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Abstract

The article presents linguistic behaviors preserved in the documents of 19th century women’s 
educational associations. These behaviors reflect adherence to ethos values (patriotism, freedom, 
religion, work, public good) and the functioning of the environmental customs (feminine solidarity, 
professional solidarity); are a testimony of belonging to a community or way to build it.
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WPROWADZENIE

Wskutek upowszechnienia oświaty, przeobrażeń społeczno-ekonomicznych 
i przemian obyczajowych pod koniec XIX w. ogromnie wzrosła rola kobiet 
w życiu publicznym. Wyrazem kobiecej aktywności stała się między innymi 
dążność do samoorganizowania się, do łączenia rozproszonych dotąd sił. Wyraźne 
ożywienie ruchu stowarzyszeniowego Polek przypadło na przełom XIX i XX w., 
ale od lat 70. XIX stulecia coraz częściej pojawiały się towarzystwa powstające 
z wyłącznej inicjatywy kobiet i tylko kobiety zrzeszające. Były to głównie orga-
nizacje charytatywne, samopomocowe, oświatowe i zawodowe, a eksponowanie 
przez kobiece stowarzyszenia celów edukacyjnych i filantropijnych wynikało 
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z kilku przyczyn. We wszystkich trzech państwach zaborczych dopiero w latach 
poprzedzających I wojnę światową zostały zniesione ustawowe ograniczenia 
dotyczące organizowania się kobiet. Poza tym – w świetle tradycyjnych wy-
obrażeń o roli kobiety w rodzinie i społeczeństwie – cele te były łatwiejsze do 
zaaprobowania niż dążenia emancypacyjne. Najważniejszą jednak okolicznością 
było to, że w II poł. XIX w. wzorce zachowań w sferze publicznej wśród kobiet 
z tzw. warstw oświeconych, których zasięg społeczny się rozszerzał, zdominowała 
misja patriotyczna1. Zaakceptowały to liczne kręgi opiniotwórcze, co podniosło 
społeczny prestiż kobiet. Dlatego w polskich warunkach (inaczej niż na przykład 
w angielskich) pierwszym impulsem do organizowania się kobiet była często 
nie walka o prawa polityczne, lecz narodowe, a organizacje oświatowe stawały 
się formą samorealizacji kobiet aspirujących do równouprawnienia i szansą na 
poszerzenie społecznego ruchu kobiecego, lecz przede wszystkim służyły walce 
o utrzymanie polskiej kultury i tożsamości narodowej młodych pokoleń [Żarnow-
ska, Szwarc, 2008]. Znalazło to odzwierciedlenie w literaturze i publicystyce, 
a także w tekstach utrwalających działalność stowarzyszeniową kobiet. 

Właśnie dokumentacje oświatowo-pomocowych towarzystw kobiecych 
z przełomu XIX i XX w. uczyniłam przedmiotem mojej obserwacji. Na podstawie 
istniejących rękopisów (sprawozdania, protokoły) i druków (statuty) chciałabym 
ukazać zachowania językowe, które odzwierciedlają przestrzeganie przez kobiety 
etosu i obyczaju środowiskowego. 

Przyjrzałam się dokumentom organizacji funkcjonujących w tym samym 
czasie, lecz w odmiennych warunkach: w Galicji, która zapewniała względną 
swobodę zrzeszania się i dostęp do edukacji, oraz w Poznańskiem, gdzie nie tylko 
panowały większe ograniczenia administracyjne, ale i nasilały się germanizacyjne 
działania zaborcy. Były to: Towarzystwo Opieki Obywatelskiej nad Internatem 
dla Kandydatek Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego we Lwowie (TOOnI), 
Związek Koleżeński Byłych Seminarzystek i Nauczycielek we Lwowie (ZKBSiN) 
oraz Towarzystwo Przyjaciół Wzajemnego Pouczania się oraz Opieki nad Dziećmi 
„Warta” w Wielkim Księstwie Poznańskim (WARTA)2. 

