Jutro o zmroku przyślę po ciebie, rozumiesz!… Cezar mi cię obiecał, nim cię wziął… Musisz być 
moją! […] 
Próżno usiłowała obu rękami zdjąć z siebie jego bezwłose ramię; próżno głosem, w którym drgał żal i strach, 
błagała go, by nie był takim, jak jest, i by miał nad nią litość. Przesycony winem oddech oblewał ją coraz bliżej,  
a twarz jego znalazła się tuż koło jej twarzy. Nie był to już dawny, dobry i niemal drogi duszy Winicjusz,  
ale pijany, zły satyr, który napełniał ją przerażeniem i wstrętem. 
 
[po ucieczce Ligii w drodze z Pallatynu do domu Marka] 
Lecz nagle w przedsionku dały się słyszeć kroki i do atrium wpadli hurmem niewolnicy, a stanąwszy szybko  
pod ścianą, podnieśli ręce w górę i poczęli powtarzać jękliwymi głosami: 
718— Aaaa! — aa! 
719Winicjusz skoczył ku nim. 
720— Gdzie Ligia? — zawołał strasznym, zmienionym głosem. 
721Wtem Gulo wysunął się naprzód ze swoją pokrwawioną twarzą, wołając z pośpiechem i żałośnie: 
723— Oto krew, panie! Broniliśmy! Oto krew, panie, oto krew!… 
724Lecz nie zdołał dokończyć, gdyż Winicjusz chwycił brązowy świecznik i jednym uderzeniem strzaskał czerep 
niewolnika, po czym, objąwszy się za głowę rękoma, wpił palce we włosy, powtarzając chrapliwie: 



725— Me miserum! Me miserum!… 
726Twarz mu posiniała, oczy uciekły pod czoło, piana wystąpiła na usta. 
727— Rózeg! — ryknął wreszcie nieludzkim głosem. 
728— Panie! Aaaa!… Ulituj się! — jęczeli niewolnicy. 
729Lecz Petroniusz podniósł się z wyrazem niesmaku w twarzy. 
730— Chodź, Chryzotemis! — rzekł. — Jeśli chcesz patrzeć na mięso, każę odbić sklep rzeźnika na Karynach. 
731I wyszedł z atrium, w całym zaś domu, ubranym w zieleń bluszczów i gotowym do uczty, rozległy się po chwili 
jęki i świst rózeg, który trwał niemal do rana.  

Tej nocy Winicjusz nie kładł się wcale. […] późną już nocą wypadł na poszukiwanie Ligii. […] Wróciwszy 
kazał uprzątnąć ciało Gula, którego nikt nie śmiał tknąć dotąd, następnie tych niewolników, którym odbito Ligię, 
kazał wysłać do wiejskich ergastulów, co było karą straszniejszą niemal od śmierci, wreszcie, rzuciwszy się  
na wysłaną ławę w atrium, począł bezładnie rozmyślać, jakim sposobem odnajdzie i zabierze Ligię. 
733Wyrzec się jej, stracić ją, nie zobaczyć jej więcej, wydawało mu się niepodobieństwem i na samą myśl o tym 
ogarniał go szał. Samowolna natura młodego żołnierza pierwszy raz w życiu trafiła na opór, na inną niezłomną 
wolę, i wprost nie mogła pojąć, jak to być może, by ktoś śmiał stawać w poprzek jego żądzy. Winicjusz wolałby 
raczej, żeby świat i miasto zapadły w gruzy, niż żeby on nie miał dopiąć tego, czego chciał. Odjęto mu czarę 
rozkoszy niemal sprzed ust, więc wydało mu się, iż spełniło się coś niesłychanego, wołającego o pomstę do praw 
boskich i ludzkich. 
734Lecz przede wszystkim nie chciał i nie mógł się pogodzić z losem, albowiem nigdy niczego tak nie pragnął  
w życiu jak Ligii. Zdawało mu się, że nie potrafi bez niej istnieć. Nie umiał sobie odpowiedzieć, co zrobiłby  
bez niej jutro, jak by mógł przeżyć dni następne. Chwilami porywał go na nią gniew bliski obłędu. Chciałby ją 
mieć po to, by ją bić, włóczyć za włosy do cubiculów i pastwić się nad nią, to znów porywała go straszna tęsknota 
za jej głosem, postacią, oczyma, i czuł, że gotów by był leżeć u jej nóg. Wołał na nią, gryzł palce, obejmował 
głowę rękoma. Zmuszał się ze wszystkich sił, by myśleć spokojnie o jej odzyskaniu, i nie mógł. Przez głowę 
przelatywały mu tysiączne środki i sposoby, ale jedne od drugich szaleńsze.  
[…]  I nagle serce zamarło w nim niemal pod wpływem strasznego przypuszczenia. 737A nuż to sam cezar odbił 
Ligię? […] 

Na tę myśl Winicjuszowi pociemniało w oczach i krople potu pokryły mu czoło. W takim razie Ligia była 
straconą na zawsze. […] Wyobraźnia przedstawiła mu Ligię w ramionach Nerona i po raz pierwszy w życiu 
zrozumiał, że są myśli, których człowiek po prostu znieść nie może. Dopiero teraz poznał, jak ją pokochał. […] 
Czuł, że może oszaleć i że oszalałby z pewnością, gdyby mu jeszcze nie pozostawała zemsta. Lecz jak poprzednio 
wydało mu się, że nie będzie mógł żyć, jeśli Ligii nie odzyska, tak obecnie, że nie będzie mógł umrzeć, póki jej  
nie pomści. […] I doznał istotnie ulgi. Miał przynajmniej dla czego żyć i czym zapełnić dnie i noce. 

[…] Petroniusz spojrzał na niego z pewnym politowaniem. Istotnie, oczy Winicjusza podsiniały, źrenice 
świeciły gorączką; nie ogolony rano zarost powlókł ciemnym pasem jego silnie zarysowane szczęki, włosy miał  
w nieładzie i wyglądał naprawdę jak chory. […] 
849— Więc posłuchaj mnie… Nie wiem, co by ci zapisał lekarz, ale wiem, jak ja bym postąpił na twoim miejscu, 
ja. Oto zanim się tamta odnajdzie, poszukałbym w innej tego, czego mi wraz z tamtą zabrakło. […] 

— Nie chcę! — odpowiedział Winicjusz. 
[…] 
Tymczasem obok miłości, jaką czuł dla Ligii, rodziła się w nim jeszcze zawziętość gracza, który chce wygrać. 

Winicjusz takim był zawsze. Od najmłodszych lat przeprowadzał, co chciał z namiętnością człowieka,  
który nie rozumie, że może się coś nie udać i że trzeba się czegoś wyrzec. Karność wojskowa ujęła wprawdzie  
na czas w karby jego samowolę, ale wszczepiła weń zarazem przekonanie, że każdy rozkaz, który wydawał 
niższym od siebie, musi być spełniony, dłuższy zaś pobyt na Wschodzie, wśród ludzi giętkich i do niewolniczego 
posłuchu przywykłych, utwierdził go tylko w wierze, że dla jego ”chcę” nie ma granic. Obecnie więc krwawiła 
ciężko i jego miłość własna. Było przy tym w tych przeciwnościach, w tym oporze i w samej ucieczce Ligii coś  
dla niego niezrozumiałego, jakaś zagadka, nad której rozwiązaniem męczył śmiertelnie głowę. Czuł, że […] nie był 
dla Ligii obojętnym. Ale jeśli tak, to dlaczego przełożyła tułactwo i nędzę nad jego miłość, nad jego pieszczoty  
i nad pobyt w jego rozkosznym domu? Na to pytanie nie umiał znaleźć odpowiedzi, a natomiast dochodził tylko  
do pewnego niejasnego poczucia, że między nim a Ligią i między ich pojęciami, i między światem jego  
i Petroniusza a światem Ligii i Pomponii Grecyny istnieje jakaś różnica i jakieś nieporozumienie głębokie  
jak przepaść, której nic nie zdoła zapełnić i wyrównać. Wówczas zdawało mu się, że musi Ligię stracić, i na tę 
myśl tracił tę resztę równowagi, którą chciał w nim utrzymać Petroniusz.  Były chwile, w których sam nie wiedział, 
czy Ligię kocha, czy jej nienawidzi, rozumiał tylko, że musi ją znaleźć i że wolałby, żeby go ziemia pochłonęła,  
niż żeby nie miał jej zobaczyć i posiąść.  

