
SPIS TREŚCI 

 

 

 
Zagadnienia wstępne ......................................................................................................... 4 

1. Leksyka rzemiosł skórzanych ....................................................................................... 4 

2. Rozstrzygnięcia terminologiczne .................................................................................. 4 

3. Metodologia pracy ........................................................................................................ 4 

3.1. Cele pracy ......................................................................................................... 4 

3.2. Charakterystyka źródeł ..................................................................................... 4 

3.3. Zasady ekscerpcji materiału ............................................................................. 4 

 

Rozdział I 

Leksykalno-semantyczne pola słownictwa rzemiosł skórzanych 

Wstęp ................................................................................................................................ 4 

I. SŁOWNICTWO MIECHOWNICZE (134 jedn. Leks.) ............................................... 4 

1. Nazwy osób (11 jedn. leks.; 11 haseł) .......................................................................... 4 

2. Nazwy wyrobów miechowniczych i ich cech (123 jedn. leks.) .................................... 4 

2.1. Nazwy miechów i worków (25 jedn. leks.; 24 hasła) ...................................... 4 

2.2. Nazwy wyposażenia wojskowego (3 jedn. leks.; 3 hasła) ............................... 4 

2.3. Nazwy woreczków na pieniądze (47 jedn. leks.; 47 haseł) .............................. 4 

2.4. Nazwy pochew i futerałów (17 jedn. leks.; 17 haseł) ...................................... 4 

2.5. Nazwy naczyń (22 jedn. leks.; 20 haseł) .......................................................... 4 

2.6. Nazwy miechów kowalskich (9 jedn. leks.; 9 haseł) ....................................... 4 

II. SŁOWNICTWO RĘKAWICZNICZE (91 jedn. leks.) ................................................ 4 

1. Nazwy osób (8 jedn. leks.; 8 haseł) .............................................................................. 4 

2. Nazwy narzędzi (20 jedn. leks.; 20 haseł) .................................................................... 4 

3. Nazwy materiałów (3 jedn. leks.; 3 hasła) .................................................................... 4 

4. Nazwy czynności (21 jedn. leks.; 21 haseł) .................................................................. 4 

5. Rodzaje rękawiczek i ich części (39 jedn. leks.) .......................................................... 4 

5.1. Nazwy rękawic i rękawiczek (22 jedn. leks.; 20 haseł) ................................... 4 

5.2. Nazwy części rękawiczki (17 jedn. leks.; 17 haseł) ......................................... 4 

III. SŁOWNICTWO KALETNICZE (180 jedn. leks.) .................................................... 4 

1. Nazwy osób (12 jedn. leks.; 10 haseł) .......................................................................... 4 

2. Nazwy narzędzi (1 jedn. leks; 1 hasło) ......................................................................... 4 

3. Nazwy wyrobów i ich cech (167 jedn. leks.) ................................................................ 4 

3.1. Nazwy portfeli i portmonetek (12 jedn. leks.; 12 haseł) .................................. 4 



Słownictwo rzemiosł skórzanych... 

