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„Drzewa zaś, jako tego co mają w największej obfitości
zawsze pod ręką, używają do wszystkiego, tak że znajdziesz
cały dom, w którym, z wyjątkiem kilku glinianych naczyń i
trochę łachmanów na odzienie, we wszystkich domowych
sprzętach i potrzebach od dołu do góry nie znajdziesz nic
jako drzewo tak w samej budowli domu jak i wszędzie
indziej” (Ulryk Werdum)1.

Zagadnienia wstępne
1. Historyczne tło rozwoju słownictwa rzemiosł w drewnie
Drewno było jednym z trzech głównych materiałów (obok kamienia i gliny)
używanych przez człowieka od czasów prehistorycznych, co potwierdzają odkrycia
archeologiczne2. Przez tysiąclecia stanowiło podstawowy surowiec budowlany3, wytwarzano
z niego broń i liczne przedmioty użytkowe, takie jak naczynia, meble czy narzędzia rolnicze.
Stało się również tworzywem chętnie wykorzystywanym przez artystów4. Trwałość drewna
jako surowca organicznego jest wprawdzie ograniczona i narażona na liczne zagrożenia – ze
strony żywiołów (ogień i woda) i świata ożywionego (owady, grzyby, bakterie), jednak,
mimo popularności materiałów zastępczych, jak np. plastik czy suporeks, nie zmniejsza się
obecnie jego znaczenie i zużycie5. Wpływ na to ma wiele czynników, takich jak odnawialność
surowca, jego właściwości fizyczne i chemiczne, łatwość obróbki, a także względy
wprawdzie mniej racjonalne, ale równie istotne, jak piękno, ciepło i przytulność – odczuwane
przez człowieka w obcowaniu z nim. Dla wielu współczesnych użytkowników wyrobów z
drewna znaczenie ma również możliwość jego recyklingu6.
O ile początkowo wytwarzaniem przedmiotów z drewna zajmowali się ludzie bez
specjalistycznych kwalifikacji, co wiązało się z łatwością obróbki tego materiału

1

Tak o drewnie pisał Ulryk Werdum w XVII w. Jego wspomnienia wydał Franciszek Ksawery Liske. Zob. F. K.
Liske, Cudzoziemcy w Polsce, Lwów, 1876, s. 96.
2
Za: W. Kopaliński, Drewno, [w:] idem, Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa, 1998, s. 205-207. Zob.
też: K. Fronczak, Magiczne drewno, Warszawa 2015, s. 51.
3
Por. np. A. Rutkowska-Płachcińska, Budownictwo, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, red. t. II
A. Rutkowska-Płachcińska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1978, t. II, s. 150-158.
4
Zob. np. E. Pudlis, Drewno: surowiec wszech czasów, Warszawa 2005, M. Suwała, Szkice o zastosowaniach
drewna. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2006.
5
Szacuje się, że na początku XX w. drewno używane było w ok. dwóch tysiącach zastosowań, a na początku
XXI w. – ponad dziesięciu tysiącach. Za: W. Milewski, Czas drewna, Warszawa 2014, s. 5.
6
Więcej o znaczeniu drewna zob.: W. Kopaliński, op. cit., s. 205-207, W. Milewski, op. cit., s. 7-39, K.
Fronczak, op. cit., s. 27, 51-95.
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najprostszymi narzędziami7 i dostępem do niego bez ograniczeń, o tyle z czasem zaczęła
wyodrębniać

się

klasa

rzemieślników,

czego

początki

miały

miejsce

w

dobie

prasłowiańskiej8, a co wiązało się z wymianą wytworzonych nadwyżek, a także specjalizacją
produkcji9. Znaczący rozwój rzemiosł nastąpił w czasach feudalnych, kiedy to zaspokajaniem
potrzeb władzy świeckiej i duchowej zajęła się odrębna klasa ludności, czyli rękodzielnicy,
także ci wytwarzający wyroby z surowca drewnianego – podobnie jak innych specjalności10,
którzy pochodzili ze wsi i tam pracowali11. Mieszkali oni w zasadzie w osadach służebnych,
czego świadectwem są nazwy wsi z okolic Gniezna, np. Bednary, Kołodziejewo12. Rozwój
gospodarczy kraju, a zwłaszcza wzrost handlu drewnem, wpłynął na migrację tej grupy
zawodowej do miast13. W niewielkich ośrodkach (małych miastach i na wsiach) pozostawali
rzemieślnicy reprezentujący rzemiosło najprostsze, zaspokajający potrzeby okolicznych
mieszkańców, natomiast rękodzielnicy wykształceni i wyspecjalizowani pracowali w dużych
ośrodkach14. Często ich wiedza była uzupełniana przez przybyszów z państw ościennych lub
wzbogacana w czasie wędrówek do innych krajów, u tamtejszych mistrzów15. Jednocześnie
postępował ciągły proces specjalizacji i wyodrębniania się kolejnych zawodów związanych z
obróbką drewna, czego potwierdzeniem mogą być dzieje rzemiosła warszawskiego16. Grupa
rzemiosł w drewnie, która w XV wieku obejmowała: bednarzy, drwali, kołodziejów,
stelmachów, snycerzy, stolarzy, szkutników, tokarzy, traczów i smolarzy17, w XVIII wieku
została wzbogacona o takie specjalności, jak np.: krześlarze, koszykarze, parasolnicy,
laskarze18.

7

Por. T. Wróblewski, hasło Ciesielstwo, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury
Słowian od czasów najdawniejszych, t. 1, red. W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, Wrocław 1961, s.
267; J. Wyrozumski, hasło Rzemiosło, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury
Słowian od czasów najdawniejszych, t. 4, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław 1970, s. 633.
8
Por. B. Kostrzewski, Rzemiosło u Polan, Łódź 1946, s. 1-2; Z. Podwińska, Drewno, [w:] Historia kultury
materialnej Polski w zarysie, red. T. I. M. Dembińska, i Z. Podwińska, Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk, 1978, t. I, s. 135, 138.
9
Por. J. Wyrozumski, hasło Rzemiosło, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. op. cit., t. 4, s. 632.
10
J. Rusek, Dzieje nazw zawodów w językach słowiańskich, Warszawa 1996, s. 9.
11
Za: J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski do 1939 roku, Warszawa – Łódź 1995, s. 32-33.
12
Por. B. Kostrzewski, op. cit., s. 2.
13
Badając pochodzenie społeczne rzemieślników warszawskich, E. Koczorowska-Pielińska stwierdziła, że na
139 rzemieślników przybyłych do miasta na początku XVI w. 83 pochodziło ze wsi. Por. E. KoczorowskaPielińska, Rzemiosło starej i nowej Warszawy do 1525 r., [w:] Z dziejów rzemiosła warszawskiego, red. B.
Grochulska, W. Pruss, Warszawa 1983, s. 83.
14
Za: A. Rutkowska-Płachcińska, Wyniki przemian osadniczych i rozwoju produkcji, [w:] op. cit., s. 232.
15
J. Rusek, op. cit., s. 9.
16
Zob.: Z dziejów rzemiosła warszawskiego, op. cit.
17
Za: E. Koczorowska-Pielińska, op. cit., s. 31.
18
Za: B. Grochulska, Rzemiosło warszawskie w XVIII w. Ogólny zarys rozwoju, [w:] Z dziejów rzemiosła
warszawskiego, op. cit., s. 154.
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Rzemieślnicy nie korzystali z półproduktów wykonywanych przez inne osoby, lecz
wytwarzali przedmioty w swoich warsztatach od początku do końca19. Aby zaspokoić rosnący
popyt na wyroby, zwiększano liczbę warsztatów rzemieślniczych, gdyż niedoskonałe
narzędzia i ręczna praca nie pozwalały na intensywniejsze ich wykorzystanie i zwiększanie
produkcji20.
Jednym

z

wyznaczników

przemian

w

rzemiośle,

oprócz

wzrostu

liczby

rękodzielników i postępującej specjalizacji zawodowej, stało się tworzenie struktur
organizacyjnych i obecność korporacji zawodowych. Początki funkcjonowania cechów w
Polsce związane były z organizacją miast na prawie niemieckim21. Cechy – do których
przynależność z czasem stała się obowiązkowa – nie tylko zajmowały się sprawami
zawodowymi, takimi jak regulacja zaopatrzenia, kontrola produkcji, jakość pracy, ceny22 czy
wreszcie nauczanie rzemiosła, ale również „spieszyły swym członkom z pomocą w razie
nieszczęść czy kłopotów osobistych, wspomagały wdowy i sieroty, organizowały wspólne
życie towarzyskie i religijne”23. Na znaczącą rolę cechów i rękodzielników w nich
skupionych zwraca uwagę J. S. Bystroń, podkreślając, że życiu gospodarczemu i społecznemu
polskich miast w wiekach XVI-XVIII „nadawał wyraźne piętno ustrój cechowy”24. W tym
okresie miały miejsce zmiany w systemie cechowym, takie jak specjalizacja cechów czy
zamykanie się cechów na nowych członków, co skutkowało rozwojem rzemiosła
pozacechowego uprawianego przez partaczy (szturarzy) oraz jurydyki szlacheckie i kościelne
powstające od wieku XV25. Obróbką drewna i wyrobem produktów z tego surowca zajmowali
się nadal chłopi, których trudna sytuacja materialna skłaniała do samowystarczalności

19

Zwraca na to uwagę A. Rutkowska Płachcińska, przedstawiając wyniki przemian osadniczych i rozwoju
produkcji od XIII do XV wieku. Zob. A. Rutkowska-Płachcińska, Wyniki przemian osadniczych…, op. cit.,s.
245.
20
Zob. A. Rutkowska-Płachcińska, ibidem.
21
I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa
1996, s. 131.
22
Por. A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s. 240-241.
23
I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, op. cit., s. 132. O roli cechu w życiu rzemieślników zob.
też: hasło cech [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. I, red. A. Mączak, Warszawa
1981, s. 82-83; W. Najdus, Rodzina i domownicy rzemieślnika polskiego w latach 1772–1918 na podstawie
materiałów małopolskich, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie, red. J.
Leskiewiczowa, Warszawa 1991, s. 13-80; M. Ferenc, Czasy nowożytne, [w:] Obyczaje w Polsce. Od
średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2006, s. 188-189; D. Kałwa, Polska doby
rozbiorów i międzywojenna, [w:] Obyczaje w Polsce…, op. cit., s. 298-301.
24
J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. Warszawa 1994, t. I, s. 234.
25
Więcej o przemianach w systemie cechowym zob. A. Wyrobisz, Przetwórstwo surowców mineralnych i
organicznych [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, red. T. III. A. Keckowa i D. Molenda, Wrocław
– Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1978, t. I, s. 200-201; A. Rutkowska-Płachcińska, Wyniki przemian
osadniczych i rozwoju produkcji, [w:] Historia kultury materialnej…, op. cit., s. 245.
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własnego gospodarstwa26. Wyrabiali oni zarówno proste narzędzia rolnicze, jak i sprzęty
domowe a nawet budowali chałupy.
Przedstawiając dzieje kultury materialnej Polski od XVI do połowy XVII wieku, a
szczególnie przetwórstwo surowców mineralnych i organicznych, Andrzej Wyrobisz zwraca
uwagę, że – inaczej niż w krajach Europy Zachodniej, w której w owym czasie zaczęły
rozwijać się manufaktury a nawet przedsiębiorstwa – „rynek polski był domeną drobnego
rzemiosła”27. Rzemieślnicy stanowili obok kupców najważniejszą grupę społeczeństwa, czego
dowodzi struktura zawodowa ludności wielu polskich miast. Przykładowo w XVII wieku w
Przemyślu aż trzecia część mieszkańców utrzymywała się z prac rzemieślniczych28. O
znaczącej roli rzemiosła i rzemieślników w rozwoju polskich miast świadczy przysłowie
„Rzemieślnikami miasta/rzeczypospolite stoją” zanotowane w połowie XVII wieku przez G.
Knapskiego, na co zwróciła uwagę E. Młynarczyk29.
Nieco później, jednak również w Polsce, pod wpływem różnorodnych czynników
nastąpiły zmiany w działalności rzemieślniczej. W XIX wieku skutkiem rozwoju przemysłu i
gospodarki kapitalistycznej stało się zmniejszanie zróżnicowania produkcji rzemieślniczej30,
przekształcanie niewielkich zakładów rzemieślniczych w fabryki31, a nawet likwidacja wielu
warsztatów. Majstrowie i czeladnicy łączyli pracę fabryczną z pracą rzemieślniczą bądź
dostawali zatrudnienie w fabrykach jako robotnicy32. W pierwszych dziesięcioleciach XX
wieku wyroby rzemieślnicze bednarskie czy stolarskie zastępowane były przez produkty
fabryczne, a rozwój budownictwa z cegły wpłynął na ograniczenie ciesielstwa. Obok
degradacji ekonomicznej wielu rzemieślników, miało miejsce ożywienie aktywności innych.
Swoją działalność rozwijali ci rękodzielnicy, którzy specjalizowali się w wytwarzaniu
przedmiotów luksusowych czy mających zaspokoić wyszukane gusta (jak stolarze
wytwarzający stylowe meble) lub ci, których wyroby zaspokajały potrzeby rolnictwa, jak
kołodzieje. Ich praca częściowo została zmechanizowana poprzez wykorzystanie heblarek,
26

Z. Kamieńska, Przetwórstwo surowców mineralnych i organicznych. Lokalizacja, technika i organizacja
produkcji, wyroby, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, red. T. IV. Z. Kamieńska, B. Baranowski,
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1978, t. IV, s. 99.
27
A. Wyrobisz, Przetwórstwo surowców mineralnych i organicznych, op. cit., t. III., s. 205. Zob. też Z.
Kamieńska, Przetwórstwo surowców mineralnych i organicznych. Lokalizacja, technika i organizacja produkcji,
wyroby, [w:] Historia kultury materialnej…, op. cit., t. IV, s.138.
28
Za: H. Wiśniewska, Kultura językowa rzemieślników przemyskich w XVII wieku, „Rocznik Przemyski”,
XXIV/XXV, 1986, s. 115.
29
Za: E. Młynarczyk, Nie święci garnki lepią. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii, Kraków 2013,
s. 7.
30
Por. K. Kowalczyk, Rzemiosło Zamościa 1580-1821, Warszawa 1971, s. 51.
31
Świadczą o tym np. przekształcenia niektórych zakładów rzemieślniczych w Krakowie. Por. Dawne zakłady
rzemieślnicze i przemysłowe Krakowa, red. J. Duda, O. Dyba, S. Pochwała, Kraków 2000, s. 67.
32
I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, op. cit., s. 507-509.
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frezarek, pił korbowych a nawet elektrycznych33. Intensywny rozwój rzemiosła nastąpił, choć
na krótko, w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej, na co wpływ miało zniszczenie
przemysłu i zapotrzebowanie na różnorodne artykuły, jednak polityka prowadzona przez
władze państwa polskiego, a zwłaszcza nieufność wobec własności prywatnej przy
preferowaniu przemysłu państwowego, ograniczyła w sposób znaczący działalność
rzemieślniczą34. W ostatnich latach XX wieku i w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku
można zauważyć odradzanie się rękodzielnictwa. Podobnie jak w latach trzydziestych XX
wieku staje się ono „coraz bardziej uzupełnieniem produkcji przemysłowej”35. Wytwory
rzemieślników, mimo powszechnej dostępności produktów przemysłowych, są cenione w
sposób szczególny – ze względu na swoją niepowtarzalność, trwałość i staranność
wykonania36. W muzeach etnograficznych przywraca się pamięci zbiorowej ginące rzemiosła
i ich wyroby jako istotny element dziedzictwa narodowego37, niektóre zaś zakłady
rzemieślnicze zostały wpisane do rejestru zabytków38.

2. Leksyka rzemiosł w drewnie (przegląd badań)
Praca rzemieślników, związane z nią przepisy prawa i edukacja, obyczajowość tej grupy
zawodowej, odrębna kultura wpłynęły na wzbogacenie polszczyzny o specjalistyczne
słownictwo rzemieślnicze (nazwy poszczególnych rzemiosł, osób je wykonujących, nazwy
narzędzi, czynności, miejsc pracy), które zostało zarejestrowane w słownikach. Terminologia
i słownictwo rzemieślnicze stały się tworzywem pisarzy, którzy, posługując się nimi,
próbowali oddać realia życia rzemieślników, zaprezentować materiały służące do pracy
rzemieślniczej, narzędzia i czynności wykonywane przez rzemieślników, a także ich kulturę.
Szczególne zainteresowanie budziła ta grupa społeczna wśród pisarzy XIX-wiecznej literatury
tendencyjnej, moralizatorskiej, wychowawczej, popularyzującej założone tezy. Taki charakter
mają: Niedzielne wieczory starego stolarza: powieści dla rzemieślników (1843 r.) A.
33

Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M. Biernacka, B. Kopczyńska-Jaworska, A. KutrzebaPojnarowa, W. Paprocka, t. I, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańska, 1976, s. 271-272.
34
Ibidem, s. 273. Przykładem rozwoju w okresie tuż powojennym mogą być dzieje rzemiosła w Gorzowie
Wielkopolskim. Zob. Gorzowskie rzemiosło i jego organizacje 1945-1995, red. F. L. Witkowski, Gorzów
Wielkopolski, 1996, s. 3-4, 26-27, 51-56.
35
Dawne zakłady rzemieślnicze i przemysłowe Krakowa, op. cit., s. 18.
36
O. Budrewicz pisze: „Po latach zachłystywania się wyrobami fabrycznymi, ich niższymi cenami, wielkim
wyborem, powróciła moda na rękodzieło”. O. Budrewicz, hasło Rzemieślnicy, [w:] Olgierda Budrewicza słownik
warszawski. Historia, ludzie, fakty, kultura, legendy, obyczaj, Warszawa 2004, s. 235.
37
Z. A. Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006, s. 5. Przykładem może być działalność Muzeum
Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, w którym organizuje się cyklicznie imprezy plenerowe
„Ginące zawody i umiejętności”, w czasie których można oglądać pokazy również rzemiosł w drewnie.
http://www.muzeumochla.pl/Wydarzenia/Archiwum/Ginace-zawody [dostęp: 14.11.2015].
38
Por. np. Dawne zakłady rzemieślnicze i przemysłowe Krakowa, op. cit., s. 6
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Nakwaskiej oraz Książka dla rzemieślnika (1855 r.) S. Jachowicza39, który – posługując się
charakterystycznym dla siebie stylem – sformułował różnorodne porady przede wszystkim
dla wkraczających do zawodu. W. Syrokomla z kolei w wierszowanej gawędzie Cieśla40
(1856 r.) opisał niedocenianie pracy rękodzielnika na ziemi, którego jednak spotka zapłata w
niebie. Inny obraz rzemieślników i ich pracy ukazano w kolejnych utworach, co wiązało się z
odmiennymi metodami pisarskimi (jak realizm) oraz ideologią pozytywizmu, którego
przedstawiciel, J. Korzeniowski, w powieści Krewni (1856 r.) przedstawił paralelne losy
synów ubogiego szlachcica. Jeden z nich zostaje – po przezwyciężeniu oporu krewnych i
początkowej nieufności środowiska rzemieślniczego – stolarzem, chlubą cechu i cenionym
rękodzielnikiem-artystą, drugi zaś służy w armii carskiej41. Losy ubogiego szlachcica, który
pracował jako rzemieślnik, ukazał również S. Grudziński w powieści Łokciem i miarką (1879
r.)42. Rzemieślnicy – m.in. szlachetny stolarczyk – stali się głównymi bohaterami
pozytywnymi w utworze Domek przy ulicy Głębokiej (1859 r.) W. Wolskiego, który utrwalił
w nim realistyczny obraz ich codziennego życia43. Wykształcony rzemieślnik zaś był
wzorcowym bohaterem takich powieści tendencyjnych, jak J. I. Kraszewskiego Wielki
nieznajomy (1871 r.) czy M. Bałuckiego Byle wyżej (1875 r.)44. W początkach twórczości
pisarskiej tematykę taką podjęła również E. Orzeszkowa, która w opowiadaniu Syn stolarza45
(1866 r.) ukazuje tytułowego syna rzemieślnika – wykształconego, dobrze wychowanego,
cieszącego się (mimo swego pochodzenia) sympatią kolegów ze studiów i młodych

39

A. Nakwaska, Niedzielne wieczory starego stolarza: powieści dla rzemieślników, Leszno – Gniezno 1843, S.
Jachowicz, Książka dla rzemieślnika, Warszawa 1855.
40
W. Syrokomla, Garść pszenna i Cieśla. Dwie gawędy ludowe, Warszawa 1856.
41
Za: M. Żmigrodzka, hasło Krewni [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, Warszawa,
1984, s. 508. O bohaterach powieści J. Korzeniowskiego Krewni zob.: J. Żurawska-Chaszczewska, Językowa
kreacja środowiska rzemieślniczego w powieści „Krewni” Józefa Korzeniowskiego, [w:] Leksykalno–stylistyczne
zjawiska w polszczyźnie ogólnej, red. E. Skorupska–Raczyńska, J. Rychter, Gorzów Wielkopolski 2007, s.
139-155; J. Żurawska-Chaszczewska, Językowa kreacja religijności rzemieślników (na przykładzie XIX-wiecznej
powieści polskiej), [w:] Język doświadczenia religijnego, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, t. 1, Szczecin
2008, s. 135-150; J. Żurawska-Chaszczewska, Językowa kreacja Polaka służącego w wojsku rosyjskim w okresie
międzypowstaniowym w powieści „Krewni” Józefa Korzeniowskiego, [w:] Powstanie styczniowe w polskiej
myśli humanistycznej. Dziedzictwo w kulturze, języku, literaturze, sztuce i prasie, red. L. Mariak, J. Rychter,
Gorzów Wielkopolski 2013, s. 235-248.
42
Za: H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1978, s. 111.
43
Za: Z. Lewinówna, hasło Domek przy ulicy Głębokiej, [w:] Literatura polska…, op. cit., s. 196. Por. też J.
Żurawska-Chaszczewska Językowa kreacja religijności rzemieślników…, op. cit., s. 135-150.
44
Za: H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 2002, s. 120. Por. też: J. Żurawska-Chaszczewska, Kreacja
środowiska rzemieślniczego i kupieckiego w powieści Michała Bałuckiego „Byle wyżej”, [w:] Studia
Językoznawcze, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. V, Szczecin 2006, s. 275-290.
45
E. Orzeszkowa, Syna stolarza, [w:] eadem, Pisma, t. X, Warszawa – Lublin – Łódź – Kraków, 1913, s. 97117.
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mieszkańców

rodzinnej

miejscowości,

doświadczającego

jednak

niechęci

bogatej

dziedziczki46.
W nielicznych dramatach ukazujących życie rzemieślników przede wszystkim
krytykowano dążenia do porzucania własnej klasy, a pozytywnie przedstawiano cnotliwe
ubóstwo, co odnajdujemy w utworach: L. Świderskiego Biedni (1881 r.), F. DominikaDorowskiego Wigilia św. Andrzeja, (1884 r.), Hołota (1888 r.), Stare miasto (1899 r.); I.
Szutkiewicza Popychadło, (1896 r.), L. Rydla Z dobrego serca (1897 r.)47.
Refleksy zainteresowania życiem i pracą rzemieślników odnajdujemy również w
polskiej literaturze XX wieku. Dla przykładu powstanie i budowa ołtarza w kościele
Mariackim stała się tłem powieści historyczno-obyczajowej dla młodzieży Historia żółtej
ciżemki A. Domańskiej (1913 r.)48. Z kolei w literackiej legendzie zatytułowanej Czeladnik
majstra Szymona (1920 r.)49 opowiada autorka o dobrym rzemieślniku i jego żonie. Poetycki
wyraz zainteresowania rzemieślnikami, dla których żywiołem było drewno, odnajdujemy w
utworach z czasów dwudziestolecia międzywojennego, pióra np.: J. Przybosia Cieśle50, M.
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Straszący stolarz51, L. Staffa Kołodziej52 czy J. Tuwima Stół53.
W dorobku literatury najnowszej odnajdujemy powieść Ostatnie rozdanie (2013 r.)54, której
autor W. Myśliwski ukazuje, na tle innych wątków, proces zanikania tradycyjnego rzemiosła
w czasach PRL-u, a jednocześnie kreuje pozytywny obraz rzemieślników, m. in. stolarza, i
wykonywanych przez nich wyrobów55.
Rzemieślnicy ze swoją odrębnością organizacyjną i obyczajową, odmiennym
systemem edukacyjnym i bogatymi tradycjami stanowili przedmiot badań historycznych,
socjologicznych, obyczajowych i etnograficznych. O kształtowaniu się różnych dziedzin
rzemiosła, w tym tych wykorzystujących drewno jako podstawowy surowiec, w okresie
46

Por. R. Janicka-Szyszko, Językowa kreacja rzemieślnika i jego rodziny w utworze Elizy Orzeszkowej „Syn
stolarza”, [w:] Aksjomaty i dylematy w życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej, red. E. Skorupska-Raczyńska, J.
Rutkowska, Gorzów Wielkopolski 2017, s. 105-120.
47
Za: H. Markiewicz, op. cit., s. 333.
48
A. Domańska, Historia żółtej ciżemki, Kraków 2008. Śledząc losy głównego bohatera, ucznia w warsztacie
stolarskim, czytelnik poznaje średniowiecznych rzemieślników, ich pracę i obyczajowość. Zob. R. JanickaSzyszko, Słownictwo rzemieślnicze w powieści „Historia żółtej ciżemki” Antoniny Domańskiej, [w:] Język.
Religia. Tożsamość XI. Język tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2015,
s. 49-65.
49
A. Domańska, Czeladnik majstra Szymona: legenda, Poznań 1925.
50
J. Przyboś, Utwory poetyckie, Warszawa 1975, s. 395.
51
M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje zebrane, t. 1, Toruń 1993, s. 290.
52
http://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/24194-staff-leopold-kolodziej.html [dostęp: 11.04.2016].
53
J. Tuwim, Wiersze zebrane, t. 2, Warszawa 1975, s. 487.
54
W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie, Kraków 2013.
55
Por. R. Janicka-Szyszko, Językowa kreacja rzemiosł i rzemieślników w powieści Wiesława Myśliwskiego
„Ostatnie rozdanie”, [w:] „Język. Religia. Tożsamość” nr 2 (16) 2017 r., s. 169-186.
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tworzenia się państwa polskiego i w jego pierwszych wiekach istnienia pisał tuż po
zakończeniu drugiej wojny światowej B. Kostrzewski56. Informacje o początkach rzemiosła i
rozwoju poszczególnych jego gałęzi zawarte zostały w artykułach hasłowych w słowniku
poświęconym kulturze Słowian57. Rzemiosło wiejskie w XIV-XVI w. przedstawił w swojej
rozprawie doktorskiej H. Samsonowicz58. Charakter popularnonaukowy ma wydana w
połowie lat pięćdziesiątych XX wieku książka Z dziejów rzemiosła w Polsce59. Znaczące
fragmenty poświęcone rękodzielnikom znalazły się w pracach przedstawiających przemiany
w polskim społeczeństwie, np. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII60,
Społeczeństwo polskie od X do XX wieku61 z 1996 r. czy Obyczaje w Polsce. Od
średniowiecza do czasów współczesnych62 z r. 2006, jak również ukazujących polskie
społeczeństwo lub jedną z jego klas w wybranych wiekach, np. Drobnomieszczaństwo XIX i
XX wieku63 (1988 r.) czy Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie64 (1991
r.). Wiele informacji na temat rzemieślników, ich pracy, tradycji, struktur organizacyjnych
zawiera wielotomowa Historia kultury materialnej w zarysie65. Rzemiosło na polskiej wsi
natomiast ukazano w Etnografii Polski. Przemiany kultury ludowej66.
Znacząca rola rzemiosła w rozwoju miast, regionów i kraju znalazła odbicie w pracach
poświęconych dziejom rzemiosła. O rzemiośle w drugiej połowie XVIII wieku na wsiach
wielkopolskich pisał M. Szczepaniak67, a położenie ekonomiczne rzemiosła nie tylko na
wsiach tego rejonu w XIX wieku przedstawił Cz. Łuczak68. Związek działalności
organizacyjnej i zawodowej rzemiosła wielkopolskiego z rozwojem gospodarczym regionu
Wielkopolski w latach 1919-1968 ukazano w pracy zbiorowej Rzemiosło wielkopolskie 1919-

