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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Człowiek odnosi się do Boga, ponieważ odnajduje w Nim sens swego istnienia i pełnię 

człowieczeństwa. Bez względu na religię, która jest praktykowana, wiara zawsze niesie ze sobą 

kanon innych wartości, które są jej fundamentem. Jest to na przykład czynienie dobra, niesienie 

pomocy innym, jałmużna. Treścią wiary jest niezmiennie miłość pomiędzy Bogiem a 

człowiekiem. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. H. Sienkiewicz, Quo Vadis, wyd. Greg, Kraków  2004, s. 28. 

Wstęp 

Dobroć Pomponii ujawniała się w tym, jak troskliwie opiekowała się Ligią. Osierocona 

dziewczyna i jej sługa Ursus mogli usłyszeć od niej o chrześcijańskim dekalogu. Ligia starała 

się zawsze postępować w zgodzie z zasadami swojej wiary.  

Cytat 

„Petroniusza uderzył ten spokój i uderzył go zwłaszcza w ludziach. W twarzy Pomponii, 

starego Aulusa, ich chłopca i Ligii — było coś, czego nie widywał w tych twarzach, które go co 

dzień, a raczej co noc otaczały: było jakieś światło, jakieś ukojenie i jakaś pogoda płynąca wprost 

z takiego życia, jakim tu wszyscy żyli. I z pewnym zdziwieniem pomyślał, że jednak mogła istnieć 

piękność i słodycz, których on, wiecznie goniący za pięknością i słodyczą, nie zaznał. Myśli tej nie 

umiał ukryć w sobie i zwróciwszy się do Pomponii, rzekł: 

Rozważam w duszy, jak odmienny jest wasz świat od tego świata, którym włada nasz 

Nero. 

Ona zaś podniosła swoją drobną twarz ku zorzy wieczornej i odrzekła z prostotę: 

Nad światem włada nie Nero — ale Bóg. 

Nastała chwila milczenia. W pobliżu triclinium dały się słyszeć w alei kroki starego wodza, 

Winicjusza, Ligii i małego Aula — lecz nim nadeszli, Petroniusz spytał jeszcze: 

A więc ty wierzysz w bogi, Pomponio? 

Wierzę w Boga, który jest jeden, sprawiedliwy i wszechmocny — odpowiedziała żona 

Aula Plaucjusza”. 
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Podsumowanie 

Świat chrześcijański został przedstawiony w powieści jako świat wartości moralnych. 

Dominuje w nim dobroć, uczciwość, przebaczanie win. Chrześcijanie są ludźmi, którzy doznają 

spokoju i szczęścia. W przeciwny sposób zaprezentowany został świat pogański. Jest on okrutny i 

rozpustny. Ludzie traktowani są w nim przedmiotowo. 

W powyższym fragmencie Pomponia prezentuje swój związek z chrześcijaństwem i 

przyznaję się do wiary w Boga. Wierzy, że władcą świata jest jeden, sprawiedliwy i wszechmocny 

Bóg.  

 