3.2. Nazwy toreb, teczek i walizek (83 jedn. leks.) ................................................. 4 

3.2.1. Nazwy ogólne (21 jedn. leks.; 21 haseł) ................................................... 4 

3.2.2. Nazwy toreb podróżnych (37 jedn. leks.; 34 hasła) .................................. 4 

3.2.3. Nazwy toreb wojskowych i żołnierskich (20 jedn. leks.;  19 haseł) ......... 4 

3.2.4. Nazwy teczek (5 jedn. leks; 5 haseł) ......................................................... 4 

3.3. Nazwy futerałów i pokrowców (15 jedn. leks.; 15 haseł) ................................ 4 

3.4. Nazwy pasów (57 jedn. leks.; 51 haseł) ............................................................ 4 

IV. SŁOWNICTWO KUŚNIERSKIE (670 jedn. leks.) ................................................... 4 

1. Nazwy osób (19 jedn. leks.; 17 haseł) ........................................................................... 4 

2. Nazwy narzędzi i miar (11 jedn. leks.; 11 haseł) .......................................................... 4 

3. Nazwy czynności (87 jedn. leks.; 87 haseł) .................................................................. 4 

4. Nazwy materiałów (17 jedn. leks.; 17 haseł) ................................................................ 4 

5. Nazwy substancji (1 jedn. leks.; 1 hasło) ...................................................................... 4 

6. Nazwy wyrobów i ich cech (535 jedn. leks.) ................................................................ 4 

6.1. Nazwy ogólne (3 jedn. leks.; 3 hasła) ............................................................... 4 

6.2. Nazwy futer i ich części (132 jedn. leks.) ......................................................... 4 

6.2.1. Nazwy futer (128 jedn. leks.; 124 hasła) .................................................. 4 

6.2.2. Nazwy części futra (4 jedn. leks.; 4 hasła) ................................................ 4 

6.3 Nazwy kożuchów i ich części (34 jedn. leks.) ................................................... 4 

6.3.1. Nazwy kożuchów (25 jedn. leks.; 25 haseł) .............................................. 4 

6.3.2. Nazwy części kożucha (9 jedn. leks.; 9 haseł) .......................................... 4 

6.4. Nazwy czapek i ich części (87 jedn. leks.) ....................................................... 4 

6.4.1. Nazwy ogólne (14 jedn. leks.; 14 haseł) ................................................... 4 

6.4.2. Nazwy czapek baranich (13 jedn. leks.; 13 haseł) .................................... 4 

6.4.3. Nazwy czapek futrzanych i skórzanych (47 jedn. leks.; 46 haseł) ........... 4 

6.4.4. Nazwy części czapki (13 jedn. leks.; 13 haseł) ......................................... 4 

6.5. Nazwy pozostałych wyrobów (279 jedn. leks.) ................................................ 4 

6.5.1. Nazwy okryć podbitych futrem (148 jedn. leks.; 142 hasła) .................... 4 

6.5.2. Nazwy bezrękawników (4 jedn. leks.; 4 hasła) ......................................... 4 

6.5.3. Nazwy ozdób i dodatków futrzanych (14 jedn. leks.; 14 haseł) ............... 4 

6.5.4. Nazwy części odzieży futrzanej (66 jedn. leks.; 66 haseł) ........................ 4 

6.5.5. Nazwy ubrań skórzanych (47 jedn. leks.; 45 haseł) .................................. 4 

V. SŁOWNICTWO SZEWSKIE (916 jedn. leks.) ........................................................... 4 

1. Nazwy osób (76 jedn. leks.) .......................................................................................... 4 