56

B. Kostrzewski, op. cit.
T. Wróblewski, hasło Ciesielstwo [w:] Słownik starożytności słowiańskich…, t. 1, op. cit., s. 267-269; K.
Tymieniecki, hasło Cieśla [w:] ibidem, s. 270-271; J. Wyrozumski, hasło Rzemiosło [w:] Słownik starożytności
słowiańskich…, op. cit., t. 4, s. 632-636.
58
H. Samsonowicz, Rzemiosło wiejskie w Polsce XIV-XVI w., Warszawa 1954. Mimo pewnych wpływów
ideologii socjalistycznej na tę publikację, zawiera ona wiele cennych informacji dotyczących rzemiosła
wiejskiego w okresie kolonizacji na prawie niemieckim i w okresie pańszczyźnianym, dotyczącym m. in.
rzemiosła gromadzkiego, folwarcznego, wędrownego, technik i organizacji pracy.
59
A. Mączak, H. Samsonowicz, B. Zientara, Z dziejów rzemiosła w Polsce, Warszawa 1954.
60
J. S. Bystroń, op. cit.
61
I. Ihnatowicz i inni, op. cit.
62
Obyczaje w Polsce, op. cit.
63
Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku. Red. S. Kowalska-Glikman, Warszawa 1988.
64
Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, op. cit. Tu m.in. zob.: W. Najdus Rodzina i domownicy rzemieślnika
polskiego w latach 1772-1918 na podstawie materiałów małopolskich.
65
Historia kultury materialnej w zarysie, red. W. Hensel, J. Pazdura, t. I-VI, Wrocław 1978.
66
Etnografia Polski, op. cit., t. I.
67
M. Szczepaniak, Przemysł i rzemiosło wiejskie w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku, Poznań 1971.
68
Cz. Łuczak, Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów (1793-1918), Poznań 1962.
57
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196869. Udział rzemieślników wielkopolskich w walce o odzyskanie niepodległości
przedstawiony został w opracowaniu Polityczna działalność rzemiosła wielkopolskiego w
okresie zaborów70, zaś R. Hanke ukazał nie tylko walkę, ale i odradzanie się rzemiosła na
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim71. Sytuację rzemieślników wielkopolskich po odzyskaniu
niepodległości zaprezentowano w pracy Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego
1918-193972. Wśród prac obrazujących historię rzemiosła poszczególnych miast odnajdujemy
i takie pokazujące kilkaset lat obecności rzemieślników w danym mieście, np. w Zamościu,
Warszawie czy niewielkim Międzyrzeczu73, a także inne opracowujące wybrany okres, jak
np. wytwórczość rzemieślników krakowskich w latach 1860-193974, a także podsumowujące
kilkudziesięcioletnią obecność w miastach, które znalazły się w granicach Polski po drugiej
wojnie światowej, np. w Gorzowie Wielkopolskim75. O znaczeniu rzemieślników w historii
gospodarczej Polski pisał m. in. J. Skodlarski76. Zanikanie tradycyjnego rzemiosła pod koniec
XX wieku ukazał Z. Skuza w pracy Ginące zawody w Polsce77. Obyczajowość rzemieślniczą i
jej odbicie w polszczyźnie historycznej badała J. Żurawska-Chaszczewska, która wykazała, że
materiał leksykalny pozostaje cennym świadectwem dawnej obrzędowości78.
Wybrane wiadomości dotyczące rzemieślników odnaleźć można w encyklopediach,
czego potwierdzeniem mogą być hasła w publikacjach zarówno z pierwszych dziesięcioleci
XX wieku, np. A. Brücknera79 i Z. Glogera80, jak i z początków XXI wieku, o czym świadczy
powstała w 2001 r., stale rozbudowywana i modyfikowana popularna Wikipedia81.
W historii wiedzy o rzemiośle odnaleźć można wypowiedzi na temat rozwoju
rękodzielnictwa w wybranych grupach społecznych, szczególnie o cechach diaspory, jak w
wypadku środowiska rękodzielników wyznania mojżeszowego. Odrębność – ze względów

69

Z. Barański, H. Hybiak, W. Iwaszkiewicz, A. Nowicki, K. Szrejbrowski, Rzemiosło wielkopolskie 1919-1968,
Poznań 1969.
70
T. Filipiak, Z. Grot, F. Paprocki, L. Trzeciakowski, T. Wiesiołowski, Polityczna działalność rzemiosła
wielkopolskiego w okresie zaborów, Poznań 1963.
71
R. Hanke, Dzieje rzemiosła polskiego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim od przełomu XIX i XX wieku do
1948, Warszawa 1980.
72
Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego 1918-1939, red. Cz. Łuczak, Warszawa 1964.
73
K. Kowalczyk, op. cit.; Z dziejów rzemiosła warszawskiego, op. cit.; L. Gomolec, Międzychód rzemiosłem stał
w czterystuleciu, Międzychód 1987.
74
Dawne zakłady rzemieślnicze…, op. cit.
75
Gorzowskie rzemiosło…, op. cit.
76
J. Skodlarski, op. cit.
77
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Religia. Tożsamość, t. 1, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Głogów, 2007, s. 77-89.
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Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedia staropolska. T.1. A – M/ materiałem il. uzup. Karol Estreicher;
oprac. A. Brückner, Warszawa 1939.
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Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1972.
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wyznaniowych i etnicznych – pokazana została zarówno w przywołanych powyżej
publikacjach przedstawiających polskie społeczeństwo82, jak i w pracach poświęconych
historii żydowskiego rzemiosła i dziejom żydowskich bractw rzemieślniczych83, a także we
wspomnieniach ich działaczy84. Portret Żyda-rzemieślnika można odnaleźć w literaturze,
szczególnie XIX wieku, czego potwierdzeniem mogą być nowele E. Orzeszkowej i M.
Konopnickiej85.
Zainteresowanie słownictwem rzemiosł w drewnie przejawiali autorzy poradników i
podręczników dla rzemieślników oraz książek prezentujących wybrane wyroby rzemieślnicze
i ich historię. Posługiwali się oni, co zrozumiałe, typową terminologią, której zakres
podporządkowany był przekazywanym wiadomościom praktycznym, a zamieszczone terminy
objaśniano, nakreślano ich etymologię, wskazywano wyrazy synonimiczne. Pierwszym tego
typu utworem jest Przewodnik dla stolarzy, obejmujący cały zakres stolarstwa86 z 1862 r.,
którego autor – architekt J. Heurich – wskazywał na brak w języku polskim literatury
poświęconej rzemiosłom w drewnie: „W naszym języku, prócz artykułów po dziennikach i
pismach periodycznych treści technicznej (…) nic prawie w tym przedmiocie nie
posiadamy”87. Stąd zapewne w poradniku, oprócz wiadomości praktycznych przydatnych w
pracy rzemieślników, wiele uwagi poświęcono słownictwu specjalistycznemu. Heurich
opracował również Przewodnik dla cieśli88. Słownictwo stolarskie z początków XX wieku
wykorzystane zostało w podręczniku opracowanym przez F. Kuśmierskiego89, który zamieścił
w nim Słownik wyrażeń obcych w stolarstwie90. Leksyka typowa dla budownictwa
drewnianego wykorzystana została przez autorów takich publikacji, jak np.: B. Gustawicza
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Por. np. zamieszczone w tomie Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku, red. S. Kowalska-Glikman, Warszawa
1988 prace: G. Zalewska, Drobnomieszczaństwo żydowskie w Warszawie w okresie międzywojennym, s. 266316; K. Makowski, Rzemieślnicy poznańscy w połowie XIX w. w świetle akt stanu cywilnego, s. 98-142, Z.
Landau, Rzemiosło polskie w latach 1936-1939, s. 181-224.
83
M. Horn, Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, białoruskich i ukraińskich w latach 16131850, Warszawa 1998.
84
B. E. Rak, Wspomnienia żydowskiego działacza rzemieślniczego, Warszawa 2010.
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Konopnickiej przeprowadziła J. Żurawska-Chaszczewska. Por. J. Żurawska-Chaszczewska, Językowa kreacja
Żyda-rzemieślnika w XIX-wiecznej nowelistyce polskiej, [w:] Język, Religia. Tożsamość, t. 3, red. G. Cyran, E.
Skorupska-Raczyńska , Gorzów Wielkopolski, 2009, s. 105-118.
86
J. Heurich, Przewodnik dla stolarzy, obejmujący cały zakres stolarstwa, Warszawa 1862.
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Ibidem, s. VII.
88
J. Heurich, Przewodnik dla cieśli obejmujący cały zakres ciesielstwa. Warszawa 1871. Za: A. Zajda, Z historii
polskiego słownictwa rzemieślniczego. Nazwy narzędzi stolarskich w kilku tekstach z okresu od początku XVII do
początku XX wieku. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” MCCXXVI - 1999, „Prace
Językoznawcze”, z. 119, s. 154.
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F. Kuśmierski, Kurs stolarstwa. Podręcznik dla szkół technicznych rzemieślniczych i amatorów, 1908. Za: A.
Zajda, op. cit., s. 154.
90
Ibidem, s. 173-181. Za: A. Zajda, op. cit., s. 169.
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Cieśla: praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu ciesielskiego91 (z 1916 r.), F.
Kopkowicza Ciesielstwo polskie92 (z 1958 r.). Z początków XX wieku pochodzi leksykon Z.
Glogera Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce93. W bogato
ilustrowanym dziele o charakterze słownikowo-monograficznym, niedokończonym z powodu
śmierci autora, znalazły się hasła od litery A do litery L związane głównie z budownictwem
drewnianym i detalami architektonicznymi, ale także z wyrobami z drewna94. Z kolei I.
Tłoczek w monografii Polskie budownictwo drewniane nie tylko opisał rozwój polskiego
budownictwa drewnianego95, ale i zebrał tam Słownik wyrazów technicznych budownictwa
drewnianego96. Wyposażenie domu wiejskiego, w tym naczynia, meble i zabawki z drewna,
opisał T. Czerwiński97. Autor wykorzystał nazwy właściwe dla opisywanych sprzętów, a
także wyjaśnił ich znaczenie, niejednokrotnie wskazał też synonimy, również gwarowe.
Podjął także próbę wyjaśnienia etymologii nazw sprzętów. Z. A. Skuza natomiast, pisząc o
ginących zawodach, w tym o zawodach rzemieślniczych związanych z drewnem, w swej
pracy zamieścił słowniczek terminów fachowych98.
Odwołania do rzemiosł w drewnie znalazły się w pracach poświęconych innym
specjalnościom bądź sztuce, jak w przypadku monografii w pracy I.

Tłoczka Polskie

99

snycerstwo , której autor sporządził Słownik terminologiczny architektury i snycerstwa100, a
także omówił wykorzystywane przez snycerzy narzędzia, definiując znaczenie ich nazw101. T.
Żurawska z kolei w swoich monografiach poświęconych powozom i paradnym pojazdom w
Polsce102 przedstawiła przede wszystkim pracę kołodziejów, stelmachów i snycerzy oraz
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B. Gustawicz, Cieśla: praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu ciesielskiego, Łódź – Warszawa –
Lwów, 1916
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F. Kopkowicz, Ciesielstwo polskie, Warszawa 1958 (reprint 2009).
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Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1-2, Warszawa 1907-1909.
94
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beczek a jednocześnie są nazwy innych wykonawców czynności, np. cieśli) i głównego celu, którym było, jak
wskazał sam autor, ukazanie „stanu budownictwa” Polski, jest to cenne źródło słownikarskie – znajduje się w
nim bogaty zbiór słownictwa fachowego, jego etymologia, znaczenie, synonimy.
95
I. Tłoczek, Polskie budownictwo drewniane, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980.
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Ibidem, s. 185-192. Chociaż autor nie wskazał kryteriów, którymi kierował się, wybierając 124 hasła (np. brak
ważnego dla ciesielstwa hasła ‘więźba dachowa’), Słownik stanowi ważne źródło wiedzy o słownictwie
rzemiosła ciesielskiego.
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T. Czerwiński, Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce, Warszawa 2009.
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Z. A. Skuza, op. cit.
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I. Tłoczek, Polskie snycerstwo, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980.
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I. Tłoczek, Polskie snycerstwo, op. cit., s. 123-127
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Ibidem, s. 24-25.
102
T. Żurawska, Polskie powozy, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1982, T. Żurawska,
Paradne pojazdy w Polsce XVI-XVIII wieku, Warszawa-Kraków 1989.
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rozwój ich rzemiosła, ale

także opracowała słownik103 oraz indeks terminów

specjalistycznych, w tym związanych z wyrobami z drewna104.
Liczba prac językoznawczych dotyczących terminologii rzemieślniczej jest niewielka,
na co zwracali uwagę już w latach osiemdziesiątych XX wieku J. Żurawski105 i M. ŻakŚwięcicka106. Pod koniec XX wieku A. Zajda w dalszym ciągu podkreślał, że „polskie
słownictwo rzemieślnicze nie zostało dotąd opracowane”107, w przeciwieństwie do innych
terminologii specjalistycznych, np. medycznej, górniczej, administracji, prawa i sądownictwa.
S. Grabias na początku XXI wieku przegląd badań nad językami środowisk połączonych
działalnością zawodową, spuentował, dając wyraz swojemu zdziwieniu: „zastanawiające jest,
że zabrakło szczegółowych opisów ginącego już języka tradycyjnych środowisk
rzemieślniczych”108. Podobną opinię kilka lat później wyraził T. Kurdyła, konstatując, że o ile
terminologie takich dziedzin, jak np. górnictwo czy motoryzacja, zostały opracowane w
formie monografii, o tyle „pod wieloma względami ciekawsze słownictwo zawodowe i jego
odmiana – słownictwo rzemieślnicze, nie doczekały się opublikowania ani jednej takiej
monografii”109. Opinia H. Wiśniewskiej –

„nieliczne też są lingwistyczne prace o

terminologii cechowej, a szczególnie kulturze językowej rzemieślników”110 – potwierdza
wcześniejsze spostrzeżenia językoznawców.
Leksyka rzemieślnicza stała się przedmiotem analiz językoznawczych, poświęconych
głównie słownictwu z różnych działów rzemiosła ogółem, w tym sporadycznie słownictwu
rzemiosł w drewnie. Językoznawcy egzemplifikowali również wybranymi terminami
rzemieślniczymi tezy w pracach dotyczących różnych zagadnień lingwistycznych. Badaniem
słownictwa technicznego i rzemieślniczego w dwudziestoleciu międzywojennym zajmował
się K. Stadtmüller, który – wykorzystując zgromadzoną obszerną literaturę oraz zebrany przez
siebie materiał językowy – opublikował w latach 1921-1923 11-częściowe Słownictwo
rzemieślnicze obejmujące terminologię 11 działów rzemiosła, w tym z zakresu rzemiosła
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drzewnego111. W pracy zamieścił, nie wyjaśniając jednak ich znaczenia, terminy
specjalistyczne i zaproponował dla nich odpowiedniki polskie, gdyż uważał, że w
terminologii rzemieślniczej powinno być obecne słownictwo rodzime. Dał temu wyraz także
np. w artykule O sposobach usunięcia gwary rzemieślniczej ze słownictwa technicznego
polskiego112. Polonizacją polskiego słownictwa rzemieślniczego zajęły się również organy
władzy państwowej. Rezultatem prac Komisji Słownikowej powołanej przez Departament
Szkolnictwa Zawodowego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego był
niewielki (36 stron) Słownik stolarski, wydany w roku 1924113. Na potrzebę ujednolicenia
słownictwa używanego przez rzemieślników z poszczególnych regionów kraju, a zwłaszcza
zastąpienia nazw obcych polskim słownictwem, odpowiedział H. Kuroń, który w Słowniku
rzemieślniczym114 z 1963 r. zamieścił ustalone przez Komisję Słownictwa Technicznego
obowiązujące nazwy narzędzi, przyrządów i maszyn używanych przez rzemiosło. W
słowniku nie zostały zamieszczone artykuły hasłowe zawierające objaśnienie zgromadzonej
leksyki, natomiast zarejestrowano, jak określa autor, „prawidłowe określenia nazw narzędzi,
(…) określenia żargonowe, gwarowe i potoczne”115. Niektóre wyrażenia socjolektalne zostały
wskazane jako te, które powinny być eliminowane ze słownictwa rzemieślniczego.
Analizując kształtowanie się słownictwa technicznego we współczesnej polszczyźnie,
M. Bugajski116 badał m. in. leksykę związaną z obróbką drewna. Wybrane słownictwo
rzemiosł w drewnie ilustrowało rozważania dotyczące współczesnych profesjonalizmów117.
Słownictwu i frazeologii zawodowej rzemieślników pracujących w Poznaniu w latach
osiemdziesiątych XX wieku przyjrzała się M. Święcicka118 i stwierdziła jego bogactwo i
wielowarstwowość oraz celowość dalszych badań. Wykorzystując teksty inwentarzy
poznańskich stolarzy od początku XVII do początku XX wieku, A. Zajda badał nazwy
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Ibidem, s. 9.
116
M. Bugajski, Kształtowanie się słownictwa technicznego we współczesnej polszczyźnie, [w:] Z zagadnień
słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, s. 31-36.
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narzędzi stolarskich119. Autor – językoznawca, ale również syn stolarza i absolwent szkoły
stolarskiej – podkreślał, że analizowane nazwy zawierają „w swej genezie i historii mnogość
ciekawych

problemów

leksykologicznych,

historycznojęzykowych,

a

nawet

socjolingwistycznych”120. Źródłosłów nazw cieśla i cieślica badał L. Selimski121.
Kształtowanie się polskiej terminologii rzemieślniczej zaprezentował A. Zajda na przykładzie
kilku nazw rzemieślników: cieśli, skrzyniarza, stolarza i tesarza. Przedstawiając ich historię,
dowodził ścisłego związku „z dziejami kultury materialnej, jej rozwojem i postępującą
specjalizacją zawodów”122. Losami nazw zawodów w językach słowiańskich, w tym tych
związanych z obróbką drewna: drwal, cieśla i stolarz zajmował się J. Rusek123. Analiza
słownictwa ludowych rzemieślników, m.in. kołodziejów, z początków XXI wieku dowiodła
reorganizacji systemu leksykalnego124.
Przedmiotem badań stała się leksyka specjalna, związana z działalnością
rzemieślników w okresie średniopolskim, utrwalona w księgach cechowych i statutach
cechowych. H. Wiśniewska analizowała słownictwo rzemieślników przemyskich z XVII i
XVIII wieku, w tym zapomniane nazwy kary cechowej125 oraz leksykę i frazeologię związaną
z terminem prawnym porządek cechowy126. Terminologię rzemieślniczą wykorzystała
badaczka do odtworzenia regionalnej odmiany polszczyzny Przemyśla127. Materiał językowy
z

przemyskich

rzemieślników

ksiąg

cechowych

przemyskich

w

posłużył

XVII

do

wieku128.

charakterystyki
E.

Młynarczyk,

kultury językowej
badając

leksykę

rękodzielników krakowskich z XVI-XVIII wieku, dowiodła, że wyrazy z polszczyzny ogólnej
– robota i sztuka – stanowią „specyficzną warstwę leksykalną statutów cechowych poprzez
swoiste, środowiskowo – zawodowe (socjolektalne) znaczenie”129. Ustaliła także, że w
119
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tekstach statutów występuje słownictwo techniczne charakterystyczne dla poszczególnych
rzemiosł, m. in. rzemiosł w drewnie oraz leksyka związana z organizacją cechu130.
Przedmiotem zainteresowania językoznawców na początku XXI wieku131 stał się
językowy obraz świata odzwierciedlony we frazeologii i paremiach zawierających w swym
składzie leksemy z pola semantycznego ‘rzemiosło’132. E. Młynarczyk rezultaty badań
opublikowała w szeregu artykułów, w których m. in. przedstawiała językowy obraz rzemiosła
jako zawodu i źródła utrzymania133 oraz obraz narzędzi rękodzielniczych, w tym narzędzi
wykorzystywanych przy obróbce drewna i wykonywaniu wyrobów z drewna134. Językowy
obraz rzemiosła i rzemieślników, także rękodzieła w drewnie na podstawie polskich
frazeologizmów i przysłów, stał się tematem odrębnej monografii tej autorki135. Pracą
kompleksowo traktującą terminologię rzemiosł skórzanych jest monografia J. ŻurawskiejChaszczewskiej. Autorka w odrębnym tomie – leksykonie zebrała słownictwo im
przyporządkowane od czasów polszczyzny najdawniejszej po współczesną136. Do dziś jednak
nie opracowano podobnie terminologii równie popularnych w naszej kulturze rzemiosł w
drewnie, tym samym praca niniejsza stanowi próbę monograficznego uzupełnienia i
uporządkowania wiedzy w tym zakresie.

Świerzowska, Kraków 2008, s. 634. Analizowane wyrazy odnosiły się efektów pracy rzemieślniczej, a w
statutach cechowych pełniły szczególną rolę, polegającą na uszczegółowieniu siatki pojęciowej danego
fragmentu rzeczywistości.
130
E. Młynarczyk, Statuty cechowe jako źródło słownictwa rzemieślniczego, [w:] Badania historycznojęzykowe.
Stan, metodologia, perspektywy, red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków 2010, s. 279-286.
131
W 2012 r. E. Młynarczyk zwracała uwagę, iż „polskie frazeologizmy odnoszące się do pracy rzemieślniczej
nigdy nie były przedmiotem całościowego opracowania”. E. Młynarczyk, Wybrane historycznokulturowe
aspekty frazeologii rzemieślniczej, [w:] „Studia Językoznawcze”, t. XI, Szczecin 2012, s. 138.
132
Por. np. W. Wysoczański, Nazwy zawodów i zajęć w porównaniach (na materiale frazeologii i paremiologii),
[w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 5. Opis, konfrontacja, przekład, red. M. Sarnowski, W.
Wysoczański, Wrocław 2005, s. 443-452; E. Młynarczyk, Frazeologizmy i przysłowia rzemieślnicze z
komponentem animalistycznym [dokument elektroniczny], [w:] ŽIVOTINJE U FRAZEOLOŠKOM RUHU, red.
Ivana Vidović Bolt, Zagrzeb: FF press, 2014, ss. 9. Adres URL: http://www.animalistickifrazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Mlynarczyk%20za%20WEB.pdf
[dostęp:
30.12.2015];
E.
Młynarczyk, Wybrane historycznokulturowe aspekty frazeologii rzemieślniczej, op. cit., s. 137-150.
133
E. Młynarczyk, Językowy obraz rzemiosła jako zawodu i źródła utrzymania ( w świetle polskich przysłów i
frazeologizmów), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, „Studia Linguistica” VIII, red. K.
Kowalik, M. Mączyński, M. Olma, 2013, s. 220-226.
134
E. Młynarczyk, Obraz narzędzi rękodzielniczych w polskich frazeologizmach i przysłowiach, „Annales
Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, „Studia Linguistica” IX, red. R. Dźwigoł, E. Horyń, I. Steczko,
Kraków 2014, s. 30-39.
135
E. Młynarczyk, Nie święci garnki lepią, op. cit.
136
J. Żurawska-Chaszczewska, Słownictwo rzemiosł skórzanych w polszczyźnie historycznej, Gorzów
Wielkopolski 2014, J. Żurawska-Chaszczewska, Słownik rzemiosł skórzanych, Gorzów Wielkopolski 2012.
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3. Metodologia badań
3.1.

Cele pracy

Celem pracy jest ustalenie i prezentacja zasobów słownictwa rzemiosł w drewnie w
leksyku doby nowopolskiej, na którą składają się:
•

przegląd leksykalno-semantyczny pól słownictwa rzemiosł w drewnie;

•

analiza

funkcjonalna

wyekscerpowanych

wyrazów

w

polszczyźnie

doby

nowopolskiej, tj. od ostatnich dziesięcioleci XVIII wieku do końcowych dziesięcioleci
XX wieku;
•

analiza żywotności i stopnia upowszechnienia badanej terminologii w powszechnym
obiegu polszczyzny przełomu wieków XX i XXI.
Prezentacja badanej terminologii pozwoli odzwierciedlić pracę rzemieślnika,

wytwarzanie przez niego rzeczy z drewna służących ciału człowieka i jego umysłowi,
pełnionym przez niego rolom i zajmowanym pozycjom społecznym, uczestnictwo w życiu
rodzinnym i społecznym, a także zilustrować udział leksyki drzewnej w tworzeniu
językowego obrazu świata. Dopełnieniem charakterystyki słownictwa rzemiosł w drewnie
będzie analiza strukturalna badanej leksyki, tzn. jej konstrukcja i źródłosłów.
W pracy posłużono się metodą kwerendy i ekscerpcji. Wybrany materiał poddano
analizie i syntezie, której wynikiem jest niniejsza monografia.

3.2.Charakterystyka źródeł
Podstawę źródłową pracy stanowi Słownik języka polskiego pod redakcją J.
Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego, wydany w ośmiu tomach w latach 1900 –
1927137. Jego inicjatorem a jednocześnie autorem koncepcji był Jan Karłowicz. W tezaurusie
zwyczajowo nazywanym Słownikiem warszawskim138 autorzy chcieli „zgromadzić całość
zasobu mowy naszej”139, a poprzez opisywanie znaczeń najczęściej za pomocą ciągu

137

Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I-VIII, Warszawa 19001927 (dalej SW).
138
Jak twierdzi B. Walczak, jest to jedyne w dziejach polskiej leksykografii dzieło typu thesaurus (skarbiec),
czyli słownik rejestrujący całe słownictwo języka narodowego. B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego,
Wrocław 1999, s. 258-259. Najprawdopodobniej podstawą tej nazwy jest użyte przez H. Ułaszyna określenie
Warszawski Słownik języka polskiego w „Gazecie Lwowskiej”, nr 285 / 14 XII 1900, s. 4. Za: M. Majdak,
Słownik języka polskiego, Warszawa 1900-1927, red. Jan Karłowicz, Adam Antoni Kryński, Władysław
Niedźwiedzki, „Poradnik Językowy”, 6/2014, s. 97.
139
Arkusz próbny. Słownik języka polskiego, ułożony pod redakcją Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego,
Władysława Niedźwiedzkiego i Józefa Przyborowskiego, Warszawa 1895, s. 4. Za: M. Majdak, op. cit., s. 95.
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synonimów rozszerzyć zasób słownikowy jego użytkowników140. Dzieło to w badaniach
najnowszych określono mianem „pięknego przykładu słownika synonimów”141. Chociaż nie
w pełni udało się osiągnąć cel, który twórcy sprecyzowali jako „ułożenie obszernego i
dokładnego ile możności skarbca mowy naszej”142, to – jak stwierdził S. Urbańczyk – „w
słowa jest on od wszystkich słowników naszych bogatszy”143. Zarejestrowano w nim ponad
270.000

wyrazów

hasłowych144,

słownictwo

obecne

we

wszystkich

odmianach

funkcjonalnych i socjolektalnych języka polskiego145, w tym słownictwo rzemieślnicze.
Autorzy wykorzystali różnorodne źródła z okresu od XIV do XX wieku, a nawet teksty
staropolskie, wcześniej pozostające w rękopisach146, co pozwoliło zgromadzić bogaty zbiór
leksykalny. Mimo różnorakich mankamentów147, słownik ten stanowi bardzo dobre źródło
badań polszczyzny od początków jej rozwoju do początków XX wieku, czego dowodzą prace
wielu językoznawców148.

140

T. Piotrowski, Słowniki języka polskiego, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010, s.
605. W słowniku znajdują się również definicje innego typu: realnoznaczeniowe, strukturalno-znaczeniowe,
strukturalne, zakresowe, gramatyczne oraz definicje mieszane. Za: M. Majdak, Słownik warszawski: koncepcja –
realizacja – recepcja, Warszawa 2008, s. 161-177.
141
Za: M. Majdak, Słownik warszawski…, op. cit., s. 227.
142
Arkusz próbny. Słownik języka polskiego, ułożony pod redakcją Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego,
Władysława Niedźwiedzkiego i Józefa Przyborowskiego, Warszawa 1895, s. 3. Za: M. Majdak, Słownik języka
polskiego …, op. cit., s. 94.
143
S. Urbańczyk, Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, Kraków – Katowice 1991, s. 36.
144
Leksykografowie podają różną liczbę wyrazów hasłowych. Według B. Walczaka twórcy słownika
„zgromadzili imponującą liczbę ok. 270 tys. haseł”. B. Walczak, Zarys dziejów …, op. cit., s. 259. Natomiast S.
Kania uważa, że w SW zarejestrowano ok. 280.000 wyrazów. S. Kania, Leksykografia, [w:] S. Kania, J.
Tokarski, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984, s. 223. Podobną liczbę podaje T.
Piotrowski, jednak zastrzega, że brak dokładnych danych. T. Piotrowski, Zrozumieć leksykografię, Warszawa
2001, s. 76. Nie rozstrzygnęła tej kwestii M. Majdak w monografii poświęconej słownikowi. Zob. M. Majdak,
Słownik warszawski…, op. cit., s. 9.
145
B. Walczak, Zarys dziejów …, op. cit., s. 259. M. Majdak dodaje, że wykorzystane materiały umożliwiły
ukazanie zróżnicowania geograficznego, chronologicznego, stylistycznego, normatywnego. Zob. M. Majdak,
Słownik warszawski…, op. cit., s. 103.
146
Więcej na ten temat zob. M. Majdak, Słownik warszawski…, op. cit., s. 98-103.
147
S. Kania stawia następujące zarzuty: „1) cytaty nie mają lokalizacji źródłowej, 2) nie wszystkie hasła są
zilustrowane kontekstami, 3) objaśnienia etymologiczne nie zawsze są trafne, 4) dobór wyrazów nie jest dobrze
przemyślany”. S. Kania, Przegląd podstawowych zagadnień leksykologii, [w:] S. Kania, J. Tokarski, Zarys
leksykologii …, op. cit., s. 223. Z kolei T. Piotrowski dodaje, że nie sprawdzano źródeł i że wiele haseł
utworzono w sposób sztuczny. Zob. T. Piotrowski, op. cit., s.77-78. L. Mariak zwróciła uwagę na zbyt dużą
pojemność znaczeniową niektórych parakwalifikatorów (np. „x”) Zob. L. Mariak, Wyrazy kwalifikowane jako
„mało używane” w „Słowniku warszawskim”, „Slavia Occidentalis”, 1991/1992, t. 48/49, s. 145-158. O
sposobie wykorzystania materiału ilustracyjnego zob. też. M. Majdak, Słownik warszawski…, op. cit., s. 177200. Autorka przytacza także pozytywne opinie leksykografów. Zob. ibidem, s. 226-228. Por. też M. Majdak,
Słownik warszawski: koncepcja – realizacja – recepcja, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 40 SOW,
Warszawa 2005, s. 340, 351.
148
Por. np. J. Bodzon, Słownictwo nieakceptowane przez normę języka ogólnego początku XX wieku (na
materiale „Słownika warszawskiego”), Szczecin 1996, nieopublikowana praca magisterska; E. SkorupskaRaczyńska, Progresywne zapożyczenia pochodzenia łacińskiego w polszczyźnie XIX wieku, Gorzów
Wielkopolski 2000; J. Żurawska-Chaszczewska, Słownictwo rzemiosł skórzanych …, op. cit.. Według M.
Majdak „bogactwo leksyki zgromadzonej w Słowniku Karłowicza-Kryńskiego-Niedźwiedzkiego do dziś
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Materiał badawczy wybrany ze Słownika warszawskiego uzupełniony został o
słownictwo

rzemieślnicze

zebrane

w

Słowniku

języka

polskiego

pod

red.

W.

