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Zasypiaj z marzeniami, 

Budź się z planami. 

Wiązka 1. 
 

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania. 

 

Henryk Sienkiewicz 
 

Quo vadis 

 

„Przez zaufanego niewolnika posyłam ci z Ancjum ten list, na który, jakkolwiek ręka twa 

więcej do miecza i do włóczni niż do pióra przywykła, mniemam, że przez tegoż samego 

posłańca bez zbytniej zwłoki odpiszesz. Zostawiłem cię na dobrym śladzie i pełnego nadziei, 

tuszę więc, że alboś już słodkie żądze w objęciach Ligii ukoił, albo że ukoisz je. [...] Nieraz, 

gdy tu pomyślę o czczości, niepewności i nudzie naszego życia, przychodzi mi do głowy, że ty 

może i lepiej wybrałeś i że nie dwór cezara, ale wojna i miłość są dwiema jedynymi rzeczami, 

dla których się rodzić i żyć warto. 
 

W wojnie byłeś szczęśliwym, bądźże nim i w miłości, a jeśliś ciekaw, co się dzieje na dworze 

cezara, ja ci o tym od czasu do czasu doniosę. Siedzimy tedy w Ancjum i pielęgnujemy nasz 

niebiański głos, czujemy zawsze jednak nienawiść do Rzymu, a na zimę zamierzamy się udać do 

Baiae, aby wystąpić publicznie w Neapolis, którego mieszkańcy, jako Grecy, lepiej potrafią nas 

ocenić niż wilcze plemię zamieszkujące pobrzeże Tybru. [...] 
 



A pamięć małej Augusty? Tak! Jeszcze ją opłakujemy. Śpiewamy hymny własnego układu 

tak cudnie, że syreny z zazdrości pochowały się w najgłębszych jaskiniach Amfitryty. 

Słuchałyby nas delfiny, gdyby im nie przeszkadzał szum morza. Boleść nasza nie uspokoiła się 

dotąd, pokazujemy więc ją ludziom we wszystkich postaciach, jakich naucza rzeźba, bacząc 

przy tym pilnie, czy nam z nią pięknie i czy ludzie umieją się na tej piękności poznać. Ach, mój 

drogi! Pomrzemy jako błazny i komedianci. 
 

Są tu wszyscy augustianie i wszystkie augustianki, nie licząc pięciuset oślic, w których 

mleku kąpie się Poppea, i dziesięciu tysięcy sług. Czasem też bywa wesoło. Kalwia Kryspinilla 

starzeje się; mówią, że uprosiła Poppei, by wolno jej było brać kąpiel zaraz po niej. [...] Co do 

Torkwata Sylana, ani domyśla się biedak, że jest już więcej cieniem niż człowiekiem. Śmierć 

jego jest postanowiona. A czy wiesz, jaka jego wina? Oto jest prawnukiem boskiego Augusta. 

Nie ma dla niego ratunku. Taki jest nasz świat! [...] 
 

Tygellinus okazuje mi już jawną nieprzyjaźń. Dotychczas nie może mi dać rady, ma 

wszelako nade mną jedną wyższość. Oto bardziej dba o życie i zarazem jest większym ode 

mnie łotrem, co go zbliża do Ahenobarba. Ci dwaj porozumieją się prędzej, później, a wówczas 

przyjdzie moja kolej. Kiedy to nastąpi, nie wiem, ale że i tak kiedyś musi nastąpić, więc 

mniejsza o termin. Trzeba się tymczasem bawić. Życie samo w sobie byłoby niezłe, gdyby nie 

Miedzianobrody. Dzięki jemu człowiek czasem brzydzi się samym sobą. Próżno uważać walkę 

o jego łaski za jakiś wyścig cyrkowy, za jakąś grę, za jakieś zapasy, w których zwycięstwo 

schlebia miłości własnej. Ja wprawdzie często sobie tak to tłumaczę, a jednak czasem wydaje 

mi się, że jestem takim Chilonem i niczym lepszym od niego. Gdy ci przestanie być potrzebny, 

przyślij mi go. Polubiłem jego budującą rozmowę. Pozdrów ode mnie twą boską chrześcijankę, 

a raczej proś jej w moim imieniu, by nie była dla ciebie rybą. Donieś mi o swym zdrowiu, 

donieś o miłości, umiej kochać, naucz kochać i żegnaj!”. 

 

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, 

https://lektury.gov.pl/lektura/quo-vadis 
 

 

Zadanie 1. 
 

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, 

albo F – jeśli jest fałszywe. 

 

Petroniusz wyjechał do Ancjum, ponieważ towarzyszył Neronowi. P F 

   

Petroniusz w swoim liście zdaje Winicjuszowi relację ze swojego pobytu 

P F 

w Ancjum.   

   

 

   

 



Zadanie 2. 
 

Petroniusz w swoim liście do Winicjusza krytycznie pisze o sobie: a jednak czasem wydaje 

mi się, że jestem takim Chilonem i niczym lepszym od niego. Czy w całym utworze Quo vadis 

odnajdujesz takie sytuacje, które potwierdzają tę opinię? Uzasadnij swoją odpowiedź, 

przywołując dwa przykłady z powieści. 
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Zadanie 3. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

Z przytoczonego fragmentu wynika, że Nerona jako artystę cechuje 

 

A. skromność. 

B. poczucie humoru. 

C. wysokie wyobrażenie o swoim talencie. 

D. umiejętność przyjmowania krytycznych opinii. 

 

 

 

 

 

 


