
     Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916): Quo vadis (1896) 

 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti. 

 

     Jen Nazaria nesnášel, měl totiž dojem, že se mu ten mladý hoch odvažuje milovat Lygii. Dlouho 

v sobě tlumil chuť projevit mu svůj odpor, ale jednou, když Nazarius přinesl děvčeti dvě křepelky, 

které koupil na trhu za vlastní, vydělané peníze, ozval se ve Vinciovi potomek Quiriů, pro něhož 

znamenal přivandrovalec z cizího národa méně než nejubožejší červ. Když slyšel, jak mu Lygie 

děkuje, strašně zbledl, a když Nazarius vyšel ven ptákům pro vodu, řekl: 

     „Lygie, jak můžeš trpět, aby ti on přinášel dary? Což nevíš, že lidi z jeho národa nazývají 

Řekové židovskými psy?“ 

     „Nevím, jak je nazývají Řekové,“ odpověděla, „ale vím, že Nazarius je křesťan a můj bratr.“ 

     Po těchto slovech pohlédla na něho plna údivu a lítosti, protože už u něho odvykla takovým 

výbuchům. A Vinicius zaťal zuby, aby jí nemusil říci, že takového bratra by dal ubičovat k smrti 

anebo by ho poslal na venkov, kde by jako compendius ryl půdu na jeho sicilských vinicích… 

ovládl se však, potlačil v sobě hněv a teprve po chvíli řekl: 

     „Odpusť mi, Lygie, ty jsi pro mne královská dcera a adoptované dítě Plautiů…“ 

     A přemohl se tak dalece, že když se Nazarius objevil opět ve světnici, slíbil mu, že mu po 

návratu do své villy daruje párek pávů nebo plameňáků, jichž měl plné zahrady.     

 

    II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     Agapé v křesťanství 

Slovo agapé, v soudobé řečtině nepříliš běžné, zvolili překladatelé Bible do řečtiny jako překlad 

hebrejského ahabah (חבחא) a v Novém zákonu se pak slovo erós vůbec nevyskytuje (filia jen 

dvakrát). Agapé se pak stalo křesťanským teologickým pojmem, který označuje lásku Boha k lidem, 

lidí k Bohu i mezi sebou. 

Ježíš mluvil o křesťanské lásce jako o nejdůležitějším přikázání (Mk 12, 29-31 (Kral, ČEP)) a o 

novém přikázání (J 15, 9-12 (Kral, ČEP)). Odpovědět na Boží lásku činy laskavé péče o ty, kdo to 

potřebují, je zároveň největší důkaz lásky k Bohu. 

Naproti tomu erós (ερως, lat. amor) znamená lásku, která po něčem touží (srv. erotika). 

Na základě obou textů objasněte, co mohou znamenat pojmy láska a přítel v dnešní komunikaci.  
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