Doroszewskiego149. W wydanym w latach 1958-1969 jedenastotomowym słowniku (dziesięć
tomów i jeden tom suplementu) zarejestrowano ponad 125.000 haseł słownikowych150
wyekscerpowanych ze źródeł powstałych między połową XVIII a połową XX wieku, z czego
blisko 11 000 stanowią wyrazy pojawiające się po drugiej wojnie światowej151. W materiale
słownikowym, określanym jako słownictwo odmiany pisanej152, wyraźnie wyodrębnia się
leksyka specjalna, w tym wyrazy o charakterze środowiskowo-zawodowym153.
Jako źródła pomocnicze w niniejszej pracy wykorzystano słowniki wyrazów obcych,
słowniki polszczyzny najnowszej oraz słowniki i słowniczki rzemieślnicze. Ich pełny rejestr
wraz z wykazem skrótów znajduje się w bibliografii na końcu pracy.

3.3. Zasady ekscerpcji materiału

Dobór źródeł (scharakteryzowanych powyżej słowników języka polskiego) –
rejestrujących również słownictwo od początków rozwoju polszczyzny do połowy XX wieku
– pozwolił na wyekscerpowanie materiału badawczego, który został dodatkowo powiększony
i uzupełniony o terminologię odnotowaną w słownikach i słowniczkach rzemieślniczych.
Bogactwo haseł słownikowych wymusiło konieczność wyraźnego określenia zasad doboru i
ekscerpcji materiału oraz wyznaczenia granic. Podstawowe kryterium klasyfikacyjne, służące
za podstawę wyboru, stanowiło przyporządkowanie słownictwa (wyrazów, nazw, terminów,
profesjonalizmów) rzemiosłom w drewnie, które przez wieki podlegały różnorakim zmianom
i modyfikacjom154. Chociaż nie zawsze możliwe jest określenie wyraźnych różnic pomiędzy
poszczególnymi rękodziełami w drewnie, podziały między nimi mają niekiedy charakter
umowny, a rzemieślnicy z pokrewnych rękodzieł wytwarzają te same produkty155, do
rzemiosł w drewnie zaliczamy przede wszystkim: bednarstwo (wytwarzanie naczyń
drewnianych techniką klepkową), ciesielstwo (wykonywanie drewnianych konstrukcji
imponuje i jest wykorzystywane w pracach leksykograficznych i leksykologicznych, literaturoznawczych i
językoznawczych”. M. Majdak, Słownik warszawski…, op. cit., s. 98.
149
Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1-11, Warszawa 1958-1969 (dalej SJPD).
150
T. Piotrowski, op. cit., s. 86.
151
Zob. T. Smółkowa, Charakterystyka nowego słownictwa polskiego – rzeczownik, [w:] Z zagadnień
słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk
1978, s. 175.
152
T. Piotrowski, op. cit., s. 89.
153
T. Smółkowa, Charakterystyka nowego słownictwa polskiego – rzeczownik, op. cit., s. 176.
154
Więcej na ten temat na stronach 1-6 pracy.
155
Porównaj przypisy 321-326.
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budowlanych), gonciarstwo/gontarstwo (wyrabianie gontów albo pokrywanie gontami
dachów lub zewnętrznych ścian budynków), kołodziejstwo i stelmastwo (wyrób wozów i
kół), snycerstwo (rzeźbienie w drewnie), stolarstwo (wykonywanie mebli i przedmiotów
codziennego użytku), tokarstwo (wykonywanie prac obróbkowych na tokarce), ale także
cyrkielnictwo (wytwarzanie cyrkli), guzikarstwo (wytwarzanie guzików), kopyciarstwo
(wyrzynanie z drewna kopyt szewskich), krześlarstwo (wyrabianie krzeseł), łopaciarstwo
(wyrabianie łopat), meblarstwo (wyrabianie mebli), posadzkarstwo (wyrabianie posadzek),
powoźnictwo (wyrób powozów), prawidlarstwo (wyrób prawideł do butów), pudełkarstwo
(wytwarzanie pudełek), ramiarstwo (wytwarzanie ramek), siciarstwo/sitarstwo (wytwarzanie
sit), szpilkarstwo (wytwarzanie szpilek), trumniarstwo (wyrób trumien). Istotnymi cechami
wskazanych rzemiosł w drewnie, podobnie jak innych, jest wytwarzanie przedmiotów w
niewielkiej skali prostymi narzędziami i maszynami – osobiście lub z wykorzystaniem pracy
uczniów (terminatorów) czy zatrudnionych w nielicznej grupie pracowników (czeladników),
stąd zgromadzony materiał obejmuje leksykę nazywającą:
rzemiosła w drewnie i rzemieślników pracujących w drewnie, ich czynności, miejsca
wykonywania pracy rzemieślniczej i przechowywania narzędzi;
to, co jest potrzebne do obróbki drewna i wytwarzania z niego (narzędzia, maszyny,
materiały do spajania, montażu);
to, z czego są wytwarzane wytwory z drewna (surowiec, półprodukty);
wyroby z drewna (ogólnie i szczegółowo).
Wyekscerpowane słownictwo zawiera również leksykę ogólnorzemieślniczą, wspólną
wszystkim rzemiosłom w drewnie, nazywającą:
osoby;
panujące wśród rzemieślników stosunki rodzinne i służbowe;
zrzeszenia rzemieślników, miejsca ich spotkań, wynagrodzenia;
czynności, stany, zajęcia;
obrzędy, tradycje, zwyczaje, święta.
Uwzględnienie terminologii ogólnorzemieślniczej pozwoliło dopełnić językowy obraz życia
rzemieślników w drewnie, a w szczególności ich obraz jako istoty psychicznej i społecznej.
Podstawą wyodrębniania wytworów była ich wspólna cecha, jaką stanowił materiał
roślinny, z którego je wykonano. Ponieważ przez wieki drewno zaliczano do podstawowych
surowców, wytwarzane z niego przedmioty stanowiły znaczącą część kultury materialnej, tym
samym materiał leksykalny interpretujący ten fragment rzeczywistości jest bogaty i
różnorodny. Należało więc wyznaczyć granice zbieranego materiału.
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Przyjęto, że wśród zgromadzonego metodą ekscerpcji materiału nie znajdzie się
słownictwo szkutnicze. Mimo iż szkutnictwo, którego głównym zadaniem jest budowa lub
naprawa statków wodnych, przez wieki wykorzystywało drewno, a i współcześnie często
korzysta z tego surowca, to jednak jego specyfika (np. ścisła specjalizacja, konieczność
współpracy wielu osób zwłaszcza przy produkcji większych jednostek pływających, co
przekształca wytwórczość rzemieślniczą w produkcję przemysłową) stała się przyczyną
odrzucenia wyrazów nazywających pracę szkutników i ich wytwory. Podobnie postąpiono ze
słownictwem mówiącym o wytwarzaniu instrumentów muzycznych. Bogactwo słownictwa
związanego z różnymi typami instrumentów, których większa bądź mniejsza część wykonana
jest z drewna (np. pudła rezonansowe w instrumentach strunowych smyczkowych lub
szarpanych i strunowych młoteczkowych, tylko stroik lub znakomita większość w
instrumentach dętych drewnianych) oraz oddającego wysoką specjalizację rzemieślników
zajmujących się budową bądź naprawą instrumentów, czego przykładem mogą być lutnicy,
spowodowało pominięcie go w toku ekscerpcji.
Zgromadzony – zgodnie z przyjętą metodą – w ten sposób zbiór liczy 7.597 jednostek
leksykalnych, tj. 7.048 wyrazów hasłowych, w tym 6.641 o jednym znaczeniu i 407
polisemów. Wyekscerpowany i wyselekcjonowany do analizy materiał źródłowy jest bardzo
różnorodny, a poddanie go analizie na płaszczyznach semantycznych i strukturalnych
narzuciło wielokrotnie konieczność podziałów i klasyfikacji.

4. Rozstrzygnięcia terminologiczne
Przystępując do badania słownictwa wyekscerpowanego ze słowników, należy
określić sposób rozumienia istotnych pojęć związanych z gromadzeniem, rejestrowaniem, a
także objaśnianiem jednostek leksykalnych.
Przedmiotem badań w niniejszej pracy uczyniono słownictwo rzemiosł w drewnie w
leksyku doby nowopolskiej, kiedy to obserwujemy dynamiczne zmiany w pracy
rzemieślników, które były skutkiem przeobrażeń cywilizacyjnych156, a które miały wpływ na
język. Historycy języka polskiego, stosując różnorodne kryteria, wyodrębniają różnie okresy
rozwoju języka polskiego157. Na potrzeby niniejszej pracy pod pojęciem dob y
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Por. strony 4-5 pracy.
Zob. np.: Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1985, s. 495-496, S. Urbańczyk, Prace z
dziejów języka polskiego, Wrocław 1979, s. 50-62.
157
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nowopolskiej rozumiemy okres od połowy XVIII w. do czasów nam współczesnych158. W
okresie tym, jak ustalił S. Urbańczyk:
„język polski staje się jedynym językiem literackim Polaków. Poszerza się jego
zakres funkcyjny, ustala nowy zestaw norm, bogaci się słownictwo (…). Przez cały
wiek XIX i XX postępuje ewolucja w tych samych kierunkach”159.
Pod pojęciem polszcz yzna współczesna, za E. Skorupską-Raczyńską, rozumiem język
polski ostatnich siedemdziesięciu lat160, zaś polszczyzna najnowsza obejmuje ostatnie 1015 lat.
Podstawowymi terminami związanymi z badaniem słownictwa są leksykologia i
leksykografia. M. Grochowski zdefiniował leks ykologię jako „dziedzinę lingwistyki
badającą relacje między jednostkami słownikowymi z punktu widzenia znaczenia tych
jednostek i właściwości wynikających z różnych zakresów użycia jednostek”161. Z kolei
według autorów Zarysu leksykologii i leksykografii, których ambicją było objaśnienie
„podstawowych pojęć leksykologicznych w sposób raczej podręcznikowy”162, leks ykologia
„zajmuje się zasobem jednostek leksykalnych języka, czyli słownictwa”163, natomiast
leks ykografia „jest rejestrowaniem i objaśnianiem wyrazów (…), obejmuje także ich
gromadzenie, a więc sporządzanie ich zbiorów, czyli słowników”164. Objaśnienie ostatniego
terminu w ww. opracowaniu zostało doprecyzowane w formie słownikowego hasła:
„leks ykografia bywa używana w dwóch znaczeniach: 1. ‘opracowywanie słowników,
słownikarstwo’; 2. ‘nauka o metodach i technice opracowywania słowników’”165. Podobnie –
jako praktykę i teorię – widzi leksykografię W. Miodunka, według którego jest to „1. sztuka
układania słowników jedno- i wielojęzycznych, 2. dział językoznawstwa stosowanego
zajmujący się teorią i praktyką układania słowników”166. T. Piotrowski natomiast, analizując
znaczenie

terminu

leksykograficznych,

leks ykografia

w

zwrócił

na

uwagę

słownikach,
różne

encyklopediach,

rozumienie

tego

publikacjach

terminu

przez

158

Podobne rozumienie okresu doba nowopolska odnajdujemy w pracy Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej
poświęconej dziewiętnastowiecznym latynizmom. Por. E. Skorupska-Raczyńska, Dziewiętnastowieczne
latynizmy progresywne w polszczyźnie XX wieku, Gorzów Wielkopolski 2001, s. 7-12.
159
S. Urbańczyk, Prace z dziejów …, op. cit., s. 62.
160
E. Skorupska-Raczyńska, Dziewiętnastowieczne latynizmy …, op. cit., s. 11-12.
161
M. Grochowski, Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982, s. 19-20.
162
S. Kania, J. Tokarski, op. cit., s. 6.
163
S. Kania, Przegląd podstawowych zagadnień leksykologii, [w:] S. Kania, J. Tokarski, op. cit., s. 128.
164
Ibidem, s. 128. Podobnie rozumie ten termin M. Grochowski, który twierdzi, iż leksykografia „jest dziedziną
językoznawstwa stosowanego, zajmująca się metodą i praktyką opracowywania słowników, wykorzystującą
twierdzenia dyscyplin teoretycznych, przede wszystkim semantyki i gramatyki”. Zob. M. Grochowski, op. cit., s.
34.
165
S. Kania, Przegląd podstawowych zagadnień…, op. cit., s. 221.
166
W. Miodunka, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989, s. 55, por. też s. 214.
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językoznawców167. Według niego leks ykografia to: „1. specyficzna technika układania i
opisu (dużej ilości) informacji w celu ułatwienia szybkiego dostępu do niej; 2. technika
układania

dzieł

leksykograficznych,

czyli

układania

słowników

językowych

i

encyklopedycznych; 3. zespół wyników zastosowania tych technik, słowniki i encyklopedie
zbiorowo; 4. teoria układania dzieł leksykograficznych”168. W słowniku języka polskiego z
początków XXI wieku hasło leks ykografia zostało objaśnione jako: „a) <<dział
językoznawstwa169, nauka o metodach opracowywania słowników>> b) <<opracowywanie
słowników; słownikarstwo>> c) <<ogół słowników danego języka, kraju, okresu itp.>>”170.
Podobne

rozumienie nazwy leks ykografia dla trzech pojęć terminologicznych

zaproponowała E. Skorupska-Raczyńska w pracy poświęconej Dykcjonarzowi Michała
Amszejewicza171.
A. Bogusławski, przedstawiając wnioski z pracy nad projektem instrukcji do kartoteki
frazeologii polskiej, uznał, że w obrębie hasła słownikowego można wydzielić jednostki
jęz yka. Opisywał je jako „elementy odrębne i rozbieżne, ewentualnie nawet w ogóle nie
powiązane ze sobą”172. Tę koncepcję w swoim opracowaniu rozwinął M. Grochowski173,
który doszedł do wniosku, że właściwymi obiektami opisu słownikowego są jednostki
leks ykalne, a nie wyrazy hasłowe174. Zaliczył do nich zarówno jednostki słownikowe, które
cechuje graficzna niepodzielność,

jak i związki frazeologiczne175. Pojęcie jednostki

leks ykalnej rozumiał jako ciąg niepodzielny semantycznie, co zostało doprecyzowane w
objaśnieniu: „ciąg elementów diakrytycznych mających znaczenie globalne, czyli ciąg
niepodzielny semantycznie na takie podciągi znaczące, które byłyby elementami klas
substytucyjnie niezamkniętych”176. Jak podkreśla A. Markowski, z powyższych założeń
wynika, że jednostka leks ykalna „jest elementem językowym jednoznacznym”177 i że jest
167

Zob. T. Piotrowski, op. cit., s. 21-24.
Ibidem, s. 24-25.
169
Odmienne stanowiska językoznawców dotyczącego tego, czy leksykografia jest działem językoznawstwa,
omawia T. Piotrowski. Zob. T. Piotrowski, op. cit., s. 21-28.
170
Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, t. 2, (dalej USJP), s. 418.
171
E. Skorupska-Raczyńska, Dykcjonarz Michała Amszejewicza na tle nowopolskich słowników wyrazów
obcych, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 14.
172
A. Bogusławski, O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy”, 1976, z. 8, s. 358.
173
M. Grochowski, op. cit., s. 39.
174
Według M. Grochowskiego wyrazy hasłowe stanowią tylko dogodny klucz do odszukiwania w słowniku
poszczególnych jednostek. Ibidem, s. 38.
175
Ibidem, s. 27-28.
176
Ibidem, s. 28. W dalszej części pracy językoznawca wyjaśnia terminy zawarte w tej definicji. Przez „ciąg
elementów diakrytycznych” rozumie dowolny układ liter, którego granice nie muszą być wyznaczone przez
żadne pauzy, „znaczenie globalne” wskazuje na konieczność całościowego rozumienia ciągu, natomiast „klasa
substytucyjnie niezamknięta” to klasa elementów, które podlegają operacji wzajemnego zastępowania, a ich
zbiór może być opisany poprzez podanie jego charakterystyki ogólnej. Por. ibidem s. 29.
177
A. Markowski, Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t.1, Wrocław 1992, s. 8.
168
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nią każde ze znaczeń hasła słownikowego. Podobne stanowisko przyjmuje E. SkorupskaRaczyńska, nazywając jednostką

leks ykalną „każde ze znaczeń hasła (wyrazu

hasłowego), funkcjonujące językowo jako sprecyzowane semantycznie i jednoznaczne,
przyporządkowane określonemu fragmentowi rzeczywistości realnej lub wirtualnej”178 i w
takim znaczeniu termin ten stosowany będzie w niniejszej pracy. Badaczka przeciwstawia
jednostkę leksykalną terminowi leksem, który – za M. Grochowskim – uznaje za
abstrakcyjną jednostkę systemu słownikowego179. Dodać tu należy, iż takie stanowisko w
językoznawstwie nie jest powszechne, np. dla S. Kani jednostka leks ykalna i leksem są
pojęciami synonimicznymi. Definiując za H. Kurkowską leksem jako „część członu
syntaktycznego pozostałą po usunięciu jego wykładnika syntaktycznego”180, podkreśla, że
może on być regularny bądź nieregularny semantycznie. W tej samej publikacji, w swoich
rozważaniach o wyrazie, który przedstawia jako znak, J. Tokarski traktuje leksem jako
uogólnioną nazwę jednostki leks ykalnej 181. Uważa, iż leksem można rozpatrywać
zarówno jako „zbiór potencjalnych znaczeń i zastosowań”182 (leksem parad ygmat yczn y),
jak

i

użyty

w

poszczególnym

zdaniu

w

określonym

znaczeniu

(leksem

s yntagmat yczny)183. Odmienne stanowisko zajmuje R. Laskowski, według którego
leksem to „wyraz jako abstrakcyjna jednostka systemu słownikowego języka. Jest
elementem językowym, na który składa się określone znaczenie leksykalne oraz zespół
wszystkich funkcji gramatycznych, jakie dany leksem może spełniać, a także form
językowych reprezentujących w tekście leksem w jego poszczególnych funkcjach”184. Tę
definicję w swoich rozważaniach przyjmuje również W. Miodunka185, dodając, że „zbiór
wszystkich leksemów tworzy leks yk”186. Rozróżnienie terminologiczne: leksem –
jednostka leks ykalna proponuje również M. Grochowski, który używa terminu leksem
dla „oznaczenia zbioru wszystkich form wyrazowych mających identyczną wartość

178

E. Skorupska-Raczyńska, Dykcjonarz Michała Amszejewicza…, op. cit., s. 15.
E. Skorupska-Raczyńska, Progresywne zapożyczenia …, op. cit., s. 22.
180
S. Kania, Przegląd podstawowych zagadnień leksykologii, [w:] S. Kania, J. Tokarski, op. cit., s. 129.
181
Por. J. Tokarski, Na początku było Słowo… Rozważania o wyrazie, [w:] S. Kania, J. Tokarski, Zarys
leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984, s. 23.
182
Por. ibidem.
183
Por. ibidem, s. 24.
184
R. Laskowski, hasło leksem [w:] Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław –
Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1978, s. 172. W podobny sposób le k se m został określony w Gramatyce
współczesnego języka polskiego, której R. Laskowski był współautorem. Zob. Gramatyka współczesnego języka
polskiego, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa 1984, s. 16-17, 22-26.
185
W. Miodunka, op. cit., s.72.
186
Ibidem, s.73.
179
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referencjalną lub wartość wykazującą w całej klasie gramatycznej takie samo regularne
zróżnicowanie referencjalne”187.
Istotnym terminem z zakresu leksykologii jest wyraz 188. Twórcy Słownika
terminologii językoznawczej odróżniają wyraz na płaszczyźnie mówienia: „niepodzielna pod
względem formalnoznaczeniowym jednostka konkretnego aktu mówienia” od wyrazu na
płaszczyźnie języka: „struktura morfemów symbolizująca jakąś klasę zjawisk i zbudowana
wg schematu wspólnego dla wszystkich członów syntaktycznych zdania”189. W Gramatyce
współczesnego języka polskiego autorzy zastrzegają jednak, że wyraz jest jedną z
najtrudniejszych do zdefiniowania jednostek językowych, a jego funkcję pojmują jako
„przekazywanie informacji przy pomocy środków językowych”190. J. Tokarski, utożsamiając
wyraz ze słowem, przyjmuje – za W. Doroszewskim – że jest on „znakiem przedmiotu
myśli”191 i wskazuje na dwie jego funkcje: realnoznaczeniową (treść) i formalną (elementy
strukturalne)192. Dla potrzeb encyklopedycznych R. Laskowski definiuje wyraz jako
„najmniejszą, względnie samodzielną, znaczącą jednostkę językową”193, która oznacza: „1.
jednostkę systemu słownikowego języka, 2. element tekstu”194. Przyjmując to określenie, W.
Miodunka dodaje, że samodzielność wyrazu pozwala odróżnić go od morfemu195, a wyraz
tekstowy jest jednostką zbioru nazwanego słownictwem 196. A. Nagórko z kolei uznaje
synonimiczność słowa i wyrazu, chociaż zaznacza, że ten drugi termin częściej używany
jest w pracach językoznawczych197. Proponuje cztery piętra abstrakcji w rozumieniu wyrazu:
wyraz pisany (graficzny) lub mówiony (fonetyczny), wyraz tekstowy, wyraz gramatyczny
(słowoforma), wyraz słownikowy (leksem)198.
Uwzględniając powyższe rozważania, opinie i stanowiska, przyjmujemy, że termin
wyraz oznacza samodzielną semantycznie i/lub gramatycznie jednostkę językową, mogącą
spełniać jakąś funkcję syntaktyczną i samodzielnie bądź w połączeniu z innym wyrazem
187

M. Grochowski, op. cit., s. 27. Jako przykład podaje językoznawca leksem PIES, który reprezentuje zbiór, do
którego należą formy: PIES, PSA, PSU, PSEM, PSIE, PSY, PSÓW, PSOM, PSAMI, PSACH.
188
Odmienne stanowisko przyjmuje M. Grochowski, który nie używa w swoim opracowaniu wyrazu jako
pojęcia z zakresu leksykografii, lecz rozumie je jako segment graficzny. Zob. ibidem, s. 40.
189
Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968, s. 630-631.
190
Gramatyka współczesnego języka polskiego, op. cit., s. 15.
191
Por. J. Tokarski, Na początku było Słowo…, op. cit., s. 20. Por. też s. 10.
192
Ibidem, s. 33.
193
R. Laskowski, hasło wyraz [w:] Encyklopedia wiedzy o języku polskim, op. cit., s. 378.
194
Ibidem.
195
W. Miodunka, op.cit., s. 70.
196
Ibidem, s. 73. Por. również rozważania autora dotyczące wyrazu graficznego, który odpowiada potocznemu,
intuicyjnemu rozumieniu wyrazu, i praktyce leksykograficznej. Zob. s. 64, 84-85.
197
Zob. A. Nagórko, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010, s. 95.
198
Ibidem, s. 96-105. O wieloznaczności terminu wyraz zob. też Gramatyka współczesnego języka polskiego, op.
cit., s. 16-26.
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stanowić element wypowiedzenia199. Zamiennie stosujemy tu terminy: słowo i jednostka
jęz ykowa 200. Abstrakcyjną jednostkę systemu słownikowego nazywamy leksemem.
W polszczyźnie, oprócz języka ogólnego201, wyodrębnić można różnego typu odmiany
związane ze zróżnicowaniem terytorialnym czy społecznym, ograniczone zasięgiem
komunikacyjnym202. Słownictwo rzemieślnicze zalicza się do odmiany języka funkcjonującej
w określonej grupie społecznej – zawodowej – i jako takie uznaje za język środowiskowy –
socjolekt. S. Grabias podkreśla, że istnienie odmian języka narodowego wiąże się „z
istnieniem trwałych grup społecznych połączonych jakimś rodzajem więzi”203. Spośród trzech
podstawowych kategorii socjolektalnych204 – zawodowości, ekspresywności i tajności – w
gwarach rzemieślniczych dominuje ta pierwsza, co pozwala zaklasyfikować je do socjolektów
o prymarnej funkcji profesjonalno-komunikatywnej, w których, jak pisze S. Grabias, „dobór
środków językowych podporządkowany jest (…) sprawnemu i ścisłemu przekazywaniu
myśli”205. Ze względu na stopień tajności gwary zawodowe określa się jako intencjonalnie
jawne o wąskiej komunikatywności, ponieważ przez swą zawodowość zrozumiałe są tylko w
niektórych środowiskach206. Gwary rzemieślników to jedne z najstarszych gwar zawodowych.
Posługują się nimi użytkownicy połączeni wykonywaniem wspólnego zawodu207. Jak
zauważa A. Markowski, słownictwo gwar zawodowych, które wraz z frazeologią decyduje o

199

Podobne rozumienie terminu wyraz zaproponowała J. Żurawska-Chaszczewska. Zob. J. ŻurawskaChaszczewska, Słownictwo rzemiosł skórzanych …, op. cit., s. 19.
200
Np. T. Piotrowski uważa, że słownictwa można określić jako „zbiór leksykalnych jednostek językowych”. T.
Piotrowski, op. cit., s. 42.
201
Język ogólny (zwany też ogólnopolskim, ogólnonarodowym, literackim, kulturalnym) jest środkiem
porozumiewania się we wszystkich dziedzinach życia dla wszystkich członków społeczności narodowej, ma
zasięg narodowy, jest upowszechniany przez edukację i środki masowego przekazu. Za: A. Skudrzykowa, K.
Urban, Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej, Kraków – Warszawa 2000, s.
66-67.
202
Zob. hasło odmiany językowe [w:] A. Skudrzykowa, K. Urban, Mały słownik…, op. cit., s. 106-107. Por. też
E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne, Gdańsk, 2005, s. 81-85, a także zaproponowane
wcześniej, w latach 1950-1980, klasyfikacje odmian współczesnej polszczyzny, których autorzy przyznają
językowi zawodowemu status odrębnej odmiany języka polskiego. Za: R. Przybylska, Problem opisu i
klasyfikacji słownictwa fachowego, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 2, red. B. Dunaj. Zeszyty
Naukowe UJ, Prace Językoznawcze, 1984, z. 79, s. 160-163.
203
S. Grabias, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:] Współczesny język polski, op. cit., s.
235.
204
Szczegółowo omawia je S. Grabias. Zob. S. Grabias, Funkcyjna klasyfikacja socjalnych wariantów języka,
„Język Polski”, 1974, z. 1, s. 22-31 a także S. Grabias, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka …, op. cit., s.
240-250 oraz S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, op. cit., s. 142-159.
205
S. Grabias, Funkcyjna klasyfikacja socjalnych wariantów języka, op. cit., s. 31.
206
Zob. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, op. cit., s. 158. Sporadycznie rzemieślnicy posługiwali
się językiem, który nosił znamiona tajności. Działo się tak wśród rzemieślniczych grup wędrownych, np.
biłgorajskich sitarzy. Zob. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, op. cit., s. 142-143, M. Pękalski,
Tajny język sitarski, „Literatura Ludowa”, r. 3, 1959, nr 5/6, s. 32-34.
207
A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005, s. 111.
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ich odrębności od języka ogólnego208, „służy w miarę precyzyjnemu i zrozumiałemu (…)
przekazaniu treści fachowych; przede wszystkim nazywa przedmioty, czynności, zachowania
itd., nienazwane w innych odmianach polszczyzny, a ważne ze względu na wykonywaną
pracę”209. Znajomość słownictwa zawodowego często dowodzi zdobycia wiedzy w określonej
dziedzinie210. R. Przybylska zwraca uwagę, iż w pracach poświęconych klasyfikacji odmian
współczesnej polszczyzny większość autorów zgadza się co do tego, że język zawodowy
stanowi odrębny wariant języka, jednak różni ich stosowana terminologia – nazywają go
rozmaicie, np. „językiem, stylem czy gwarą”211. Językoznawcy używają również terminu
słownictwo

z

gatunkującymi

określnikami:

zawodowe,

środowiskowe

czy

emocjonalne, a sporadycznie szwargot oraz argot, co podkreśla S. Grabias212.
Językoznawca dostrzega jednak „panujący powszechnie mętlik terminologiczny”213, niemniej
uznaje

kwestie

zhierarchizowanego

terminologiczne
opisu

cech

za

drugorzędne

różnych

wobec

socjolektów.

potrzeby

Uwzględniając

dokonania
istniejące

systematyzacje i powyższe opinie, a także chcąc uniknąć monotonii, w pracy – podobnie jak
inni językoznawcy214 – zamiennie stosujemy terminy: jęz yk

zawodowy, jęz yk

profesjonalny, gwara zawodowa, gwara środowiskowa, słownictwo fachowe 215,
słownictwo zawodowe, słownictwo profesjonalne, socjolekt, profesjolekt 216 –
na oznaczenie środowiskowej odmiany języka, która funkcjonuje w grupie społecznej
związanej działalnością zawodową i służy codziennej potocznej komunikacji na tematy
zawodowe217.

