
POSTACIE HISTORYCZNE



Historyczne postacie występujące w “Quo vadis”

Neron

Poppea Sabina

Tygellinus

Aulus Plaucjusz

Pomponia Grecyna

Apostołowie Piotr i Paweł

Akte

Seneka

Gajusz Petroniusz



Akte
Akte była 55 kochanką cesarza Nerona.                                                                                        
Urodziła się 40 r. n.e. najprawdopodobniej w Azji Mniejszej. Była bardzo piękna. Nie 
chciała mieszać się w sprawy publiczne. Charakteryzowała się tym, że była dobra, 
łagodna, życzliwa, pokorna, wierna i nikogo nie uznawała za swojego wroga. 
Dowodem jej wierności może być to, że została z Neronem do końca jego dni i go 
pochowała. Interesowała się naukami Chrystusa. Była też wyzwoloną niewolnicą. W 
otoczeniu cezara i oprócz Petroniusza była jedyną sympatyczna osobą na dworze 
Nerona.

Ciekawostka: Według Swetoniusza, Akte była 

jedną z najwierniejszych kobiet Nerona.  



Neron

Neron przyszedł na świat 15 grudnia 37 w rzymskim Ancjum. Zmarł 
9 czerwca roku 68, w Rzymie. Był piątym cesarz rzymskim. Przede 
wszystkim Neron dał się poznać jako despota i ekscentryk. Był 
otyły. Jego twarz i ciało było pokryte rudymi włosami – stąd 
przydomek miedzianobrody. Był krótkowidzem i wykorzystywał 
szmaragd, aby się czemuś przypatrzeć. Cechował się tym, iż był 
łatwowierny, okropny, tchórzliwy, niezrównoważony emocjonalnie, 
próżny żądny sławy, bezwzględny. Interesował się poezją i sztuką. 
Lubił rzeczy piękne. Najważniejsze było dla niego życie w luksusie i 
szczęście jego najbliższych.



Poppea

Poppea Sabina  miała złote włosy i śnieżnobiałą cerę. Mimo swojej urody, bała się konkurencji i była 
zazdrosna o władzę. Od 58 roku została kochanką cesarza Nerona (zajęła miejsce wyzwolenicy Akte). 
Od 62 roku była drugą żoną Nerona po tym, jak rozwiódł się z Oktawią. Sienkiewicz przedstawił ją jako 
wcielenie zła i zbrodni, okraszając tą tezę wieloma przykładami, jednym z tych przykładów może być 
namówienie cezara do zamordowania matki i żony.

                                                                                

                                                                             Monety przedstawiające 

                                                                             Nerona i Poppeę      



Gajusz Petroniusz

 Rzymski pisarz (poeta), filozof i polityk. Był zawsze 
zadbany i ubierał się w zgodzie z najnowszymi 
trendami mody. Charakteryzował się też 
inteligencją i błyskotliwością. Wyróżniał się 
swoimi umiejętnościami jako mówca.. Jako 
przedstawiciel znakomitego rodu Petroniuszów nie 
uniknął funkcji publicznych. Uzyskał duży wpływ na 
Nerona. Swój wpływ na cesarza przypłacił nie tylko 
niechęcią Seneki, ale również nienawiścią prefekta 
pretorianów Ofoniusza Tygellinusa, który 
wykorzystał spisek na życie Nerona do oskarżenia 
Petroniusza o kontakty z jednym z przywódców 
spisku, Gajuszem Pizonem. Podobnie jak Seneka i 
Lukan, popełnił w związku z tym samobójstwo. 
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