Mocą wyobraźni widywał ją czasem tak dokładnie, jakby przed nim stała; przypominał sobie każde słowo, 
które do niej mówił i które od niej usłyszał. Czuł ją blisko; czuł ją na piersi, w ramionach, i wówczas żądza 
obejmowała go jak płomień. Kochał ją i wzywał jej. A gdy pomyślał, że był przez nią kochany i że mogła 
dobrowolnie spełnić wszystko, czego od niej żądał, chwytał go żal ciężki, nieprzebrany i jakaś wielka tkliwość 



zalewała mu serce na kształt niezmiernej fali. Lecz miewał i chwile, w których bladł z wściekłości i lubował się 
myślami o upokorzeniu i mękach, jakie Ligii zada, gdy ją odnajdzie. Chciał ją nie tylko mieć, ale mieć zdeptaną 
niewolnicą, a jednocześnie czuł, że gdyby mu zostawiono wybór; czy być jej niewolnikiem, czy nie widzieć jej 
więcej w życiu, to wolałby być jej niewolnikiem. Bywały dnie, w których myślał o znakach, jakie na jej różanym 
ciele zostawiłby batog, i zarazem chciałby całować te ślady. Przychodziło mu także do głowy, że byłby szczęśliwy, 
gdyby ją mógł zabić. 
1115W tej rozterce, w zmęczeniu, niepewności i zgryzocie tracił zdrowie, a nawet i piękność. Stał się też panem 
niewyrozumiałym i okrutnym. Niewolnicy, a nawet wyzwoleńcy zbliżali się do niego z drżeniem, a gdy kary 
spadały na nich bez żadnego powodu, zarówno niemiłosierne, jak niesłuszne, poczęli go skrycie nienawidzić.  
On zaś czując to i czując swoje osamotnienie, mścił się na nich tym bardziej. […] 

 
[W Ostrianum, wśród chrześcijan] 

I tu Winicjusz, jakkolwiek uprzedzony przed chwilą niechętnie, nie mógł nie zauważyć, że jednak jest różnica 
między nauką starca a tym, co mówili cynicy, stoicy lub inni filozofowie, ci bowiem dobro i cnotę zalecali  
jako rzecz rozumną i jedynie w życiu praktyczną, on zaś obiecywał za nią nieśmiertelność […] [Winicjusz 
wiedział], że ten Bóg jest wedle mniemania chrześcijan jeden i wszechmocny, gdy więc teraz usłyszał jeszcze,  
że jest on wszechdobrem i wszechprawdą, mimo woli pomyślał, że wobec takiego Demiurga Jowisz, Saturn, 
Apollo, Juno, Westa i Wenus wyglądaliby jak jakaś marna i hałaśliwa zgraja, w której broją wszyscy razem i każdy 
na swoją rękę. Ale największe zdumienie ogarnęło młodego człowieka, gdy starzec począł nauczać, że Bóg jest 
również wszechmiłością, kto więc kocha ludzi, ten spełnia najwyższe jego przykazanie. Lecz nie dość jest kochać 
ludzi ze swego narodu, […] albowiem Chrystus przebaczył i Żydom, którzy go wydali na śmierć, i żołnierzom 
rzymskim, którzy go do krzyża przybili, należy więc tym, którzy krzywdy nam czynią, nie tylko przebaczać,  
ale kochać ich i płacić im dobrem za złe […] Winicjusz nie myślał już jednak, że w słowach starca nie masz 
niczego nowego […] Uprzytomniał sobie wszystko, co od pierwszej chwili starzec mówił o życiu, prawdzie, 
miłości, Bogu, i myśli jego olśniewały od blasku, jak olśniewają oczy od błyskawic nieustannie po sobie 
następujących. Jak zwykle ludzie, którym życie zmieniło się w jedną namiętność, myślał o tym wszystkim  
przez swoją miłość do Ligii i przy świetle owych błyskawic ujrzał jasno jedną rzecz: że jeśli Ligia jest  
na cmentarzu, jeśli wyznaje tę naukę, słucha i czuje, to przenigdy nie zostanie jego kochanką. 
1310Po raz też pierwszy od czasu, jak ją u Aulusów poznał, Winicjusz poczuł, że choćby ją teraz odzyskał, to i tak 
jej nie odzyska. Nic podobnego nie przyszło mu dotąd do głowy, a i obecnie nie umiał sobie z tego zdać sprawy, 
gdyż było to nie tyle wyraźne zrozumienie, ile raczej mętne poczucie jakowejś niepowetowanej straty i jakowegoś 
nieszczęścia. Wstał w nim niepokój, który wnet zmienił się w burzę gniewu przeciw chrześcijanom w ogóle,  
a przeciw starcowi w szczególności. Ów rybak, którego na pierwszy rzut oka poczytał za prostaka, przejmował go 
teraz niemal bojaźnią i zdawał mu się być jakimś tajemniczym Fatum, rozstrzygającym nieubłaganie, a zarazem 
tragicznie jego losy. 
1311 […]  Każda kropla krwi zadrgała w młodym patrycjuszu na jej widok. Zapomniał o tłumach, o starcu,  
o własnym zdumieniu wobec tych niepojętych rzeczy, jakie słyszał, i widział przed sobą tylko ją jedną. […]  
On, który dotąd sądził, że Fortuna ma niejako obowiązek spełniać wszelkie jego życzenia, teraz zaledwie wierzył 
własnym oczom i własnemu szczęściu. […] W płaszczu z ciemnej wełny, ubrana była jak dziewczyna z ludu, 
Winicjusz jednak nigdy nie widział jej piękniejszą i mimo całego zamętu, jaki w nim powstał, uderzyła go  
w przeciwstawieniu do tego niewolniczego niemal ubioru szlachetność tej cudnej patrycjuszowskiej głowy.  
Miłość przeleciała po nim jak płomień, ogromna, pomieszana z jakimś dziwnym uczuciem tęsknoty, uwielbienia, 
czci i żądzy. […]  Ale tym bardziej tylko pragnął posiąść tę istotę, tak odmienną od kobiet, które widział  
lub posiadał na Wschodzie i w Rzymie. Czuł, że oddałby za nią tamte wszystkie, a z nimi Rzym i świat w dodatku. 
 