208

Fonetyka, fleksja, słowotwórstwo i składnia języków środowiskowych zasadniczo zgodne są z normami
ogólnymi. Zob. A. Skudrzykowa, K. Urban, op. cit., s. 80.
209
A. Markowski, Kultura języka polskiego…, op. cit., s. 111.
210
E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, op. cit., s. 84.
211
R. Przybylska, Problem opisu i klasyfikacji słownictwa fachowego, op. cit., s. 163.
212
S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, op. cit., s. 140-141.
213
Ibidem, s. 141.
214
Por. np. obserwacje S. Grabiasa: „w polskich pracach językoznawczych terminy <<język>>, <<gwara>>,
<<słownictwo>> niekiedy wraz z określnikami: zawodowy (-a,-e), tajny (-a,-e), środowiskowy (-a,-e), sztuczny
(-a,-e), specjalny (-a,-e), stosuje się wymiennie na oznaczenie tego samego socjolektu”. S. Grabias, Język w
zachowaniach społecznych, op. cit., s. 140.
215
Terminem tym posługuje się R. Przybylska, uznając sło wn i ct wo fac ho we za podsystem języka
zawodowego, czego przykładem jest język szewców jako jeden z języków zawodowych. R. Przybylska, Problem
opisu i klasyfikacji słownictwa fachowego, op. cit., s. 159.
216
Według A. Wilkonia termin p r o f esj o l e kt służy do oznaczania odmiany języka, która powstała w grupach
zawodowych, w przeciwieństwie do terminu so cj o le k t wykorzystywanego dla określenia odmiany językowej
związanej z grupami społecznymi, jak klasa, warstwa środowisko. Jednak inni językoznawcy nie przyjęli takiego
rozróżnienia Por. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, op. cit., s. 111-112, 138-142.
217
Za A. Skudrzykowa, K. Urban, op. cit., s. 81. Por. też hasło gwara zawodowa [w:] Z. Gołąb, A. Heinz, K.
Polański, op. cit., s. 224-225, a także rozważania dotyczące odmian środowiskowych języka: E. Łuczyński, J.
Maćkiewicz, op. cit., s. 81-85. Zob. też W. Pisarek, hasło gwara zawodowa, [w:] Encyklopedia wiedzy o języku
polskim, op. cit., s. 111 oraz W. Pisarek, hasło gwara zawodowa, [w:] Encyklopedia języka polskiego, red. S.
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Według W. Pisarka wyrazy, wyrażenia lub zwroty o zasięgu użycia ograniczonym do
jakiejś grupy zawodowej określa się mianem profesjonalizmów, w obrębie których
wyróżnić można oficjalną terminologię oraz słownictwo i frazeologię używane potocznie218.
Rozwija tę definicję R. Laskowski, uznając, że podstawową cechą terminologii, nazywanej
też słownictwem fachowym, jest „tendencja do maksymalnie ścisłego i jednoznacznego
definiowania terminów właściwych danej dziedzinie”219. Podobnie autorki Małego słownika
terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej wyróżniają terminologię oficjalną
oraz zawodowe słownictwo potoczne wśród profesjonalizmów 220. Odmienne stanowisko
zajmuje R. Przybylska, dla której „terminologia może być tylko oficjalna”221, a „termin
<<profesjonalizm>> należy ściśle ograniczyć do nazywania tylko i wyłącznie leksyki
nieoficjalnej”222. Uważa, że takie rozstrzygnięcie pozwala uniknąć pokrywania się zakresu
znaczeniowego obu pojęć. S. Gajda podział słownictwa fachowego na termin y oficjalne i
leks ykę profesjonalną - na które składają się prymarne oznaczenia fachowych pojęć –
uzupełnia o żargon profesjonalny, który tworzą słowa zastępcze, ekspresywne synonimy
oficjalnych nazw223. Autorzy Językoznawstwa ogólnego również wyodrębniają odmianę
oficjalną i potoczną języka zawodowego (który nazywają profesjolektem)224, wskazując, że
tę pierwszą charakteryzuje terminologia, która stanowi zbiór środków leksykalnych
(terminów) danego zawodu. Terminem nazywają zaś „wyraz lub połączenie wyrazowe,
które odnosi się do określonego pojęcia z danej dziedziny wiedzy lub działalności zawodowej
(…) jest jednostką nazewniczą, mającą jednoznaczne odniesienie do wypracowanego przez
specjalistów

danej

dziedziny

pojęcia”225.

Profesjonalizmami 226

(żargonem

Urbańczyk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991, s. 107-108. Autor zwraca uwagę, że niektórzy językoznawcy
(np. Z. Klemensiewicz) rozgraniczają zakres użycia wyrażeń „język zawodowy” i „gwara zawodowa”.
218
W. Pisarek, hasło profesjonalizm, [w:] Encyklopedia wiedzy o języku polskim, op. cit., s. 260. Podobne
podejście znalazło się kilkanaście lat później w poprawionym i uzupełnionym wydaniu encyklopedii. Por.: W.
Pisarek, hasło profesjonalizm, [w:] Encyklopedia języka polskiego, op. cit., s. 267.
219
R. Laskowski, hasło słownictwo fachowe (terminologia), [w:] Encyklopedia wiedzy o języku polskim, op. cit.,
s. 308 oraz R. Laskowski, hasło słownictwo fachowe (terminologia), [w:] Encyklopedia języka polskiego, op. cit.,
s.312-313. W. Pisarek zwraca jednak uwagę, że fachowe słownictwo gwar zawodowych nie zawsze odpowiada
oficjalnej terminologii naukowej w danej dziedzinie, a wyrazów należących do języka ogólnego używa się w
specjalnym, zawodowym znaczeniu. Zob. W. Pisarek, hasło gwara zawodowa [w:] Encyklopedia wiedzy o
języku polskim, op. cit., s.111 oraz W. Pisarek, hasło gwara zawodowa [w:] Encyklopedia języka polskiego, op.
cit., s. 107.
220
Hasło profesjonalizm [w:] A. Skudrzykowa, K. Urban, op. cit., s. 116.
221
R. Przybylska, Problem opisu i klasyfikacji słownictwa fachowego, op. cit., s. 167.
222
Ibidem.
223
S. Gajda, Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?, Opole 1990, s. 49-50.
224
E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, op. cit., s. 83.
225
Ibidem, s. 83-84. Autorzy zwracają również uwagę, że funkcję terminów pełnią często wyrazy z języka
ogólnego, które jednak jako terminy „nabierają swoistego znaczenia i ścisłości pojęciowej, właściwej
terminom”. Zob. s. 84.

31

profesjonalnym) określają natomiast słownictwo charakterystyczne dla odmiany potocznej
i zwracają uwagę na ich nacechowanie ekspresywne.
W powyższych opisach rozwarstwienia słownictwa zawodowego prezentowane są
odmienne stanowiska dotyczące wzajemnego stosunku terminów i profesjonalizmów, a
co za tym idzie – ich rozumienia. Próbę odpowiedzi na pytanie „czym jest termin?” podjęła
H. Jadacka w pracy poświęconej analizie słowotwórczej terminów elektrotechnicznych i
budowlanych227. Po przeanalizowaniu dotychczasowych poglądów na temat terminu228
uczona zaproponowała własną definicję tego pojęcia. Według niej: „termin jest to jedno- lub
wielowyrazowy odpowiednik pojęcia z określonej dziedziny nauki lub techniki, mający
znaczenie wyraźne i używany przez specjalistów w tekstach fachowych”229. Autorka zalicza
do głównych wyznaczników terminologiczności nazwy: 1) znaczenie wyraźne; 2)
ograniczenie do dyscypliny naukowej lub technicznej; 3) ekstensję tekstową; 4) ekstensję
środowiskową230. Również dla R. Przybylskiej cechą wyróżniającą terminów jest ich
pojawienie się „prymarnie w tekstach pisanych”231 w opozycji do profesjonalizmów, które
prymarnie istnieją w języku mówionym. Warto przytoczyć opinię S. Gajdy, który w artykule
poświęconym zawartości treściowej terminu stwierdza, że „z terminologicznego punktu
widzenia termin można by określić jako jednostkę leksykalną wyrażającą pojęcie
(oznaczającą obiekt) związane z naukową i techniczną sferą działalności społecznej”232.
Językoznawca zwraca jednocześnie uwagę, że w związku z dwoma typami działalności
poznawczej człowieka, a co za tym idzie, z dwoma typami wiedzy i pojęć: z wiedzą naukową
i wiedzą potoczną, „większość pojęć nie ma ostrych i wyraźnych granic i ma zmienną
226

Podobne rozstrzygnięcia 20 lat wcześniej zaproponował S. Kania. Zob. S. Kania, Przegląd podstawowych
zagadnień leksykologii, [w:] S. Kania, J. Tokarski, op. cit., s. 178. Analizując słownictwo zawodowe wybranych
grup, w tym stolarzy, M. Schabowska, K. Piwnik, M. Grynkiewicz zauważyli funkcjonujące w codziennej
komunikacji p r o fe sj o nal iz m y wł a śc i we, z przewagą funkcji komunikatywnej i p r o f e sj o na li z m y
ko n wer sac yj ne, z przewagą funkcji emocjonalnej. M. Schabowska, K. Piwnik, M. Grynkiewicz Polskie
współczesne profesjonalizmy słownikowe, op. cit., s. 169-174.
227
H. Jadacka, Termin techniczny – pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 1976.
228
H. Jadacka zwraca uwagę, że we wcześniejszych rozprawach teoretycznych poświęconych terminologii
wskazuje się takie cechy terminu, jak: jednoznaczność, jednomianowość (jedno pojęcie nazywane jest tylko
jednym terminem), brak zabarwienia emocjonalnego, istnienie definicji, niezależność znaczenia od kontekstu,
konwencjonalność, istnienie antonimu. Więcej zob. H. Jadacka, op. cit., s. 11-21.
229
Ibidem, s. 28.
230
Por. H. Jadacka, O formie, znaczeniu i desygnacie terminu, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 4 (56), s.
1978, s. 555-556. Autorka przeciwstawia znaczenie wyraźne terminu znaczeniu intuicyjnemu wyrazu
potocznego, uważa też, że termin charakteryzują pewne ograniczenia: występują one tylko w niektórych
rodzajach tekstów, używane są przez grupy środowiskowe związane z daną dyscypliną naukową lub dziedziną
techniki. Por. też H. Jadacka, Termin techniczny…, op. cit., s. 26-27.
231
R. Przybylska, Problem opisu i klasyfikacji słownictwa fachowego, op. cit., s. 167.
232
S. Gajda, Zawartość treściowa terminu a nauka o terminach, „Poradnik Językowy, 1982, z. 5, s. 307.
Podobnie w pracy poświęconej przede wszystkim językowi naukowemu autor wskazuje, że specyfiką terminu
jest „wyrażanie specjalistycznego pojęcia, które stanowi element fachowej wiedzy”. S. Gajda, Współczesna
polszczyzna naukowa…, op. cit., s. 45.
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strukturę”233 a „wiele terminów mniej lub bardziej odbiega od idealnego modelu”234. Do
właściwości terminu zalicza także jego systemowość, podkreślając jednocześnie, że natężenie
tej cechy – tzn. ilość i siła więzi łączących dany termin z innymi – może być różne235.
Ścisłość (definicyjność) natomiast nie jest niezbędnym atrybutem, o czym językoznawca
przekonuje, twierdząc: „nie ma wyrazów bardziej wieloznacznych niż terminy”236.
W wielu pracach poświęconych terminom i ich znaczeniu lingwiści egzemplifikują
swoje obserwacje i analizy wyrazami związanymi z rozwojem techniki237. Zwraca na to
uwagę R. Przybylska, która, przedstawiając rozstrzygnięcia polskich terminologów dotyczące
odmian zawodowych języka, dochodzi do wniosku, że „częstym błędem było utożsamianie
pojęcia <<terminologii>> tylko i wyłącznie z terminologią techniczną, a w efekcie
zaniedbywanie badań nad terminologiami innych nie technicznych dziedzin”238. O istnieniu i
ważnej roli terminologii rzemieślniczej przekonany jest S. Gajda, wyodrębniając ją
wśród innych charakteryzowanych grup terminów239. Z kolei T. Kurdyła, po analizie leksyki
rzemieślników z dwóch wsi powiatu krośnieńskiego z Jaślisk i Posady Jaśliskiej,
jednoznacznie odnosi się do podnoszonych przez niektórych językoznawców wątpliwości,
czy słownictwo rzemieślnicze tworzy terminologię i twierdzi, że „nazwy rzemieślników
wiejskich są terminami, ponieważ odpowiadają one definicji terminów (…), a ich zbiór
tworzy system terminologiczny”240. Jednocześnie uznaje, że opis rozwarstwienia słownictwa
rzemieślniczego powinien uwzględniać różne kryteria klasyfikujące. Ze względu na zakres
funkcjonowania

wyróżnia

wśród

terminów

rzemieślniczych

termin y

oficjalne

nieznormalizowane oraz profesjonalizm y, czyli termin y nieoficjalne. Stopień
rozpowszechnienia

terminów

pozwala

wyodrębnić

terminy

ustabilizowane

i

okazjonalizm y, chociaż – według T. Kurdyły – dla tej klasy leksemów bardziej
odpowiednią nazwą będzie wyraz terminoid. Dla jednostek leksykalnych w terminologii
rzemieślniczej, które funkcjonują na kilku poziomach językowych i odpowiadających im
poziomach pojęciowych językoznawca proponuje nazwy architermin y (pojęcia techniczne

233

S. Gajda, Zawartość treściowa terminu …, op. cit., s. 311.
Ibidem, s. 312. Por. też S. Gajda, Współczesna polszczyzna naukowa…, op. cit., s. 56-58.
235
S. Gajda, Współczesna polszczyzna naukowa…, op. cit., s. 54.
236
Ibidem, s. 57.
237
Zob. np. H. Jadacka, Z zagadnień polskiej terminologii technicznej, [w:] Współczesna polszczyzna, red. H.
Kurkowska, Warszawa 1986, s. 220-239, I. Bajerowa, Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego, Kraków
1980, S. Kania, Semantyka, [w:] S. Kania, J. Tokarski, op. cit., s. 159, M. Bugajski, Kształtowanie się
słownictwa technicznego we współczesnej polszczyźnie, op. cit., s. 31-36.
238
R. Przybylska, Problem opisu i klasyfikacji słownictwa fachowego, op. cit., s. 165.
239
Zob. S. Gajda, Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?, op. cit., s. 45-46.
240
T. Kurdyła, Czy słownictwo rzemieślnicze jest terminologią?, op. cit., s. 349.
234
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ogólne występujące w obrębie leksyki specjalnej) i terminem y (pojęcia techniczne
specjalistyczne istniejące w obrębie leksyki danego rzemiosła)241.
Uwzględniając powyższe opinie i rozstrzygnięcia, które wskazują na brak wyraźnej
granicy pomiędzy profesjonalizmami i terminami, a jednocześnie mając na względzie
sposób formowania się terminologii rzemieślniczej „przez długie wieki (…) w
rzemieślniczych warsztatach w kontakcie ustnym mistrza, czeladników i uczniów”242 w
niniejszej pracy do nazywania wyrazów z zakresu terminologii rzemieślniczej, zarówno
oficjalnego, jak i nieoficjalnego słownictwa, posłużą wymiennie oba pojęcia, które uzupełniać
będzie, dla uniknięcia monotonii, określenie nazwa.
Terminami, profesjonalizmami i nazwami określane będą jednostki leksykalne
stanowiące interpretację i znak desygnatu występującego w zakresie poszczególnych rzemiosł
w drewnie oraz należące do zasobu słownictwa wspólnego.
Reasumując. Pod pojęciem słownictwa z zakresu rzemiosł w drewnie rozumiemy
wyrazy (nazwy, terminy, profesjonalizmy) przyporządkowane ogółem rzemiosłu w drewnie i
szczególnie bednarstwu, ciesielstwu, gonciarstwu (gontarstwu), kołodziejstwu (stelmastwu),
snycerstwu, stolarstwu, tokarstwu, a także cyrkielnictwu, guzikarstwu, kopyciarstwu,
kreślarstwu, łopaciarstwu, meblarstwu, posadzkarstwu, powoźnictwu, prawidlarstwu,
pudełkarstwu, ramiarstwu, siciarstwu (sitarstwu), szpilkarstwu, trumniarstwu.

241

Więcej na ten temat zob. ibidem, s. 349-353.
S. Gajda, Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?, op. cit., s. 46. Uzupełnia to spostrzeżenie I.
Bajerowa, która, pisząc o wpływie techniki na ewolucję j. polskiego, zauważa, że chociaż terminy techniczne
spotykamy już w najstarszych zabytkach języka polskiego, to jednak niewiele jest większych ciągłych zapisków
poświęconych sprawom technicznym. Zob. I. Bajerowa, op. cit., s. 7-8. S. Gajda dodaje, że obecnie „w szkołach
zawodowych młodzi adepci rzemiosła zapoznają się z terminologią ustaloną przez specjalne komisje”, a
właściwa terminologia związana z rzemiosłem zaczęła się kształtować w drugiej połowie XIX w. i w wieku XX.
Zob. S. Gajda, Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?, op. cit., s. 46, s. 52.
242
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Część I. Przegląd słownictwa rzemiosł w drewnie
1. Interpretacja pola językowego
Z pracą rzemieślników, ich obyczajowością, tradycją, regulacjami prawnymi
decydującymi o ich życiu, działalności zawodowej i edukacji związane jest słownictwo
specjalistyczne, na co zwracano uwagę już w początkach rozwoju polszczyzny. W XVI wieku
S. Klonowic zaobserwował, że „każde rzemięsło ma swe obyczaje i swe przezwiska”243.
Potwierdzają to współcześni badacze socjolektów, np. autorzy Słownika polszczyzny
potocznej podkreślają, że język nie tylko pełni funkcję komunikacyjną, „jest także
magazynem i klasyfikatorem doświadczeń zbiorowych pewnej społeczności, tworzy swoiste
hierarchie i systemy znaczeń oraz wartości”244. S. Grabias uważa, że: „życie społeczne
narzuca każdej zbiorowości ludzkiej swoiste sposoby porozumiewania się. (…) wspólnota
(…) wypracowuje <<system repertuarów językowych>>. Stanowią go uporządkowane w
pewien sposób zasoby językowych środków umożliwiających komunikację we wszystkich
sytuacjach, jakie wspólnota stwarza”245. W tym systemie repertuarów językowych zapisane
zostały dzieje rzemiosła, co potwierdza obserwacja Ryszarda Tokarskiego, który twierdzi, że
„język (…) kumuluje w sobie i utrwala doświadczenia społeczne”246. J. Bartmiński, pisząc, że
język jest dobrem wspólnym, podkreśla jednocześnie jego znaczącą rolę w życiu człowieka.
Język m.in. umożliwia człowiekowi „przejmowanie wzorów zachowań i wiedzy o świecie od
osób najbliższych – w rodzinie, w małej grupie społecznej (…)”247, pozwala na utrwalanie
życiowych doświadczeń i przekazywanie ich, budowanie ludzkiej wspólnoty. Taką funkcję
pełni

język

również

w

niesformalizowanych

i

sformalizowanych

wspólnotach

rzemieślniczych (rodziny rzemieślnicze, warsztaty, cechy).
Spojrzenie na język zmieniało się wraz z rozwojem badań lingwistycznych. Poglądy
wybitnego językoznawcy F. de Saussure’a, a szczególnie jego teoria wartości i przekonanie,
że każda jednostka jest zdeterminowana przez wszystkie pozostałe248, znacząco wpłynęły na
szkoły strukturalistyczne, które ujmują język jako uporządkowany wewnętrznie system
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Za: S. Grabias, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka-socjolekty [w:] Współczesny język polski, red. J.
Bartmiński, Lublin 2010, s. 236.
244
Zob. J. Anusiewicz, J. Skawiński, Słownik polszczyzny potocznej, Warszaw – Wrocław 1996, s. 9.
245
S. Grabias, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka-socjolekty, op. cit., s. 235.
246
R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin
2010, s. 343.
247
J. Bartmiński, Język w kontekście kultury, [w:] Współczesny język polski, op. cit., s. 14
248
Zob.: S. Karolak, hasło Pole semantyczne (znaczeniowe), [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red.
K. Polański, Wrocław –Warszawa – Kraków 1993, s. 406.
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znaków konwencjonalnych wspólny wszystkim członkom danej społeczności249. K. Bühler w
1934 r. sformułował teorię dwuklasowości języka, zwracając uwagę na otwartość systemu
składającego się z dwóch klas: słownika i gramatyki250. Pierwszą klasę, czyli słownik,
stanowi „zamknięty zbiór jednostek znaczących”251, wyrazów252. Dla niemieckich lingwistów
charakterystyczne stało się postrzeganie słownictwa jako „systemu pojęciowego ujmującego
cały świat”253, co przyczyniło się do sformułowania teorii pól semantycznych, a także
powstania słowników niealfabetycznych254. Początki teorii pól językowych sięgają lat
dwudziestych XX wieku. G. Ipsen w 1924 r. użył wyrazu „pole” jako terminu
językoznawczego, zaś terminy „pole wyrazowe” („Wortfeld”) i „pole językowe”
(„sprachliches Feld”) wprowadził na początku lat trzydziestych J. Trier255. Obaj niemieccy
językoznawcy konkretyzowali teorię pól wyrazowych jako teorię pól parataktycznych256.
Koncepcję tę najpełniej przedstawił J. Trier w pracy z 1931 r., w której zaproponował podział
słownictwa na sfery pojęciowe257. W latach pięćdziesiątych rozwinął ją L. Weisgerber,
podkreślając miejsce pola wyrazowego w określaniu treści wyrazu258. Do teorii obu uczonych
ustosunkował się Arne Rudskoger, który uznał, że w obrębie pola semantycznego należy
wyróżnić „pola pojęciowe”259. Jednocześnie sam termin „pole” utożsamiał ze znaczeniem
wyrazu wieloznacznego260 Inny niemiecki językoznawca, W. Porzig, sformułował w latach
trzydziestych a rozwinął w latach pięćdziesiątych koncepcję pola syntaktycznego (nie
wykluczając istnienia pól parataktycznych261), w skład którego wchodzą wyrazy niejednolite

249

Za: R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2008, s. 12-13, K. Polański, hasło Język [w:]
Encyklopedia języka polskiego, op. cit., s. 133. W 2 poł. XIX w. dla młodogramatyków „język stanowił zjawisko
indywidualne”. Ibidem.
250
Za: R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, op. cit., s. 26-27.
251
Ibidem, s. 27. Tam też zob. inne rozumienie dwuklasowości.
252
K. Polański, hasło Dwuklasowość systemu języka, [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, op.cit., s.
121.
253
Za: R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, op. cit., s. 134.
254
W większości słowników wykorzystywany jest porządek alfabetyczny. A. France twierdził, że słownik to
wszechświat ułożony alfabetycznie. Za: R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, op. cit., s. 134.
255
Za: W. Pisarek, Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych, „Pamiętnik
Literacki”, 1967, z. 2 (rocznik LVIII), s. 497. W. Miodunka zwraca uwagę, że opis semantyczny grup wyrazów
oraz łączenie wyrazów pokrewnych semantycznie w grupy obecny był w badaniach przedstawicieli nauki już
wcześniej. Zob. W. Miodunka, Teoria pól językowych, Warszawa – Kraków 1980, s. 16-18.
256
Pole wyrazowe parataktyczne jest jednolite pod względem części mowy. Por. W. Pisarek, Pojęcie pola
wyrazowego…, op. cit., s. 496-516.
257
Za: R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, op. cit., s. 134. Por. też W. Miodunka, Teoria pól
językowych, op. cit., s. 20-22.
258
Za: W. Pisarek, Pojęcie pola wyrazowego…, op. cit., s. 497-498.
259
Za: W. Pisarek, Pojęcie pola wyrazowego …, op. cit., s. 499. Autor pisze, że A. Rudskoger nazywa polem
pojęciowym „wycinek pola semantycznego, wycinek, który odpowiada jednemu ze słownikowych znaczeń
danego wyrazu”. Ibidem.
260
Za: D. Buttler, Koncepcja pola znaczeniowego, „Przegląd Humanistyczny”, 1967, z. 2 (59), s. 50.
261
Por. ibidem, s. 50-52.
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pod względem części mowy, ale których sensy implikują sensy innych wyrazów262. Zakładał
również, że pola nieustannie się zmieniają i są elastyczne263. Mimo różnic poszczególnych
nurtów teorii pola, punktem wyjścia jest założenie, że język jest wewnętrznie
zorganizowanym systemem, zaś poszczególne jednostki leksykalne determinują się
wzajemnie a ich semantyczna analiza uwzględnia większą strukturę słownikową264.
Teorie pól językowych, zapoczątkowane przez niemieckich językoznawców, stały się
w XX wieku ważną metodą kompleksowego opisu zjawisk językowych265, w sposób
znaczący wpłynęły na europejskie (w tym slawistyczne) badania leksykologicznosemantyczne266, co poświadczają opinie przytoczone przez W. Miodunkę w 1980 r.: „wielka
rewolucja nowoczesnej semantyki”, „użycie terminu <<pole>> przyjmuje charakter
pandemiczny”, „ekspansja jej [tej teorii – R. J.-Sz.] idei i metod z leksykalnego na inne
poziomy języka” oraz informacja o tysiącach pozycji prac poświęconych tzw. „polowemu”
podejściu267.
Polscy lingwiści stosunkowo późno268, na co – jak wskazuje W. Pisarek269 – wpływ
miały uwarunkowania polityczne i historyczne, zainspirowani koncepcjami pól językowych,
wykorzystywali je do badań leksykologiczno-semantycznych, jednocześnie przedstawiając
ich subiektywne rozumienie, uzupełniając i modyfikując. Pod koniec lat sześćdziesiątych W.
Pisarek (uznając teorie Triera-Weisgerbera i W. Porziga) zaproponował przeciwstawienie
polom wyrazowym przedmiotowym (wydzielonym na podstawie łączliwości z szeregiem
przedmiotowym) pola wyrazowe synonimiczne (stylistyczne)270. W 1980 r. W. Miodunka,
zainspirowany teorią pól językowych, w pracy leksykologicznej badał pola pojęciowe metodą
centrów zainteresowań i dostrzegł wpływ środowiska na ich budowę271. Kilka lat później
próbę wydzielenia pól leksykalno-semantycznych polszczyzny podjęła Z. Cygal-Krupa.

262

Za: W. Pisarek, Pojęcie pola wyrazowego…, op. cit., s. 504-505.
Za: D. Buttler, Koncepcja pola znaczeniowego, op. cit., s. 52. Por. też: W. Miodunka, Teoria pól językowych,
op. cit., s. 22-24.
264
Por. np. R. Tokarski, O kilku relacjach semantycznych w polu wyrazowym, [w:] Z zagadnień słownictwa
współczesnego języka polskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, s. 201-201.
265
Por.: D. Buttler, Koncepcja pola znaczeniowego, op. cit., s. 53-59.
266
Więcej o rozwoju teorii pola, również w krajach słowiańskich, w tym w Polsce zob. W. Miodunka, Teoria pól
językowych, op. cit., s. 25-48.
267
W. Miodunka, Teoria pól językowych, op. cit., s. 7-8.
268
Wskazywali na to w swoich pracach pod koniec lat sześćdziesiątych D. Butller i W. Pisarek (D. Buttler,
Koncepcja pola znaczeniowego, op. cit., s. 41, W. Pisarek, Pojęcie pola wyrazowego…, op. cit., s. 493), ale
również W. Miodunka, pisząc w 1980 r. „Teoria pól językowych nie jest w Polsce teoria modną ani nawet
dobrze znaną”. W. Miodunka, Teoria pól językowych, op. cit., s. 7.
269
W. Pisarek, Pojęcie pola wyrazowego …, op. cit., s. 493-494.
270
Ibidem, s. 511-516.
271
W. Miodunka, Teoria pól językowych, op. cit., 1980.
263
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Pominąwszy w swoich badaniach tzw. słownictwo atematyczne272, słownictwo konkretne,
„nazwy konkretnych rzeczy związanych z określonym tematem”, podzieliła na 23 kręgi
tematyczne, które zestawiła ahierarchicznie273.
Twórcy teorii pól językowych posługiwali się terminologią swoistą dla tej koncepcji,
nie zawsze jednak definiując poszczególne terminy, a także używając ich dość
niekonsekwentnie274.
Termin „pole” po raz pierwszy został wykorzystany przez G. Ipsena w pracy z 1924 r.,
w której autor pisał o słownictwie tworzącym „pola”, chociaż nie precyzował tego pojęcia.
Uczynił to w artykule opublikowanym w 1932 r., uznając, że pole semantyczne stanowi
„zespół wyrazów skojarzonych nadrzędną treścią znaczeniową, mających określone
wykładniki swej semantycznej łączliwości”275.
Przedstawiając początki teorii pól językowych, wielokrotnie w polskiej literaturze
przywoływano słowa J. Triera, według którego „pola są to żywe rzeczywistości językowe
leżące pomiędzy poszczególnymi słowami a całościami słownymi, rzeczywistości, które jako
całości częściowe mają tę wspólną cechę ze słowem, że się łączą w większe całości
(ergliedern), ze słownictwem zaś, że się dzielą na mniejsze części (ausgliedern)”276.
Uzasadniając swoją teorię, niemiecki językoznawca podkreśla, iż „właściwe znaczenie
jakiegoś słowa poznajemy dopiero wtedy, gdy odgraniczymy je od znaczenia sąsiednich i
przeciwstawnych słów. Ma ono sens tylko jako część całości, albowiem znaczenie występuje
tylko w ramach pola”277. Jednoczenie badacz używa wymiennie określeń „pole semantyczne”
i „pole pojęciowe”, nie uwzględniając znaczenia słowa „pojęcie”278.
Omawiając koncepcję Triera-Weisgerbera, W. Pisarek przedstawia ich pojmowanie
pola językowego (wyrazowego) jako „uporządkowanego bloku słownika odpowiadającego
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Do tego słownictwa należą np. leksemy być, chcieć, mieć, cały. Zob. A. Markowski, Leksyka wspólna…, op.
cit., s. 72.
273
Za: A. Markowski, Leksyka wspólna …, t. 1., op. cit., s. 72, 83-84. Przedstawiając zaproponowany przez Z.
Cygal-Krupę podział pól leksykalno-semantycznych, A. Markowski wskazuje na pewną niekonsekwencję
autorki i brak niektórych grup tematycznych.
274
W. Miodunka, Teoria pól językowych, op. cit., s. 20.
275
Za: D. Buttler, Koncepcja pola znaczeniowego, op. cit., s. 45-46. Por. też s. 50. Ponad 40 lat później od
użycia po raz pierwszy przez G. Ipsena terminu „pole znaczeniowe”, J. Trier przyznał, że stał się on dla niego
„krótkim, wygodnym i poręcznym terminem dla nazwania tego, co krążyło mu po głowie”. Za: W. Miodunka,
Teoria pól językowych, op. cit., s. 22.
276
Por. np. W. Pisarek, Pojęcie pola wyrazowego…, op. cit., s. 497; W. Miodunka, Teoria pól językowych, op.
cit., s. 20.
277
W. Pisarek, Pojęcie pola wyrazowego …, op. cit., s. 497; W. Miodunka, Teoria pól językowych, op. cit., s. 20.
Por. też objaśnienia założeń teoretycznych Triera w artykule D. Buttler Koncepcja pola znaczeniowego, op. cit.,
s. 46-47.
278
Por. W. Miodunka, Teoria pól językowych, op. cit., s. 48.
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określonemu wycinkowi rzeczywistości percypowanej i analizowanej przez daną społeczność
językową279.
W. Miodunka zaproponował własne ustalenia terminologiczne, wykorzystując, w
związku z niewielką liczbą prac polskich uczonych, obce badania według założeń teorii pól,
w tym zwłaszcza francuskie. Według niego termin pole pojęciowe oznacza „grupę wyrazów
odpowiadających jakiemuś pojęciu, które stanowi punkt wyjścia analizy znaczenia tych
wyrazów”280, zaś termin „pole znaczeniowe, semantyczne (fr. champé semantique, niem.
semantisches Feld) będzie się odnosił do zbioru dystrybucji jednego wyrazu, w którym
posiada on swoiste znaczenie”281. Z kolei termin „pole wyrazowe, leksykalne (fr. champ
lexical, niem. Wortfeld) będzie oznaczał zbiór wyrazów zawierających w swych znaczeniach
elementy (semy) wspólne i dzięki temu wchodzących w różnego rodzaju relacje (np. w polu
nazw stopni pokrewieństwa relacje dotyczą generacji, związków krwi, płci, czasami wieku
itd.)”282.
Na potrzeby wydawnictwa encyklopedycznego S. Karolak definiuje pole semantyczne
jako „uporządkowany wewnętrznie pod względem paradygmatycznym i syntagmatycznym
zbiór leksemów reprezentujących zbiór pojęć związanych jakimś pojęciem nadrzędnym”283.
A. Markowski uznaje pola leksykalno-semantyczne za „zbiory elementów mających wspólne
składniki znaczeniowe i tworzących pewną mniej lub bardziej zamknięta całość”284, a
grupowanie wyrazów w odrębne pola za sposób porządkowania leksyki.
Prezentując systemowość leksyki, R. Grzegorczykowa wskazuje, że leksemy „ze
względu na zawartość treściową tworzą system wzajemnie powiązanych i warunkujących się
elementów. Jest to system pojęć. (…). Pojęcia te wchodzą we wzajemne relacje bliskości,
przeciwieństwa, nadrzędności i podrzędności (…) dzięki tym relacjom pojęcia bardziej
szczegółowe wchodzą w szersze struktury semantyczne, wewnętrznie zhierarchizowane, tzw.
pola semantyczne”285. Te ostatnie uczona interpretuje jako „grupę wyrazów powiązanych
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W. Pisarek, Pojęcie pola wyrazowego…, op. cit., s. 505.
W. Miodunka, Teoria pól językowych, op. cit., s. 53. W polu pojęciowym „ptaki” na podstawie badań uczony
sytuuje rzeczowniki – nazwy ptaków, np. wróbel, bocian, kaczka, czasowniki, np. latać, dziobać, śpiewać,
przymiotniki, np. kolorowy, barwny. Por. ibidem, s. 126-140.
281
W. Miodunka, Teoria pól językowych, op. cit., s. 53-54. Językoznawca objaśnia tę definicję na przykładzie
pól znaczeniowych polskiego wyrazu zamek: 1) Książę mieszkał w zamku. Zwiedzić zamek. 2) Przekręcić klucz w
zamku.3) Kupić zamek błyskawiczny do spodni.4) Szczęknął karabinowy zamek.
282
Ibidem, s. 54.
283
S. Karolak, hasło Pole semantyczne (znaczeniowe), [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, op. cit., s.
406-407.
284
A. Markowski, Kultura języka polskiego…, op. cit., s. 160.
285
R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, op. cit., s. 133.
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jakimś wspólnym elementem treściowym”286. Podobnie definiuje ten termin R. Tokarski,
który przyjmuje w swoich rozważaniach, że jest to „uporządkowana grupa wyrazów
powiązanych przynależnością do wspólnej kategorii znaczeniowej”287. Podkreśla również, że
pola znaczeniowe są