1.1. Nazwy neutralne (57 jedn. leks.; 54 hasła) ....................................................... 4 

1.2. Nazwy nacechowane (19 jedn. leks.; 18 haseł) ................................................ 4 

2. Nazwy ubrań szewca (5 jedn. leks.; 5 haseł) ................................................................. 4 



Spis treści 

3. Prawo, przepisy i obyczaje (2 jedn. leks.; 2 hasła) ....................................................... 4 

4. Nazwy miejsc (3 jedn. leks.; 3 hasła) ........................................................................... 4 

5. Nazwy narzędzi i urządzeń (174 jedn. leks.; 170 haseł) ............................................... 4 

6. Nazwy czynności (107 jedn. leks.; 106 haseł) .............................................................. 4 

7. Nazwy materiałów (24 jedn. leks.; 22 hasła) ................................................................ 4 

8. Nazwy miar (6 jedn. leks.; 6 haseł) .............................................................................. 4 

9. Nazwy substancji (19 jedn. leks.; 19 haseł) .................................................................. 4 

10. Nazwy butów i ich części (493 jedn. leks.) ................................................................ 4 

10.1. Nazwy ogólne (233 jedn. leks.; 211 haseł) .................................................... 4 

10.2. Nazwy butów damskich i dziecięcych (21 jedn. leks.; 20 haseł) ................... 4 

10.3. Nazwy butów męskich (12 jedn. leks.; 11 haseł) ........................................... 4 

10.4. Nazwy części buta (227 jedn. leks.) ............................................................... 4 

10.4.1. Nazwy obcasów i ich części (45 jedn. leks.) .......................................... 4 

10.4.1.1. Nazwy obcasów (30 jedn. leks.; 29 haseł) ...................................... 4 

10.4.1.2. Nazwy części obcasa (15 jedn. leks.; 15 haseł) .............................. 4 

10.4.2. Nazwy pozostałych części (182 jedn. leks.; 165 haseł) .......................... 4 

11. Nazwy pozostałych wyrobów (7 jedn. leks.) .............................................................. 4 

VI. SŁOWNICTWO RYMARSKIE I SIODLARSKIE  (561 jedn. leks.) ....................... 4 

1. Nazwy ogólne (225 jedn. leks.) .................................................................................... 4 

1.1. Nazwy materiałów (1 jedn. leks.; 1 hasło) ....................................................... 4 

1.2. Nazwy miejsc (2 jedn. leks.; 2 hasła) ............................................................... 4 

1.3. Nazwy narzędzi i urządzeń (222 jedn. leks.; 220 haseł) .................................. 4 

2. Nazwy rymarskie (272 jedn. leks.) ............................................................................... 4 

2.1. Nazwy osób (12 jedn. leks.; 11 haseł) .............................................................. 4 

2.2. Nazwy wyrobów i ich cech (260 jedn. leks.) ................................................... 4 

2.2.1. Nazwy uprzęży (152 jedn. leks.; 141 haseł) ............................................. 4 

2.2.2. Nazwy pozostałych wyrobów (108 jedn. leks.; 102 hasła) ...................... 4 

3. Nazwy siodlarskie (64 jedn. leks.) ................................................................................ 4 

3.1.  Nazwy osób (11 jedn. leks.; 10 haseł) ............................................................. 4 

3.2. Nazwy siodeł i ich części (33 jedn. leks.) ........................................................ 4 

3.2.1. Nazwy siodeł (18 jedn. leks.; 15 haseł) .................................................... 4 

3.2.2. Nazwy części siodła (15 jedn. leks.; 15 haseł) ......................................... 4 

3.3. Nazwy części powozu (20 jedn. leks.; 19 haseł) .............................................. 4 

VII. SŁOWNICTWO GARBARSKIE (655 jedn. leks.) .................................................. 4 

1. Nazwy osób (43 jedn. leks.; 39 haseł) .......................................................................... 4 

2. Nazwy miejsc (25 jedn. leks.) ....................................................................................... 4 

2.1. Nazwy miejsc dużych (22 jedn. leks.; 22 hasła) .............................................. 4 



Słownictwo rzemiosł skórzanych... 

2.2. Nazwy elementów miejsc (3 jedn. leks.; 3 hasła) ............................................. 4 

3. Nazwy narzędzi, urządzeń i naczyń (157 jedn. leks.) ................................................... 4 

3.1.Nazwy narzędzi i urządzeń (122 jedn. leks.; 122 hasła) .................................... 4 

3.2. Nazwy naczyń (35 jedn. leks.; 35 haseł) .......................................................... 4 

4. Nazwy substancji (85 jedn. leks.; 83 hasła) .................................................................. 4 

5. Nazwy czynności (317 jedn. leks.; 313 haseł) .............................................................. 4 

6. Nazwy odpadków (28 jedn. leks.; 28 haseł) .................................................................. 4 

VIII. NAZWY SKÓR I ICH RODZAJÓW (493 jedn. leks.) ........................................... 4 

1. Nazwy rodzajów i cech skór (386 jedn. leks.) .............................................................. 4 

1.1. Nazwy ogólne (162 jedn. leks.; 156 haseł) ....................................................... 4 

1.2. Nazwy skór ze zwierząt hodowlanych (129 jedn. leks.; 129 haseł) ................. 4 

1.3.  Nazwy skór ze zwierząt łownych (81 jedn. leks.; 80 haseł) ............................ 4 

1.4. Nazwy skór ze zwierząt egzotycznych (14 jedn. leks.; 14 haseł) ..................... 4 

2. Nazwy części skóry (107 jedn. leks.; 105 haseł) ........................................................... 4 

IX. SŁOWNICTWO OGÓLNORZEMIEŚLNICZE (524 jedn. leks.) ............................. 4 

1. Nazwy osób (157 jedn. leks.; 152 hasła) ....................................................................... 4 

2. Nazwy specjalności (45 jedn. leks.; 43 hasła) ............................................................... 4 

3. Nazwy relacji społecznych (13 jedn. leks.; 13 haseł) ................................................... 4 

4. Prawo, przepisy i obyczaje (107 jedn. leks.; 98 haseł) ................................................. 4 

5. Nazwy ubrań (5 jedn. leks.; 5 haseł) ............................................................................. 4 

6. Nazwy czynności (67 jedn. leks.; 67 haseł) .................................................................. 4 

7. Nazwy miejsc (19 jedn. leks.) ....................................................................................... 4 

7.1. Nazwy dużych miejsc (18 jedn. leks.; 18 haseł) ............................................... 4 

7.2. Nazwy elementów miejsc (1 jedn. leks.; 1 hasło) ............................................. 4 

8. Nazwy narzędzi (34 jedn. leks.; 32 hasła) ..................................................................... 4 

9. Nazwy miar (1 jedn. leks.; 1 hasło) ............................................................................... 4 

10. Nazwy materiałów (22 jedn. leks.; 22 hasła) .............................................................. 4 

11. Nazwy substancji (13 jedn. leks.; 13 haseł) ................................................................ 4 

12. Nazwy wyrobów i ich cech (41 jedn. leks.; 40 haseł) ................................................. 4 

Rekapitulacja zjawisk ........................................................................................................ 4 