[Winicjusz w domu chrześcijan ranny po próbie uprowadzenia Ligii] 
Ursus wchodził już prawie do domku, gdy szelest kroków zwrócił jego uwagę, więc przystanął, a ujrzawszy dwóch 
ludzi złożył sito na balustradzie i zawrócił ku nim. 
1393— A czego tu szukacie? — spytał. 
1394— Ciebie! — odparł Winicjusz. 
1395Po czym zwróciwszy się do Krotona zawołał prędkim, cichym głosem: 
1396— Zabij! 
1397Kroto rzucił się jak tygrys i w jednej chwili, zanim Lig zdołał się opamiętać lub rozpoznać nieprzyjaciół, 
chwycił go w swoje stalowe ramiona. 
1398Lecz Winicjusz zbyt był pewien jego nadludzkiej siły, by czekać na koniec walki, więc pominąwszy ich 
skoczył ku drzwiom domku, pchnął je i znalazł się w ciemnej nieco izbie, rozświeconej jednak przez ogień palący 
się na kominie. Blask tego płomienia padał wprost na twarz Ligii. Drugą osobą siedzącą przy ognisku był ów 
starzec, który towarzyszył dziewczynie i Ursusowi w drodze z Ostrianum. 
1399 Winicjusz wpadł tak nagle, że zanim Ligia mogła go rozpoznać, chwycił ją wpół i uniósłszy w górę, rzucił się 
znów ku drzwiom. Starzec zdołał mu je wprawdzie zastąpić, lecz on, przycisnąwszy dziewczynę jednym 



ramieniem do piersi, odtrącił go drugą, wolną ręką. Kaptur spadł mu z głowy i wówczas na widok tej znajomej 
sobie, a straszliwej w tej chwili twarzy krew ścięła się w Ligii z przerażenia, a głos zamarł jej w gardle. Chciała 
wołać o pomoc i nie mogła.  

[…]  
[ Marek] po dokonaniu operacji rozbudził się znowu — i ujrzał nad sobą Ligię. 
[…] Winicjusz patrzył i oczom nie wierzył. Zdawało mu się, że to sen albo gorączka stawia przed nim drogie 
widmo […]  Patrzył na jej twarz, bledszą i szczuplejszą niż dawniej, na skręty ciemnych włosów, na ubogi ubiór 
robotnicy […] — i naprzód pomyślał, że ją kocha zawsze, a po wtóre, że ta jej bladość i to jej ubóstwo są jego 
dziełem, że on to wypędził ją z domu, gdzie ją kochano i gdzie ją otaczał dostatek i wygody, a wtrącił  
do tej mizernej izby i odział w ten nędzny płaszcz z ciemnej wełny. 
1463— Ligio — rzekł — nie pozwoliłaś mnie zabić. 
1465A ona odpowiedziała ze słodyczą: 
1466— Niech Bóg wróci ci zdrowie. 
1467Dla Winicjusza, który miał poczucie i tych krzywd, które jej dawniej wyrządził, i tej, którą chciał wyrządzić 
świeżo, był w słowach Ligii prawdziwy balsam. Zapomniał w tej chwili, że przez jej usta może mówić 
chrześcijańska nauka, a czuł tylko, że mówi umiłowana kobieta i że w odpowiedzi jej jest jakaś osobista tkliwość  
i wprost nadludzka dobroć, która wstrząsa nim do głębi duszy. Jak poprzednio z bólu, tak teraz osłabł  
ze wzruszenia. Ogarnęła go jakaś niemoc, zarazem ogromna i słodka. Doznał takiego wrażenia, jakby się zapadał 
gdzieś w otchłań, ale czuł przy tym, że mu jest dobrze — i że jest szczęśliwy. Myślał też w tej chwili osłabienia,  
że stoi nad nim bóstwo. 

[…] Kryspus, po krótkich słowach zamienionych z Glaukiem, zbliżył się do łóżka i rzekł: 
1471— Winicjuszu, Bóg nie pozwolił ci popełnić złego uczynku, ale zachował cię przy życiu, byś opamiętał się  
w duszy. […] Zostań więc w spokoju i pomyśl, czyli godziłoby ci się prześladować dłużej Ligię, którą pozbawiłeś 
opiekunów, dachu — i nas, którzyśmy ci dobrym za złe wypłacili? […]  
— […] przemocą nie będę jej więcej brał… Tobie zaś powiem co innego. Jeśli ona tu nie zostanie, to tą zdrową 
ręką pozrywam wiązania z ramienia, nie przyjmę jadła ni napoju i niech śmierć moja spadnie na ciebie i na twoich 
braci. Czemuś mnie opatrywał, czemuś nie kazał mnie zabić? 
1494I pobladł z gniewu i osłabienia. Lecz Ligia, która z drugiej izby słyszała całą rozmowę i która była pewną,  
iż Winicjusz spełni to, co zapowiada, zlękła się jego słów. Nie chciała za nic jego śmierci. Raniony i bezbronny 
budził w niej tylko litość, nie strach. […] Zbliżyła się więc do Kryspusa z twarzą jakby natchnioną i poczęła mówić 
tak, jakby przez nią mówił głos jakiś inny: 
1496— Kryspie, niech on zostanie między nami i my pozostaniemy z nim, dopóki Chrystus go nie uzdrowi. 
1497A stary prezbiter, przywykły szukać we wszystkim tchnień Bożych, widząc jej egzaltację pomyślał zaraz,  
że może mówi przez nią moc wyższa, i uląkłszy się w sercu, pochylił swą głowę. 
1498— Niech się tak stanie, jak mówisz — rzekł. 
1499Na Winicjuszu, który przez cały czas nie spuszczał jej z oczu, to szybkie posłuszeństwo Kryspa uczyniło 
dziwne i przejmujące wrażenie. […] Nie umiał przy tym oswoić się z myślą, że stosunek ich został zmieniony,  
że teraz nie ona od jego, ale on zależy od jej woli, że leży oto chory, złamany, że przestał być siłą napastniczą — 
zdobywczą i że jest jakby bezbronnym dzieckiem na jej opiece. Dla jego natury dumnej i samowolnej stosunek 
podobny względem każdej innej istoty byłby upokorzeniem — tym razem jednak nie tylko nie odczuł upokorzenia, 
ale był jej wdzięczny jak swojej pani. Były to poczucia w nim niesłychane, które dniem przedtem nie chciałyby  
mu się w głowie pomieścić i które zdumiewałyby go nawet w tej jeszcze chwili, gdyby umiał sobie jasno zdać  
z nich sprawę. Lecz on nie pytał teraz, dlaczego tak jest, jakby to było rzeczą zupełnie naturalną, czuł się tylko 
szczęśliwy, że zostaje. 
1500I chciał jej dziękować — z wdzięcznością i jeszcze z jakimś uczuciem tak dalece mu nie znanym, że go nawet 
nazwać nie umiał, ponieważ było po prostu pokorą.  
 
[reakcja Winicjusza na opiekuńczość Ligii] 

Pojmował nawet, że jeśli wszyscy inni udali się na spoczynek, a Ligia jedna, ona, którą pokrzywdził, czuwała 
nad nim, to właśnie dlatego, że ta nauka tak nakazuje. Lecz myśl ta, przejmująca go podziwem dla nauki, była mu 
zarazem i przykrą. Wolałby był, by Ligia czyniła tak z miłości dla niego, dla jego twarzy, oczu,  
dla posągowych kształtów, słowem, dla tych wszystkich powodów, dla których nieraz obwijały się naokół jego szyi 
śnieżne ramiona greckie i rzymskie. 
1649 Nagle jednak poczuł, że gdyby ona była taka jak inne kobiety, to by mu już w niej czegoś nie dostawało[311]. 
Wówczas zdumiał się i sam nie wiedział, co się z nim dzieje, albowiem spostrzegł, że i w nim poczynają 
powstawać jakieś nowe uczucia i nowe upodobania, obce światu, w którym żył dotąd. […]  
1730Lecz przede wszystkim chwycił go żal, gdyż zrozumiał i to, że to on sam tak poplątał życie sobie i Ligii,  
iż z tej plątaniny nie było prawie wyjścia. I pod wpływem tego żalu począł mówić: 
1731— Czy ty wiesz, żeś ty szczęśliwsza ode mnie? Ty w ubóstwie i w tej jednej izbie wśród prostaków miałaś 
swoją naukę i swego Chrystusa, ja zaś mam tylko ciebie i gdy mi cię zbrakło, byłem jak nędzarz, który nie ma  



