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Wybierz 



i przeczytaj 
książkę pt. 

„Silva Rerum” 
Autor - Kristina  

Sabaliauskaitė  



Rzeczpospolita 

Obojga 

Narodów          

w XVII wieku 
Rzeczpospolita Obojga Narodów 1635 r 

Autor:Unia_polsko-litewska_w_1635.png: *Polish-Lithuanian_Commonwealth_1635.png: user:Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk; based on layers of 
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Bardzo rozległe państwo 

wielonarodowe,   o powierzchni 

990 tys. km2, w którym mieszkało 

4,5 mln Polaków, 0,75 mln 

Litwinów i 5 mln(!) Rusinów            

a także  Łotysze, Niemcy, Żydzi, 

Ormianie, Tatarzy, Szkoci, 

Anglicy, menonici ze Szwajcarii     

i Holandii, Czesi, Szwedzi. 

 



W 1648 roku przeciwko Rzeczpospolitej wybuchło 

powstanie Kozaków Zaporoskich i chłopstwa 

ruskiego pod przywództwem Bohdana 

Chmielnickiego. Walki dotyczyły się ze zmiennym 

szczęściem. Ale po przegranej bitwie pod 

Beresteczkiem Chmielnicki zrozumiał,  że sam nie 

wywalczy niepodległości Ukrainy. Poprosił cara 

Rosji                o połączenie zbuntowanej Rusi 

(Ukrainy) z jego państwem(?).  

W roku 1654 na terytorium Rzeczpospolitej 

wkroczyły dwie armie rosyjsko - kozackie. Jedna      

z nich uderzyła na Litwę. Po pokonaniu wojsk 

litewskich w 1655 roku zdobyła Wilno. Rzeź 

mieszkańców Wilna trwała trzy dni, miasto płonęło 

przez 17 dni. Zniszczeniu uległo wiele cennych 

budowli.  



Uderzenie armii 

rosyjskiej na Litwę 



Wilno 







W takiej scenerii rozpoczyna się akcja 

powieści Kristiny Sabaliauskaitė  pt. Silva 

Rerum.  

Bohaterzy  książki  Elżbieta i Jan Maciej 

Narwojszowie uciekają z płonącego Wilna  

do rodzinnych Milkont na Żmudzi.  

Tam Elżbieta rodzi szóste i zarazem żegna 

czwarte dziecko zmarłe przedwcześnie:      

w czasie porodu, po porodzie lub we 

wczesnym dzieciństwie.  

To były niedobre czasy dla małych dzieci                   

i ich rodziców. 



W rodzinnej wsi Jan Maciej zajmuje się 

gospodarowaniem, z pietyzmem dba o 

park przy swoim dworze. Opisuje 

ważniejsze wydarzenia w kronice 

rodzinnej. Elżbieta  przeobraża wnętrze 

dworu na bardziej nowoczesne. 

Wychowują także pozostałe przy życiu 

dzieci - bliźnięta Urszulę i Kazimierza.  

W  życiu bliźniąt ważnym 

wydarzeniem jest śmierć ich 

ukochanego  kota Maurycego. 



Tak mógł wyglądać dwór Elżbiety i Jana Macieja Narwojszów 

w Milkontach.   
Na fotografii - Dwór w Szteklinie. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szteklin#/media/Plik:Szteklin.jpg 

Licencja: CC0   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szteklin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szteklin
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en


 Elżbieta i Jan Maciej Narwojsz ze zmarłym dzieckiem ? 

 Portret rodziny szlacheckiej. Portret anonimowego autorstwa, ok. 1760 r.  

(ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw. MP 149 MNW) 

Źródło http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=41201.  

Licencja: Domena publiczna  

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=41201
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Beresteczko_1651_1.PNG


Bliźnięta, nadzieja rodziców na przedłużenie rodu, 

pomnożenie majątku i zapewnienie opieki na 

starość, rosną zdrowo, ale układają swoje życie 

według własnych planów nie bacząc na marzenia 

rodziców. 

Ćwiczenia szermiercze 

palcatami (kije 

treningowe).   

Tak mogły wyglądać 

ćwiczenia młodego 

Kazimierza.  

Będą przydatne podczas 

licznych bójek w czasie jego 

studiów. 