Posługiwanie się pojęciami o długiej tradycji i nieostrych granicach zobowią-
zuje do dookreśleń. W niniejszych rozważaniach użyteczne wydaje się rozumienie 
„etosu” występujące w refleksji socjologicznej [Szawiel, 1982, 1998; Ossowska, 

1 W najszerszym zakresie misja ta była przez kobiety wypełniana w przestrzeni rodzinnej.
2 Dokumenty TOOnI i ZKBSiN są przechowywane w Bibliotece Narodowej w Warszawie (sygn. 

IV 9841, II 9842, II 9838), archiwa WARTY w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu (sygn. 
1028/I–II).
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2000; Swadźba, 2001]3. Przyjmuję więc, że „etos” jest to ‘charakterystyczny dla 
danej grupy zespół wartości i norm, odnoszący się do wartości fundamentalnej, 
przejawiający się w praktyce w konkretnych zachowaniach’4. Zakładam też, że 
pojęcie to odnosi się do zjawisk pozytywnych. Mówiąc o etosie, będę miała na 
myśli zachowania wynikające z przynależności do wspólnoty nadrzędnej: ogól-
nonarodowej. Natomiast „obyczaj środowiskowy” będę rozumiała jako ‘przyjętą 
i aprobowaną w danym środowisku formę zachowania, której naruszenie może 
powodować negatywną reakcję ze strony pozostałych członków grupy’5. To 
pojęcie będę odnosiła do zachowań związanych z przynależnością do wspólnot 
podrzędnych: jednolitych socjalnie i funkcjonalnie małych wspólnot komunika-
tywnych – kobiecych stowarzyszeń6. 

PRZEJAWY PRZESTRZEGANIA ETOSU  
I OBYCZAJU ŚRODOWISKOWEGO

Przyjęte rozumienie etosu zakłada, że w danej zbiorowości (wspólnocie komuni-
katywnej) istnieją jednoznaczne ideały, wzory zachowań społecznych, w których 
przejawiają się wartości. Zaangażowanie w realizację tych wzorów sprawia, że 
wartości kształtują życie codzienne [Szawiel, 1998, s. 202]. W badanych tekstach 
głównymi przejawami przestrzegania wartości etosowych są zachowania językowe 
odzwierciedlające cele stawiane sobie przez poszczególne stowarzyszenia (praca 
u podstaw, przeciwstawianie się germanizacji). Owe zachowania odwołują się do 
takich fundamentalnych wartości, jak wolność i patriotyzm7. W każdej dokumen-
tacji manifestowane jest przekonanie, że działalność konkretnej małej wspólnoty 
komunikatywnej wpisuje się w dążenia wspólnoty ogólnonarodowej, np.

3 Maria Ossowska podkreśla, że termin „etos” „stosuje się do grup, a nie do indywiduuów” i że 
jest to „orientacja jakiejś kultury, przyjęta przez nią hierarchia wartości bądź formułowana 
explicite, bądź dająca się wyczytać z ludzkich zachowań” [Ossowska, 2000, s. 7–8].

4 W takim ujęciu do konstytutywnych elementów etosu należą zatem: wartości, normy, zachowania 
i społeczny charakter [Swadźba, 2001, s. 22–34]. 

5 W potocznym rozumieniu obyczaj bywa utożsamiany ze słowem zwyczaj. W socjologii „zwy-
czaj” oznacza ‘ustalony w zbiorowości sposób zachowania się, oparty na tradycji, ale mający 
charakter nieuświadamianego naśladownictwa tego, co robią inni członkowie’ (od „obyczaju” 
różni się tym, że jego nieprzestrzeganie nie niesie dla członka grupy żadnych negatywnych 
konsekwencji).