„zbiorami

słów wzajemnie wyznaczających

swoje

granice

znaczeniowe”288, co powoduje, że każda modyfikacja leksykalna w obrębie pola oddziałuje na
pozostałe elementy.
Teorię pól znaczeniowych w praktyce wykorzystał F. Dornseiff, który w słowniku z
1934 r. podzielił ok. 70 000 wyrazów na 20 grup rzeczowych. Koncepcja podziału opierała
się na sklasyfikowaniu przejawów rzeczywistości a następnie dobraniu znaków językowych a
także znaków ikonicznych289. Zamysł ten, który na plan pierwszy wysuwa przedmiot realny
(„od przedmiotu – do nazwy”290), a zatem związany jest z onomazjologią, sporadycznie
wykorzystują polscy leksykografowie291.
Punktem wyjścia dla wielu polskich lingwistów292 stał się schemat tematycznej
klasyfikacji języków opracowany przez R. Hallinga i W. von Wartburga w połowie XX
wieku. Niemieccy językoznawcy zaproponowali

podział na trzy główne strefy:

„Wszechświat”, „Człowiek” oraz „Człowiek i wszechświat” a w ich obrębie wyznaczyli pola
i podpola293. Przykładem słownika, którego autorzy wykorzystali tę koncepcję, jest Słownik
polszczyzny potocznej J. Anusiewicza i J. Skawińskiego294. Schemat niemieckich
leksykografów zmodyfikował A. Markowski, analizując słownictwo wspólne współczesnej
polszczyzny. Do najważniejszych zmian należy wyodrębnienie dwóch, a nie trzech, głównych
sfer – JA WOBEC SIEBIE oraz JA WOBEC TEGO, CO POZA MNĄ, które podkreślają
subiektywizację rzeczywistości. W obu makrosferach zostały wyodrębnione sfery pojęciowe,
w których z kolei wyróżniono pola pojęciowe. Jak podkreśla twórca takiego ujęcia,
zaproponowany model ma odzwierciedlać stosunki panujące w rzeczywistości psychicznej i
językowej

współczesnych

użytkowników

polszczyzny oraz

ich

zdroworozsądkowe
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Ibidem, s. 133.
R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, op. cit., s. 362.
288
Ibidem, s. 361.
289
Za: W. Kajtoch, Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, Kraków 2008, s.
31-32. Por. też A. Markowski, Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. 1., Wrocław 1992, s. 79.
290
Za: D. Buttler, Koncepcja pola znaczeniowego, „Przegląd Humanistyczny”, 1967, z. 2 (59), s. 45-46.
291
Za: W. Kajtoch, Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, Kraków 2008, s.
31-32.
292
Zob. ibidem, s. 31-32-34.
293
Za: W. Miodunka, Teoria pól językowych, op. cit., s. 68-69 (schemat I, Struktura słownika wg Hallinga i
Wartburga). Omówienie sytemu pojęciowego zaproponowanego przez niemieckich uczonych zob. też: W.
Miodunka, Podstawy leksykologii i leksykografii, op. cit., s. 158-162.
294
Zob. J. Anusiewicz, J. Skawiński, Słownik polszczyzny potocznej, op. cit., s. 9-10, 17-307, 408-410.
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pojmowanie i interpretowanie rzeczywistości295. Zaproponowany podział pól językowych stał
się również podstawą podziału pól językowych słownictwa rzemiosł skórzanych w pracy J.
Żurawskiej-Chaszczewskiej Słownictwo rzemiosł skórzanych w polszczyźnie historycznej296
oraz w słowniku tematyczno-alfabetycznym Słownik rzemiosł skórzanych297.

2. Językowy obraz świata
R Grzegorczykowa zwraca uwagę, że język, będący systemem pojęć, stanowi
„podstawę zmagazynowanej w pamięci ludzkiej elementarnej wiedzy o świecie”298.
Słownictwo nie stanowi jednak mechanicznego odzwierciedlenia świata, ale jego swoiste,
subiektywne widzenie. Intelektualny i emocjonalny stosunek człowieka do rzeczywistości
pozajęzykowej powoduje, że w języku obecna jest interpretacja rzeczywistości, którą można
ująć, jak twierdzi J. Bartmiński, „w postaci zespołu sądów o świecie”299. Mogą one być
„utrwalone w samym języku, w jego formach gramatycznych, słownictwie, kliszowanych
tekstach (np. przysłów), bądź to przez formy i teksty języka implikowane”300. Takie
rozumienie

językowego

obrazu

świata

podkreśla

szczególną

rolę

interpretowania

rzeczywistości. Nieco inaczej ujmuje tę kwestię R. Grzegorczykowa, przedstawiając
językowy obraz świata jako „strukturę pojęciową utrwaloną (zakrzepłą) w systemie danego
języka, a więc jego właściwościach gramatycznych i leksykalnych (znaczeniach wyrazów i
ich łączliwości)”301. Owa struktura pojęciowa realizuje się za pomocą tekstów. Z kolei dla J.
Maćkiewicz językowy obraz świata stanowi „część obrazu świata, która przejawia się w
danych językowych”302. Uczona rozumie to jako sposób, w jaki do języka zostaje wniesiona
rzeczywistość doświadczona, przeżyta i wyobrażona przez wspólnotę.
Subiektywny stosunek człowieka do rzeczywistości pozajęzykowej powoduje, że
pewne cechy mogą znaleźć swoje odbicie, co podkreśla R. Tokarski, w „semantycznej

295

Więcej o schemacie zaproponowanym przez A. Markowskiego zob. A. Markowski, Leksyka wspólna różnym
odmianom polszczyzny, t. 1., op. cit., s. 84-94.
296
Zob. J. Żurawska-Chaszczewska Słownictwo rzemiosł skórzanych w polszczyźnie historycznej, op. cit., s. 27.
297
J. Żurawska-Chaszczewska, Słownik rzemiosł skórzanych, op. cit.
298
R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, op. cit., s. 133.
299
J. Bartmiński, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J.
Bartmiński, Lublin 1999, s. 104.
300
Ibidem. Również w późniejszych swoich pracach językoznawca zwraca uwagę na obecną w języku
„zwerbalizowaną interpretację rzeczywistości dającą się ująć w postaci zespołu sądów o świecie”. Zob. J.
Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2012, s. 12.
301
R. Grzegorczykowa, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, op. cit., s. 41.
302
J. Maćkiewicz, Wyspa – językowy obraz wycinka rzeczywistości, [w:] Językowy obraz świata, red. J.
Bartmiński, Lublin 1999, s. 194.
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strukturze pojedynczych słów”303, zostać uwydatnione dzięki operacjom nazwotwórczym304.
Według badacza językowy obraz świata „to zbiór prawidłowości zawartych w kategorialnych
związkach

gramatycznych

(fleksyjnych,

słowotwórczych,

składniowych)

oraz

w

semantycznych strukturach leksyki, pokazujących swoiste dla danego języka sposoby
widzenia świata oraz ogólniejsze rozumienie organizacji świata, panujących w nim hierarchii
i akceptowanych przez społeczność językowa wartości”305. Również inni językoznawcy, jak:
J. Bartmiński, S. Grabias, A. M. Lewicki, A. Pajdzińska, R. Grzegorczykowa, B. Szymanek,
J. Panasiuk, J. Maćkiewicz, przyjmują, że język stanowi nie tylko narzędzie porozumiewania
się, ale i interpretowania rzeczywistości, czego konsekwencją staje się m. in. obraz świata306,
chociaż różnie rozważają problematykę językowego obrazu świata307.
303

R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, op. cit., s. 343.
Por. też R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, op. cit., s. 133-134, 140.
305
R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, op. cit., s. 366.
306
Za: J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, op. cit., s. 17. Por. też definicję sformułowaną na
potrzeby słownika: „język nie odzwierciedla świata bezpośrednio, ale odzwierciedla ludzką interpretację
świata”. A. Skudrzykowa, K. Urban, Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej,
op. cit., s. 70. Zob. także uogólnienie sformułowane przez M. Raka na podstawie innych prac: „Językowy obraz
świata to ponadjednostkowa (społeczna) interpretacja rzeczywistości z pozycji zdrowego rozsądku (z pozycji
szarego człowieka), istniejąca w postaci struktury pojęciowej w umyśle i wyrażająca się an różnych poziomach
języka”. M. Rak, Czym nie jest językowy obraz świata?, [w:] Symbolae grammaticae in honorem Boguslai
Dunaj, red. R. Przybylska, J. Kąś, K. Sikora, Kraków 2010, s. 487.
307
Więcej na ten temat zob.: M. Bugajski, A. Wojciechowska, Językowy obraz świata a literatura, [w:] Język a
Kultura, red. A. Dąbrowska i J. Anusiewicz, t. 13, Wrocław 2000, s. 153-154. Por. też prace, w których
analizowano j ęz yk o wą kr eacj ę (postaci/świata): E. Skorupska-Raczyńska, Kreacja ojca w powieściach
nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne), Gorzów Wielkopolski 2013; eadem,
Językowa kreacja świata w utworach Elizy Orzeszkowej (wybrane zagadnienia), Gorzów Wielkopolski 2016 (tu
m. in. artykuły o językowej kreacji dźwięku, lasu, powstania styczniowego, matki, uczuć dziecka, wsi, wsi a
miasta, rodziny żydowskiej). Zob. też np.: W. Kuska, Językowa kreacja kota w przekładach baśni braci Grimm,
[w:] Kot w kulturach świata, red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, W. Kuska, Gorzów Wielkopolski
2013, s. 141-156; idem, Językowa kreacja nawrócenia w zbiorze opowiadań Jana Grzegorczyka „Niebo dla
akrobaty”, [w:] Tekst artystyczny w badaniach lingwistycznych, red. E. Skorupska-Raczyńska, M. Maczel, J.
Żurawska-Chaszczewska, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 79-94; idem, Językowa kreacja śmierci w powieści
Wiesława Myśliwskiego „Traktat o łuskaniu fasoli”, [w:] Język doświadczenia religijnego, t. II, red. G. Cyran, E.
Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2009, s. 383-405; idem, Kruczek, Reks i Łaps – językowa kreacja psa w
powieściach Wiesława Myśliwskiego, [w:] Pies w kulturach świata, red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska,
J. Żurawska-Chaszczewska, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 231-242; M. Maczel, Językowy obraz domu w
utworach autobiograficznych Marii Kuncewiczowej, [w:] Tekst artystyczny w badaniach lingwistycznych, red. E.
Skorupska-Raczyńska, M. Maczel, J. Żurawska-Chaszczewska, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 95-106; J.
Rutkowska, Językowy obraz Najświętszej Maryi Panny w naukach majowych ks. Józefa Krukowskiego, [w:]
Język doświadczenia religijnego, t. II, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2009, s. 63-76; J.
Rychter, Językowa kreacja św. Urszuli Ledóchowskiej w tomiku „Niewiasta smukłej prostoty” s. Urszuli
Michalak, [w:] Język doświadczenia religijnego, t. II, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2009, s.
225-235; eadem, Językowa kreacja zwierząt z rodziny kotów w utworach poetyckich Marii PawlikowskiejJasnorzewskiej, [w:] Kot w kulturach świata, red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, W. Kuska, Gorzów
Wielkopolski 2013, s. 93-102; A. Szczaus, Językowy obraz bogów greckich i rzymskich w „Nowych Atenach”
Benedykta Chmielowskiego, [w:] Język tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów
Wielkopolski 2015, s. 173-184; J. Żurawska-Chaszczewska, Językowa kreacja psa w „Chłopach” Władysława
Stanisława Reymonta, [w:] Pies w kulturach świata, red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, J. ŻurawskaChaszczewska, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 191-207; eadem, Językowa kreacja Żyda-rzemieślnika w XIXwiecznej nowelistyce polskiej, op. cit., s. 105-118; eadem, Stylistyczno-semantyczna funkcja barw w językowej
kreacji postaci na przykładzie powieści „Spekulant” Józefa Korzeniowskiego, [w:] Tekst artystyczny w
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W przytoczonych powyżej opiniach mowa jest o ujawnianiu się językowego obrazu
świata na wszystkich poziomach języka, jednak większość badaczy koncentruje swoją uwagę
na poziomie leksykalno-semantycznym, co potwierdza J. Bartmiński, przyjmując, że
„uprzywilejowaną podstawą poznania świata jest słownictwo, stanowiące klasyfikator
społecznych doświadczeń (…) i zawierające inwentarz pojęć relewantnych egzystencjalnie,
społecznie i kulturowo” 308. Podobne stanowisko zajmuje M. Rak, który z całą mocą stwierdza
„JOS

–

jak

wiadomo

–

najlepiej

badać

na

leksyce,

frazeologii

i

tekstach

folklorystycznych”309.
Jak twierdzi R. Tokarski, „obserwacja pól semantycznych, a zwłaszcza ich składu i
uporządkowania leksykalnego, przynosi
słownikowego

z

potrzebami

wiele informacji

komunikacyjnymi

danej

o powiązaniu

społeczności

zasobu

językowej”310,

potwierdzeniem czego może stać się badanie pól semantycznych słownictwa rzemiosł w
drewnie, dzięki któremu nazwać można świat bytów realnych: realnie istniejące przedmioty,
ich właściwości fizyczne, ludzkie działania w świecie materialnym, zwłaszcza że
językoznawcy, częściej niż badaniami nad całościowymi systemami słownymi konkretnego
języka311, zajmują się analizą słownictwa nazywającego jakiś fragment rzeczywistości
pozajęzykowej.

3. Koncepcja pól językowych słownictwa rzemiosł w drewnie
Przy prezentacji leksyki rzemiosł w drewnie zasadne staje się wykorzystanie teorii pól
językowych. Na potrzeby niniejszej pracy przyjmujemy, że wyrazy tworzące dane pole
znaczeniowe łączy podobieństwo semantyczne, które z kolei wpływa na ich wzajemne
powiązania. Każde pole jest uporządkowane wewnętrznie, co pozwala wyodrębniać podpola
– mniejsze jednostki.
Przystępując do określenia pól językowych słownictwa rzemiosł w drewnie, trzeba
wyznaczyć ich granice i skład leksykalny. Punktem wyjścia stała się praca A. Markowskiego,
który badał leksykę wspólną polszczyzny312, oraz monografia E. Skorupskiej-Raczyńskiej
poświęcona progresywnym latynizmom, w której autorka wprowadziła do zaproponowanego
badaniach lingwistycznych, red. E. Skorupska-Raczyńska, M. Maczel, J. Żurawska-Chaszczewska, Gorzów
Wielkopolski 2014, s. 233-251.
308
J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, op. cit., s. 13.
309
M. Rak, Czym nie jest językowy obraz świata?, op. cit., s. 489.
310
R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, op. cit., s. 366.
311
Por. ibidem, s. 362.
312
A. Markowski, Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. 1 i 2, op. cit.
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przez A. Markowskiego schematu zmiany i uzupełnienia wynikające ze specyfiki badanego
materiału leksykalnego313. Ponieważ jednak słownictwo rzemiosł w drewnie obejmuje nie
tylko słownictwo wspólne, ale głównie słownictwo swoiste314, należało opracować własny
schemat315. Możliwość modyfikowania sporządzonego przez siebie schematu aprobuje A.
Markowski, pisząc: „proponowany tu podział pól na grupy tematyczne ma więc charakter
szkicowy i w pewnej mierze subiektywny”316. Ustalanie granic pola i elementów
wchodzących w jego skład niejednokrotnie jest trudne, na co zwraca uwagę R. Tokarski,
który podkreśla, że koncepcja pola językowego danej odmiany języka „wiąże się po części z
arbitralną i subiektywną decyzją badacza”317. Jednocześnie zauważa, że decydujący wpływ na
ostateczne rozstrzygnięcia ma znaczenie jednostek leksykalnych i świadomość językowa
użytkowników polszczyzny. Należy również określić kryterium uporządkowania zbioru, tak,
aby oddać zależności istniejące między elementami pola318. To właśnie relacje między
składnikami pól „decydują o ich systemowości, tzn. o tworzeniu wzajemnie powiązanej,
zhierarchizowanej struktury”319.
Badając słownictwo rzemiosł skórzanych, J. Żurawska-Chaszczewska podzieliła je na
dziewięć pól tematycznych odpowiadających poszczególnym rzemiosłom320. Analiza leksyki
rzemiosł w drewnie wskazuje na konieczność odmiennej koncepcji, w której schemat
podziału nie będzie ściśle związany z poszczególnymi rzemiosłami. Uzasadnieniem takiego
założenia może być opinia autora pierwszego poradnika dla stolarzy, który stwierdził:
„stolarstwo (…) ma z sobą wiele rękodzieł i rzemiosł pokrewnych, między którymi ścisłych
granic nie ma, a przynajmniej niełatwo dają się określić, jak np. ciesielstwo, kołodziejstwo,

313

Zob. E. Skorupska-Raczyńska, Progresywne zapożyczenia …, op. cit.. s. 40.
Taką nazwę dla słownictwa wyodrębniającego daną odmianę języka spośród innych zaproponował A.
Markowski. Zob. A. Markowski, Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t.1, op. cit., s. 10.
315
W schemacie pól opracowanym przez A. Markowskiego np. nazwa wykonawcy czynności stolarz została
przypisana do 3 pól pojęciowych: 1. w polu tematycznym Mieszkanie i jego wyposażenie (makrosfera I. JA
WOBEC SIEBIE, sfera JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA, zespół pól: TO, CO SŁUŻY MOJEMU CIAŁU), w
podpolu: ‘samodzielne części mieszkania, cechy, czynności i ludzie z nimi związani’; 2. w polu tematycznym
Handel i usługi (mikrosfera II. JA WOBEC TEGO, CO POZA MNĄ, sfera JA WOBEC LUDZI, zespól pól:
TO, CO SŁUŻY MNIE I INNYM) w podpolu: ‘usługi’; 3. W polu tematycznym Praca fizyczna (makrosfera I.
JA WOBEC SIEBIE, sfera JA WOBEC RZECZY, zespół pól: MÓJ STOSUNEK DO RZECZY) w podpolu:
‘wykonawcy pracy fizycznej. Por. A. Markowski, Leksyka wspólna …, t. 2, op. cit., s. 68, 110, 156, 166.
316
A. Markowski, Leksyka wspólna …, t.1., op. cit., s. 95.
317
R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, op. cit., s. 362.
318
Ibidem, s. 363. Autor podkreśla, że nie może to być kryterium układu alfabetycznego, gdyż nie jest to
kategoria językowa i nie oddaje wzajemnych zależności znaczeniowych.
319
R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, op. cit., s. 136.
320
Autorka wyodrębniła słownictwo miechownicze, słownictwo rękawicznicze, słownictwo kaletnicze,
słownictwo kuśnierskie, słownictwo szewskie, słownictwo rymarskie i siodlarskie, słownictwo garbarskie,
nazwy skór i ich rodzajów, słownictwo ogólnorzemieślnicze. Por. J. Żurawska-Chaszczewska, Słownictwo
rzemiosł skórzanych w polszczyźnie historycznej, op. cit., s. 24, s. 28.
314
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stelmachstwo, tokarstwo, bednarstwo i wiele innych”321. Trudności z jednoznacznym
wyodrębnieniem poszczególnych rzemiosł w drewnie wynikają zarówno z wykonywania
wyrobów z tego samego materiału, korzystania niejednokrotnie z tych samych narzędzi, jak i
z wytwarzania tych samych produktów przez kilka pokrewnych rękodzieł322. Ponadto
powszechność dostępu do drewna spowodowała, że jego obróbką i wykonywaniem wyrobów
zajmowali się nie tylko rzemieślnicy. Amatorzy, tak w czasach prehistorycznych323, jak i w
późniejszych, wytwarzali różnorodne, proste przedmioty z drewna, wykorzystując
podstawowe narzędzia. Na umowność podziałów pomiędzy poszczególnymi rękodziełami
wskazuje również przynależność rzemieślników do cechów, szczególnie w początkach ich
istnienia, np. w Warszawie do wspólnego cechu należeli rzemieślnicy obrabiający ten sam
surowiec, a w Krakowie snycerze, tokarze, stolarze i malarze należeli do jednego bractwa324.
Również definicje słownikowe i zarejestrowane przykłady użycia poszczególnych jednostek
leksykalnych, zamieszczone w słowniku języka polskiego z początków XXI wieku,
potwierdzają brak wyrazistych granic pomiędzy pokrewnymi rękodziełami. Stolarz to
‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty z drewna’ (np. Zamówić meble u stolarza.)325, a
cieśla – ‘rzemieślnik zajmujący się ręczną obróbką drewna, wykonujący drewniane
konstrukcje budowlane’ (np. Meble zrobione przez cieślę.)326.
Słownictwo rzemiosł w drewnie zostało przyporządkowane czterem sferom – JA JAKO
WYTWÓRCA, JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA, JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA,
JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA. Podstawą podziału – podobnie jak w schemacie
opracowanym przez A. Markowskiego, a zmodyfikowanym i uzupełnionym przez E.
Skorupską-Raczyńską – było antropocentryczne ujęcie świata uwzględniające specyfikę
odmienności tematycznej badanej leksyki. Zaimek „JA”, wykorzystany w nazwach
wszystkich sfer, oznacza rzemieślnika pracującego w drewnie, wytwarzającego

z tego

materiału rzeczy służące ciału człowieka, jego umysłowi, pełnionym rolom i zajmowanym
pozycjom społecznym, uczestniczącego w życiu rodzinnym i społecznym. Materiał badawczy
został zaklasyfikowany do 20 pól i 70 podpól znaczeniowych. Sfera JA JAKO
WYTWÓRCA obejmuje zgromadzone w dwóch polach (Nazwy rzemiosł w drewnie;
Praca

fizyczna)

słownictwo

nazywające

rzemiosła

w

drewnie,

nazwy

osób

wytwarzających z drewna, nazwy ogólne wyrobów z drewna, nazwy tego, co jest potrzebne
321

J. Heurich, Przewodnik dla stolarzy, obejmujący cały zakres stolarstwa, op. cit., s. III.
Ibidem.
323
Por. B. Kostrzewski, op. cit., s. 14.
324
I. Tłoczek, Polskie snycerstwo, op. cit., s. 12.
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do obróbki drewna i wytwarzania z drewna, nazwy tego, z czego są wytwarzane wytwory z
drewna, nazwy wad w surowcach i wyrobach z drewna,

leksykę związaną z obróbką

materiałów, ich spajaniem oraz montażem, układem półwyrobów, zdobieniem wyrobów,
miejscem wykonywania pracy i przechowywania narzędzi. W obrębie podpola obejmującego
nazwy narzędzi, rozumianych jako rzeczy, za pomocą których coś się wykonuje, jak np.
przyrządy, instrumenty, naczynia327, wyodrębniona została grupa obejmujące nazwy maszyn i
narzędzi charakterystycznych dla poszczególnych rzemiosł. Zaklasyfikowano do nich
jednostki leksykalne, które, dzięki definicjom słownikowym bądź kwalifikatorom, można
jednoznacznie powiązać z poszczególnymi rękodziełami. W podpolu materiały wydzielono
m. in. grupy

obejmujące nazwy surowców i półwyrobów a w podpolu spajanie

(łączenie) surowców i półwyrobów (półproduktów) oraz montaż znajduje się
grupa zawierające nazwy materiałów (i ich elementów) służących do łączenia. Na potrzeby
niniejszej pracy przyjmujemy, iż materiał jest nazwą przedmiotów służących do produkcji
innych przedmiotów, nazwą tego, z czego się wytwarza lub z czego składają się albo powstają
jakieś przedmioty, rzeczy, obiekty328, z kolei surowiec stanowi materiał naturalny
pochodzenia roślinnego329, zaś półprodukt – wyrób niewykończony, przeznaczony do dalszej
obróbki lub przeróbki330. W sferze JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA w 10 polach (Dom –
budynek

i

jego

Gospodarstwo

otoczenie;

wiejskie

Dom

–

(obejście

mieszkanie

poza

i

domem);

jego

wyposażenie;

Elementy

wspólne

wyposażenia domu – mieszkania i gospodarstwa wiejskiego; Pozostałe
przedmioty

wykorzystywane

do

pracy

pozarolniczej;

Pojazdy

i

ich

elementy; Pozarolne pozyskiwanie produktów do jedzenia; Przyrządzanie,
podawanie i przechowywanie jedzenia; Dbałość o ciało, higienę, porządki,
leczenie,

wypoczynek;

