pod redakcjÈ
Doroty ¿oïÈdě-Strzelczyk i Maïgorzaty E. Kowalczyk

10/01/2018 01:02

Ojcowskie synom przestrogi.b
Instrukcje rodzicielskie
(XVI–XVII w.)
wstÚpem
t
i objaĂnieniami
bj Ă i i i opatrzyïy
t ï
Dorota ¿oïÈdě-Strzelczyk i Maïgorzata E. Kowalczyk

08/02/2018 13:21

Przestrogi i nauki dla dzieci.
Instrukcje rodzicielskie
(XVIII w.)

[…] publikacja stanowi kolejny, niezwykle ważny przyczynek do
zgłębienia problematyki wychowania synów magnackich i szlacheckich w epoce staropolskiej. Autorka wybrała dziesięć znamienitych rodów Rzeczypospolitej, których synowie „pod każdym
względem szlachetne” otrzymali wychowanie. […] Wybór podyktowany został dostępnością źródeł, zarówno rękopiśmiennych, jak
i już wydanych, ale w niewielkim stopniu wykorzystanych. Wśród
nich znalazły się m.in. instrukcje rodzicielskie, listy, pamiętniki,
testamenty i inne archiwalia, a motywem przewodnim ich doboru
było wychowanie chłopców należących do znanych rodów dawnej
Rzeczypospolitej.
Solidna, bardzo rozbudowana baza źródłowa, odwołanie do opracowań i edycji źródeł, przywołanie nowych, licznych archiwaliów odnalezionych podczas żmudnych kwerend w kilkunastu
archiwach i trafne wydobycie z nich najistotniejszych wątków, to
najważniejsze atuty pracy. Autorka zwraca uwagę na detale, których prezentacja stanowi szkielet refleksji na temat realizowanych
wzorców wychowania.
Z recenzji dr hab. Anny Szylar

„Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie…”

½ródïa do dziejów staropolskich
podróĝy edukacyjnych

Dorota Żołądź-Strzelczyk
ą
y

„Pod każdym względem szlachetne
ci daję wychowanie…”
Książka wykorzystuje różnorodne źródła
przechowywane w archiwach i bibliotekach,
w których znajdują się informacje dotyczące
wychowania dzieci. Są to przekazy źródłowe
powstałe w kręgu rodzinnym, takie jak: listy,
rachunki, testamenty, pamiętniki, instrukcje
wychowawcze. Na ich podstawie odtworzona
została edukacja przedstawicieli wybranych
rodzin szlacheckich z XVII i XVIII w. Są
to: Hieronim Chodkiewicz, Jerzy Ossoliński,
Mikołaj i Stanisław Ostrorogowie, przedstawiciele kilku pokoleń rodu Lubomirskich,
Piotr Opaliński, przedstawiciele rodzin
Potworowskich, Bronikowskich i Ziemięckich,
synowie i powinowaci Ignacego Sapiehy,
Stanisław Mniszech oraz córki i starszy syn
Feliksa Czackiego.
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