
„Quo vadis” Henryk Sienkiewicz 

 

Czytanie książek to dla jednych osób sposób na nudę, dla innych przykry obowiązek 

szkolny, a dla jeszcze innych to moment, kiedy mogą zanurzyć się w krainie swoich fantazji i 

oddać się całkowicie ulubionej lekturze. Moment, w którym są zupełnie sami i nikt im nie 

przeszkadza. Kubek ciepłej czekolady, koc, lampka nocna i książka są dla mnie połączeniem 

idealnym, pozwalającym w pełni wypocząć nawet po najtrudniejszym dniu. 

Długo zastanawiałem się, które dzieło powinienem poddać analizie w tej edycji 

konkursu. Ostatecznie mój wybór padł na „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza: książkę, która 

wzbudzała we mnie ogromne emocje już od dawna. W mojej recenzji sprzed trzech lat, w której 

opisałem przeżycia związane z przeczytaniem „Pachnidła” Patricka Suskinda, zawarłem 

również fragment opisujący mój podziw dla utworu polskiego noblisty. W związku z 

powyższym, w mojej recenzji prześwietlę wspomniane już „Quo Vadis”. 

Opisywane przeze mnie dzieło to powieść historyczna, która została nagrodzona 

Literacką Nagrodą Nobla w 1905 roku. Wiele osób uważa, że to książka o losach głównych 

bohaterów, którzy są w sobie zakochani – Winicjusza i Ligii, aczkolwiek dzieło to ma wiele 

więcej wątków, a więc czy jest to tylko książka o miłości? Jako postacie drugoplanowe możemy 

wyodrębnić Chilona, Petroniusza, który jest przyjacielem Winicjusza, Nerona, Poppea i 

Tygellina. 

W kilku zdaniach nakreślając fabułę – Marek Winicjusz jest patrycjuszem. 

Przypadkowo poznał Ligię, która była branką wojenną i została wychowana jak własna córka 

w domu Plaucjuszów. Główny bohater się w niej zakochuje i postanawia ją zdobyć, jednakże 

jest to utrudnione z uwagi na inne wyznanie wybranki. Wierzyła w nową religię i jest 

chrześcijanką. Od czasu pierwszego spotkania dzieje się mnóstwo rzeczy. Ligia ucieka od 

swoich przybranych rodziców i ukrywa się w domu ubogich chrześcijan. Podczas próby jej 

odbicia Winicjusz zostaje ranny, mimo to zostaje otoczony opieką przez jego wcześniejszych 

wrogów. W dalszym ciągu wydarzeń Neron rozkazał podpalić Rzym, o co zostali oskarżeni 

chrześcijanie. W ramach kary, z rozkazu władcy, chrześcijanie są zabijani na arenach przez 

dzikie zwierzęta. Wśród nich znalazła się również Ligia. Udaje się jej przeżyć, mimo iż 

wydawało się to wcześniej niemożliwe. 

Finalnie w powieści sam Neron umiera, przy czym uważa, że jego śmierć to utrata 

znakomitego artysty. 

Wczytując się uważnie w treść powieści, możemy ujrzeć, jak bardzo uczucie potrafi 

zmienić człowieka, jego zachowania, nawyki, a nawet charakter. Miłość to ogromna siła, która 

umożliwia rzeczy niemożliwe, z jej pomocą jest się w stanie przenosić góry. Aby mieć przy 

sobie kogoś kogo kochamy, warto się starać i zmieniać na lepsze. 

Na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że w utworze zawarto także losy pierwszych 

chrześcijan. Z pomocą dzieła Sienkiewicza można jeszcze dokładniej wyobrazić sobie, jak 

wyglądały ich prześladowania czy też tortury. Z uwagi, iż jestem osobą, która interesuje się 

historią, te opisy wywarły na mnie kolosalne wrażenie. Obrazowanie dnia przeciętnego 

rzymianina, opisy budowli i widoków wspaniale uruchamiają wyobraźnię i pozwalają zagłębić 

się w świat przedstawiony. 

Niemniej jednak powieść Sienkiewicza ma wymiar symboliczny. Na pierwszy rzut oka 

to tylko opowieść o miłości osób znacznie różniących się od siebie. Należy jednak zwrócić 



uwagę na czasy, w których utwór został napisany. Z uwagi na ówczesny brak Polski na mapie 

świata powszechną cenzurę dzieł mogących wzbudzić w Polakach nastroje antyzaborcze, nasz 

noblista musiał skonstruować swoją książkę tak, aby przeszła wszystkie „weryfikacje” przed 

publikacją. Tak też chrześcijan możemy interpretować jako Polaków, którzy – tak samo jak nasi 

rodacy – byli prześladowani i stłamszeni, a mimo to mieli siłę, aby stać przy swoich ideałach i 

nawet za nie ginąć. 

Tytuł „Quo vadis”, czyli dokąd zmierzasz, można z łatwością dopasować do 

dzisiejszego świata, który nierzadko goni za postępem, nie zważając na to kogo i co krzywdzi. 

Książka ma już ponad 100 lat, a jej ideały i wartości są ciągle aktualne, bo czy w naszych 

czasach prześladowania religijne zniknęły? Myślę, że nawet potrafią się nasilać. Powinna być 

to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób, od dzieci w szkole podstawowej po dorosłych. 

Z powodu powyższej złożoności, jaką zawarł Sienkiewicz uważam „Quo vadis” za 

jedno z najwybitniejszych dzieł w historii naszej ojczyzny. Jeśli jeszcze jej nie przeczytaliśmy, 

warto dać szansę tej lekturze, mimo iż akcja zaczyna się „rozkręcać” dopiero od około 50 

strony. 

Sama fabuła utworu jest niezwykle wciągająca, a jej długość zapewni nam rozrywkę na 

co najmniej kilka wieczorów. Może Państwo tak jak ja będziecie w gąszczu codziennych zajęć 

rozmyślać, co stanie się w kolejnym rozdziale. Żeby się tego dowiedzieć, jedyną drogą jest jej 

przeczytanie, do czego gorąco zachęcam. 
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