Ochrona

mienia)

znalazły

się

nazwy

wytworów

rzemieślników w drewnie służących ciału człowieka, a w szczególności nazwy budynków,
budowli, obiektów małej architektury, detali z drewna trwale związanych z budynkiem lub
budowlą, nazwy mebli i sprzętów, nazwy elementów wspólnych wyposażenia domu –
mieszkania i gospodarstwa wiejskiego, słownictwo nazywające przedmioty wykorzystywane
do pracy nierolniczej, nazwy pojazdów, leksyka związana z produkcją żywności oraz
pozarolnym

pozyskiwaniem

produktów

spożywczych,

słownictwo

związane

z

przyrządzaniem, podawaniem i przechowywaniem jedzenia, słownictwo oddające dbałość o
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ciało, higienę, porządki, leczenie, wypoczynek oraz ochronę mienia. Klasyfikacja
poszczególnych jednostek leksykalnych w polu Dom – budynek i jego otoczenie
bazuje na wiedzy praktycznej związanej ze wznoszeniem obiektów budowlanych z drewna, w
tym technik stosowanych przy budowaniu331. Pszczelarstwo, łowiectwo, wędkarstwo i
rybołóstwo jako niezwiązane ściśle z rolą i gospodarstwem wiejskim ujmuje się w odrębne
pole Pozarolne pozyskiwanie produktów do jedzenia. Wykorzystany w nazwach
podpól i grup wyraz sprzęt rozumiemy jako przedmiot używany w jakiejś dziedzinie życia,
związany z jakąś dziedziną życia332. Do sfery JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA,
obejmującej 4 pola (Charakter rzemieślnika i jego cechy; Akcesoria z drewna
służące pracy umysłowej; Sztuka; Sprawy ostateczne) przyporządkowano
leksykę z zakresu życia psychicznego człowieka, ludzkiego umysłu i jego rozwoju, a wśród
nich nazwy żartobliwe i oceniające rzemieślników, nazwy wytworów z drewna służących do
pracy umysłowej, leksykę artystycznych rzemiosł w drewnie, nazwy akcesoriów
wykorzystywanych w praktykach religijnych i obrzędach pogrzebowych oraz do wymierzania
kar. Akcesoria w tym wypadku rozumiemy jako przybory potrzebne przy wykonywaniu
czego333. Sfera JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA w 4 polach (Stosunki rodzinne;
Stosunki służbowe; Rzemieślnicze obrzędy, tradycje, zwyczaje, święta;
Stosunki społeczne) zawiera słownictwo nazywające stosunek do innych, a w
szczególności panujące wśród rzemieślników stosunki rodzinne i służbowe, nazwy
rzemieślniczych obrzędów, tradycji, zwyczajów, świąt, nazwy wytworów z drewna
stanowiących symbole władzy, przeprowadzania świeckich obrzędów.
W wyodrębnionych polach znaczeniowych wydzielano podpola, a jeśli zbiór wykazywał
wyraźne zróżnicowanie semantyczne, dokonywano klasyfikacji jednostek leksykalnych
wewnątrz podpól, co wynikało z ich znaczeń opisanych w słownikach i zarejestrowanych
przykładów użycia wyrazów. W klasyfikacji poszczególnych jednostek leksykalnych
uwzględniamy przeznaczenie nazywanego przez nie fragmentu rzeczywistości realnej lub
wirtualnej. Przykładowo nazwy różnych typów mebli, w zależności od ich przeznaczenia,
znalazły się w polach Dom – mieszkanie i jego wyposażenie, Pozostałe
przedmioty wykorzystywane do pracy pozarolniczej, Sprawy ostateczne.
Jeśli liczba jednostek leksykalnych nazywających elementy przedmiotów (np. narzędzi,
pojazdów) była znacząca, wyodrębniano grupy, jeśli zaś liczba wyrazów nazywających
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elementy była niewielka, jednostki te umieszczane były w grupach razem z nazwami
przedmiotów, których części stanowiły.
Aby w pełni oddać językowy obraz życia rzemieślników w drewnie, a w szczególności
ich obraz jako istoty psychicznej i społecznej, w pracy uwzględniono słownictwo
ogólnorzemieślnicze, a w szczególności nazwy osób, w tym żartobliwe i oceniające, nazwy
zrzeszeń rzemieślników, miejsc spotkań, wynagrodzeń, czynności, stanów, zajęć, obrzędów,
tradycji, zwyczajów, świąt. W przypadku słownictwa wspólnoodmianowego wykorzystano te
jednostki leksykalne, które związane są także z rzemiosłami w drewnie, jak np. nazwy
naczyń: misa ‘naczynie wielkie, niskie bez wywiniętych wrębów’, łyżka ‘narzędzie do
nabierania, czerpania pokarmów, zwłaszcza płynnych’ i inne.
Mimo przyjętych zasad klasyfikacji i jednoznacznie określonej semantyki, niekiedy
występowały

trudności

z

zakwalifikowaniem

części

wyekscerpowanych

jednostek

leksykalnych do poszczególnych pól, co wiązało się z płynnością granic pomiędzy nimi.
Wówczas wykorzystywano informacje pochodzące z odnotowanych przykładów użycia,
zawarte w wydawnictwach fachowych, wynikające z doświadczenia życiowego oraz
wyczucia językowego autorki pracy.
W rozdziale Leksykalno-semantyczny przegląd słownictwa rzemiosł w drewnie po
nazwie pola (podpola, grupy, podgrupy, zbioru) podajemy w nawiasie liczbę haseł głównych,
rozumianych jako nazwy podstawowe, bez uwzględnienia wariantów. W wydzielonych
podpolach, grupach, podgrupach czy zbiorach hasła główne zostały uporządkowane
alfabetycznie, zaś ich warianty zgrupowane w nawiasie okrągłym. Przyjęto zasadę, iż w
nawiasie, w kolejności alfabetycznej, najpierw zamieszczone są warianty ogólne, a w
następnie, uporządkowane również alfabetycznie, warianty gwarowe, nawet dość odległe, bez
względu na motywację słowotwórczą.
Wyrazy gwarowe, zarówno stanowiące hasła główne, jak i warianty fonetyczne
zapisywano w nawiasie kwadratowym – ten typ znaków pisarskich zastosowano za autorami
Słownika warszawskiego.
Kompletny rozkład pól językowych słownictwa rzemiosł w drewnie przedstawiają ich
schematy (załączniki nr 1. – 4.).
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4. Leksykalno-semantyczny przegląd słownictwa rzemiosł w drewnie
A. SFERA: JA JAKO WYTWÓRCA
(MÓJ STOSUNEK DO RZECZY)

I. Nazwy rzemiosł w drewnie (76):
1. nazwy ogólne (2): drzewodziejstwo ‘robienie czego z drzewa, np. ciesielstwo,
stolarstwo, kołodziejstwo’, sprzętarstwo ‘gałąź rzemiosła obejmująca wyrób sprzętów
z drewna’;
2. nazwy szczegółowe (36): bednarka1 ‘bednarstwo’, bednarstwo ‘rzemiosło bednarza’,
ciesielstwo ‘ciesiołka, ciesielka, ciesiełka, rzemiosło cieśli, budownictwo z drzewa’,
ciesielszczyzna ‘zespół prac związanych z rzemiosłem ciesielskim’, ciesiełka
(ciesielka, ciesiołka, ciesiółka) ‘robota ciesielska, rzemiosło ciesielskie, ciesielstwo’,
cieślictwo ‘ciesielstwo, rzemiosło cieśli, budownictwo z drzewa’, cyrkielnictwo
‘rzemiosło cyrkielnika’, gontarstwo ‘wyrabianie gontów albo pokrywanie gontami
dachów lub zewnętrznych ścian budynków, zajęcie, zawód gonciarza’, guzikarstwo
‘robienie guzików, rzemiosło guzikarza’, klepka ‘przenośnie: robota klepek,
bednarstwo’, kołodziejka1 ‘kołodziejstwo, rzemiosło kołodzieja’, kołodziejstwo
‘kołodziejka,

rzemiosło

kołodzieja’,

‘rzemiosło

kopyciarstwo

kopyciarza’,

krześlarstwo ‘rzemiosło krześlarzy’, łopaciarstwo ‘rzemiosło łopaciarzy’, meblarka
‘robota meblarska, meblarstwo’, meblarstwo ‘zajęcie, rzemiosło meblarza’, piłówka
‘robota wykonywana piłą’, posadzkarstwo ‘zajęcie, rzemiosło posadzkarza’,
powoźnictwo ‘wyrób, produkcja powozów’, prawidlarstwo ‘rzemiosło zajmujące się
wyrobem prawideł do butów’, pudełkarstwo ‘rzemiosło pudełkarza’, ramiarstwo
‘rzemiosło ramiarza’, robota krzywa ‘wykonywanie przez stolarza krzeseł, kanap,
foteli w przeciwieństwie do roboty winklowej (szafy, łóżka itd.)’, robota winklowa
‘wykonywanie przez stolarza mebli o liniach prostych, schodzacych się z sobą pod
kątami, w przeciwstawieniu do roboty krzywej’, sitarstwo (siciarstwo) ‘rzemiosło
sitarskie, zajęcie, zawód siciarza, wyrabianie sit’, stelmaszka ‘fach, zajęcie stelmacha’,
stolareczka1 ‘zdrobniale o stolarstwie’, stolarka1 ‘stolarstwo, robota stolarska’,
stolarstwo ‘stolarka; rzemiosło, zajęcie stolarza’, stolarszczyzna ‘rzemiosło stolarskie;
stolarstwo’,

sztelmastwo

sztelmacha,

kołodziejstwo’,

(stalmastwo,
śpilkarstwo

stelmastwo,

sztalmastwo)

(szpilkarstwo)

‘rzemiosło

‘rzemiosło
śpilkarza’,
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teszarstwo ‘stolarstwo’, tokarstwo ‘rzemiosło związane z obróbką mechaniczną
drewna na tokarce’, trumniarstwo ‘rzemiosło trumniarza’;
3. nazwy właściwości i cech (38): bednarski ‘należący do bednarza, typowy dla niego’,
bednarzować ‘bednarzyć, zajmować się bednarstwem’, bednarzowanie ‘zajmowanie
się bednarstwem’, [bednarzowy] ‘typowy dla bednarza’, ciesielski ‘należący do cieśli,
typowy dla niego’, cieśliczy ‘należący do cieśli, typowy dla niego’, cieślowy ‘należący
do cieśli, typowy dla niego’, cyrkielniczy ‘należący do cyrkielnika, typowy dla niego’,
drzewodzielny ‘należący do drzewodzieja, typowy dla niego’, guzikarski ‘należący do
guzikarza, typowy dla niego’, koleśniczy ‘należący do koleśnika, kołodziejski,
stelmaszy, stelmaski’, kołodziejski ‘należący do kołodzieja, koleśniczy, stelmaszy,
stelmaski’, kopyciarski ‘należący do kopyciarza, typowy dla niego’, krześlarski
‘należący do krześlarza, typowy dla niego’, kufrowy ‘należący do kufernika, typowy
dla niego’, łopaciarski ‘należący do łopaciarza, typowy dla niego’, meblarski
‘produkujący albo projektujący meble, dotyczący mebli, meblarstwa, meblarza’,
meblowy ‘produkujący albo projektujący meble, dotyczący mebli, meblarstwa,
meblarza’,

nabednarzować

się

‘bednarzując,

nasycić

się

albo

namęczyć’,

nabednarzowanie się ‘nasycenie się albo namęczenie w czasie bednarzowania’,
posnycerować ‘zająć się na czas jakiś snycerstwem’, posnycerowanie ‘zajęcie się na
czas jakiś snycerstwem’, prawidlarski ‘należący do prawidlarza, typowy dla niego’,
pudełkarski ‘należący do pudełkarza, typowy dla niego’, ramiarski ‘dotyczący
ramiarza, jego fachu’, sitarski ‘należący do sitarza, typowy dla niego’, stolarski
‘związany z zawodem stolarskim, należący do tego zawodu; używany w stolarstwie’,
stolarsko-pozłotniczy ‘tyczący się stolarstwa i pozłotnictwa’, stolarzowy ‘należący do
stolarza’, stolarzyć ‘zajmować się stolarstwem, być stolarzem’, sztelmachować
(stelmachować) ‘być sztelmachem, trudnić się sztelmastwem’, sztelmachowy
(stalmachowy, stelmachowy, sztalmachowy) ‘należący do sztelmacha, stanowiący jego
własność’, sztelmaski (stalmaski, stelmaski, sztalmaski) ‘tyczący się sztelmacha,
właściwy sztelmachowi, należący do niego’, stelmaszy ‘tyczący się sztelmacha,
właściwy sztelmachowi, należący do niego’, śpilkarski ‘należący do śpilkarza, typowy
dla niego’, teszarski ‘należący do teszarza, typowy dla niego, stolarski’, tokarski
‘dotyczący tokarza lub jego rzemiosła, jego wyrobów, związany z tokarstwem, czyli z
obróbką mechaniczną drewna na tokarce’, trumniarski ‘należący do trumniarza,
typowy dla niego’.
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II.

Praca fizyczna (2986)

1. wykonawcy pracy fizycznej (ci, którzy wytwarzają z drewna) (114):
1.1. nazwy wykonawców czynności (ogólnie) (8):
1.1.1. nazwy mężczyzn (6): drzewodziej ‘robiący z drzewa, np. stolarz, cieśla, stelmach,
kołodziej’, [remiecha] ‘rzemieślnik’, rękodzielnik1 ‘ten, co zajmuje się
rękodziełem’, rękodzielnik2 ‘rzemieślnik ludowy wyrabiający ręcznie przedmioty
artystyczne’, rzemieślnik (rzemieśnik, rzemięślnik, rzemięśnik, [rzemieślik],
[rzymiśnik])

‘człowiek

trudniący

się

jakimś

rzemiosłem,

rękodzielnik,

profesjonalista’, [rzemiśniczeniek] ‘młody rzemieślnik’;
1.1.2. nazwy kobiet (2): rękodzielniczka ‘ta, co zajmuje się rękodziełem’, rzemieślniczka
‘kobieta trudniąca się rzemiosłem, rękodzielniczka’;
1.2. nazwy wytwarzających z drewna (106):
1.2.1. nazwy mężczyzn (97): bartodziej ‘wyrabiający barcie’, beczkarz ‘bednarz,
szczególnie wyrabiający beczki’, bednarz ‘rzemieślnik wyrabiający naczynia
klepkowe’,

bednarzyna

‘rzemieślnik

wyrabiający

naczynia

klepkowe’,

bednarzysko ‘bondar, rzemieślnik wyrabiający naczynia klepkowe’, [bodniarz]
‘ten, co robi bodnie, bednarz’, [bondar] ‘bednarz umiejący wyrabiać łyżki, grabie,
wozy’, [budarz] ‘cieśla’, cieśla (ciaśla) ‘rzemieślnik, ciosający budulec,
wykonujący roboty ciesielskie’, cieślacz ‘rzemieślnik, ciosający budulec,
wykonujący roboty ciesielskie’, cyrkielnik ‘rzemieślnik robiący cyrkle’, czółenkarz
‘rzemieślnik zajmujący się wyrabianiem czółenek do krosien’, dłubacz ‘ten, co
dłubie, żłobi’, drabiniarz ‘ten, co robi drabiny’, draniciarz ‘ten, co robi dranice,
czyli wąskie deseczki do krycia dachów’, drążnik ‘ten, co wydrąża, tokarz’,
[drejarz] ([dryjarz, dryarz]) ‘tokarz’, [dreksler] ‘tokarz’, [dreksiarz] ‘tokarz’,
dreznar ‘tokarz’, [drylarz] ‘tokarz’, ebenista ‘stolarz meblowy, fachowiec,
specjalista od wyrobu mebli fornirowanych i intarsjowanych; pierwotnie stolarz
wyrabiający meble z hebanu’, fajkarz ‘rzemieślnik wyrabiający fajki’, garniturarz
‘stolarz, robiący garnitury mebli’, gonciarz ‘ten, kto robi gonty a. nimi dachy
pokrywa’, guzikarz ‘ten, co robi guziki’, hebanista ‘stolarz wykonujący
przedmioty z drewna hebanowego’, karpentarz ‘cieśla górniczy’, klepkarz
(klepczarz) ‘rzemieślnik wyrabiający klepki do beczek’, kolarz ‘ten, co robi
kolasy; kołodziej, stelmach’, [kolesarz] ‘stelmach, rzemieślnik robiący koła u
wozów’, koleśnik ‘ten, co robi kolasy; kołodziej, stelmach’, [kołarz] ([kolarz])
‘stelmach, rzemieślnik robiący koła u wozów’, kołodziej ‘stelmach, rzemieślnik
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robiący koła u wozów’, kołowrotnik ‘rzemieślnik, robiący kołowrotki’, kopyciarz
‘rzemieślnik, wyrzynający z drzewa kopyta szewskie’, kopytnik ‘rzemieślnik,
wyrzynający z drzewa kopyta szewskie’, korytnik ‘ten, co robi koryta’, [koryciarz]
‘ten, co robi koryta’, krześlarz ‘stolarz, wyrabiający krzesła’, kufernik
‘rzemieślnik, robiący kufry’, kufrowy rzemieślnik ‘kufernik’, lalkarz ‘ten, kto
wyrabia lalki, zabawki dziecinne, łątkarz’, leglarz ‘bednarz’, łagiewnik
‘rzemieślnik robiący łagwie, czyli drewniane naczynia podróżne do napoju’,
łątkarz ‘ten, co robi lalki’, łopaciarz ‘robotnik wyrabiający łopaty’, łubiarz ‘ten, co
wyrabia różne przedmioty z łubu, czyli kory’, łucznik ‘łukownik, ten, co robi łuki i
kusze’, łukownik ‘ten, co robi łuki i kusze’, łyżkarz ‘człowiek zajmujący się
wyrobem łyżek, produkujący łyżki’, meblarz ‘stolarz wyrabiający wyłącznie
meble’, miśnik ‘ten, co robi misy’, misarz ‘ten, co robi misy’, nartnik ‘ten, co narty
robi’, obręczarz ‘rzemieślnik wyrabiający drewniane obręcze używane w
koszykarstwie’, odrzwiacz ‘cieśla wyspecjalizowany w stawianiu drewnianej
obudowy, szczególnie odrzwiowej’, okładnik 'rzemieślnik, robiący okładki; ten, co
oprawia strzelby, pistolety, noże’, okuwacz ‘stolarz przybijający okucia do
wyrobów drewnianych’, pawężnik ‘rzemieślnik, robiący pawęże, czyli tarcze,
osłony z drzewa’, posadzkarz ‘stolarz wyrabiający posadzki’, prawidlarz
‘rzemieślnik wyrabiający prawidła do butów’, przetacznik ‘ten, co wyrabia
przetaki, sitarz’, [przetaczarz] ‘ten, co wyrabia przetaki, sitarz’, pudełkarz ‘ten, co
robi pudełka’, ramiarz ‘rzemieślnik, który robi ramy’, ramkarz ‘rzemieślnik
robiący ramki, ramiarz’, rozpieracz ‘robotnik ciesielski pracujący przy obudowie
wykopów, tuneli itp.’, rzeszotarz ‘rzemieślnik wyrabiający rzeszota, przetacznik’,
sankarz ‘ten, co robi sanki, sanie’, sepetnik ‘rzemieślnik robiący sepety, czyli
skrzynie, kufry’, siekiernik ‘robotnik pracujący siekierą, cieśla’, sitarz (siciarz)
‘ten, co wyrabia sita’, skrzyniarz ‘ten, co robi skrzynie’, skrzynnik ‘stolarz’, stolarz
([stołarz]) ‘rzemieślnik robiący z drzewa sprzęty, meble, części budynków itp.’,
stołkarz ‘ten, co stołki robi’, studniarz ‘cieśla oprawiający szyby’, szczotecznik
‘rzemieślnik wyrabiający szczotki’, szczotkarz ‘rzemieślnik wyrabiający szczotki’,
szkudlarz (szkudłarz) ‘gonciarz, ten, co gonty robi albo nimi dachy kryje’,
sztelmach (stalmach, stelmach, sztalmach) ‘rzemieślnik wyrabiający korpusy,
czyli pudła powozów, bryczek i części drewniane’, śpilkarz (szpilkarz) ‘ten, który
wyrabia szpilki’, terlarz ‘cieśla górniczy’, tesarz1 (teszarz, tesar, [teszarz])
‘stolarz’, [tesarz]2 ‘cieśla’, tocznik ‘tokarz, rzemieślnik zajmujący się toczeniem,
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obrabianiem na tokarni, formowaniem na tokarce’, tokarz (toczarz) ‘specjalista od
obróbki drzewa na tokarce, rzemieślnik pracujący na tokarce’, trumniarz ‘stolarz
wyrabiający trumny’, trunodziej ‘stolarz wyrabiający trumny’, trybowny ‘bednarz
trybujący naczynia’, [tworca] ‘cieśla’, tyrlarz (terlarz) ‘karpentarz, cieśla od
cembrowania podkopów, cieśla górniczy’, wątorniczy ‘robotnik obsługujący
wątornik, rodzaj hebla bednarskiego’, wębornik ‘bednarz’, wozodziej ‘sztelmach,
rzemieślnik wyrabiający korpusy, czyli pudła powozów, bryczek i części
drewniane’, wozownik ‘sztelmach, rzemieślnik wyrabiający korpusy, czyli pudła
powozów, bryczek i części drewniane’, wrzecioniarz (wrzecieniarz) ‘rzemieślnik
robiący wrzeciona’, wrzecionnik ([wrzeciennik]) ‘rzemieślnik robiący wrzeciona’;
1.2.2. nazwy kobiet (9): bednareczka1 ‘kobieta trudniąca się bednarstwem’, bednarka2
([będnarka]) ‘kobieta trudniąca się bednarstwem’, cieślarka1 ‘kobieta wykonująca
roboty ciesielskie’, guzikarka ‘ta, co robi guziki’, [kolesarka] ‘ta, co robi koła u
wozów’, kołodziejka2 ‘ta, co robi koła u wozów’, pudełczarka ‘robotnica
wyrabiająca pudełka’, sztelmaszka1 (stelmaszka,

sztalmaszka,

stalmaszka)

‘kobieta trudniąca się sztelmastwem, kołodziejka’, śpilkarka (szpilkarka) ‘kobieta,
która wyrabia śpilki’;
2. wyroby z drewna (ogólnie) (14): dłubanina ‘przedmioty wydrążone, mające
żłobienia’, drewno ‘jakikolwiek przedmiot z drewna zrobiony’, [drzewce] ‘mały
przedmiot zrobiony z drzewa’, drzeweczko ‘mały przedmiot zrobiony z drzewa’,
[drzewiąteczko] ‘bardzo mały przedmiot zrobiony z drzewa’, [drzewiątko] ‘bardzo
mały przedmiot zrobiony z drzewa’, [drzewię] ([drzewie]) ‘mały przedmiot zrobiony z
drzewa’, drzewisko ‘wielki przedmiot zrobiony z drzewa’, drzewko ‘mały przedmiot
zrobiony z drzewa’, drzewo ‘przedmiot zrobiony z drzewa’, drzewsko ‘wielki
przedmiot zrobiony z drzewa’, [materia] ([manteryja]) ‘przyrządy drzewne’,
sprzętarstwo ‘wszelkie wyroby z drzewa’, tokarszczyzna ‘wyroby tokarskie’;
3. narzędzia (to, co jest potrzebne do obróbki drewna i wytwarzania z drewna) (1048):
3.1. maszyny i narzędzia mechaniczne oraz ich elementy (48): bormaszyna ‘maszyna do
wiercenia dziur, przyrząd do mechanicznego poruszania świdra’, ’cyrkularka
‘mechaniczna piła tarczowa, której zębate ostrze stanowi okręg tarczy’, deszczułkarka
‘obrabiarka przycinająca deszczułki posadzkowe i profilująca ich krawędzie lub
strugarka do deszczułek posadzkowych’, dłubiarka ‘maszyna do wyrabiania czopów i
gniazd’, dłuto maszynowe korytkowe ‘rodzaj dłuta’, dłutownica ‘maszyna, przyrząd do
robienia wpustów, do żłobienia’, drążarka ‘obrabiarka do wyrobu drążków z łat
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drewnianych o przekroju kwadratowym’, dykciarka ‘maszyna do obróbki drzewa,
heblarka gładząca deskę dwustronnie’, forniernia ‘maszyna do rznięcia fornierów,
czyli deseczek kosztowniejszego drzewa, oklein’, fugownica ‘maszyna do robienia
żłobków’, gonciarka ‘maszyna służąca do wyrabiania gontów, czyli deseczek do
pokrywania dachów’, grubiarka ‘obrabiarka służąca do zestrugiwania warstwy
drewna z obrabianego elementu’, grubościówka ‘obrabiarka ze zmechanizowanym
posuwem służąca do jednostronnego strugania elementów drewnianych w celu
uzyskania dokładnej grubości’, heblarka ‘maszyna heblująca automatycznie’,
heblarnia ‘maszyna heblująca automatycznie’, klepkarka ‘obrabiarka zaopatrzona w
piłę cylindryczną; służy do wytwarzania klepek do beczek’, nutmaszyna ‘machina,
przyrząd do robienia wpustów, do żłobienia’, nutownica ‘maszyna do wycinania
nutów, żłobków w drzewie’, obrzynarka ‘piła tarczówka do wzdłużnego
przepiłowywania drewna w celu nadania mu odpowiedniej szerokości’, pilarka1
‘obrabiarka do piłowania drewna’, pilarka2 ‘maszyna do wyrabiania fryzów’,
przerzynarka ‘piła tarczowa do poprzecznego przerzynania drewna’, rowczarka
‘przyrząd do robienia rowków, do karbowania’, ryfelmaszyna ‘machina do
żłobkowania, rowczarka’, spajarka ‘urządzenie do maszynowego łączenia płatów
fornirów’, strugarka (struglarka) ‘machina strużąca, czyli heblująca automatycznie’,
śrubarnia (szrubarnia) ‘tokarnia do robienia śrub’, szabmaszyna ‘machina służąca do
wyrabiania listew’, sztosmaszyna ‘maszyna do ucinania’, świder maszynowy ‘rodzaj
świdra’, tarciówka ‘obrabiarka do wzdłużnego i poprzecznego przepiłowywania
drewna’, tarczówka ‘obrabiarka służąca do obróbki drewna’, tokarenka ‘mała
tokarnia, czyli maszyna do obróbki skrawaniem powierzchni walcowych przez
toczenie, wiercenie, gwintowanie i przecinanie’, tokarka ‘obrabiarka, maszyna do
obróbki skrawaniem powierzchni walcowych przez toczenie, wiercenie, gwintowanie i
przecinanie’, tokarnia ‘obrabiarka, maszyna do obróbki skrawaniem powierzchni
walcowych przez toczenie, wiercenie, gwintowanie i przecinanie’, wczepiarka
‘frezarka do mechanicznego wykonywania wczepów, czyli złącza dwóch desek lub
bali pod katem prostym’, wiertarnia ‘maszyna do wiercenia dziur, przyrząd do
mechanicznego poruszania świdra’, wiertarka ‘maszyna (obrabiarka) służąca do
wiercenia, rozwiercania i pogłębiania otworów w drewnie za pomocą wiertła
wykonującego ruch obrotowy i wgłębny’, wiertło ‘podstawowy element wiertarki,
składający się z chwytu, trzonu i ostrza’, wiórownica ‘machina strużąca, czyli
heblująca automatycznie’, wiórkarka ‘machina heblująca, hebel mechaniczny,
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struglarka, wiórownica, strugarka’, wkrętarka ‘urządzenie o napędzie elektrycznym
służące do wkręcania śrub (wkrętów)’, wpustarka (wpuszczarka) ‘machina, przyrząd
do robienia wpustów, do żłobienia’, wykrawarka ‘narzędzie mechaniczne do
wykrawania

otworów’,

wyrówniarka

‘strugarka

służąca

do

wyrównywania

powierzchni drewnianych’, wyrzynarka ‘maszyna do (wycinania) wyrzynania
otworów w drzewie’, żłobiarka ‘machina do żłobienia’, żłobkownica ‘fugownica,
maszyna do robienia żłobków’;
3.2. narzędzia proste i ich elementy (ogólnie) (650):
3.2.1. nazwy narzędzi prostych (557):
3.2.1.1. dłuta (29): balejzen ‘dłuto ukośne’, bartnica ‘narzędzie w kształcie dłuta do
wyrabiania barci’, dłubacz1 ‘dłuto półokrągłe, żłobkowate’, dłubaczka ‘narzędzie
do dłubania, żłobienia, dłuto’, dłut ‘narzędzie do wyżłabiania’, dłuteczko ‘bardzo
małe narzędzie do wyżłabiania’, dłuto ‘narzędzie do wyżłabiania’, dłutko ‘małe
narzędzie do wyżłabiania’,

dłutko żłóbkowate ‘holajza’, drążydło (drożydło)

‘narzędzie do drążenia, dłuto, rylec’, holajza1 ‘dłutko stolarskie półokrągłe do
wyżłabiania w drzewie dziur okrągłych’, kalizna ‘dłuto półokrągłe do poprawiania
gniazd w stępach’, krzywak ‘dłuto wygięte’, majsel (mejsel) ‘dłuto, zakończone
ostrzem ukośnym, używane do gładkiego obtaczania’, mesel (meseł) ‘dłuto,
zakończone ostrzem ukośnym, używane do gładkiego obtaczania’, mesercajgier
‘rylec w rodzaju noża do wydłubywania wąziutkich odstępów między wypukłymi
literami napisu’, odcinacz ‘dłuto do odcinania’, ostrystal ‘dłuto ostre do
wytaczania dziur’, piesznia1 ‘dłuto żłobiaste półokrągłym nożem zakończone,
służące do żłobienia w drzewie, np. barci, fug w deskach itp.’, rera1 ‘dłuto
żłobiaste półokrągłym nożem zakończone’, rerka ‘małe dłuto żłobiaste
półokrągłym nożem zakończone’, skublica (skoblica) ‘narzędzie do żłobienia;
dłubaczka, nóż wygięty w kabłąk, z dwiema rączkami po końcach, albo wygięty w
kółko, z rączką prostopadłą do niego, służący do wyrabiania korytek, do
wystrugiwania wnętrza naczyń, do wyrównywania klepek, rodzaj dłuta (np. do
dłubania stępy), sztamajza1 (stamejza) ‘dłuto do wybijania dziur o liniach
prostych’, sztamajzka ‘małe dłuto do wybijania dziur o liniach prostych’,
wpustniak ‘dłuto o wąskim i wydłużonym ostrzu, dostosowane do szerokości,
głębokości i kształtu wycinanego wpustu (rowka), wybierak ‘dłuto krzywe do
wybierania, wydłubywania’, wycinak ‘gatunek dłuta, mesla, siekacz krzyżowy,
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żłobak1 ‘dłuto żłobiaste półokrągłym nożem zakończone’, żłobiak ‘młotek do
żłobienia, do wybijania wklęsłości’;
3.2.1.2. młotki (32): abszrot ‘młotek ostro zakończony z drugą stroną płaską’, babka
‘młotek gruby, z obu stron jednakowy; młotek o główce jednakowej z obu stron’,
bankajz ‘żelazo, w jednym końcu zaostrzone a w drugim płaskie, za
pośrednictwem którego coś się przybija’, bankajza ‘żelazo, w jednym końcu
zaostrzone a w drugim płaskie, za pośrednictwem którego coś się przybija’, bijak
‘szlaga, młotek drewniany do uderzania w dłuto’, dłutniak ‘szlaga, młotek
drewniany do uderzania w dłuto’, drewniak ‘szlaga, młotek drewniany do
uderzania w dłuto’, goczka ‘szlaga, młotek drewniany do uderzania w dłuto’,
[kałka] ‘młotek drewniany do wbijania kołków’, [kijań] ‘młot drewniany’, knypel
(knepel) ‘młotek drewniany do odbijania pokrycia z mebli’, młocisko ‘duże
narzędzie składające się z części metalowej lub drewnianej, tępej z obu stron,
osadzonej poprzecznie na drewnianym trzonie; stosowane do przybijania’, młot
‘narzędzie składające się z części metalowej lub drewnianej, tępej z obu stron,
osadzonej poprzecznie na drewnianym trzonie; stosowane do przybijania’,
młoteczek ‘bardzo małe narzędzie składające się z części metalowej lub
drewnianej, tępej z obu stron, osadzonej poprzecznie na drewnianym trzonie;
stosowane do przybijania’, młotek1 ‘małe narzędzie składające się z części
metalowej lub drewnianej, tępej z obu stron, osadzonej poprzecznie na
drewnianym trzonie; stosowane do przybijania’, młotyszek