ni dachu nad sobą, ni chleba.  […] Pomponia powiedziała na pożegnanie Petroniuszowi, że Bóg jest jeden, 
wszechmocny i miłosierny […] Niech mi odda ciebie, a pokocham Go, choć wydaje mi się Bogiem niewolników, 
cudzoziemców i nędzarzy. Ty siedzisz przy mnie i myślisz o Nim tylko. Myśl i o mnie, bo inaczej Go znienawidzę.  
[…] Natura jego nie znała nigdy tamy, tak w gniewie, jak i w miłości. Mówił z uniesieniem, jak człowiek,  
który przestawszy nad sobą panować nie chce liczyć się z żadną miarą ni w słowach, ni w czci. Lecz mówił z głębi 
duszy i szczerze. […] Wzruszyła [Ligię] cześć, z jaką do niej mówił. Czuła się kochaną i ubóstwianą bez granic, 
czuła, że ten nieugięty i niebezpieczny człowiek należy teraz do niej duszą i ciałem, jak niewolnik, i to poczucie 
jego pokory, własnej potęgi napełniło ją szczęściem. […] 
I nagle zrozumiała, że może przyjść chwila, w której jego miłość ogarnie i porwie ją jak wicher, a poczuwszy to 
doznała takiego samego wrażenia, jakiego przed chwilą doznał on: mianowicie, że stoi nad brzegiem przepaści.  
 
[Ligia o Winicjuszu] 
Kto był ów Winicjusz? Augustianin, żołnierz i dworzanin Nerona! Wszakże brał udział w jego rozpuście  
i szaleństwach, jak świadczyła o tym ta uczta, której Ligia nie mogła zapomnieć; wszakże chodził razem z innymi 
do świątyń i składał ofiary bezecnym bogom, w których może i nie wierzył, ale oddawał im jednak cześć 
urzędową. Wszakże ją ścigał po to, by z niej uczynić swoją niewolnicę i kochankę, a zarazem wtrącić ją w ów 
straszny świat zbytku, rozkoszy, zbrodni i bezeceństw, wołających o gniew i pomstę Bożą. Wydawał się 
wprawdzie zmieniony, ale przecie dopiero co sam jej rzekł, że jeśli będzie więcej myślała o Chrystusie niż o nim, 
to gotów Go znienawidzić. […] 
 
[Winicjusz o chrześcijaństwie] 

Wszak pokój rzymski i zwierzchność rzymska były rzeczą dobrą, rozdział między ludźmi słusznym  
i sprawiedliwym. A tymczasem ta nauka, wedle rozumienia Winicjusza, musiałaby zburzyć wszelki porządek, 
wszelką zwierzchność i znieść wszelkie różnice. I co wówczas stałoby się choćby z władztwem i państwem 
rzymskim? Zali Rzymianie mogli przestać panować lub uznać całą trzodę podbitych narodów za równą sobie?  
To już nie mieściło się w głowie patrycjusza. A przy tym osobiście nauka ta była przeciwną wszelkim jego 
wyobrażeniom, przyzwyczajeniu, charakterowi i pojęciom o życiu. Nie mógł sobie zgoła wyobrazić, jak by mógł 
istnieć, gdyby ją na przykład przyjął. Obawiał się jej i podziwiał ją, ale przed przyjęciem jej wzdrygała się  
po prostu jego natura. Rozumiał na koniec, że nic innego, tylko ona rozdzieliła go z Ligią, i gdy o tym myślał, 
nienawidził jej ze wszystkich sił duszy. 
1746Jednakże zdawał sobie już sprawę, że to ona ubrała Ligię w tę jakąś wyjątkową, niewysłowioną piękność, 
która w jego sercu zrodziła prócz miłości cześć, prócz żądzy uwielbienie, i z samej Ligii uczyniła drogą mu  
nad wszystko w świecie istotę. A wówczas chciało mu się znów kochać Chrystusa. I pojmował jasno, że albo Go 
musi pokochać, albo znienawidzić, obojętnym zaś zostać nie może. Tymczasem parły go jakby dwie przeciwne 
fale, wahał się w myślach, wahał się w uczuciach, nie umiał wybrać, skłaniał jednak głowę i okazywał milczącą 
cześć temu niepojętemu dla siebie Bogu, dlatego tylko, że był to Bóg Ligii. […] 
 
[Winicjusz po powrocie z Zatybrza i kolejnej ucieczce Ligii] 
Wróciwszy z Zatybrza do swej rozkosznej insuli na Karynach, był jeszcze osłabiony, wyczerpany i przez pierwsze 
dni doznawał pewnego zadowolenia z wypoczynku, wygód i dostatku, jaki go otaczał. Lecz zadowolenie to  
trwało krótko. Wkrótce uczuł, że żyje w próżni, że to wszystko, co stanowiło dla niego dotychczas interes  
życia, albo zupełnie dla niego nie istnieje, albo zmniejszyło się do zaledwie dostrzegalnych rozmiarów. Miał takie 
uczucie, jakoby podcięto w jego duszy te struny, które dotychczas łączyły go z życiem, a nie nawiązano  
żadnych nowych. Na myśl, że mógłby pojechać do Benewentu, a następnie do Achai, i zanurzyć się w życiu 
rozkoszy i szalonych wybryków, doznał uczucia czczości. „Po co? Co mi z tego przyjdzie?” Oto były pierwsze 
pytania, które przesunęły mu się przez głowę. Również po raz pierwszy w życiu pomyślał, że gdyby pojechał,  
to rozmowa Petroniusza, jego dowcip, byskotliwość, jego wykwintne określanie myśli i dobieranie trafnych  
słów dla każdej idei mogłyby go obecnie nużyć. […] 
 
[z listu Marka do Petroniusza] 
[…] gdym od nich wrócił do siebie, nikt się mnie nie spodziewał. Mniemano, że jestem w Benewencie  
i że nieprędko wrócę, więc w domu zastałem nieład, pijanych niewolników i ucztę, którą sobie wydawali  
w moim triclinium. Śmierci raczej spodziewali się niż mnie i mniej by się jej przerazili. Ty wiesz, jak silną  
ręką trzymam mój dom, wszystko więc, co żyło, rzuciło się na kolana, a niektórzy poomdlewali ze strachu.  
A ja, wiesz, jak postąpiłem? Oto w pierwszej chwili chciałem wołać o rózgi i rozpalone żelazo, ale zaraz  
potem chwycił mnie jakiś wstyd i dasz wiarę — jakiś żal tych nędzników; są między nimi i starzy  
niewolnicy, których jeszcze mój dziad M. Winicjusz przywiódł za czasów Augusta znad Renu. Zamknąłem się 
samotny w bibliotece i tam przyszły mi jeszcze dziwniejsze myśli do głowy, mianowicie, że po tym, co słyszałem  
i widziałem między chrześcijanami, nie godzi mi się postępować z niewolnikami tak, jak postępowałem dotąd,  
i że to są także ludzie. Oni przez kilka dni chodzili w trwodze śmiertelnej, sądząc, że zwłóczę dlatego,  



by tym okrutniejszą karę obmyślić, a ja nie karałem i nie ukarałem, bo nie mogłem. Zwoławszy ich trzeciego  
dnia, rzekłem: »Przebaczam wam, wy zaś pilną służbą starajcie się winy naprawić!” Na to padli na kolana, 
zalewając się łzami, wyciągając z jękiem ręce i zowiąc mnie panem i ojcem, ja zaś — ze wstydem ci to mówię  
— byłem również wzruszony. Wydało mi się, że w tej chwili widzę słodką twarz Ligii i jej oczy zalane łzami, 
dziękujące mi za ten postępek.  
[…] 
Z Rzymu nie wyjadę. Nie mógłbym znieść towarzystwa augustianów, a przy tym jedyną ulgą w moim  
smutku i niepokoju jest mi myśl, że jestem blisko Ligii, że przez Glauka lekarza, który obiecał mnie odwiedzić, 
albo przez Pawła z Tarsu może się czasem czegoś o niej dowiem. Nie! Nie opuściłbym Rzymu, choćbyście mi 
ofiarowali zarząd Egiptu. Wiedz także, że kazałem rzeźbiarzowi obrobić kamień grobowy dla Gula,  
którego zabiłem w gniewie. Za późno przyszło mi na myśl, że on jednak na ręku mnie nosił i pierwszy uczył,  
jak strzałę na łuk nakładać. Nie wiem, dlaczego zbudziła się teraz we mnie pamięć o nim, podobna do żalu  
i do wyrzutu… […] 
 