6 Pojęcie wspólnoty komunikatywnej przyjmuję za Stanisławem Borawskim [2000, s. 204–205; 
2005, s. 30–46].

7 W tekstach zwraca uwagę wysoka frekwencja leksemów, z którymi w polszczyźnie wiążą się 
postawy emotywne [Furdal, 2002, s. 115–116], np. naród, patriotyzm, ojczyzna; narodowy, 
patriotyczny, ojczysty. 
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Związek przynosi Wam Przezacne Panie spójnię braterską […] ułatwienie w spełnieniu obo-
wiązków i urzeczywistnienie najdroższych nadziei narodu, którego losy w znacznej części 
ważą się w rękach wychowawczyń młodego pokolenia8 (ZKBSiN).

[…] celem każdego towarzystwa jest pomiędzy innymi pielęgnowanie łączności wśród 
swych członków a naszego specjalnie oprócz tego wyrabianie samodzielności i odporności, 
ponieważ w walce o dobro nasze najwyższe, o język ojczysty społeczeństwo wymaga od ko-
biet wytężenia wszystkich sił w jego obronie (WARTA).

Jedno z najważniejszych zadań tego wieku – to jest zadanie niesienia rzetelnej, bo religijno-
-moralnej i narodowej oświaty ludowi naszemu zgromadziło grono osób dobrej woli około 
zbawiennej myśli otoczenia opieką młodych panienek, kształcących się na nauczycielki lu-
dowe w Seminaryum Żeńskiem we Lwowie (TOOnI).

Do wartości podstawowych związanych z tradycją narodową funkcjonującą 
w polskim społeczeństwie, oprócz wolności i patriotyzmu, zalicza się także reli-
gię. W badanych tekstach jest podkreślany ścisły związek patriotyzmu z religią, 
co poświadczają połączenia i zestawienia typu: duch religijny i patryotyczny; 
wiara ojców, ojczyzna; po bożemu i po polsku. Protokoły utrwalają także liczne 
zachowania ukazujące wierność tradycjom katolickim, jak choćby obieranie 
patronki towarzystwa, uczestnictwo w nabożeństwach rocznicowych czy wspól-
notowe pielęgnowanie obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia 
i Wielkiejnocy (opłatek, szopka, święcone): 

Cicha, szlachetna praca Wydziału, którą poznał mieszcząc „Związek” u siebie i duch religij-
ny i patryotyczny, który wszystkich ożywia (ZKBSiN).

Rozpoczynamy przeto w Imię Boże prace Związku koleżeńskiego, ponad którym dziś po-
wiewa chorągiew jasna i czysta […] usiana drogimi nam zawołaniami, jak wiara ojców, 
Ojczyzna, rodzina, szkoła, oświata ludu i miłość koleżeńska (ZKBSiN).

Pod dwoistym wpływem wychowawczym Seminaryum i Internatu w jednakowym działają-
cych kierunku, kandydatki uczą się pojmować po bożemu i po polsku swoje przeznaczenie, 
jako kobiety i nauczycielki (TOOnI).

Obmówiono jeszcze na tym zebraniu postanowienie, że co rok odprawiana będzie w pierwszą 
niedzielę maja msza św. w celu uproszenia błogosławieństwa Bożego dla „Warty” (WARTA).

Postanowiono 30 b.m. dla członków zwyczajnych i wspierających urządzić opłatek (ZKBSiN).

Wziąwszy pod uwagę czas powstawania dokumentów, można się spodziewać, 
że w utrwalonych w nich zachowaniach znajdą odzwierciedlenie takie wartości 
etosowe jak: praca i dobro (ogółu). Etos pracy, jedna z zasadniczych wartości 
pozytywistycznego światopoglądu, wiązał się z filozofią epoki, ściślej mówiąc, 

8 Ortografia i interpunkcja wszystkich przytoczeń jest zgodna z oryginałem. Wyróżnienia (kur-
sywą) – moje (A.W.).
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z propagowanymi przez nią ideami utylitaryzmu, rozumianego jako służba dobru 
powszechnemu i społeczeństwu. Z pozytywistycznego systemu wartości wyni-
kała wysoka pozycja pracy zespołowej i zaangażowanie w sprawy publiczne. 
Podkreśla się to zwłaszcza w tekstach nawiązujących do genezy towarzystwa, 
np. w sprawozdaniach okresowych:

Wspólna praca zawsze większe owoce przynosi od rozstrzelonej pracy jednostek. Z takich 
powodów założono w końcu maja 1884 nasze Towarzystwo „Warta” (WARTA).

