
Temat  lekcji : Charakterystyka Marka Winicjusza głównego 

bohatera Qu vadis  H.Sienkiewicza 

 
 

Proszę przepisać  notatkę  do zeszytu 

 
Marek Winicjusz jest jednym z głównych bohaterów powieści H. Sienkiewicza pt. "Quo 

vadis".  

 

Reprezentuje   ideał męskiej urody: wysoki, harmonijnie zbudowany, muskularny, 

wprawia w zachwyt samego “ arbitra elegantiarum”. Na "żołnierskim karku" spoczywała 

młodzieńcza głowa, pokryta ciemnymi i prostymi włosami. Wyraz jego twarzy był surowy.  

 

 

 Z okrutnego, żądnego władzy patrycjusza, poganina stał się dobrodusznym i kochającym 

bliźnich chrześcijaninem. 

 

 W pierwszym etapie życia młody trybun kochał rozkosz. Nie szanował ludzi. Kobiety 

traktował przedmiotowo, dopóki nie spotyka Ligii. Zresztą początkowo  nie kocha jej, tylko ją 

pożąda. 

 Nie zwracał uwagi na piękno wewnętrzne. Był okrutny dla swoich niewolników. Mówi o 

tym następujący fragment: "Winicjusz chwycił brązowy świecznik i jednym uderzeniem strzaskał 

czerep niewolnika". Żył w rozpuście, chętnie brał udział w ucztach Nerona. Nie znał granic ani 

umiaru w dążeniu do celu. Był typowym patrycjuszem - porywczym i wybuchowym, skory  

do gniewu., niecierpliwy. Przyzwyczajony,  że każda zachcianka  zostaje natychmiast 

spełniona, nie może zrozumieć dlaczego  Ligia mu się opiera. Uważa, że  wszystko, nawet 

miłość, można kupić. Jest bardzo pewny siebie, uważa się za niezwyciężonego. 

 

 Po ucieczce Ligii chciał się na niej zemścić. Świadczą o tym następujące słowa: "Każe ją 

chłostać, ilekroć mu się podoba Po długich poszukiwaniach dziewczyny i życiu wśród 

chrześcijan Marek zmienia się. Po przyjęciu chrześcijaństwa  usposobienie Winicjusza ulega 

zmianie: staje się opanowany, spokojny, cierpliwy, skłonny do refleksji, myśli o Ligii jak o 

ukochanej kobiecie, nie jako o obiekcie pożądania. Miłość Marka i Kalliny, chociaż została 

poddana próbie podczas prześladowań, przetrwała i stała się wieczna. 

 Niewolników zaczął traktować jak ludzi. Czuł wstręt do Nerona i wszystkiego, co 

wiązało się z jego rządami. Świadczą o tym następujące słowa: "Kochałem się w rozkoszy, teraz 

uciekłem ze stawu Agryppy, bo mi tchu od obrzydzenia nie stało".  

 

        Winicjusz z okrutnego, brutalnego i porywczego patrycjusza zmienił swój światopogląd 

– zaczyna inaczej myśleć o śmierci, ceni teraz wartości takie jak: prawość, dobroć, miłosierdzie, 

pokora. Wyznaje  prawdę  o przyczynach pożaru, nie wypiera się swoich słów nawet na 

torturach i wreszcie umiera  śmiercią męczeńską. 

 