[samotność Winicjusza w Rzymie] 
Zdawało mu się, że jeśli Ligia go kocha, to tym samym wszystkie przeszkody są usunięte, gdyż gotów był  
w każdej chwili uczcić Chrystusa. Lecz Glaukus, jakkolwiek namawiał go usilnie do przyjęcia chrztu, nie śmiał  
mu ręczyć, czy zyszcze przez to od razu Ligię, i mówił mu, że chrztu należy żądać dla chrztu samego i dla miłości 
Chrystusa, nie zaś dla innych celów. „Trzeba mieć i duszę chrześcijańską” — rzekł mu — a Winicjusz, lubo każda 
przeszkoda wzburzała go, poczynał już rozumieć, że Glaukus, jako chrześcijanin, mówi to, co mówić 
powinien. Sam on nie zdawał sobie dokładnie sprawy, że jedną z najgłębszych zmian w jego naturze stanowiło  
to, iż dawniej mierzył ludzi i rzeczy tylko przez własny egoizm, obecnie zaś z wolna przyuczał się do myśli,  
że inne oczy mogą inaczej patrzeć, inne serce inaczej czuć i że słuszność nie zawsze toż samo znaczy,  
co osobista korzyść. 
 
[Winicjusz do Petroniusza o miłości] 

— Mówisz, że Ligia cię kocha? Być może! Ale co to jest za miłość, która się wyrzeka? Czy to nie znaczy,  
że jest coś od niej silniejszego? Nie, drogi: Ligia to nie Eunice. 
1829Na to Winicjusz odrzekł: 
1830— Wszystko jest tylko jednym udręczeniem. Widziałem cię całującego ramiona Eunice i pomyślałem 
wówczas, że gdyby mi tak Ligia odkryła swoje, to niechby potem ziemia otworzyła się pod nami! Ale na samą 
myśl o tym chwycił mnie jakiś lęk, jak gdybym porwał się na westalkę lub zamierzał pohańbić bóstwo… Ligia  
to nie Eunice, tylko że ja inaczej rozumiem tę różnicę niż ty. Tobie miłość zmieniła nozdrza, więc wolisz  
fiołki od werweny, a mnie zmieniła duszę, więc mimo mojej nędzy i żądzy wolę, że Ligia jest taką, jak jest,  
niż żeby była podobna do innych. […] 
 
[Winicjusz po otrzymaniu od Chilona wiadomości o miejscu, gdzie przebywa Ligia] 

Winicjuszowi krew napłynęła do głowy. Pokusa raz jeszcze wstrząsnęła całym jego jestestwem. Tak jest!  
To był sposób i tym razem sposób pewny. Gdy raz będzie miał Ligię u siebie, któż zdoła mu ją odjąć?  
Gdy raz uczyni Ligię swoją kochanką, cóż jej pozostanie innego, jak zostać nią na zawsze? I niech zginą wszelkie 
nauki! Co dla niego będą znaczyli wówczas chrześcijanie, razem z ich miłosierdziem i posępną wiarą? 
[…] Przypomniał sobie wprawdzie, że przyrzekł jej, iż nie wzniesie na nią ręki. Ale na cóż przysięgał?  
Nie na bogów, bo w nich już nie wierzył, nie na Chrystusa, bo w Niego jeszcze nie wierzył. Zresztą,  
jeśli będzie się czuła pokrzywdzona, zaślubi ją i w ten sposób wynagrodzi jej krzywdę. Tak! Do tego czuje się 
zobowiązanym, bo przecież zawdzięcza jej życie. Tu przypomniał mu się ów dzień, w którym wraz z Krotonem 
wpadł do jej schronienia; przypomniał sobie wzniesioną nad sobą pięść Ursusa i wszystko, co nastąpiło 
potem. Ujrzał ją znów schyloną nad jego łożem, przebraną w strój niewolnicy, piękną jak bóstwo, dobroczynną  
i uwielbioną. Oczy jego mimo woli przeniosły się na lararium i na ów krzyżyk, który zostawiła mu odchodząc.  
Zali jej za to wszystko zapłaci nowym zamachem? Zali będzie ją ciągał za włosy do cubiculum jak niewolnicę?  
I jakże potrafi to uczynić, skoro nie tylko jej pożąda, ale ją kocha, a kocha za to właśnie, że jest taką, jaką jest?  
I nagle uczuł, że nie dość mu ją mieć w domu, nie dość chwycić przemocą w ramiona i że jego miłość chce już 
czegoś więcej, to jest: jej zgody, jej kochania i jej duszy. […] porwać ją przemocą byłoby to zabić na wieki takie 
szczęście, a zarazem zniszczyć, splugawić i zohydzić to, co jest najdroższe i jedynie ukochane w życiu. 
2025Zgroza przejęła go teraz na samą myśl o tym. Spojrzał na Chilona, który, wpatrując się w niego, zasunął  
rękę pod łachman i drapał się niespokojnie, po czym przejęło go niewypowiedziane obrzydzenie i chęć  
zdeptania tego dawnego pomocnika tak, jak depce się plugawe robactwo lub jadowitego węża. Po chwili wiedział 
już, co ma uczynić. Lecz nie znając w niczym miary, a idąc za popędem swej srogiej rzymskiej natury, zwrócił się 
do Chilona i rzekł: 
2026— Nie uczynię tego, co mi radzisz, byś jednak nie odszedł bez nagrody, na jaką zasługujesz, każę ci dać 
trzysta rózeg w domowym ergastulum. 