Związek nasz zaś w swym dzisiejszym charakterze jest Związkiem społecznym, łączącym 
w sobie kobiety różnych sfer, które były niegdyś uczenicami zakładu. W ten sposób na-
uczycielki doń należące nie będą stanowiły osobnej koteryi, lecz zespolą się silnie z całem 
społeczeństwem, i razem ze swymi koleżankami będą pracowały dla dobra ogółu i wzajemnie 
się popierały (ZKBSiN).

Dokumentacje zaświadczają, że założycielki kobiecych towarzystw od po-
czątku miały jasne wyobrażenie swojej działalności: umiały sformułować kon-
kretne cele i były zdeterminowane, by je osiągać. Uwarunkowania towarzyszące 
powstawaniu i funkcjonowaniu organizacji sprawiały jednak, że dążyły do tego 
różnymi pod względem samodzielności drogami. Wspólnoty lwowskie regularnie 
korzystały z pomocy mężczyzn występujących w roli doradców i protektorów. 
Stałym elementem ich sprawozdań są więc zachowania etykietalne eksponujące 
tytuły i zasługi opiekunów:

Marszałkowa hrabina Potocka poprosiła po trzy reprezentantki z obu towarzystw tj.: Związku 
i Stowarzyszenia do ściślejszego komitetu, w celu omówienia kwestyi połączenia obu tych 
towarzystw. W komitecie tym wzięli także udział: radca krajowy Wlmny Pan Bolesł. Bara-
nowski, profesor Dr Żuliński, Inspektor p. Fąfara i Dr. adwokat p. Skałkowski (ZKBSiN).

[…] postanowiono założyć Internat – to jest zakład wychowawczy mający udzielać kandy-
datkom Seminaryum lwowskiego […] pomieszkania, utrzymania i wychowania domowego 
w duchu religijno moralnym i narodowym i przysposabiać je praktycznie do przyszłego za-
wodu nauczycielskiego. Jego Excellencya Xdz Jan Biskup Puzyna stanął od pierwszej chwili 
jako opiekun i protektor zamierzonego dzieła (TOOnI).

Natomiast funkcjonująca w Poznańskiem WARTA od początku zrezygnowała 
z męskiego patrona, co – warto podkreślić – było odważnym i niepopularnym 
wówczas posunięciem9. Dlatego w tej dokumentacji można spotkać wyłącznie 
wzmianki o współpracy z mężczyznami jako przedstawicielami innych organi-
zacji, np. 

Towarzystwo „Stella” zajmujące się koloniami wakacyjnymi przysłało na ostatnie zebranie 
wydziału „Warty” wiceprzewodniczącego p. Walerego Żabińskiego w celu bliższego porozu-

9 Jak wynika ze sprawozdania warcianek, nie zostało to dobrze przyjęte przez opinię publiczną.
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mienia się i dowiedzenia o warunkach naszego z wyżej wymienionym towarzystwem współ-
działania (WARTA).

Następnie skarbniczka uwiadomiła panie, iż skarbnik Wydziału Kolonii Wakacyjnych pan 
B. Ziętkiewicz nadesłał na jej ręce 100 bonów za 1 M. i 200 bonów za 50 fen. na fundusz 
kolonii wakacyjnych (WARTA).