Sfery o wysokiej liczebności: ............................................................................................ 4 

1. Nazwy wyrobów i ich cech (1718 jedn. leks.) .............................................................. 4 

2. Nazwy narzędzi, urządzeń, naczyń (619 jedn. leks.) .................................................... 4 

3. Nazwy czynności (599 jedn. leks.) ................................................................................ 4 

Sfery o średniej liczebności: ............................................................................................. 4 

1. Rodzaje i cechy skór (386 jedn. leks.) .......................................................................... 4 

2. Nazwy osób i relacji społecznych (362 jedn. leks.) ...................................................... 4 



Spis treści 

Sfery o niskiej liczebności: ............................................................................................... 4 

1. Nazwy substancji (118 jedn. leks.) ............................................................................... 4 

2. Nazwy praw, przepisów i obyczajów (109 jedn. leks.) ................................................ 4 

3. Nazwy części skóry (107 jedn. leks.) ........................................................................... 4 

4. Nazwy materiałów (67 jedn. leks.) ............................................................................... 4 

5. Nazwy miejsc (49 jedn. leks.) ....................................................................................... 4 

6. Nazwy specjalności (45 jedn. leks.) .............................................................................. 4 

7. Nazwy odpadków (28 jedn. leks.) ................................................................................ 4 

8. Nazwy ubrań (10 jedn. leks.) ........................................................................................ 4 

9. Nazwy miar (7jedn. leks.) ............................................................................................. 4 

 

Rozdział II 

Analiza chronologiczna słownictwa rzemiosł skórzanych 

Wstęp ................................................................................................................................ 4 

I. SŁOWNICTWO MIECHOWNICZE (134 WYRAZY) ............................................... 4 

1. Polszczyzna najstarsza (71 wyrazów) ........................................................................... 4 

1.1. Nazwy naczyń (15 wyrazów) ........................................................................... 4 

1.2. Nazwy woreczków i pasów na pieniądze (25 wyrazów)  

oraz nazwy worków podróżnych (11 wyrazów) .............................................. 4 

1.3. Nazwy futerałów i miechów (14 wyrazów) ..................................................... 4 

1.4. Żywotność XVI-wiecznego słownictwa miechowniczego .............................. 4 

2. Polszczyzna XVII wieku (17 wyrazów) ....................................................................... 4 

2.1. Żywotność XVII-wiecznego słownictwa miechowniczego ............................. 4 

2.2. Polszczyzna XVIII-wieczna (7 wyrazów) ........................................................ 4 

2.3. Żywotność XVIII-wiecznego słownictwa miechowniczego ............................ 4 

3. Polszczyzna XIX-wieczna (21 wyrazów) ..................................................................... 4 

3.1. Nazwy wytwórców (4 wyrazy) ........................................................................ 4 

3.2. Nazwy woreczków (10 wyrazów) i worków (5 wyrazów) .............................. 4 

3.3. Żywotność XIX-wiecznego słownictwa miechowniczego .............................. 4 

4. Polszczyzna pierwszej połowy XX wieku (18 wyrazów) ............................................ 4 

4.1. Żywotność tzw. XX-wiecznego słownictwa związanego prototypowo  

z miechownictwem ........................................................................................... 4 

II. SŁOWNICTWO RĘKAWICZNICZE (91 WYRAZÓW) ........................................... 4 

1. Najstarsza polszczyzna (4 wyrazy) ............................................................................... 4 

2. Polszczyzna XVIII wieku (1 wyraz) ............................................................................. 4 

3. Polszczyzna XIX wieku (11 wyrazów) ........................................................................ 4 

4. Początek XX wieku (65 wyrazów) ............................................................................... 4 



Słownictwo rzemiosł skórzanych... 