[Winicjusz odnajduje Ligię] 
Wiem, gdzie jest Ligia; wracam sprzed domu Linusa, który leży blisko tego mieszkania. […] mógłbym otoczyć 

jej schronienie i pochwycić ją, a jednak nie uczyniłem tego i nie uczynię. […] nie uczyniłem tego, choć żyję  
w męce i tęsknocie. Przedtem, nim byłem z wami, byłbym niechybnie wziął ją i zatrzymał przemocą, ale wasza 
cnota i wasza nauka, chociaż jej nie wyznawam, zmieniła coś i w mojej duszy tak, że nie ważę się już  
na przemoc. Sam nie wiem, dlaczego się tak stało, ale tak jest! Za czym przychodzę do was, bo wy Ligii 
zastępujecie ojca i matkę, i mówię wam: dajcie mi ją za żonę, a ja przysięgnę wam, że nie tylko jej nie wzbronię 
wyznawać Chrystusa, ale i sam pocznę się uczyć Jego nauki. 
2068 Mówił z podniesioną głową, głosem stanowczym, ale był jednak wzruszony i nogi drżały mu pod pasiastym 
płaszczem, gdy zaś po słowach jego nastało milczenie, począł mówić dalej, jakby chcąc uprzedzić niepomyślną 
odpowiedź: 

2069— Wiem, jakie są przeszkody, ale miłuję ją jak oczy własne i chociaż nie jestem jeszcze chrześcijaninem, 
nie jestem nieprzyjacielem ni waszym, ni Chrystusa. […]Wierzę, bom sam widział, że wasza nauka płodzi cnotę, 
sprawiedliwość i miłosierdzie, nie zaś zbrodnie, o które was posądzają. Niewielem jej dotąd poznał. Tyle,  
co od was, z waszych uczynków, tyle, co od Ligii, tyle, co z rozmów z wami. A przecie, powtarzam wam,  
że i we mnie coś się już przez nią zmieniło. Trzymałem dawniej żelazną ręką sługi moje, teraz — nie mogę.  
Nie znałem litości, teraz znam. Kochałem się w rozkoszy, teraz uciekłem ze stawu Agryppy, bo mi tchu  
od obrzydzenia nie stało. Dawniej wierzyłem w przemoc, dziś się jej wyrzekłem. Wiedzcie, że sam siebie  
nie poznaję, ale zbrzydły mi uczty, zbrzydło wino, śpiewanie, cytry i wieńce, zbrzydł dwór cezara i nagie ciała,  
i wszystkie zbrodnie. A gdy myślę, że Ligia jest jako śnieg w górach, to miłuję ją tym bardziej; a gdy pomyślę, 
 że jest taka przez waszą naukę, to miłuję i tę naukę i chcę jej! Ale że jej nie rozumiem, że nie wiem, czy w niej  
żyć potrafię i czy zniesie ją natura moja, przeto żyję w niepewności i męce, jakobym żył w ciemnicy. 
2070 Tu brwi na czole zbiegły mu się w bolesną fałdę i rumieniec wystąpił na policzki, po czym znów mówił  
coraz spieszniej i z coraz większym wzruszeniem: 
2071— Widzicie! Męczę się i z miłości, i od mroku. Mówili mi, że w waszej nauce nie ostoi się ni życie, ni radość 
ludzka, ni szczęście, ni prawo, ni porządek, ni zwierzchność, ni władztwo rzymskie. Zali tak jest? Mówili mi, 
żeście ludzie szaleni; powiedzcie, co przynosicie? Czy grzech miłować? Czy grzech czuć radość? Czy grzech 
chcieć szczęścia? Czy wyście nieprzyjaciółmi życia? Czy trzeba chrześcijaninowi być nędzarzem? Czy miałbym 
się wyrzec Ligii? Jaka jest wasza prawda? Wasze uczynki i wasze słowa są jako woda przejrzysta, ale jakie dno tej 
wody? Widzicie, żem szczery. Rozproszcie ciemności! Bo mnie powiedzieli jeszcze i to: „Grecja stworzyła 
mądrość i piękność, Rzym moc, a oni co przynoszą?” Więc powiedzcie, co przynosicie? Jeśli za drzwiami waszymi 
jest jasność, to mi otwórzcie! 
2072— Przynosim miłość — rzekł Piotr. 
2073A Paweł z Tarsu dodał: 
2074— Gdybym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym jako miedź brząkająca… 
 
[nawrócenie Winicjusza]  

Po drodze Winicjusz rzekł: 
2667— Panie! Obmyj mnie wodą chrztu, abym mógł się nazwać prawdziwym wyznawcą Chrystusa, gdyż miłuję 
Go ze wszystkich sił duszy mojej. Obmyj mnie prędko, bom w sercu już gotów. I co mi przykaże, to uczynię,  
ale ty mi powiedz, co bym mógł nadto uczynić. 
2668— Miłuj ludzi jak braci swoich — odpowiedział Apostoł — bo tylko miłością możesz Mu służyć. 
2669— Tak! Ja to już rozumiem i czuję. Dzieckiem będąc wierzyłem w bogów rzymskich, alem ich nie kochał,  
a tego Jedynego kocham, tak, że oddałbym za Niego z radością życie. 
2670 I począł patrzeć w niebo, powtarzając z uniesieniem: 
2671— Bo On jeden jest! Bo On jeden dobry i miłosierny! Więc niechby nie tylko ginęło to miasto, ale świat cały, 
Jemu jednemu będę świadczył i Jego wyznawał! 
 
[Winicjusz w boleści po aresztowaniu Ligii, która wraz z innymi chrześcujanami została skazana na śmierć] 

— Synaczku — rzekł [Piotr] — będę się modlił za nią, lecz ty pomnij, com mówił tamtym wątpiącym, że sam 
Bóg przeszedł przez mękę krzyżową, i pomnij, że po tym życiu zaczyna się inne, wieczyste. 
3121— Ja wiem!… Jam słyszał — odparł Winicjusz łowiąc w pobladłe usta powietrze — ale widzisz, panie…  
nie mogę! Jeśli potrzeba krwi, proś Chrystusa, aby wziął moją… Jam żołnierz. Niech mi podwoi, niech  
potroi mękę dla niej przeznaczoną, wytrzymam; ale niech ją ocali! To jeszcze dziecko, panie, a On mocniejszy  
od cezara, wierzę! mocniejszy! Tyś ją sam miłował. Tyś nam błogosławił! To jeszcze dziecko niewinne!… 
3122 Tu znów pochylił się i przyłożywszy twarz do kolan Piotra począł powtarzać: 
3123— Tyś znał Chrystusa, panie! Tyś znał, On ciebie wysłucha! Wstaw się za nią! 
3124A Piotr przymknął powieki i modlił się żarliwie. 
 



TEMAT: NA IGRZYSKACH W KOLOSEUM… - PISZEMY 
OPOWIADANIE NA PODSTAWIE EPIZODU POWIEŚCI 

H.SIENKIEWICA „QUO VADIS”. 

ZADANIE: Przeczytaj uważnie fragment powieści i opowiedz go własnymi słowami. 

ROZDZIAŁ LXVI 

Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne, tak w 
cyrku, jak i w amfiteatrach. Augustianie lubili je, często bowiem po nich następowały uczty i pijatyki trwające aż 
do rana. Jakkolwiek lud przesycony był już przelewem krwi, jednakże gdy rozeszła się wieść, że nadchodzi koniec 
igrzysk i że ostatni chrześcijanie mają umrzeć na wieczornym widowisku; nieprzeliczone tłumy ściągnęły do 
amfiteatru. Augustianie stawili się jak jeden człowiek, domyślali się bowiem, że nie będzie to zwykłe 
przedstawienie i że cezar postanowił wyprawić sobie tragedię z boleści Winicjusza. Tygellin zachował tajemnicę, 
jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną 
ciekawość. […] 

Wszystkie spojrzenia zwracały się z natężonym zajęciem na miejsce, na którym siedział nieszczęsny oblubieniec. 
On zaś blady bardzo, z czołem pokrytym kroplami potu, niepewny był jak i inni widzowie, ale zaniepokojony do 
ostatnich głębin duszy. […]  

Lecz równie jak zbyt natężona struna musi pęknąć, tak i jego złamało wysilenie. Trupia bladość pokryła mu twarz i 
ciało poczęło tężeć. Wówczas pomyślał, że błaganie jego zostało wysłuchane, bo oto umiera. Wydało mu się, że 
Ligia niezawodnie musiała już także umrzeć i że Chrystus bierze ich w ten sposób do siebie. Arena, białe togi 
nieprzeliczonych widzów, światło tysiącznych lamp i pochodni, wszystko razem znikło mu z oczu. 