Sytuacja ta pociąga za sobą i takie następstwa na płaszczyźnie językowej 
tekstów, że w dokumentach z Poznania jest lepiej widoczne typowe dla końca 
XIX w. uproszczenie etykiety. Repertuar środków służących nominacji odzwier-
ciedla demokratyczne relacje panujące w tej społeczności. Przeważa połączenie 
tytułu standardowego pan / pani (panna) i nazwiska lub imienia i nazwiska, w ten 
sposób pisze się nawet o dobrodziejkach i członkach honorowych (np. panna 
Emilia Sczaniecka). Sygnalizowanie hierarchii ogranicza się niemal wyłącznie do 
ról wspólnotowych – dotyczy to zarówno samych warcianek (przewodnicząca, 
sekretarka, kasjerka), jak i przedstawicieli innych towarzystw (wiceprzewod-
niczący, skarbnik). Sposoby wskazywania osób są podporządkowane funkcji 
identyfikacyjno-dyferencjacyjnej i integrującej [Wojciechowska, 2013]. W do-
kumentacjach lwowskich środki służące wskazywaniu członkiń towarzystwa są 
również skromne, ale w odniesieniu do opiekunek, protektorów i doradców stosuje 
się często wieloczłonowe nazwy obfitujące w tytuły10 i określenia atrybutywne, 
np. Protektor Towarzystwa Najprzewielebniejszy Ksiądz Arcybiskup Doktor Józef 
Weber; Prezesowa Księżna Jadwiga z Sanguszków Adamowa Sapieżyna; Doktor 
Józef Pajak, Mecenas we Lwowie i Pełnomocnik hrabiego Ordynata Tadeusza 
Czarkowskiego-Golejewskiego (TOOnI); Jaśnie Oświecona Jadwiga Sapieżyna; 
Najprzewielebniejszy Arcypasterz ksiądz Zygmunt Szczęsny Feliński (ZKBSiN)11.

Choć żadna z organizacji nie miała charakteru emancypacyjnego (ekspo-
nowały one cele edukacyjne i filantropijne), we wszystkich dokumentacjach 
można odnaleźć sygnały świadomości uczestnictwa w ruchu kobiecym oraz 
propagowanie myśli o równouprawnieniu kobiet. Manifestuje się zwłaszcza 
potrzebę usamodzielnienia się kobiet w sferze publicznej oraz konieczność sa-
mokształcenia i samopomocy, np.

Jakkolwiek wiec ten pod względem aktualnym nie przyniósł nam korzyści, gdyż wystoso-
wane z niego do ministra petycje żadnego nie odniosły skutku, to jednak moralne z niego 

10 Są to głównie tytuły profesjonalne lub funkcyjne oraz symboliczne [Tomiczek, 1983, s. 39–41].
11 Bezpośredni wpływ na dobór określeń miały z pewnością cechy uczestników relacjonowanych 

zdarzeń: ranga wskazywanej osoby oraz pozycja społeczna i kompetencja protokolantki. Na 
sposobach nominacji mogły też zaważyć obyczaje językowe panujące w Galicji, regionie 
o silnych tradycjach szlacheckich.
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korzyści są nieobliczone, mianowicie w kierunku samodzielności kobiet był on olbrzymim 
krokiem naprzód (WARTA).

Ponieważ zgłaszający się są sami mężczyźni, postanawia Wydział przyjąć tymczasem tylko 
jednego z nich p. Filipowskiego […], a natomiast postanawia starać się o płatne nauczycielki 
z tej wychodząc zasady, że jako towarzystwo kobiet przede wszystkim między kobietami szukać 
powinno pomocy, jak i z drugiej strony kobietom dać sposobność zarobkowania (WARTA). 

Najwięcej takich zachowań pozwalają obserwować sprawozdania WARTY. 
Wynika z nich na przykład, że tematyka urządzanych przez Towarzystwo odczy-
tów i wykładów obejmowała nie tylko polską historię i literaturę czy zagadnienia 
pedagogiczne, ale dotyczyła także tzw. kwestii kobiecej. Ilustrują to następujące 
tytuły odczytów: Kobieta w Polsce; O dążności kobiet; Obraz działalności kobiet 
w Poznaniu; Obudzenie ruchu literackiego wśród kobiet na początku XIX wieku. 
W dokumentacjach WARTY i ZKBSiN występują też informacje o współpracy 
z innymi stowarzyszeniami kobiecymi, działającymi na ziemiach polskich (zabie-
ganie o dostęp kobiet do wyższych uczelni, udział w wykładach organizowanych 
przez Czytelnie dla Kobiet, uczestnictwo we wspólnych obchodach rocznicowych, 
wiecach i tzw. trójzaborowych zjazdach kobiet12), np.

