
poganie
Aurorzy prezentacji: Tosia, 

Martyna, Michał, Oliwier, Emilia



Petroniusz 
(Tosia)

Gajusz Petroniusz to postać historyczna. Był rzymskim 
pisarzem (poetą), filozofem i politykiem. 

W “Quo vadis” jest krewnym Marka Winicjusza, wielkim 
patrycjuszem, doradcą Nerona, Rzymianie go uwielbiają. 
Petroniusz uchodzi za przystojnego i wzbudza zachwyt kobiet. 
Bardzo bogaty Rzymianin jest również szczery, odważny, 
niezależny i bardzo kocha Eunice, co ukazuje go jako pozytywnego 
przedstawiciela świata pogan.



Neron 
(Michał)

Neron był postacią historyczną będącą 
cesarzem rzymskim żyjącym w I wieku. Jego rządy 
były opisywane jako “Despotyczne, ekstrawaganckie i 
okrutne”. Jego rządy były jednym z ciemniejszych 
okresów Imperium Rzymskiego.

W książce “Quo Vadis” jest przedstawiony jako 
młody, niestabilny oraz niezdolny do samodzielnego 
myślenia tyran, gotowy wyrządzić swojemu ludowi 
krzywdę, byleby zaspokoić swoje maniakalne ambicje. 
Jest to postać jednoznacznie i kompletnie 
negatywna, bez dynamiki osobowości.

The Fire of Rome by Hubert 
Robert (1785). 
Wikipedia Commons



Poppea 
(Oliwier)

Poppea to postać historyczna. Była drugą żoną 
Nerona i miała na niego duży wpływ. 

Jej cechy to okrucieństwo i bezwzględność. W swym 
postępowaniu kierowała się głównie emocjami.  Poppea 
była mądrą osobą, lecz swoje wpływy i inteligencję 
wykorzystywała do złych celów. Potrafiła doskonale 
manipulować ludźmi. 



Akte 
(Martyna)

Akte to postać historyczna. Pogodziła z Grecji i była wyzwoloną 
niewolnicą, kochanką Nerona. Miała niegdyś na niego dobry wpływ- 
sprawiała, że był bardziej ludzki i litościwy. Cicha i smutna, żyła na uboczu, 
wciąż kochając Cezara. Nikomu nie zawadzała, nie zagrażała posadzie 
Poppei ani innych kobiet.

Jako poganka nie pasowała do świata zbrodni i zgnilizny moralnej. 
Zachowywała się dobrze i łagodnie- serdecznie i troskliwie zaopiekowała 
się Ligią w pałacu. Jej inne cechy to uczciwość, delikatność i spokój. 
Interesowała się nauką Chrystusa, lecz jej nie pojmowała. W głębi duszy 
pozostała poganką. 



Tygellinus 
(Martyna)

Tygellinus to postać historyczna. Rywalizował z Petroniuszem o 
względy Nerona, lecz przegrywał w tej konkurencji.

Z książki nie dowiadujemy się wiele o jego wierze, jednak 
zachowanie i uczestnictwo w ucztach cezara świadczą, że był 
poganinem. Jako senator i augustianin posiadał duży majątek. 
Był nieuczciwy, mściwy i zrobiłby wszystko, by uzyskać względy 
Nerona. 



Chryzotemis 
(Michał)

Jest to postać fikcyjna, wymyślona na potrzeby 
kreatywnej wizji Henryka Sienkiewicza.

Chryzotemis jest opisana jako była kochanka Petroniusza. 
Petroniusz wspomina ją w swoich myślach, z czego się 
dowiadujemy, iż romans się rozpadł, a kobieta nie cierpi 
Petroniusza.



Eunice 
(Emilia)

Eunice jest postacią fikcyjną. Była to piękna istota - 
niewolnica oraz kochanka Petroniusza.

Kobieta była bardzo oddana Petroniuszowi. Gdy on 
odebrał sobie życie, Eunice również to zrobiła. Miała 
cudowne, złote, lśniące włosy. Kochała Petroniusza. 



Poganie- wierzenia 
(Oliwier)
Poganie dbali głównie o sprawy 
materialne. Urządzali liczne 
dostojne przyjęcia oraz wierzyli w 
wielu bogów. Bali się śmierci i nie 
posiadali  szacunku do ludzkiego 
życia. Wykorzystywali również 
niewolników w codziennym życiu, 
niekoniecznie dobrze ich traktując. 



Quiz (Martyna)

1. Jaka jest pozycja społeczna i stosunek Petroniusza z Neronem?
2. Jakie są cechy Nerona?
3. Jakie jest postępowanie Poppei- czym się kierowała, jak je 

wykorzystywała?
4. Dlaczego Akte nie pasowała do świata pogan?
5. O czyje względy oraz z kim rywalizował Tygellinus?
6. Jaki jest stosunek Chryzotemis do Petroniusza?
7. Kim dla Petroniusza jest Eunice?



Dziękujemy! 
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