Ale owa niemoc nie trwała długo. Po chwili zbudził się, a raczej zbudziło go tupanie zniecierpliwionego ludu. 

- Chory jesteś - rzekł mu Petroniusz. - Każ się odnieść do domu! 

I nie zważając, co powie na to cezar, wstał, by podeprzeć Winicjusza i wyjść z nim razem. Serce wezbrało mu 
litością, a przy tym drażniło go nie do wytrzymania to, że cezar patrzył przez szmaragd na Winicjusza, studiując z 
zadowoleniem jego boleść, może dlatego, aby ją potem opisać w patetycznych strofach i zyskać poklask 
słuchaczów. 

Winicjusz potrząsnął głową. Mógł umrzeć w tym amfiteatrze, ale nie mógł z niego wyjść. Wszakże przedstawienie 
miało się lada minuta rozpocząć. 

Jakoż w tej samej prawie chwili prefekt miasta cisnął przed siebie czerwoną chustkę, a na ów znak zaskrzypiały 
wrzeciądze naprzeciwko cesarskiego podium i z ciemnej czeluści wyszedł na jasno oświeconą arenę Ursus. 

Olbrzym mrugał powiekami, widocznie olśniony światłem areny, po czym wysunął się na jej środek, rozglądając 
się wkoło, jakby chcąc rozpoznać, z czym mu przyjdzie się spotkać. Wszystkim augustianom i większości widzów 
wiadomo było, że to jest człowiek, który zadusił Krotona, więc na jego widok szmer rozległ się po wszystkich 
ławach. W Rzymie nie brakło gladiatorów ogromniejszych o wiele nad zwykłą miarę ludzką, ale podobnego nie 
widziały jeszcze oczy Kwirytów. Kasjusz, stojący w podium za cezarem, wydawał się przy tym Ligu nikłym 
człowiekiem. Senatorowie, westalki, cezar, augustianie i lud patrzyli z zachwytem znawców i miłośników na jego 
potężne, grube jak konary uda, na piersi, podobne do dwóch połączonych tarcz i na herkulesowe ramiona. Szmer 
wzrastał z każdą chwilą. Dla tych tłumów nie mogła wprost istnieć większa rozkosz, jak widzieć takie muskuły w 
grze, w napięciu i w walce. Szmer zmieniał się w okrzyki i gorączkowe pytania, gdzie mieszka szczep, który 
wydaje podobnych wielkoludów, ów zaś stał w środku amfiteatru, nagi, do kamiennego kolosu niż do człowieka 
podobniejszy, ze skupioną, a zarazem smutną twarzą barbarzyńcy, i widząc pustą arenę spoglądał ze zdziwieniem 
swymi niebieskimi oczyma dziecka to na widzów, to na cezara, to na kraty cuniculów, skąd oczekiwał katów. 

W chwili gdy wychodził na arenę, prostacze serce jego zakołatało po raz ostatni nadzieją, że może czeka go krzyż, 
lecz gdy nie ujrzał ni krzyża, ni gotowego dołu, pomyślał, że niegodny jest tej łaski i że przyjdzie mu umrzeć 
inaczej, i zapewne od zwierząt. Był bezbronny i postanowił zginąć, jak przystało na wyznawcę Baranka, spokojnie 
i cierpliwie. Tymczasem chciał pomodlić się jeszcze do Zbawiciela, więc klęknąwszy na arenie, złożył ręce i 
podniósł wzrok ku gwiazdom, migocącym przez górny otwór cyrku. 



Postawa ta nie podobała się tłumom. Dosyć już miano tych chrześcijan umierających jak owce. […] 

Nagle ozwał się przeraźliwy głos mosiężnych trąb, a na ów znak otworzyła się krata naprzeciw cesarskiego podium 
i na arenę wypadł wśród wrzasków bestiariów potworny tur germański, niosący na głowie nagie ciało kobiece. 

- Ligio! Ligio! - krzyknął Winicjusz. 

Po czym chwycił rękoma włosy przy skroniach, zwinął się w łęk jak człowiek, który uczuł w sobie ostrze włóczni, 
i chrapliwym, nieludzkim głosem począł powtarzać: 

- Wierzę! Wierzę!... Chryste! cudu! 

[…] Wtem amfiteatr umilkł. Augustianie podnieśli się jak jeden człowiek z miejsc, gdyż na arenie stało się coś 
nadzwyczajnego. Oto pokorny i gotowy na śmierć Lig, ujrzawszy swą królewnę na rogach dzikiej bestii, zerwał się 
jakby sparzony żywym ogniem i pochyliwszy grzbiet, począł biec pod kątem ku rozszalałemu zwierzęciu. 

Ze wszystkich piersi wyrwał się krótki okrzyk zdumienia, po którym uczyniła się głucha cisza. Lig dopadł 
tymczasem w mgnieniu oka rozhukanego byka i chwycił go za rogi. 

- Patrz! - zawołał Petroniusz zrywając togę z głowy Winicjusza. 

Ów zaś podniósł się, przechylił w tył swą bladą jak płótno twarz i począł patrzeć na arenę szklistym, 
nieprzytomnym wzrokiem. 

Wszystkie piersi przestały oddychać. W amfiteatrze można było usłyszeć przelatującą muchę. Ludzie nie chcieli 
wierzyć własnym oczom. Jak Rzym Rzymem, nie widziano nic podobnego. 

Lig trzymał dzikie zwierzę za rogi. Stopy jego zaryły się wyżej kostek w piasek, grzbiet wygiął mu się jak łuk 
napięty, głowa schowała się między barki, na ramionach muskuły wystąpiły tak, iż skóra niemal pękała pod ich 
parciem, lecz osadził byka na miejscu. I człowiek, i zwierz trwali w takiej nieruchomości, iż patrzącym zdawało 
się, że widzą jakiś obraz przedstawiający czyny Herkulesa lub Tezeusza lub grupę wykutą z kamienia. Ale w tym 
pozornym spokoju znać było straszliwe natężenie dwóch zmagających się ze sobą sił. Tur zarył się również, jak 
człowiek, nogami w piasek, a ciemne, kosmate jego ciało skurczyło się tak, iż wydawał się do olbrzymiej kuli 
podobny. […] W cyrku słychać było tylko syczenie płomieni w lampach i szelest węgiełków opadających z 
pochodni. Głosy zamarły widzom w ustach, serca natomiast biły w piersiach, jakby je chciały rozsadzić. 
Wszystkim wydało się, że walka trwa wieki. 

A człowiek i zwierz stali ciągle w okropnym wysileniu, rzekłbyś, wkopani w ziemię. 

Wtem głuchy, podobny do jęku ryk ozwał się z areny, po którym ze wszystkich piersi wyrwał się okrzyk i znów 
zapadła cisza. Ludzie mniemali, że śnią, oto potworna głowa byka poczęła się przekręcać w żelaznych rękach 
barbarzyńcy. A twarz Liga. kark i ramiona poczerwieniały jak purpura, grzbiet wygiął się jeszcze silniej. Widać 
było, że zbiera resztę swych nadludzkich sił, ale że mu już ich nie na długo wystarczy. 

Coraz głuchszy, chrapliwszy i coraz boleśniejszy ryk tura pomieszał się ze świszczącym oddechem piersi 
olbrzyma. Głowa zwierzęcia przekręcała się coraz bardziej, a z paszczy wysunął się długi, spieniony język. Chwila 
jeszcze i do uszu bliżej siedzących widzów doszedł jakby trzask łamanych kości, po czym zwierz zwalił się na 
ziemię ze skręconym śmiertelnie karkiem. 