Na prośbę p. Wechslerowej przedkłada p. przewod. Wydziałowi do podpisania petycyą wy-
stosowaną do rady Państwa przez towarzystwo Kraszewskiego13 w celu wyjednania kobie-
tom wstępu do uniwersytetów krajowych we Lwowie i Krakowie. – Petycyą uchwalono pod-
pisać (ZKBSiN).

P. Sempołowska […] zaznacza, iż dotąd kobiety warszawskie o Poznaniankach ani złego, ani 
dobrego wyobrażenia nie miały, że ich po prostu nie znały, a zaznaczywszy, iż wina tego jest po 
stronie Warszawy, wyraża nadzieję, iż odtąd kobiety obydwóch zaborów utrzymywać będą łącz-
ność i wspólnie pracować dla idealnych celów. W tym celu mają odbywać się corocznie zjazdy 
kobiet polskich, w bieżącym roku ma się zjazd taki odbyć we wrześniu w Zakopanem. P. Sem-
połowska wyraża życzenie, aby na zjazd ten przyjechały delegatki z Poznania (WARTA).

Solidarności kobiecej towarzyszyła solidarność zawodowa14: nauczycielska 
(jest to określenie umowne, ponieważ wykształcenie pedagogiczne i uprawnienia 
do nauczania miały jedynie członkinie towarzystw lwowskich). Przejawy obu 
mieszczą się w sferze zachowań związanych z obyczajem środowiskowym. Goto-
12 Oficjalnie I Zjazd Kobiet Polskich odbył się w 1905 r. w Krakowie. W rzeczywistości było to 

czwarte spotkanie, gdyż wcześniej odbyły się trzy półjawne (prywatne) zjazdy kobiet: pierwszy 
w 1891 r. w Warszawie, drugi w 1894 r. we Lwowie, trzeci w 1899 r. w Zakopanem. Z każdym 
spotkaniem rosła liczba uczestniczek i rozszerzała się reprezentacja środowiskowa, terytorialna 
i społeczna [Sikorska-Kulesza, 2008].

13 Chodzi o Stowarzyszenie Pomocy Naukowej dla Polek im. J.I. Kraszewskiego.
14 Cechą definicyjną solidarności jest ‘poczucie związku, przynależenia do pewnej całości, stano-

wienia jedności pod jakimś względem z pozostałymi członkami grupy’ [Puzynina, 1992, s. 236].
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wość pomocy i współdziałania jest deklarowana w nazwach towarzystw i w celach 
statutowych organizacji, np. wspieranie się koleżeńskie, życzliwość koleżeńska, 
idea koleżeństwa, obowiązek wzajemnego sobie pomagania (ZKBSiN), wza-
jemne pouczanie się15 (WARTA), opieka obywatelska (TOOnI). Świadczą o niej 
także informacje o podejmowanych przez kobiety przedsięwzięciach (budowa 
schroniska dla nauczycielek, założenie internatu dla kandydatek do seminarium 
nauczycielskiego) oraz zachowaniach związanych z doraźną pomocą koleżeńską 
(przygotowywanie do egzaminów, wypożyczanie książek, udzielanie zapomóg, 
pośrednictwo w znalezieniu posady lub miejsca zamieszkania na czas wakacji itp.): 

[…] postanowiono założyć Internat – to jest zakład wychowawczy mający udzielać kandy-
datkom Seminaryum lwowskiego […] pomieszkania, utrzymania i wychowania domowego 
w duchu religijno moralnym i narodowym i przysposabiać je praktycznie do przyszłego za-
wodu nauczycielskiego (TOOnI).