‘małe narzędzie

składające się z części metalowej lub drewnianej, tępej z obu stron, osadzonej
poprzecznie na drewnianym trzonie; stosowane do przybijania’, odgładzacz
‘rodzaj młotka’, pałka ‘szlaga, młotek drewniany do uderzania w dłuto’, pobijak
‘szlaga, młotek drewniany do uderzania w dłuto’, pobijak prostokątny ‘rodzaj
szlagi, młotek drewniany do uderzania w dłuto’, podłużnik ‘gatunek młota’, szlaga
‘rodzaj młotka drewnianego używanego przy różnych pracach rzemieślniczych’,
tłuk ‘rodzaj szlagi, młotek drewniany do uderzania w dłuto’, usztywniak ‘gatunek
młota’, wklepak ‘gatunek młotka do wklepywania’, wygiętniak (wygiętnik)
‘gatunek młota’, wygładnik ‘gatunek młota’, wykrążnik ‘gatunek młota’,
wymłotnik ‘gatunek młota’, wypuklak ‘gatunek młota’, wzdłużniak ‘dwuręczniak,
gatunek młota’, zagłownik ‘gatunek młota’, zechamer (zec-hamer) ‘trybel o
drewnianym trzonku w rodzaju młotka z rowkowanym końcem’;
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3.2.1.3. motyki (2): [cieślica] ‘motyka do wyrabiania koryt, uli itp.’, [cieśliczka] ‘mała
motyka do wyrabiania koryt, uli itp.’;
3.2.1.4. noże (11): [olśnik] ‘rodzaj noża do strugania drzewa’, ośnik ‘narzędzie w kształcie
noża z uchwytami przy obu końcach służące do strugania drzewa, najczęściej w
kołodziejstwie, sitarstwie’, rzezak (rzazak) ‘nóż rzemieślniczy, strug’, rzeziec
‘mały półkolisty nożyk do wyrzynania wklęsłości w drzewie (np. przy wyrabianiu
łyżek drewnianych)’, skrobak ‘rzezak, nóż do skrobania’, strugarka ‘ośnik,
narzędzie w kształcie noża z uchwytami przy obu końcach służące do strugania
drzewa, najczęściej w kołodziejstwie, sitarstwie’, [struha] ‘nóż duży do gładzenia
lub obciosywania drzewa’, strużek ‘rodzaj noża, narzędzie do strugania, do
wycinania’, sznycer ‘nóż rzemieślniczy do krajania materiałów nie metalowych;
nóż do strugania’, sznycerek ‘mały nóż rzemieślniczy do krajania materiałów nie
metalowych; nóż do strugania’, wpustak ‘nóż do żłobienia; dłuto do robienia
żłobków’;
3.2.1.5. obcęgi (9): cążki ‘małe cęgi’, cęgi ‘obcęgi proste, niezaokrąglone; kleszcze’, cęgi
do gwoździ ‘rodzaj obcęgów’, gwoździaki ‘rodzaj obcęgów’, kleszcze do gwoździ
‘rodzaj obcęgów’, obcęgi chwytne ‘rodzaj obcęgów’, obcęgi główkowe ‘rodzaj
obcęgów’, szczypce chwytne ‘obcęgi’, szczypce główkowe ‘obcęgi’;
3.2.1.6. pilniki (23): drobniak ‘pilnik o drobnym nacięciu używany do ostatecznego
wygładzania przedmiotów drewnianych’, gładzik ‘narzędzie do wygładzania
powierzchni drewna’, naderfajla ‘drobny, maleńki pilniczek’, napilnik ‘stalowy
pilnik o grubych trójkątnych nacięciach, używany do obróbki drewna, raszpla’,
oskroba ‘stalowy pilnik o grubych trójkątnych nacięciach, używany do obróbki
drewna, raszpla’, oskrobka ‘stalowy pilnik o grubych trójkątnych nacięciach,
używany do obróbki drewna, raszpla’, pilnik ‘narzędzie z hartowanej stali w
kształcie sztabki okrągłej lub półokrągłej, płaskiej albo kanciastej, o powierzchni
szorstkiej, ostro ponacinanej, służące do ścierania, gładzenia, obrabiania drewna’,
pilnik do drewna płaski półokrągły ‘stalowy pilnik o grubych trójkątnych
nacięciach, używany do obróbki drewna, raszpla’, pilnik szutowy ‘stalowy pilnik o
grubych trójkątnych nacięciach, używany do obróbki drewna, raszpla’, raszpla
‘gruby pilnik, trocinnik, do rozdrabniania korzeni, kory lub drzewa’, raszpelka
‘mały pilnik do rozdrabniania korzeni, kory lub drzewa’, siatfel (szatfel) ‘pilnik
mało nasiekany, gładzik’, skrobacz ‘stalowy pilnik o grubych trójkątnych
nacięciach, używany do obróbki drewna, raszpla’, szlichtfajl ‘pilnik z drobniutkimi
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nacięciami, gładzik’, tareczka ‘mały pilnik, raszpla’, tarek ‘stalowy pilnik o
grubych trójkątnych nacięciach, używany do obróbki drewna, raszpla’, tarka
‘pilnik, raszpla’, tarło ‘stalowy pilnik o grubych trójkątnych nacięciach, używany
do obróbki drewna, raszpla’, tarnik ‘stalowy pilnik o grubych trójkątnych
nacięciach, używany do obróbki drewna, raszpla’, trocinnik ‘pilnik do obrabiania
drewna’, zbieracz ‘pilnik z grubym nacięciem’, zdzieracz ‘raszpla, gruby pilnik’,
zdzierak ‘gatunek grubego pilnika’;
3.2.1.7. piły (75): cyrkularka ‘piła tarczowa’, eterzaga (eterzega) ‘piłka największa do
rznięcia drewna’, fugszwanc (fuksszwanc) ‘piłka o jednej rękojeści’, gratzega
(gradzega) ‘grzbietnica, ręczna piła do drewna o brzeszczocie usztywnionym
wzdłuż

grzbietu’,

grzbietnica

‘ręczna

piła

do

drewna

o

brzeszczocie

usztywnionym wzdłuż grzbietu’, kabłącznica ‘laubzega, cienka piłka do
wyrzynania drzewa według rysunku na nim nakreślonego’, klaubzega (klobzega,
klopzega) ‘piła wielka, którą się rznie drzewo we dwóch’, krajzega ‘piła
tarczowa’, krawężnica ‘rodzaj piły do wycinania krawędzi, in. piła krawężna’,
laubzega ‘cienka piłka do wyrzynania drzewa według rysunku na nim
nakreślonego’, lisiak ‘rodzaj piły do cięcia drzewa’, lisica ‘płatnica, rodzaj ręcznej
piły z jednym uchwytem’, lochzega ‘piła otwornica, żelazko wąskie osadzone w
trzonku, do wyrzynania dziur’, naciętnica ‘gatunek piły’, narznica ‘piła do
wyrzynania’, narzynarka ‘rodzaj piły do drewna’, nożówka ‘piła otworowa; piła,
żelazko wąskie osadzone w trzonku, do wyrzynania dziur’, odsadnica ‘piła
okrągła podwójna’, otwornica ‘piła otworowa; piła, żelazko wąskie osadzone w
trzonku, do wyrzynania dziur’, piła ‘wielka listwa żelazna lub stalowa zębata do
piłowania, tarcia, to jest rozrzynania drzewa poruszana we dwoje ludzi lub przez
odpowiedni przyrząd’, [piła] ‘każda piła, a więc i mała, jednoręczna’, piła czołowa
‘rodzaj piły do drewna’, piła do drewna dwuchwytowa poprzeczna ze stałymi
uchwytami ‘rodzaj piły do drewna’, piła do drewna jednochwytowa grzbietnica z
rękojeścią zamkniętą ‘rodzaj piły do drewna’, piła do drewna jednochwytowa
płatnica z rękojeścią zamkniętą ‘rodzaj piły do drewna’, piła do drewna ramowa z
naciągiem sznurowym ‘rodzaj piły do drewna’, piła grzbietnica ‘rodzaj piły do
drewna’, piła grzbietowa ‘rodzaj piły do drewna’, piła kabłąkowa ‘ramówka, piłka
do piłowania, osadzona w ramie, która ją wypręża’, piła krawężna ‘rodzaj piły do
wycinania krawędzi’, piła łukowa ‘ramówka, piłka do piłowania, osadzona w
ramie, która ją wypręża’, piła otwornica ‘piła, żelazko wąskie osadzone w trzonku,
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do wyrzynania dziur’, piła otworowa ‘piła, żelazko wąskie osadzone w trzonku, do
wyrzynania dziur’, piła płatnica ‘rodzaj ręcznej piły z jednym uchwytem’, piła
ramowa ‘ramówka, piłka do piłowania, osadzona w ramie, która ją wypręża’, piła
tarczowa ‘rodzaj piły’, piła włośnicowa ‘włośnica, piła o bardzo cienkiej taśmie
używana do precyzyjnych robót w drzewie, zwłaszcza do wycinania wzorów,
deseni w sklejkach drewnianych’, piła wpustnikowa ‘piła do wyrzynania’, piła
zasuwnica ‘piła do wyrzynania’, piłeczka ‘mała listwa żelazna lub stalowa zębata
do piłowania, tarcia, to jest rozrzynania drzewa poruszana we dwoje ludzi lub
przez odpowiedni przyrząd’, piłeczka do drewna ‘włośnica, piła o bardzo cienkiej
taśmie używana do precyzyjnych robót w drzewie, zwłaszcza do wycinania
wzorów, deseni w sklejkach drewnianych’, [piłeczka] ‘każda mała piła, a więc i
bardzo mała, jednoręczna’, piłka ‘mała listwa żelazna lub stalowa zębata do
piłowania, tarcia, to jest rozrzynania drzewa poruszana we dwoje ludzi lub przez
odpowiedni przyrząd’, [piłka] ‘każda mała piła, a więc i bardzo mała,
jednoręczna’, piłka kabłąkowa ‘cienka piłka do wyrzynania drzewa według
rysunku na nim nakreślonego’, piłka łukowa ‘cienka piłka do wyrzynania drzewa
według rysunku na nim nakreślonego’, piłówka ‘płatnica, rodzaj ręcznej piły z
jednym uchwytem’, płatnica (płytnica) ‘rodzaj ręcznej piły z jednym uchwytem’,
ramówka ‘piłka do piłowania, osadzona w ramie, która ją wypręża’, [raszka]
‘piłka do rznięcia drzewa’, rukzega ‘rodzaj piły do drewna’, rzażka ‘piłeczka do
wyrzynania deseni’, [rzezak] ‘piłeczka do narzynania tak zwanych szpong’,
sprężynówka ‘laubzega, czyli cienka piłka do wyrzynania drzewa według rysunku
na nim nakreślonego’, szpanzega ‘ramówka, piłka do piłowania, osadzona w
ramie, która ją wypręża’, szparówka ‘płatnica, rodzaj ręcznej piły z jednym
uchwytem’, sztychzega ‘piła otwornica, żelazko wąskie osadzone w trzonku, do
wyrzynania dziur’, szwajfzega (szwajzega) ‘piłka z wąskim żelazkiem, krzywica’,
tarczówka ‘piła tarczowa’, tarnica ‘gatunek piły’, włośnica ‘piła o bardzo cienkiej
taśmie używana do precyzyjnych robót w drzewie, zwłaszcza do wycinania
wzorów, deseni w sklejkach drewnianych’, wpustnica ‘piła do wyrzynania, do
wrzynania żłobków’, wyrznica ‘włośnica, piła o bardzo cienkiej taśmie używana
do precyzyjnych robót w drzewie, zwłaszcza do wycinania wzorów, deseni w
sklejkach drewnianych’, wyrzynaczka ‘piła otwornica, żelazko wąskie osadzone w
trzonku, do wyrzynania dziur’, wyrzynarka (wyrzyniarka) ‘rodzaj piły’, zacier
([zaciór]) ‘piłka zatknięta pionowo w trzonek, do wycinania rowków na wątory,
59

czyli szpary w dolnym brzegu klepek, w które ostry kant dna naczynia wchodzi’,
[zaga] ([żaga]) ‘piła’, zarzynacz ‘piłka, jednym końcem oprawiona, do wycinania
w desce wzorów’, zarzynaczka ‘piła do wyrzynania’, [zaska] ‘mała piłka do
rznięcia’, zasuwnica ‘piła służąca do nacinania czego piła napięciowa’, [zazka]
‘piłka (do wyrzynania, do rznięcia)’, [żażka] ‘mała żaga, piła’, zega (żega) ‘piłka
zębata do rznięcia, laubzega’, złodziejka ‘rodzaj piłki (do piłowania) długości
dużego noża, jednym końcem oprawionej’;
3.2.1.8. siekiery (33): barta ([barda]) ‘gatunek siekiery szerokiej, topór’, barta zwykła
‘gatunek siekiery szerokiej, topór’, ciesak krzywy ‘rodzaj siekiery’, ciesak płaski
‘rodzaj siekiery’, ciesak półokrągły ‘rodzaj siekiery’, ciesak prosty ‘rodzaj
siekiery’, ciesak zwykły ‘rodzaj siekiery’, cieśliczka ‘siekiera’, ciosak (ciosek)
‘rodzaj siekiery’, ciupaga ‘toporek, licha siekiera’, diszak ‘siekiera, tasak’, dziobas
‘mała siekierka do wydrążania drzewa’, dziuplin zwykły ‘rodzaj siekiery’, obcios
‘siekiera szeroka, topór z toporzyskiem krótkim na bok wygiętym dla
dogodniejszego ociosywania grubego drzewa’, oksza ‘siekiera, topór’, pantak
([pantok]) ‘duża i ciężka siekiera’, patlarzysko ‘siekierzysko’, rąbanica
([rąbnica]) ‘siekiera’, rąbaniczka ‘mała siekiera’, siekacz ‘rodzaj siekiery płaskiej,
bardzo szerokiej’, siekiera (siekira, [seczera], [sekera], [sikiera]) ‘narzędzie do
rąbania węższe od topora, na długim stylisku’, siekierka ‘małe narzędzie do
rąbania’, siekiereczka ‘bardzo małe narzędzie do rąbania’, [siekieryszka] ‘małe
narzędzie do rąbania’, siekierzysko ‘wielkie narzędzie do rąbania’, schlud (sklut)
‘topór z szerokim ostrzem, z toporzyskiem małym na jedną stronę odgiętym; topór
obcios’, tępica (tupica) ‘tępa siekiera’, topór ‘siekiera o dwu ostrzach’, topór
prosty ‘rodzaj siekiery o dwu ostrzach’, toporek ‘mała siekiera o dwu ostrzach’,
toporeczek ‘bardzo mała siekiera o dwu ostrzach’, toporzysko ‘wielka siekiera o
dwu ostrzach’, wałaszka ‘siekierka, ciupaga’;
3.2.1.9. strugi (heble) (146): baran ‘wielki hebel, poruszany przez dwóch ludzi’, byk
‘duży hebel’, canubel ‘hebel ząbkowaty’, chybant ‘wielki hebel do zbierania
kantów desek’, [ciesiołka] ‘narzędzie do żłobienia drzewa, rodzaj hebla, strug,
wyżłabiacz’, [ciosła] ([czosła]) ‘narzędzie do żłobienia drzewa, rodzaj hebla,
strug, wyżłabiacz’, [czosełka] ‘narzędzie do żłobienia drzewa, rodzaj hebla, strug,
wyżłabiacz’, drapacz ‘rodzaj hebla; strug płaszczyznowy o zębatej krawędzi
ostrza noża, używany do strugania drewna bardzo twardego i takiego, którego
powierzchnia ma pozostać szorstka po obróbce tym strugiem’, drapak ‘rodzaj
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hebla; strug płaszczyznowy o zębatej krawędzi ostrza noża, używany do strugania
drewna bardzo twardego i takiego, którego powierzchnia ma pozostać szorstka po
obróbce tym strugiem’, druciak ‘hebel do wyrabiania drutów drewnianych’,
dubelthubel ‘hebel do najczystszego gładzenia’, dwójnik ‘narzędzie do gładzenia,
wygładzania drewna’, felchebel (felchubel)(felc-hubel) ‘hebel do robienia felców,
czyli nacięć brzegów drzewa dla ściślejszego spajania’, fuganek ‘rodzaj hebla do
robienia fug, czyli szpar w kancie deski’, fugownik ‘narzędzie do wyżłabiania
rowka w grzbiecie gonta i fugi w kancie deski’, gładzidło ‘hebel do wygładzania
drzewa na czysto’, gładzień ‘narzędzie do gładzenia, wygładzania drewna’,
gładzik ‘narzędzie do gładzenia, wygładzania drewna’, grandhubel ‘rodzaj hebla’,
grathubel ‘hebel w kształcie półokrągłym, do równego oczyszczenia pod szpongi’,
gruszec ‘strug do wyrabiania karnesów, czyli wąskich listew’, gzymshebel ‘rodzaj
struga’, gzymsownik ‘rodzaj struga’, hebel (hybel, [hewel]) ‘narzędzie stolarskie
do gładzenia drewna, strug’, hebel fugowy ‘narzędzie do wyżłabiania rowka w
grzbiecie gonta i fugi w kancie deski’, hebel esowy (esowaty) ‘strug do wyrabiania
karnesów, czyli wąskich listew’, hebel szklany ‘deszczułka posmarowana klejem i
obsypana szkłem miałkim do zdrapywania nierówności na drzewie’, hebel
szlichtowy ‘hebel do gładzenia, z żelazem płasko i równo ściętym’, hebel wałkowy
‘rodzaj struga’, hebel wiórowy ‘drobny, krótki hebel’, hebel ząbkowany ‘canubel, z
nacinanym w zęby dłutem ostrym do heblowania w karbiki, aby powierzchnia
lepiej klej przyjmowała, używany pod fornirowanie, strużnik’, hebelek ‘małe
narzędzie stolarskie do gładzenia drewna’, karbik ‘hebel ząbkowany, canubel, do
heblowania w karbiki’, kątnik krawędziowy ‘rodzaj struga używanego do robienia
wręgów w płytach, deskach itp.’, kątnik odsadnik ‘strug bocznik’, kątowiec ‘rodzaj
struga’, kimhubel ‘rodzaj hebla do wycinania wątorów, rowka (kimy), w kadziach
gorzelnianych, w które ma być wpuszczone dno swoim kantem’, kimulec ‘rodzaj
hebla do wycinania wątorów, rowka (kimy), w kadziach gorzelnianych, w które
ma być wpuszczone dno swoim kantem’, krawężnik ‘strug do wykonywania
bocznych wycięć w deskach’, kreplada ‘rodzaj struga’, kręglak ‘rodzaj struga’,
krzywak (krzywiak, krzywik) ‘hebel, którego spodnia powierzchnia jest wzdłuż
łukowata’, langhubel ‘hebel długi do gładzenia drzewa’, listownik (listewnik)
‘strug płaszczyznowy do wyrównywania i wygładzania powierzchni’, ława ‘wielki
hebel, po którym pociąga się klepki, aby je ofugować’, ławczyna ‘marna, licha,
byle jaka ławka, czyli wielki hebel’, ławeczka ‘bardzo mały hebel, po którym
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pociąga się klepki, aby je ofugować’, ławica ‘wielki hebel, po którym pociąga się
klepki, aby je ofugować’, ławka ‘mały hebel, po którym pociąga się klepki, aby je
ofugować’, [ławuleczka] ‘bardzo mały hebel, po którym pociąga się klepki, aby je
ofugować’, ławsko ‘wielki hebel, po którym pociąga się klepki, aby je ofugować’,
nut ‘hebel do robienia rowków’, nuthubel ‘hebel do robienia rowków’,
odsadkowiec ‘strug, hebel do żłobkowania’, ogładnik ‘hebel do ostatecznego
ogładzania drzewa’, otocznica ‘rodzaj struga’, ozdobnik ‘strug do wyrabiania
karnesów, czyli wąskich listew’, płetwień ‘strug mający boczny nóż do
przecinania włókien drewna w poprzek; służy do strugania płetwin w listwach lub
deskach poprzecznych’, płytkowiak ‘rodzaj struga’, płytnik ‘strug bocznik’,
pociągnik ‘gatunek hebla’, pochubel (pucubel) ‘hebel do ostatecznego
wygładzenia po wierzchu drzewa, aż do połysku’, przystrugnia uciosowa ‘rodzaj
struga’, rabanek ‘ława, wielki hebel, po którym pociąga się klepki, aby je
ofugować’, rerowy hebel ‘mający za ostrze rerę, czyli dłuto żłobaste półokrągłym
nożem zakończone’, [rogacz] ‘hebel o dwóch rękojeściach’, [rogaczyk] ‘mały
hebel o dwóch rękojeściach’, równiak ‘strug płaszczyznowy do wyrównywania i
wygładzania powierzchni’, ruban ‘hebel gładki, długi, z dwoma ujęciami’,
rubanek (rabanek) ‘mały hebel gładki, długi, z dwoma ujęciami’, schlud (sklut)
‘narzędzie do gładzenia, wygładzania drewna’, skrobacz ‘hebel do zdejmowania
pierwszego wióra grubego’, skrobak ‘hebel do zdejmowania pierwszego wióra
grubego’, [smedles] ‘strug, ośnik’, spojownik ‘hebel do robienia fug, do
laskowania, żłobkowania’, spust ([spuszcz]) ‘ława, wielki hebel, po którym
pociąga się klepki, aby je ofugować’, spustnik ‘strug do wyrównywania i
wygładzania długich powierzchni drewnianych’, stosygiel ‘gatunek hebla
wiórowego, wielki hebel płaski do kantowania desek, z dwoma nosami’, strug
‘hebel’, strug bocznik ‘rodzaj struga’, strug kątnik prosty ‘rodzaj struga’, strug
kątny skośny ‘rodzaj struga’, strug krawędziowy ‘rodzaj struga używanego do
robienia wręgów w płytach, deskach itp.’, strug krzywak ‘rodzaj struga’, strug
kształtownik (płytkownik) ‘rodzaj struga’, strug płaszczyznowy gładzik ‘rodzaj
struga’, strug płaszczyznowy równiak ‘rodzaj struga’, strug płaszczyznowy spustnik
‘rodzaj struga’, strug płetwień ‘strug mający boczny nóż do przecinania włókien
drewna w poprzek; służy do strugania płetwin w listwach lub deskach
poprzecznych’, strug wałkowik (otoczniak) ‘rodzaj struga’, strug wpustnik
‘wyżłabiacz, strug do wyżłabiania i wyrównywania dna wąskich i krótkich
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zagłębień’, strug wspornica uciosowa ‘rodzaj struga’, strug wspornica śrubowa
‘rodzaj struga’, strug ząbkowany ‘strug (hebel) z zębatym ostrzem’, strug zdobniak
‘strug do wyrabiania karnesów, czyli wąskich listew’, strug zdzierak ‘narzędzie do
zgrubnej obróbki drewna’, strugiel ‘hebel do drzewa’, strużek ‘mały strug’,
strużnik ‘drobny, krótki hebel wiórowy’, szaber ‘rodzaj hebla’, szaberek ‘mały
szaber, czyli rodzaj struga’, szlichthebel (szlichthobel) ([śchlichthubel]) ‘hebel do
gładzenia, z żelazem płasko i równo ściętym’, schlichtubel ‘hebel do gładzenia, z
żelazem płasko i równo ściętym’, szpunthybel ‘hebel do wycinania w desce kantu,
mającego wchodzić w rowek deski przylegającej’, szpuntownik ‘hebel do robienia
szpuntów, czyli wyskoków na kancie desek, bali’, szrothebel ‘hebel do
zdejmowania pierwszego wióra grubego’, sztabhebel ‘rodzaj struga’, ściankowiec
‘strug bocznik’, ściannik (ściennik) ‘strug bocznik’, śrubhebel (śrubhubel)
(szrubhubel) ‘hebel do zdejmowania pierwszego wióra grubego’, ukośniak
‘gatunek hebla’, ukośnica śrubowa ‘rodzaj struga’, ukośnik ‘gatunek hebla’,
wałkowiec ‘gatunek hebla, struga’, wałkowniak ‘gatunek hebla, struga’, wałkownik
‘strug profilowy o wklęsłej krawędzi ostrza noża’, wiórnica (wiornica) ‘gatunek
hebla’, wiórnik (wiornik) ‘strug drobnowiórowy’, wiórnik bocznik ‘strug bocznik’,
wiórnik krawędziowy ‘rodzaj struga używanego do robienia wręgów w płytach,
deskach itp.’, wiórnik wpustnik (wiórnik wpustowy) ‘strug, nóż do robienia
wpustów’, wpustniak (wpustnik) ‘strug, nóż do robienia wpustów’, wręgacz
‘gatunek hebla’, wręgownik ‘rodzaj struga używanego do robienia wręgów w
płytach, deskach itp.’, wrężnik ‘strug o budowie zbliżonej do wręgownika, lecz o
większej szerokości noża, służący do wykonywania wrężyn, czyli bocznych
wycięć w desce’, wspornica ‘rodzaj struga’, wybiornik ‘specjalny strug służący do
wykonywania wcięcia, wgłębienia w desce przez usuniecie, wybranie masy
drzewnej między nacięciami’, wyciętniak ‘gatunek hebla’, wygiętniak (wygiętnik)
‘gatunek hebla’, wygładniak (wygładnik) ‘gatunek hebla’, wykrojnik ‘strug
zdobniak, strug do wyrabiania karnesów, czyli wąskich listew’, wypustnik1 ‘strug
(hebel) wypustowy, do wyrabiania wypustów, czyli kantów wystających wzdłuż
boku deski, dla wpuszczenia ich w odpowiedni rowek drugiej deski’, wypustnik2
‘strug do robienia rowków, mających przyjmować w siebie wypusty dwóch części
drzewa spajanych z sobą’, wyrówniak (wyrównik) ‘gatunek hebla’, wyskok ‘rodzaj
struga’, wyżłabiacz ‘strug wpustnik, strug do wyżłabiania i wyrównywania dna
wąskich i krótkich zagłębień’, wyżłabiak ‘strug do wycinania krótkich i wąskich
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zagłębień, rowków, żłobków itp.’, [zakładnik] ‘hebel do spuszczania kantów desek
kładzionych "na zakład", rodzaj struga używanego do robienia wręgów w płytach,
deskach itp.’, zasuwniak (zasuwnik) ‘strug (hebel), którym wyrabiają nacięcia w
jaskółczy ogon’, zdobniak (zdobnik) ‘strug do wyrabiania karnesów, czyli wąskich
listew’, zdzieracz ‘rodzaj struga służący do zdzierania z drewna pojedynczych
nierówności i wypukłości’, zdzierak ‘narzędzie do zgrubnej obróbki drewna; strug
zdzierak’, zdzierniak (zdziernik) ‘gatunek hebla’, zębacz (zębak) ‘strug
ząbkowany, strug (hebel) z zębatym ostrzem’, zgłębiacz ‘strug, nóż do robienia
wpustów’, zrównik ‘gatunek hebla’, żłobnik ([żłobnia]) ‘narzędzie do żłobienia
drewna, rodzaj hebla; ciosła, ciesiołka’;
3.2.1.10. śrubokręty (15): odkrętek ‘dłutko do odkręcania i wkręcania śrub w drzewo, w
mutrę itd.’, odkrętka ‘dłutko do odkręcania i wkręcania śrub w drzewo, w mutrę
itd.’, szraubcyjer ‘narzędzie w kształcie dłutka w trzonku, do odkręcania i
zakręcania śrub’, szraubencyjer ‘narzędzie do wkręcania i wykręcania śrub, klucz
śrubowy, szramcyjer ‘narzędzie do wkręcania i wykręcania śrub, klucz śrubowy,
śrubczyk ‘dłutko do odkręcania i wkręcania śrub w drzewo, w mutrę itd.’, śrubnik
(szrubnik) ‘narzędzie w kształcie dłutka w trzonku, do odkręcania i zakręcania
śrub’, śrubociąg (szrubociąg) ‘narzędzie w kształcie dłutka w trzonku, do
odkręcania i zakręcania śrub’, śrubokręt (szrubokręt) ‘przyrząd służący do
przykręcania lub odkręcania różnego rodzaju wkrętów (śrub); wkrętak’,
śrubowkręt ‘narzędzie w kształcie dłutka w trzonku, do odkręcania i zakręcania
śrub’, wkrętak ‘narzędzie do wkręcania i wykręcania śrub, klucz śrubowy’,
wkrętak automatyczny ‘rodzaj narzędzia do wkręcania i wykręcania śrub, wkrętak
dwustronny ‘rodzaj narzędzia do wkręcania i wykręcania śrub, wkrętak kątowy
dwustronny ‘rodzaj narzędzia do wkręcania i wykręcania śrub, wykrętka ‘dłutko do
odkręcania i wkręcania śrub w drzewo, w mutrę itd.’;
3.2.1.11. świdry (87): bor ‘świder korbowy, wszelki świder zasadzony na korbie
łamanej, nawiertnik, krętak, dryl’, borknara ‘korba grzechotkowa opatrzona
uchwytem dwuszczękowym, przyrząd do świdrowania dziur w drewnie, opatrzony
korbą’, bormaszynka ‘przyrząd do ręcznego wiercenia małych otworów

w

drewnie’, borraczek ‘korba zwykła z uchwytem szczękowym, przyrząd do
świdrowania dziur w drewnie, opatrzony korbą’, centerbor (centnabor, centobor,
cetnabor,cyntnabor) ‘świder odśrodkowy, osadzony w korbie do wiercenia
gładkich dziur w drzewie’, centrumbor ‘świder odśrodkowy, osadzony w korbie
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do wiercenia gładkich dziur w drzewie’, centrówka ‘świder odśrodkowy, osadzony
w korbie do wiercenia gładkich dziur w drzewie’, dryl ‘przyrząd do ręcznego
wiercenia małych otworów w drewnie’, drylbor ‘przyrząd do ręcznego wiercenia
małych otworów w drewnie’, drylownik ‘przyrząd do ręcznego wiercenia małych
otworów w drewnie’, furkadło ‘przyrząd do ręcznego wiercenia małych otworów
w drewnie’, furkacz ‘przyrząd do ręcznego wiercenia małych otworów