 
Fragment obrazu Martino Altomonte, 

Sejm elekcyjny 1697 roku.  

Obraz z kolekcji w Zamku 

Królewskim w Warszawie. 

Źródło: 

https://commons.wikimedia.org/wik

i/File:Altomonte_Election_Diet_in_1

697_(detail)_01.jpg 

Licencja: Domena publiczna 
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Urszula, która wyrosła na piękną 

pannę, postanawia zostać świętą. 

Wymusza na rodzicach pozwolenie 

na wstąpienie do klasztoru. 



Kościół Św. Katarzyny    

i klasztor benedyktynek 

w Wilnie.  

Do tego klasztoru 

„wstąpiła” Urszula 

Narwojsz w powieści 

„Silva Rerum” 

Źródło: 

https://www.radzima.org/pl/obj

ect-photo/5706.html  

Licencja: Domena publiczna 
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Kazimierz, zdolny, ale 

zupełnie pozbawiony 

ambicji, zostaje studentem 

Akademii Jezuickiej (teraz 

Uniwersytet) w Wilnie. 

Jednak zamiast pilnie się 

uczyć, jest aktywnym 

uczestnikiem bójek 

toczących się między 

dwoma frakcjami 

studentów.   

Jego przyjacielem jest 

wykształcony bakałarz, 

bogaty ale niezbyt pobożny 

Jan Kirdej Biront, w którym 

zakochuje się będąca           

w klasztorze jego siostra. 

Wielki Dziedziniec Uniwersytetu 

Wileńskiego i Kościół św. Jana w Wilnie.  

Dawna Akademia Jezuicka 

Uniwersytet Wileński,  dziedziniec Skargi,  kościół 

św. Janów,  Aula Kolumnowa 

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_

Wile%C5%84ski#/media/Plik:GreatCourtyard.jpg 

Autor: Album Wileński J. K. Wilczińskiego, 1850 

Domena publiczna 
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„Silva Rerum” jest to opowiadanie    

o zwykłych ludziach,  o szlachcie 

litewskiej mówiącej po litewsku      

i pewnie po polsku,  o chłopach, 

Żydach  oraz o jednym Francuzie.  

O ludziach, którzy są na ogół 

dobrzy, ale czasem postępują 

nikczemnie.   

 O codziennym, trudnym 

życiu       w siedemnastym wieku 

na Litwie, w Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów. 

 

Autor nieznany  
Źródło 

https://pl.wikipedia.org/wiki/

Herb_Rzeczypospolitej_Obojga_

Narod%C3%B3w 

Domena publiczna 

Herb Rzeczpospolitej 
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Warto ją przeczytać  

Pamiętaj  

„Silva Rerum”  

Autor   

Kristina Sabaliauskaitė  

Została napisana w języku 

litewskim. 

Ale jest  już przetłumaczona  

na język polski i łotewski 

 



KSilva Rerum 

ristina Sabaliauskaitė  

 

Do czytania  wypożyczyłem 

ją w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej  w Giżycku. 

 

Na pewno również Wy 

znajdziecie ją w swoich 

bibliotekach 

 

Gorąco polecam  

Kazimierz Ambroziak 



Przeczytaj 

tę książkę ! 
Naprawdę 

warto ! 



Informacje uzupełniające 

 

Opis batalii wojskowych wykonałem na podstawie Wikipedii. 

W niniejszej prezentacji, opisy te są bardzo uproszczone w stosunku do 

rzeczywistych faktów.  Jest to zabieg celowy, dostosowany do celu tej 

prezentacji, czyli przedstawienia wyłącznie historycznego tła powieści.  

Chciałem przedstawić okoliczności napaści wojsk rosyjskich                    

i kozackich na Wilno i jego pożaru. 

Polecam dokładną  lekturę tych fragmentów Wikipedii lub  książek 

historycznych. 

Również z Wikipedii pochodzą dane liczbowe wojsk i mieszkańców 

Rzeczpospolitej. 

Ilustracje nieoznaczone pochodzą ze zbioru „pixabay” 

https://pixabay.com/pl   

Zamieściłem również dwie fotografie własne: autora prezentacji   

 i kota (kotki), którą się opiekuję. 

Tzw. gify czyli animowane obrazki  skopiowałem ze strony  

https://www.gify.net/ 

 

Przyjemnej lektury   
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