4.1. Nazwy rękawiczek i ich części (21 wyrazów) .................................................. 4 

4.2. Nazwy narzędzi (20 wyrazów) ......................................................................... 4 

4.3. Nazwy rzemieślników i czynności (24 wyrazy) ............................................... 4 

4.4. Żywotność terminologii rękawiczniczej początków XX wieku ....................... 4 

5. Polszczyzna drugiej połowy XX wieku (9 wyrazów) ................................................... 4 

III. SŁOWNICTWO KALETNICZE (180 WYRAZÓW) ................................................ 4 

1. Polszczyzna najstarsza (56 wyrazów) ........................................................................... 4 

1.1. Nazwy worków i toreb (24 wyrazy) ................................................................. 4 

1.2. Nazwy pasów (25 wyrazów) i futerałów (sześć wyrazów) .............................. 4 

1.3. Żywotność XVI-wiecznego słownictwa kaletniczego ...................................... 4 

2. Polszczyzna XVII-wieczna (12 wyrazów) .................................................................... 4 

2.1. Nazwy toreb (5 wyrazów) ................................................................................. 4 

2.2. Nazwy pasów (7 wyrazów) ............................................................................... 4 

2.3. Żywotność XVII-wiecznego słownictwa kaletniczego .................................... 4 

3. Polszczyzna XVIII wieku (9 wyrazów) ........................................................................ 4 

3.1. Żywotność XVIII-wiecznego słownictwa kaletniczego ................................... 4 

4. Polszczyzna XIX wieku (36 wyrazów) ......................................................................... 4 

4.1. Nazwy toreb i sakw (18 wyrazów) oraz portfeli  

i portmonetek (6 wyrazów) ............................................................................... 4 

4.2. Nazwy pasów i futerałów (12 wyrazów) .......................................................... 4 

4.3. Żywotność XIX-wiecznego słownictwa kaletniczego ...................................... 4 

5. Polszczyzna pierwszej połowy XX wieku (46 wyrazów) ............................................. 4 

5.1. Nazwy wytwórców (4 jednostki) ...................................................................... 4 

5.2. Nazwy toreb, walizek i futerałów (17 wyrazów) .............................................. 4 

5.3. Nazwy plecaków (6 wyrazów) i portfeli (5 wyrazów) ..................................... 4 

5.4. Nazwy pasów (14 wyrazów) ............................................................................. 4 

5.5. Żywotność słownictwa kaletniczego z pierwszej połowy XX wieku ............... 4 

6. Polszczyzna drugiej połowy XX wieku (20 wyrazów) ................................................. 4 

IV. SŁOWNICTWO KUŚNIERSKIE (670 WYRAZÓW) .............................................. 4 

1. Najstarsza polszczyzna (163 wyrazy) ........................................................................... 4 

1.1. Nazwy osób (11 wyrazów) ............................................................................... 4 

1.2. Nazwy okryć futrzanych (35 wyrazów) ............................................................ 4 

1.3. Nazwy okryć podbitych futrem (66 wyrazów) ................................................. 4 

1.4. Nazwy czapek (14 wyrazów) ............................................................................ 4 

1.5. Nazwy futrzanych części stroju i nazwy czynności  (37 wyrazów) ................. 4 

1.6. Żywotność najstarszego słownictwa kuśnierskiego ......................................... 4 

2. Polszczyzna XVII wieku (70 wyrazów) ........................................................................ 4 



Spis treści 

2.1. Nazwy okryć i czapek futrzanych (19 wyrazów) ............................................. 4 

2.2. Nazwy okryć podbitych futrem (51 wyrazów) ................................................. 4 

2.3. Żywotność XVII-wiecznego słownictwa kuśnierskiego .................................. 4 

3. Polszczyzna XVIII wieku (51 wyrazów) ...................................................................... 4 

3.1. Żywotność XVIII-wiecznego słownictwa kuśnierskiego ................................. 4 

4. Polszczyzna XIX wieku (127 wyrazów) ...................................................................... 4 

4.1. Nazwy okryć futrzanych (41 wyrazów) ........................................................... 4 

4.2. Nazwy okryć podbitych futrem (23 wyrazy) ................................................... 4 

4.3. Nazwy ubrań skórzanych (3 wyrazy) ............................................................... 4 

4.4. Nazwy czapek (25 wyrazów) ........................................................................... 4 

4.5. Nazwy futrzanych części stroju i dodatków (22 wyrazy) ................................ 4 

4.6. Nazwy czynności kuśnierskich (10 wyrazów) ................................................. 4 

4.7. Żywotność XIX-wiecznego słownictwa kuśnierskiego ................................... 4 

5. Polszczyzna pierwszej połowy XX wieku (204 wyrazy) ............................................. 4 

5.1. Nazwy czynności kuśnierskich (64 wyrazy) .................................................... 4 

5.2. Nazwy narzędzi kuśnierskich i substancji (dziewięć wyrazów) ...................... 4 

5.3. Nazwy futer i kożuchów (45 wyrazów) ........................................................... 4 

5.4. Nazwy okryć podbitych futrem (27 wyrazów) ................................................. 4 

5.5. Nazwy okryć skórzanych i czapek (45 wyrazów) ............................................ 4 

5.6. Nazwy futrzanych elementów stroju (11) ........................................................ 4 

5.7. Żywotność słownictwa kuśnierskiego pierwszej połowy XX wieku ............... 4 