[…] pani Przewodnicząca zachęca – aby dla wspólnej – obszerniejszej pracy, dla dobra żeń-
skiego nauczycielstwa, dla poniesienia w szersze koła ducha idei koleżeńskiej, wreszcie dla 
upragnionej przez całe nauczycielstwo, budowy schroniska, do którego tylko połączonemi 
siłami dojść można – wyrównano w końcu różnicę zdań (ZKBSiN).

Na koniec warto zwrócić uwagę na obyczaje środowiskowe, które są mani-
festowane jako typowe dla danej wspólnoty. W protokołach TOOnI jest mowa 
o obyczaju domowym, rozumianym jako formy zachowania obowiązujące miesz-
kanki internatu (uczennice), ściśle związane z tradycją uznawaną przez osoby 
sprawujące bezpośrednią pieczę nad tą społecznością (nauczycielki seminarium, 
siostry zakonne, księża oraz tzw. opiekunki w osobach: księżnej Adamowej Sapie-
żyny, hrabiny Włodzimierzowej Dzieduszyckiej i in.). Jak wynika ze sprawozdań 
Towarzystwa, dziewczęta były wychowywane w duchu religijnym, moralnym 
i patriotycznym, a ponadto otrzymywały nieodzowne w przyszłym zawodzie 
nauczycielskim przygotowanie towarzyskie:

Zamiłowanie pracy nad ludem wiejskim przyświeca im jako ideał, budzący zapał w młodych 
sercach i powagę myślenia. Obyczaj domowy Internatu daje im ogładę towarzyską zewnętrzną 
niezbędną dla nauczycielki, a kształcenie w ich sercach uczuć szlachetnych nie dozwoli im ni-
gdy zapomnieć o wdzięczności dla czcigodnych opiekunek tego zbawiennego zakładu (TOOnI).

W dokumentacji WARTY szczególnie eksponowaną formą zachowania 
jest nieodstępowanie od przyjętych zasad. Ich nieprzestrzeganie wywoływało 
negatywną reakcję ze strony grupy: odrzucano pomysły innego niż wcześniej 
15 SJPD podaje: pouczyć się rzad. ‘przyswoić sobie od kogoś jakieś wiadomości; poinformować 

się’. W oficjalnej nazwie towarzystwa można spotkać dwie formy rzeczownikowe: pouczenie 
się i pouczanie się (druga występuje częściej).
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zaplanowane gospodarowania finansami, jako naganne wskazywano niedo-
stateczne zaangażowanie członkiń w przedsięwzięcia wspólnoty, niesumienne 
wykonywanie przyjętych na siebie obowiązków, absencję na zebraniach czy 
krytykę wybranych wcześniej władz16:

P. A. Tułodziecka zawiadamia Wydział, iż odebrała dla „Warty” odezwę Stowarzyszenia ko-
biet polskich we Lwowie, wzywającą do składek na tablicę pamiątkową dla Klementyny 
Hoffmanowej. Biorąc pod uwagę, że Tow. Warta założone jest w celu uczenia dzieci, i że 
członkowie li na ten cel płacą składki, Wydział uchwala składki z kasy „Warty” nie posyłać 
i chyba w razie nadzwyczajnego dochodu posłać składkę w wysokości 10 M. (WARTA).

Z Wydziału obecne były tylko Teresa Pfitzner i Józefa Chrzanowska. Zofia Pfitzner stawia 
dlatego wniosek, aby do członków Wydziału wystosować listy z prośbą o pilne uczęszczanie 
na posiedzenie albo o zrzeczenie się urzędów (WARTA).

P. Tułodziecka z przykrością stwierdza, że w tonie towarzystwa często słyszeć się dają skargi 
na czynności Wydziału […]. Prosi, aby członkowie przed wyborami rozpatrzyli kwalifikacje 
wybrać się mających członków Wydziału, po dokonaniu zaś obioru ażeby nie utrudniali Wy-
działowi działalności jego przez nieuzasadnione krytyki (WARTA).