Wówczas olbrzym zsunął w mgnieniu oka powrozy z jego rogów i wziąwszy dziewicę na ręce, począł oddychać 
śpiesznie. Twarz mu pobladła, włosy polepiły się od potu, barki i ramiona zdawały się być zlane wodą. Przez 
chwilę stał jakby na wpół przytomny, po czym jednakże podniósł oczy i począł patrzeć na widzów. 

A amfiteatr oszalał. Ściany budynku poczęły drżeć od wrzasku kilkudziesięciu tysięcy widzów. Od czasu 
rozpoczęcia widowisk nie pamiętano takiego uniesienia. Siedzący na wyższych rzędach poopuszczali je i poczęli 
zstępować na dół, tłocząc się w przejściach między ławkami, aby bliżej przypatrzeć się siłaczowi. Zewsząd ozwały 
się głosy o łaskę, namiętne, uparte, które wkrótce zmieniły się w jeden powszechny okrzyk. Ów olbrzym stał się 
teraz drogim dla tego rozmiłowanego w sile fizycznej ludu i pierwszą w Rzymie osobą. 



On zaś zrozumiał, że tłum domaga się, by darowano mu życie i zwrócono wolność, lecz widocznie nie chodziło mu 
tylko o siebie. Przez chwilę rozglądał się dokoła, po czym zbliżył się do cesarskiego podium i kołysząc ciało 
dziewczyny na wyciągniętych ramionach, podniósł oczy z wyrazem błagalnej prośby, jakby chciał mówić: 

- Nad nią się zmiłujcie! Ją ocalcie! Jam dla niej to uczynił! 

Widzowie pojęli doskonale, czego żądał. Na widok zemdlonej dziewczyny, która przy ogromnym ciele Liga 
wydawała się małym dzieckiem, wzruszenie ogarnęło tłum, rycerzy i senatorów. Jej drobna postać, tak biała jakby 
wycięta z alabastru, jej zemdlenie, okropne niebezpieczeństwo, z którego uwolnił ją olbrzym, a wreszcie jej 
piękność i jego przywiązanie wstrząsnęły serca. Niektórzy mniemali, że to ojciec żebrze o zmiłowanie nad 
dzieckiem. Litość buchnęła nagle jak płomień. Dość już miano krwi, dość śmierci, dość mąk. Zdławione łzami 
głosy poczęły wołać o łaskę dla obojga. 

Ursus tymczasem posuwał się wokół areny i kołysząc wciąż dziewczynę na ramionach, ruchem i oczyma błagał, 
dla niej o życie. A wtem Winicjusz zerwał się z miejsca, przeskoczył ogrodzenie, dzielące pierwsze miejsca od 
areny, i przybiegłszy do Ligii nakrył togą jej nagie ciało. 

Po czym rozdarł tunikę na piersiach, odkrył blizny; pozostałe po ranach otrzymanych w wojnie armeńskiej, i 
wyciągnął ręce do ludu. 

Wówczas uniesienie tłumów przeszło wszelką widywaną w amfiteatrach miarę. Tłuszcza poczęła tupać i wyć. 
Głosy wołające o łaskę stały się wprost groźne. Lud ujmował się już nie tylko za atletą, ale stawał w obronie 
dziewicy, żołnierza i ich miłości. Tysiące widzów zwróciło się ku cezarowi z połyskami gniewu w oczach i z 
zaciśniętymi pięściami. Ów wszelako ociągał się i wahał: Do Winicjusza nie miał wprawdzie nienawiści i na 
śmierci Ligii nie zależało mu nic, lecz wolałby widzieć ciało dziewczyny poprute rogami byka lub podarte kłami 
zwierząt. Zarówno jego okrucieństwo, jak jego zwyrodniała wyobraźnia i zwyrodniałe żądze znajdowały jakąś 
rozkosz w podobnych widokach. A oto lud chciał go jej pozbawić. Na tę myśl gniew odbił się na jego roztyłej 
twarzy. Miłość własna nie pozwalała mu także poddać się woli tłumów, a jednocześnie nie umiał się jej przez 
przyrodzone tchórzostwo sprzeciwić. 

Więc począł patrzeć, czy przynajmniej między augustianami nie dostrzeże zwróconych ku dołowi palców na znak 
śmierci. Lecz Petroniusz trzymał wzniesioną do góry dłoń, patrząc przy tym niemal wyzywająco w jego twarz. 
Przesądny, ale skłonny do uniesień Westynus, który bał się duchów, ale nie bał się ludzi, dawał znak łaski. Toż 
samo czynił senator Scewinus, toż samo Nerwa, toż samo Tuliusz Senecjo, toż samo stary, słynny wódz Ostoriusz 
Skapula, toż samo Antystiusz, toż samo Pizo i Wetus, i Kryspinus, i Minucjusz Termus, i Poncjusz Telezynus, i 
najpoważniejszy, czczony przez lud Trazeasz. Na ten widok cezar odjął szmaragd od oka z wyrazem pogardy i 
urazy, gdy wtem Tygellin, któremu chodziło o to, by na złość uczynić Petroniuszowi, pochylił się i rzekł: 

- Nie ustępuj, boski, mamy pretorianów. 

Wówczas Nero zwrócił się w stronę, gdzie komendę nad pretorianami trzymał srogi i oddany mu dotychczas całą 
duszą Subriusz Flawiusz, i ujrzał rzecz nadzwyczajną. Twarz starego trybuna była groźna, ale zalana łzami, i rękę 
trzymał wzniesioną w górę na znak łaski. 

Tymczasem tłumy poczęła ogarniać wściekłość. Kurzawa wzbiła się spod tupiących nóg i przesłoniła amfiteatr. 
Wśród okrzyków odzywały się głosy: "Ahenobarbus! Matkobójca! Podpalacz!" 

Nero zląkł się. Lud był wszechwładnym panem w cyrku. Poprzedni cezarowie, a zwłaszcza Kaligula, pozwalali 
sobie czasem iść wbrew jego woli, co zresztą wywoływało zawsze rozruchy, dochodzące nawet do przelewu krwi. 
Lecz Nero w odmiennym był położeniu. Naprzód, jako komediant i śpiewak, potrzebował łaski ludu, po wtóre, 
chciał go mieć po swej stronie przeciw senatowi i patrycjuszom, a wreszcie po pożarze Rzymu usiłował wszelkimi 
sposobami przejednać go sobie i zwrócić jego gniew na chrześcijan. Zrozumiał wreszcie, że sprzeciwiać się dłużej 
było wprost niebezpiecznie. Rozruch, poczęty w cyrku, mógł ogarnąć całe miasto i mieć nieobliczalne następstwa. 

Spojrzał więc raz jeszcze na Subriusza Flawiusza, na centuriona Scewina, krewnego senatora, na żołnierzy i widząc 
zmarszczone wszędzie brwi, wzruszone twarze i utkwione w siebie oczy, dał znak łaski. 

Wówczas grzmot oklasków rozległ się od góry do dołu. Lud pewien już był życia skazanych, gdyż od tej chwili 
wchodzili oni pod jego opiekę i nawet cezar nie ośmieliłby się ścigać ich dłużej swą zemstą. 



temat: „QUO VADIS” – WYPRACOWANIE 

KLASOWE 

 

Odwołaj się do omówionych wcześniej treści lektury i napisz pracę na jeden z 
trzech podanych tematów: 

 

1. Życiowe role Petroniusza. Dokonaj charakterystyki bohatera „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza. 

2. Miłość ponad wszystko… Pokaż przemianę Marka Winicjusza, bohatera 
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, wykorzystując elementy jego 
charakterystyki. 

3. Na igrzyskach w Rzymie Nerona… Odwołując się do fragmentu powieści 
Sienkiewicza ukazującego walkę Ursusa z turem, napisz opowiadanie. 