6. Polszczyzna drugiej połowy XX wieku (44 wyrazy) ................................................... 4 

V. SŁOWNICTWO SZEWSKIE (916 WYRAZÓW) ..................................................... 4 

1. Najstarsza polszczyzna (96 wyrazów) .......................................................................... 4 

1.1. Nazwy osób (11 wyrazów) ............................................................................... 4 

1.2. Nazwy ogólne butów (4 wyrazy) ..................................................................... 4 

1.3. Nazwy rodzajów butów (56 wyrazów) ............................................................ 4 

1.4. Nazwy części buta (11 wyrazów) ..................................................................... 4 

1.5. Nazwy szewskich narzędzi (5 wyrazów) ......................................................... 4 

1.6. Nazwy gwoździ, substancji i czynności (6 wyrazów) ...................................... 4 

1.7. Nazwy innych wyrobów (3 wyrazy) ................................................................ 4 

1.8. Żywotność najstarszego słownictwa szewskiego ............................................. 4 

2. Polszczyzna XVII wieku (23 wyrazy) .......................................................................... 4 

2.1. Żywotność XVII-wiecznego słownictwa szewskiego ...................................... 4 

2.2. Polszczyzna XVIII wieku (20 wyrazów) ......................................................... 4 

2.3. Żywotność XVIII-wiecznego słownictwa szewskiego .................................... 4 

3. Polszczyzna XIX wieku (141 wyrazów) ...................................................................... 4 



Słownictwo rzemiosł skórzanych... 

3.1. Nazwy osób i miejsc (22 wyrazy) ..................................................................... 4 

3.2. Nazwy butów (43 wyrazy) ................................................................................ 4 

3.3. Nazwy części buta (34 wyrazów) ..................................................................... 4 

3.4. Nazwy narzędzi (24 wyrazy) ............................................................................ 4 

3.5. Nazwy pozostałe (17 wyrazów) ........................................................................ 4 

3.6. Żywotność XIX-wiecznego słownictwa szewskiego ....................................... 4 

4. Polszczyzna pierwszej połowy XX wieku (444 wyrazy) .............................................. 4 

4.1. Nazwy rzemieślników (36 wyrazów) ............................................................... 4 

4.2. Nazwy butów (91 wyrazów) ............................................................................. 4 

4.3. Nazwy części buta (115 wyrazów) ................................................................... 4 

4.4. Nazwy narzędzi (93 wyrazy) ............................................................................ 4 

4.5. Nazwy czynności szewskich (109 wyrazów) ................................................... 4 

4.6. Żywotność słownictwa szewskiego pierwszej połowy XX wieku ................... 4 

5. Polszczyzna drugiej połowy XX wieku (187 wyrazów) ............................................... 4 

VI. SŁOWNICTWO RYMARSKIE I SIODLARSKIE (561 WYRAZÓW) ................... 4 

1. Najstarsza polszczyzna (81 wyrazów) .......................................................................... 4 

1.1. Nazwy osób (11 wyrazów) ............................................................................... 4 

1.2. Nazwy uprzęży i jej części (62 wyrazy) ........................................................... 4 

1.3. Nazwy biczów i innych wyrobów (18 wyrazów) ............................................. 4 

1.4. Żywotność najstarszego słownictwa rymarskiego  i siodlarskiego .................. 4 

2. Polszczyzna XVII wieku (18 wyrazów) ........................................................................ 4 

2.1. Żywotność XVII-wiecznego słownictwa rymarskiego  i siodlarskiego ........... 4 

3. Polszczyzna XVIII wieku (24 wyrazy) ......................................................................... 4 

3.1. Żywotność XVIII-wiecznego słownictwa rymarskiego  i siodlarskiego .......... 4 

4. Polszczyzna XIX wieku (66 wyrazów) ......................................................................... 4 

4.1. Nazwy uprzęży (42 wyrazy) ............................................................................. 4 

4.2. Nazwy biczów (18 wyrazów) ........................................................................... 4 

4.3. Żywotność XIX-wiecznego słownictwa rymarskiego  i siodlarskiego ............ 4 