PODSUMOWANIE

Dokumentacje kobiecych stowarzyszeń ilustrują wzrost aktywności społecznej 
Polek, który nastąpił pod koniec XIX w. Utrwalone w pismach zachowania ję-
zykowe odzwierciedlają przestrzeganie wartości fundamentalnych, etosowych, 
związanych z narodową tradycją funkcjonowania wartości w polskim społe-
czeństwie (patriotyzm, wolność, religia) oraz wartości wynikających z filozofii 
epoki (praca dla dobra ogółu). Ujawniają także funkcjonowanie obyczajów 
środowiskowych, form zachowania przyjętych i aprobowanych w obrębie ma-
łych wspólnot komunikatywnych (solidarność kobieca, solidarność zawodowa, 
obyczaj domowy, trzymanie się przyjętych zasad). Pierwsze z nich są przede 
wszystkim świadectwem przynależności do wspólnoty, drugie zaś – istotnym 
sposobem jej budowania.

ROZWIĄZANIA SKRÓTÓW

TOOnI – Towarzystwo Opieki Obywatelskiej nad Internatem dla Kandydatek 
Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego we Lwowie (1892–1907).

16 Wydaje się, że można się tu dopatrywać wartości, idei czy wzorców postępowania, które 
przypisuje się etosowi wielkopolskiemu, takich jak: gospodarność, oszczędność, pracowitość, 
praktyczność, realizm, systematyczność, praworządność itp. [Banach, 2011, s. 14]. 
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WARTA – Towarzystwo Przyjaciół Wzajemnego Pouczenia się i Opieki nad 
Dziećmi „Warta” w Wielkim Księstwie Poznańskim (1894–1899).

ZKBSiN – Związek Koleżeński Byłych Seminarzystek i Nauczycielek we 
Lwowie (1892–1902).

SJPD  – Doroszewski W., red., 1958–1969, Słownik języka polskiego, 
t. 1–11, Warszawa (wersja elektroniczna: 2002). 
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ETOS I OBYCZAJ ŚRODOWISKOWY W ŚWIETLE DOKUMENTACJI  
XIX-WIECZNYCH STOWARZYSZEŃ KOBIECYCH

Streszczenie

Przedmiotem analiz są dokumenty (protokoły, sprawozdania, statuty) oświatowych stowarzyszeń 
kobiecych, które powstały pod koniec XIX w. na terenie zaboru austriackiego i pruskiego. Zacho-
wania językowe utrwalone w tekstach odzwierciedlają przestrzeganie wartości fundamentalnych, 
etosowych, związanych z narodową tradycją funkcjonowania wartości w polskim społeczeństwie 
(patriotyzm, wolność, religia) oraz wartości wynikających z filozofii epoki (praca dla dobra ogółu). 
Ujawniają także funkcjonowanie obyczajów środowiskowych, form zachowania przyjętych i apro-
bowanych w obrębie małych wspólnot komunikatywnych (np. solidarność kobieca, solidarność 
zawodowa). Pierwsze z nich są przede wszystkim świadectwem przynależności do wspólnoty, 
drugie – istotnym sposobem jej budowania.

ETHOS AND ENVIRONMENTAL CUSTOM IN THE LIGHT  
OF THE DOCUMENTATION  

OF THE 19TH CENTURY WOMEN’S ASSOCIATIONS

Summary

The subject of a study is the documents (protocols, reports, statutes) of women’s educational associa-
tions, which were established in the late 19th century in Prussian and Austrian Partitions. Linguistic 
behavior preserved in the texts reflect adherence to fundamental and ethos values related to the 
functioning of the national tradition of values in the Polish society (patriotism, freedom, religion) 
and the values resulting from the philosophy of the era (work for the public good). They also reveal 
the functioning of environmental customs, forms of behavior accepted and approved within small 
communication communities (eg. feminine solidarity, professional solidarity). The first of these 
is primarily a testimony of belonging to a community, the second – an important way to build it.