5. Polszczyzna pierwszej połowy XX wieku (199 wyrazów) ........................................... 4 

5.1. Nazwy narzędzi (61 wyrazów) ......................................................................... 4 

5.2. Nazwy uprzęży (97 wyrazów) .......................................................................... 4 

5.3. Nazwy biczów (37 wyrazów) ........................................................................... 4 

5.4. Żywotność słownictwa rymarskiego i siodlarskiego  

pierwszej połowy XX w. .................................................................................. 4 

6. Polszczyzna drugiej połowy XX wieku (173 wyrazy) .................................................. 4 

VII. SŁOWNICTWO GARBARSKIE (655 WYRAZÓW) ............................................. 4 

1. Najstarsza polszczyzna (38 wyrazów) .......................................................................... 4 



Spis treści 

1.1. Nazwy rzemieślniczych specjalistów (13 wyrazów) ........................................ 4 

1.2. Nazwy czynności i substancji garbarskich (25 wyrazów) ................................ 4 

1.3. Żywotność najstarszego słownictwa garbarskiego ........................................... 4 

2. Polszczyzna XVII wieku (9 wyrazów) ......................................................................... 4 

2.1. Żywotność XVII-wiecznego słownictwa garbarskiego ................................... 4 

3. Polszczyzna XVIII wieku (12 wyrazów) ...................................................................... 4 

3.1. Żywotność XVIII-wiecznego słownictwa garbarskiego .................................. 4 

4. Polszczyzna XIX wieku (30 wyrazów) ........................................................................ 4 

4.1. Nazwy osób (12 wyrazów) ............................................................................... 4 

4.2. Nazwy substancji i odpadków garbarskich oraz narzędzi (13 wyrazów) ........ 4 

4.3. Nazwy czynności (5 wyrazów) ........................................................................ 4 

4.4. Żywotność XIX-wiecznego słownictwa rzemieślniczego ............................... 4 

5. Polszczyzna pierwszej połowy XX wieku (513 wyrazów) .......................................... 4 

5.1. Nazwy osób (13 wyrazów) ............................................................................... 4 

5.2. Nazwy miejsc (21 wyrazów) ............................................................................ 4 

5.3. Nazwy substancji (57 wyrazów) ...................................................................... 4 

5.4. Nazwy narzędzi i naczyń (138 wyrazów) ........................................................ 4 

5.5. Nazwy odpadków garbarskich (20 wyrazów) .................................................. 4 

5.6. Nazwy czynności (264 wyrazy) ....................................................................... 4 

5.7. Żywotność słownictwa garbarskiego pierwszej połowy XX wieku ................ 4 

6. Polszczyzna drugiej połowy XX wieku (52 wyrazy) ................................................... 4 

VIII. NAZWY SKÓR I ICH RODZAJÓW (493 WYRAZY) .......................................... 4 

1. Najstarsza polszczyzna (113 wyrazów) ........................................................................ 4 

1.1. Nazwy skór i ich rodzajów (18 wyrazów) ........................................................ 4 

1.2. Nazwy skór wyprawianych specjalnymi sposobami (19 wyrazów) ................ 4 

1.3. Nazwy skór zwierząt hodowlanych (26 wyrazów) .......................................... 4 

1.4. Nazwy skór ze zwierząt łownych (39 wyrazów) .............................................. 4 

1.5. Części skóry (11 wyrazów) .............................................................................. 4 

1.6. Żywotność najstarszych nazw skór i ich części ............................................... 4 

2. Polszczyzna XVII wieku (22 wyrazy) .......................................................................... 4 

2.1. Nazwy skór ze zwierząt hodowlanych (9 wyrazów)  

i łownych (8 wyrazów) ..................................................................................... 4 

2.2. Nazwy skór wyprawianych specjalnymi sposobami  (5 wyrazów) ................. 4 

2.3. Żywotność XVII-wiecznych nazw skór ........................................................... 4 

3. Polszczyzna XVIII wieku (7 wyrazów) ........................................................................ 4 

3.1. Żywotność XVIII-wiecznych nazw skór .......................................................... 4 

4. Polszczyzna XIX wieku (60 wyrazów) ........................................................................ 4 



Słownictwo rzemiosł skórzanych... 

4.1. Nazwy skór specjalnie wyprawianej i mającej określone  

przeznaczenie (22 wyrazy) ............................................................................... 4 

4.2. Nazwy skór ze zwierząt hodowlanych (12 wyrazów) ...................................... 4 

4.3. Nazwy skór ze zwierząt łownych (13 wyrazów) .............................................. 4 

4.4. Nazwy części skóry (8 wyrazów) ..................................................................... 4 

4.5. Żywotność XIX-wiecznych nazw skór i ich części .......................................... 4 

5. Polszczyzna pierwszej połowy XX wieku (227 wyrazów) ........................................... 4 

5.1. Nazwy ogólne skór (11 wyrazów) .................................................................... 4 

5.2. Nazwy skór ze zwierząt hodowlanych (56 wyrazów) ...................................... 4 

5.3. Nazwy skór ze zwierząt łownych (17 wyrazów) .............................................. 4 

5.4. Nazwy skór ze względu na sposób wyprawienia i przeznaczenie  

(31 wyrazów) .................................................................................................... 4 

5.5. Nazwy skór związane z procesem garbowania (35 wyrazów) ......................... 4 

5.6. Nazwy części skóry (77 wyrazów) ................................................................... 4 

5.7. Żywotność nowych nazw skór w polszczyźnie pierwszej  

połowy XX wieku ............................................................................................. 4 

6. Polszczyzna drugiej połowy XX wieku (50 wyrazów) ................................................. 4 

6.1. Nazwy skór ze zwierząt łownych i hodowlanych (28 wyrazów) ..................... 4 

6.2. Nazwy skór związane ze sposobem wyprawienia (17 wyrazów) ..................... 4 

6.3. Nazwy części skóry (5 wyrazów) ..................................................................... 4 

IX. SŁOWNICTWO OGÓLNORZEMIEŚLNICZE (524 WYRAZY) ............................ 4 

1. Najstarsza polszczyzna (101 wyrazów) ........................................................................ 4 

1.1. Nazwy rzemieślników (23 wyrazy) .................................................................. 4 

1.2. Nazwy związane z cechem (29 wyrazów) ........................................................ 4 

1.3. Nazwy miejsc i narzędzi (8 wyrazów) .............................................................. 4 

1.4. Nazwy substancji i gwoździ (10 wyrazów) ...................................................... 4 

1.5. Nazwy wyrobów (23 wyrazy) ........................................................................... 4 

1.6. Żywotność najstarszego słownictwa ogólnorzemieślniczego ........................... 4 

2. Polszczyzna XVII wieku (22 wyrazy) .......................................................................... 4 

2.1. Żywotność XVII-wiecznego słownictwa ogólnorzemieślniczego ................... 4 

3. Polszczyzna XVIII wieku (39 wyrazów) ...................................................................... 4 

3.1. Żywotność XVIII-wiecznego słownictwa ogólnorzemieślniczego .................. 4 

4. Polszczyzna XIX wieku (144 wyrazy) .......................................................................... 4 

4.1. Nazwy ogólne (23 wyrazy) ............................................................................... 4 

4.2. Nazwy osób (49) ............................................................................................... 4 

4.3. Nazwy związane z życiem publicznym rzemieślnika  (13 wyrazów) .............. 4 

4.4. Nazwy związane z nauką rzemieślnika (32 wyrazy) ........................................ 4 

4.5. Nazwy miejsc i narzędzi (6 wyrazów) .............................................................. 4 



Spis treści 

4.6. Nazwy materiałów, czynności i substancji (21 wyrazów) ............................... 4 

4.7. Żywotność XIX-wiecznego słownictwa ogólnorzemieślniczego .................... 4 

5. Polszczyzna pierwszej połowy XX wieku (175 wyrazów) .......................................... 4 

5.1. Nazwy gałęzi rzemiosł skórzanych (8 wyrazów) ............................................. 4 

5.2. Nazwy rzemieślników (48 wyrazów) ............................................................... 4 

5.3. Nazwy związane z życiem publicznym rzemieślnika (36 wyrazów) ............... 4 

5.4. Nazwy miejsc, substancji i narzędzi (27 wyrazów) ......................................... 4 

5.5. Nazwy związane z pracą (15 wyrazów) ........................................................... 4 

5.6. Nazwy wyrobów (14 wyrazów) ....................................................................... 4 

5.7. Nazwy czynności (27 wyrazów) ...................................................................... 4 

5.8. Żywotność ogólnorzemieślniczego słownictwa I. poł. XX wieku ................... 4 

6. Polszczyzna drugiej połowy XX wieku (42 wyrazy) ................................................... 4 

Rekapitulacja zjawisk ....................................................................................................... 4 

Wnioski końcowe ............................................................................................................. 4 

 

ANEKS ............................................................................................................................. 4 

Bibliografia: ...................................................................................................................... 4 

Wykaz skrótów ................................................................................................................. 4 

 

 



Słownictwo rzemiosł skórzanych... 

 