w

drewnie’, gwoździak ‘rodzaj świderka, którym się wierci otwory w drzewie, aby
ułatwić wbijanie gwoździ, haków itp.’, knara ‘korba grzechotkowa opatrzona
uchwytem dwuszczękowym, przyrząd do świdrowania dziur w drewnie, opatrzony
korbą’, korba grzechotkowa opatrzona uchwytem dwuszczękowym ‘przyrząd do
świdrowania dziur w drewnie, opatrzony korbą’, korba świdrowa ‘przyrząd do
świdrowania dziur w drewnie, opatrzony korbą’, korba wiertnicza ‘przyrząd do
świdrowania dziur w drewnie, opatrzony korbą’, korba zwykła z uchwytem
szczękowym ‘przyrząd do świdrowania dziur w drewnie, opatrzony korbą’, krążak
kolcowy ‘świder środkowiec do wiercenia w drewnie otworów w poprzek
włókien’, krętak ‘świder ślimakowaty’, krętło ‘przyrząd do świdrowania dziur w
drewnie, opatrzony korbą’, kręża wiertarska ‘przyrząd do świdrowania dziur w
drewnie, opatrzony korbą’, leferbor ‘rodzaj świdra’, [łatniak] ‘świderek do
wiercenia dziur w łatach, świderek łatni’, łopień ‘rodzaj świdra’, łyżak ‘rodzaj
świdra’, łyżkowiec ‘rodzaj świdra’, łyżkownik ‘rodzaj świdra’, nawiertacz ręczny
‘świder korbowy, wszelki świder zasadzony na korbie łamanej’,

nawiertak

(nawiertnik) ‘świder korbowy, wszelki świder zasadzony na korbie łamanej’,
[niebozas] ‘świder’, obrotka (owrotka) ‘przyrząd do świdrowania dziur w drewnie,
opatrzony korbą’, orbor ‘świder ślimakowaty ręczny z uchem’, ośrodkowiec
‘świder płaski z ostrym kolcem w środku podstawy, służący do wiercenia w
drewnie otworów na kołki’, pięciosiek ‘świder o pięciu ostrzach’, przedwiertnik
‘przyrząd do ręcznego wiercenia małych otworów w drewnie’, rajbor ‘narzędzie
do rozwiercania, rozrabiania dziur, rozwiertnik, tarnik’, reczek ‘korba zwykła z
uchwytem szczękowym, przyrząd do świdrowania dziur w drewnie, opatrzony
korbą’, rozwiertak (rozwiertniak, rozwiertnik) ‘rozwiertarka, narzędzie skrawające
do obróbki (pogłębiania, rozwiercania do dokładnego wymiaru itp.) otworów
otrzymanych po wierceniu; służy także do obróbki ręcznej drewna’, rozwiertak
ręczny ‘rozwiertarka, narzędzie skrawające do obróbki (pogłębiania, rozwiercania
do dokładnego wymiaru itp.) otworów otrzymanych po wierceniu; służy także do
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obróbki ręcznej drewna’, rozwiertarka ‘rozwiertak, narzędzie skrawające do
obróbki (pogłębiania, rozwiercania do dokładnego wymiaru itp.) otworów
otrzymanych po wierceniu; służy także do obróbki ręcznej drewna’, sednik ‘świder
do wiercenia dziur w drewnie’, sednik bębenkowy ‘świder środkowiec do korb’,
sednik Ferstnera ‘ świder z uchwytem’, sednowiec ‘świder, wiertak’, sznekbor
‘świder ślimakowaty’, szwajcerbor ‘świder ślimakowaty’, ślimakownik ‘rodzaj
świdra’, [śpilor] ([śpilar]) ‘rodzaj świdra’, [śpilorcyk] ‘mały świder’, średnik
‘świder środkowiec do wiercenia w drewnie otworów w poprzek włókien’,
środkowiec ‘wiertło służące do wiercenia w drewnie płytkich otworów o dużej
średnicy w poprzek włókien’, środownik ‘świder środkowiec do wiercenia w
drewnie otworów w poprzek włókien’, świder ‘narzędzie do wiercenia dziur’,
świderek ‘małe narzędzie do wiercenia dziur’, świderek kręty ręczny ‘rodzaj
świdra’, świderek łatni ‘świderek do wiercenia dziur w łatach’, świder furkadłowy
‘przyrząd do ręcznego wiercenia małych otworów w drewnie’, świder korbowy
‘przyrząd do świdrowania’ świder krętny ręczny zwojnik z chwytem drewnianym
‘przyrząd do świdrowania’, świder krętny ręczny zwojnik krótki z chwytem
drewnianym ‘przyrząd do świdrowania’, świder łyżkowy ręczny z chwytem
drewnianym ‘przyrząd do świdrowania’, świder sednik ‘świder do wiercenia dziur
w drewnie’, świder styryjski ‘świder ślimakowaty ręczny z uchem’, świder
ślimakowaty do korb ‘rodzaj świdra’, świder ślimakowaty ręczny z uchem ‘rodzaj
świdra’, świder środkowiec do korb ‘rodzaj świdra’, świdrownia ‘przyrząd do
świdrowania’, świdrownik ‘przyrząd do świdrowania’, [świedrz] ‘narzędzie do
wiercenia dziur’, [świedrzyk] ‘mały świedrz, czyli narzędzie do wiercenia dziur’,
[świerdziołek] ‘świderek’, tybel (dybel) (tebel) ‘rodzaj świdra, w którym jedno
ramię podrzyna’, tybelek ‘mały świdra, w którym jedno ramię podrzyna’,
wiercidło ‘przyrząd do świdrowania dziur w drewnie, opatrzony korbą’,
wierciśrodek ‘świder środkowiec do wiercenia w drewnie otworów w poprzek
włókien’, wiertak ‘świder korbowy, wszelki świder zasadzony na korbie łamanej,
nawiertnik, krętak, dryl’, wiertak sednik ‘świder do wiercenia dziur w drewnie’,
wiertak ślimakowy ‘przyrząd do ręcznego wiercenia małych otworów w drewnie’,
wiertarka ‘przyrząd do ręcznego wiercenia małych otworów w drewnie’, wiertło
‘świder korbowy, wszelki świder zasadzony na korbie łamanej, nawiertnik, krętak,
bor, dryl’, wiertnica ‘przyrząd do świdrowania dziur w drewnie, opatrzony korbą’,
wpuszcz ‘narzędzie stalowe, podobne do wiertaka, lecz zakończone stożkiem
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karbowanym’, wrotek wiertniczy ‘przyrząd do świdrowania dziur w drewnie,
opatrzony korbą’, wykrawacz ‘płaski świder do wiercenie otworów w drewnie;
ośrodkowiec’, zynkier ‘narzędzie stalowe, podobne do wiertaka, lecz zakończone
stożkiem karbowanym’, zwojak ‘świderek kręty ręczny’, zwojnik ‘rodzaj świdra z
krótkim, ślimakowatym zakończeniem’;
3.2.1.12. miary i liniały (47): cal ‘miara używana do oznaczania grubości desek równa
1,6 cm’, calówka1 ‘składana drewniana linijka z podziałką calową i
centymetrową’, cul ‘miara taśmowa stalowa, zwijana, sztywna’, ekier ‘liniał o
dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia
kata prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, ekierka ‘liniał o dwóch
ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia kata
prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, kątnica ‘liniał o dwóch
ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia kąta
prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, kątownica ‘liniał o dwóch
ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia kata
prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, kątownik nastawny ‘węgielnica,
liniał o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub
sprawdzenia kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, kątownik
prostokątny ‘liniał o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia
lub sprawdzenia kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, kątownik
składany ‘liniał o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia
lub sprawdzenia kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, kątownik
skośny ‘liniał o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub
sprawdzenia kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, krzyżownica
‘liniał o dwóch ramionach pod katem prostym, służący do nakreślenia lub
sprawdzenia kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, [lenijarz]
‘listewka, według której liniują’, linia ‘listewka, według której liniują’, liniał
‘listewka, według której liniują’, liniał mierniczy ‘listewka, według której liniują’,
liniał poziomniczy ‘listewka, według której liniują’, linijka1 ‘mała listewka,
według której liniują’, linijeczka ‘bardzo mała listewka, według której liniują’,
[liniuszka[ ([leniuszka]) ‘bardzo mała listewka, według której liniują’, liniówka
‘listewka, według której liniują’, metr składany ‘calówka, składana drewniana
linijka z podziałką calową i centymetrową’, miara składana ‘calówka, składana
drewniana linijka z podziałką calową i centymetrową’, miara rozsuwalna ‘miara
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taśmowa stalowa, zwijana, sztywna’, miara wysuwalna ‘miara taśmowa stalowa,
zwijana, sztywna’, miarka taśmowa stalowa, zwijana, sztywna ‘rodzaj miarki’,
moduła ‘miara taśmowa stalowa, zwijana, sztywna’, rajsmas ‘przyrząd do
równego odznaczania drzewa przez wydrapywanie na nim linii’, rechtwinkiel
‘węgielnica uciosowa, czyli liniał o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący
do nakreślania lub sprawdzenia kąta prostego, a także do kreślenia linii
równoległych’, równiczka ‘listewka, według której liniują’, skośnica (ściośnica)
‘liniał o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub
sprawdzenia kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, skośnica
ustawna ‘liniał o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub
sprawdzenia kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, szregmas
‘liniał o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub
sprawdzenia kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, śmiga ‘liniał o
dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia
kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, taśmówka ‘miara z taśmy o
podziałkach, skręcana za pomocą korbki w odpowiednią okrągłą i płaską puszkę’,
uciośnica1 ‘węgielnica uciosowa, czyli liniał o dwóch ramionach pod kątem
prostym, służący do nakreślania lub sprawdzenia kąta prostego, a także do
kreślenia linii równoległych’, uciosówka ‘węgielnica uciosowa, czyli liniał o
dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślania lub sprawdzenia
kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, węgielmus1 ‘liniał o dwóch
ramionach pod katem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia kata
prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, węgielnica1 (wągielnica) ‘liniał
o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia
kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, węgielnica nastawna ‘liniał
o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia
kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, węgielnica prosta ‘liniał o
dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia
kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, węgielnica ruchoma ‘liniał
o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia
kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, węgielnica uciosowa ‘liniał
o dwóch ramionach pod katem prostym, służący do nakreślania lub sprawdzenia
kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, węgielnik ‘liniał o dwóch
ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślania lub sprawdzenia kąta
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prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, winkiel ‘liniał o dwóch
ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia kata
prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, winkielak ‘liniał o dwóch
ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia kata
prostego, a także do kreślenia linii równoległych, winkielek ‘ mały liniał o dwóch
ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia kata
prostego, a także do kreślenia linii równoległych’;
3.2.1.13. pozostałe narzędzia (48): ankier ‘żelazny hak, za pomocą którego zamocowuje
się drewniane belki stropu w zewnętrznych murach budynku’, baniaczek ‘kociołek
do gotowania kleju’, brusek ‘gładzik, płazak, narzędzie rzemieślnicze fornierskie
do nadawania właściwego kształtu przedmiotom’, folga ‘ulga, dwie żerdzie,
związane w końcu sznurem, używane do postawienia słupa, jednym końcem w dół
zapuszczonego, do podnoszenia na rękach kłód itp.’, folownica ‘urządzenie do
wyginania łubów przy produkcji sit lub innych naczyń z łuby; złożone z dwóch
walców w żelaznej obudowie’, glinka ‘rubryka, lubryka ciesielska, czyli ochra
używana do pisania jak kreda’, gładzik płaski ‘płazak, narzędzie rzemieślnicze
fornierskie do nadawania właściwego kształtu przedmiotom’, kociełek ‘kociołek
do gotowania kleju’, kociołek do kleju ‘kociołek do gotowania kleju’, krajacz
‘narzędzie do nacinania skrętów śrub drewnianych’, narzynacz ‘narzędzie do
narzynania desek’, narzynaczka, ‘narzędzie do narzynania desek’, narzynadło
‘narzędzie do narzynania desek’, osełka ‘gładzik, płazak, narzędzie rzemieślnicze
fornierskie do nadawania właściwego kształtu przedmiotom’, osła ‘gładzik,
płazak, narzędzie rzemieślnicze fornierskie do nadawania właściwego kształtu
przedmiotom’, ostrzydło ‘gładzik, płazak, narzędzie rzemieślnicze fornierskie do
nadawania właściwego kształtu przedmiotom’, papier szklany ‘papier posypany
miałkim szkłem, służący do wygładzania powierzchni różnych przedmiotów’,
papier ścierny ‘papier posypany miałkim szkłem, służący do wygładzania
powierzchni różnych przedmiotów’, płazak ‘narzędzie rzemieślnicze fornierskie
do nadawania właściwego kształtu przedmiotom; gładzik płaski’, pogłębiak
‘narzędzie do pogłębiania otworów przy obróbce drewna’, przyrznia ‘przyrząd
ułatwiający przyrzynanie drewna pod właściwym kątem’, przyrzynadło ‘skrzynka
umożliwiajaca zacinanie listew pod właściwym kątem’, przystrugnia ‘przyrząd
stosowany przy struganiu drewna dla zachowania właściwego położenia
struganego przedmiotu’, rak ‘narzędzie do wyciągania szynali (gwoździ dużych)
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lub śrub’, rozwieracz do pił ‘narzędzie do obróbki drewna’, siekieromłot
‘narzędzie służące za siekierę, a zarazem i za młot’, siekieromłotek ‘mały
siekieromłot, czyli narzędzie służące za siekierę, a zarazem i za młot’, skoblica
‘narzędzie do wybierania drewna w przedmiotach dłubanych’, skrzynka uciosowa
‘skrzynka umożliwiajaca zacinanie listew pod właściwym kątem’, strużek
‘narzędzie do robienia łyżek’, sznajdlada ‘skrzynka umożliwiajaca zacinanie
listew pod właściwym kątem’, szraubcwenga ‘przyrząd z śrubą do ściskania
drzewa przy sklejaniu, zwornica krętowa’, śrubsztak (szrubsztak, [szrobsztok]
[szroubśtok]) ‘przyrząd żelazny złożony z dwóch szczęk, ściąganych śrubą a
przeznaczonych do przytrzymywania kawałków drzewa przy ich obrabianiu’,
śrubsztaczek ‘mały śrubsztak, czyli przyrząd żelazny złożony z dwóch szczęk,
ściąganych śrubą a przeznaczonych do przytrzymywania kawałków drzewa przy
ich obrabianiu’, trzymy ‘narzędzie do trzymania czego’, tygiel do kleju ‘kociołek
do gotowania kleju’, uciośnica2 ‘skrzynka umożliwiajaca zacinanie listew pod
właściwym kątem’, ulga ‘folga, dwie żerdzie, związane w końcu sznurem,
używane do postawienia słupa, jednym końcem w dół zapuszczonego, do
podnoszenia na rękach kłód itp.’, wiercidło ‘przyrząd ręczny, ułatwiający
wiercenie świdrem, borem, działając obok nich’, wręga ‘liniał o dwóch ramionach
pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia kąta prostego, a także
do kreślenia linii równoległych’, wsporka ‘narzędzie do przystrugiwania drzewa
pod kątem’, wspornica

‘narzędzie do przystrugiwania drzewa pod kątem’,

wyciągacz ‘narzędzie do wyciągania zatyczek, szpuntów: wyciągacz do gwoździ,
rak’, wysuwka ‘miara taśmowa stalowa, zwijana, sztywna’, wytaczadło ‘narzędzie
do wytaczania, wyrabiania, rozrabiania dziur, do wydrążania’, wyżłabiak
‘narzędzie kształtu piramidy prostokątnej do rozszerzania wywierconych
otworów’, znacznik do drewna pojedynczy ‘narzędzie ręczne do obróbki drewna’,
zwornica krętowa ‘przyrząd z śrubą do ściskania drzewa przy sklejaniu,
szraubcwenga’;
3.2.2. nazwy elementów narzędzi prostych (84): brajta ‘płaska powierzchnia młota,
zwana głową’, brzeszczot ‘część tnąca piły’, dzierżak ([dzierżuk]) ‘rękojeść,
trzonek’, [dzirdzak] ‘rękojeść, trzonek’, hefcik ‘mały trzonek do dłuta’, heft
‘trzonek do dłuta’, giesztel ‘ramka z rączką do obsadzenia laubzegi, czyli cienkiej
piłki’, kleszcz ‘rękojeść, rączka’, korba do świdrów grzechotkowa z uchwytem
dwuszczękowym ‘element świdra’, [korzystka] ‘rękojeść drewniana u piły
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poprzecznej’, krępulec (krempulec, krepulec) ‘kawałek twardego drzewa do
naprężania piłki ręcznej, przetyczka’, krzywak ‘obuch’, młocisko ‘rękojeść,
trzonek od młota’, nasad ‘rękojeść, trzonek: nasad do siekiery, do młotka’,
nasadek ‘mały nasad’, nasada1 ‘osada, obsada, oprawa: nasada piłki stolarskiej’,
nasuwka ‘pokrywka noża w strugu podwójnym’, nazębek (nazębak) ‘pochwa
drewniana na zęby od piły, aby się nie tępiła’, nos ‘rękojeść z przodu hebla
stercząca, rączka hebla’, nosek ‘mała rękojeść z przodu hebla stercząca, rączka
hebla’, noseczek ‘mała rękojeść z przodu hebla stercząca, rączka hebla’, nosio
‘bardzo mała rękojeść z przodu hebla stercząca, rączka hebla’, nosisko ‘wielka
rękojeść z przodu hebla stercząca, rączka hebla’, nochal ‘wielka rękojeść z przodu
hebla stercząca, rączka hebla’, [nosal] ‘wielka rękojeść z przodu hebla stercząca,
rączka , [nosiwo] ‘wielka rękojeść z przodu hebla stercząca, rączka hebla’, nóż do
strugów boczników prosty ‘nóż do struga’, nóż do strugów boczników szeroki ‘nóż
do struga’, nóż do strugów kątników prostych ‘nóż do struga’, nóż do strugów
kątników skośnych ‘nóż do struga’, nóż do strugów płaszczyznowych równiak ‘nóż
do struga’, nóż do strugów wałkowników ‘nóż do struga’, nóż do strugów
wpustników ‘nóż do struga’, nóż do strugów wpustników z hakowym trzonkiem
‘nóż do struga’, nóż do strugów wręgowników skośnych ‘nóż do struga’, nóż do
strugów wypustników ‘nóż do struga’, nóż do strugów żłobników ‘nóż do struga’,
obsada1 ‘trzonek, oprawa’, obuch ‘ucho siekiery, topora z powierzchnią jak u
młota, do uderzania, odwrotna w stosunku do ostrza strona siekiery, topora’,
odchylak ‘nastawka przymocowana do noża struga’, osada (obsada) ‘to, w co
rzecz jaka jest osadzona, nasada, oprawa, okładki: osada noża, osada u piły, osada
hebla’, osadka ‘mała osada’, osadza ‘to, w co rzecz jaka jest osadzona, nasada,
oprawa, okładki: osada noża, osada u piły, osada hebla’, pazury ankrów ‘końce
ankrowań, chwytające się lub brane na kliny albo na śruby’, płoz (płoza) ‘część
stanowiąca podstawę struga’, płozik ‘mały płoz’, pogłębiak ręczny stożkowy do
korb z uchwytem kwadratowym zbieżnym ‘element korby’, [poturzysko] ‘rękojeść
topora, siekiery’, prowadnica piły do skoku ‘element piły’, przetyczka ‘kawałek
twardego drzewa do naprężania piłki ręcznej’, rączka ‘rękojeść, trzonek, gryf’,
rękojeść ‘część narzędzia, za którą się je ujmuje ręką’, róg ‘część narzędzia, za
którą się je ujmuje ręką’, rożek ‘mały róg, czyli część narzędzia, za którą się je
ujmuje ręką’, siekierzysko ‘stylisko siekiery, dzierżak siekiery, toporzysko’, stylik
‘małe stylisko, rączka, trzonek’, styl (stel) ‘rękojeść, trzonek, dzierżak, stroisz’,
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stylisko (stelisko) ‘styl, stel, rękojeść, trzonek, dzierżak, stroisz’, [szczebel]
‘rękojeść, trzonek’, [szczebelek] ‘rękojeść, trzonek’, [szczeblik] ‘mała rękojeść,
trzonek’, szrankajza ‘nazębek, pochwa drewniana na zęby od piły, aby się nie
tępiła’, sztyl ‘trzonek młota, styl, stylisko’, świder kręty do korb jednozwojowy z
dwoma ostrzami ‘element korby’, świder środkowiec do korb kręty z uchwytem
kwadratowym zbieżnym ‘element korby’, świder środkowiec do korb kręty długi z
uchwytem kwadratowym zbieżnym ‘element korby’, tacko ‘okrągła deszczułka z
dziurkami, umieszczona na jednym końcu toporka’, tarłko ([tarełko]) ‘rękojeść
małego topora, toporzysko’, tarło ‘rękojeść topora, toporzysko’, topornica
‘rękojeść

topora,

siekiery’,

toporzysko1

‘stylisko

młota’,

toporzysko2

([tąporzysko], [toporczysko]) ‘rękojeść topora, siekiery’, trzon ‘rękojeść, oprawa
narzędzia, stylisko, styl, gryf’, trzoneczek ‘mała rękojeść, rączka, oprawa
narzędzia, stylisko, styl, gryf’, trzonek ([tronek]) ‘rękojeść, rączka, oprawa
narzędzia, stylisko, styl, gryf’, trzymadło ‘przyrząd do trzymania albo część
przedmiotu, za który go trzymają, rękojeść, ucho, gryf, rączka’, trzymadełko ‘mały
przyrząd do trzymania albo część przedmiotu, za który go trzymają, rękojeść,
ucho, gryf, rączka’, uchwyt1 ‘rękojeść, rączka’, uchwytnik ‘rękojeść, rączka’,
wrzecioneczko ‘cienka śruba w śrubsztaku, czyli przyrządzie żelaznym
przeznaczonym do przytrzymywania kawałków drzewa przy ich obrabianiu’,
wrzecionko ‘mała śruba w śrubsztaku, czyli przyrządzie żelaznym przeznaczonym
do przytrzymywania kawałków drzewa przy ich obrabianiu’, wrzeciono ‘śruba w
śrubsztaku, czyli przyrządzie żelaznym przeznaczonym do przytrzymywania
kawałków drzewa przy ich obrabianiu’, wyciągacz do gwoździ ‘rozkrój w płaskim
końcu młotka do zaczepiania głowy gwoździa w celu wyciągania go, zaczepka u
toporów i siekier w tymże celu od spodu, czyli brody’, żelazo ‘dłuto osadzone w
heblu’;
3.2.3. cechy (9): heblowy ‘dotyczący hebla’, laubzegowy ‘włośnicowy, dotyczący
cienkiej piłki’, podciosowy ‘służący do podciosywania, do robienia podciosów’,
przewyżkowy ‘dotyczący przewyżki, przyrządu do ciągnięcia ciężarów w górę’,
strugowy ‘dotyczący struga’, trocinnikowy ‘dotyczący trocinnika, pilnika do
obrabiania drewna’, wiornikowy ‘dotyczący wiornika, struga’, włośnicowy
‘dotyczący włośnicy, piły o bardzo cienkiej taśmie’, wyrzynalny ‘służący do
wyrzynania’;
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3.3. maszyny i narzędzia (oraz ich elementy) charakterystyczne dla poszczególnych
rzemiosł (350):
3.3.1. bednarskie (48):
3.3.1.1. maszyny bednarskie (2): denkarka ‘obrabiarka używana w bednarstwie do
wycinania drewnianych den do beczek’, wątornik1 ‘obrabiarka służące do
wycinania w klepkach beczkowych wgłębień (wątorów) na dna’;
3.3.1.2. narzędzia bednarskie (46): bodenkam ‘ośnik bednarski pałąkowaty lub
pierścieniowy do obróbki dna beczki’, cangi (cęgi) ‘narzędzie do naciągania
obręczy; prostokątny klocek wyposażony w haczykowato wygięte żelazne ramię’,
ciągiel ‘narzędzie bednarskie’, [deksla] ‘cieślica, siekierka, topór, w jednym końcu
młotkiem, w drugim ostrzem zagiętym opatrzony, używany do wyżłabiania’,
[dreksa] ‘cieślica, siekierka, topór, w jednym końcu młotkiem, w drugim ostrzem
zagiętym opatrzony, używany do wyżłabiania’, dornik ‘narzędzie do wybijania
dziur w obręczach żelaznych’, fizy ‘miara żelazna do oznaczania szerokości i
wysokości naczynia’, hebel wątorowy ‘żelazko zębate w trzonku drewnianym,
rodzaj hebelka do wyrzynania wątorów’, ingar ‘narzędzie bednarskie do robienia
uszu u naczyń’, ingar cyrklowy ‘nóż do wyrzynania dziur w kufach’, ingier
‘świder bednarski’, inker (inkar) ‘rodzaj piłki do wycinania uchwytów w klepkach
naczyń’, klucz z gwintem ‘przyrząd do wciągania den w kimy, czyli rowki
wydrążone w klepkach’, kluczyczek ‘bardzo mały przyrząd do wciągania den w
kimy, czyli rowki wydrążone w klepkach’, kluczyk ‘mały przyrząd do wciągania
den w kimy, czyli rowki wydrążone w klepkach’, kluczysko ‘wielki przyrząd do
wciągania den w kimy, czyli rowki wydrążone w klepkach’, klupki ‘ściski służące
do stabilizowania klepek podczas składania naczyń przez bednarza’, kołowrotek
bednarski ‘korba do wiercenia dziur w naczyniach, centobor’, kroma ‘narzędzie
bednarskie’, kula ‘młotek drewniany używany przez bednarzy’, kulka ‘mały
młotek drewniany’, naciąg ‘narzędzie żelazne, którym bednarze naciągają obręcze
na naczynia’, naciągacz obręczy do zakładania obręczy na beczki ‘narzędzie
żelazne, którym bednarze naciągają obręcze na naczynia’, obijak ‘drewniany młot
lub pałka do obijania, obtrącania czego, używany w bednarstwie’, ośnik bednarski
pałąkowaty lub pierścieniowy do obróbki dna beczki ‘strug, nóż z dwoma
trzonkami do oburęcznego ujęcia’, ośnik krzywy ‘narzędzie bednarskie’, ośnik
prosty ‘narzędzie bednarskie’, ośnik wklęsły ‘narzędzie bednarskie’, pobijacz
‘kula, narzędzie do pobijania obręczy na naczyniach bednarskich’, pociągacz
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‘narzędzie bednarskie do naciągania obręczy’, poklepnica ‘młotek bednarski’,
potrybnik ‘narzędzie do nabijania obręczy na statki’, rafcęgi (rafcangi) ‘narzędzie
żelazne, którym bednarze naciągają obręcze na naczynia’, rafcengi bednarskie
‘narzędzie żelazne, którym bednarze naciągają obręcze na naczynia’, rajczak
‘bednarskie narzędzie żelazne do odchylania klepek i wciągania den do kimy’,
stawnik ‘pomocnicza obręcz służąca bednarzowi przy składaniu naczynia z
klepek’, strug ‘ośnik, nóż prosty lub kabłąkowaty z dwoma trzonkami do
oburęcznego ujęcia i strugania obręczy’, strug bednarski ‘rodzaj struga’, szaba
(szoba) ‘narzędzie do gładzenia fug wewnątrz małego naczynia bednarskiego, nóż
kształtu półokręgu, z prostopadłym trzonkiem, ośnik’, szabra ‘narzędzie do
gładzenia fug wewnątrz małego naczynia bednarskiego, nóż kształtu półokręgu, z
prostopadłym trzonkiem, ośnik’, śruba (szruba, szroba, [szrub]) ‘przyrząd
bednarski do ściągania kuf wielkich i kadzi’, teksel ([deksel]) ‘cieślica, siekierka,
topór, w jednym końcu młotkiem, w drugim ostrzem zagiętym opatrzony,
używany do wyżłabiania’, tryble ‘młotek lub klin do nabijania obręczy; z ostrzem
zaopatrzonym w rowek, o który zaczepia się obręcz’, wątornik2 ‘żelazko zębate w
trzonku drewnianym, rodzaj hebelka do wyrzynania wątorów’, wciągacz
‘narzędzie bednarskie do wsadzania dna w wyrzniętej fudze beczki’, wiórnik
‘strug bednarski’;
3.3.2. ciesielskie (117):
3.3.2.1. maszyny ciesielskie (1):wyłogarka ‘machina do wyrabiania wyłóg ciesielskich’;
3.3.2.2. narzędzia ciesielskie (116): bajtel ‘dłuto ciesielskie, narzędzie do wyżłabiania’,
baran ‘strug ciesielski’, barda ‘mały topór ciesielski, właściwej formy, ze
skrzywioną na bok rękojeścią, używany zwłaszcza przez dawnych bartników do
wydziaływania w starych drzewach barci czyli dzieni’, bartnica ‘siekiera
ciesielska’, bindas ‘siekierka ciesielska do wydrążania w drzewie fug, dziur itp.
topór’, ciesak ‘motyka ciesielska, topór motykowaty’, cieślica ‘ciosło, siekierka
ciesielska do wydrążania w drzewie fug, dziur itp., topór, in. deksel, bindas,
pierzchnia, ćwiła, przysiek, skweres, fumel’, cieśliczka ‘mała siekierka ciesielska
do wydrążania w drzewie fug, dziur itp.’, cioska ‘lekka siekiera ciesielska do
wygładzania drzewa, siekiera, toporek’, ciosła ‘siekiera ciesielska do wydrążania,
żłobienia otworów, wgłębień’, ćwiła ‘siekierka ciesielska do wydrążania w
drzewie fug, dziur itp., topór, in. ciosło, deksel, bindas, pierzchnia, przysiek,
skweres, fumel’, ćwita ‘siekierka ciesielska do wydrążania w drzewie fug, dziur
74

itp.’, dłubak1 ‘dłuto ciesielskie dziubak, narzędzie do wyżłabiania’, dłubak2 ‘dłuto
ciesielskie płaskie, narzędzie do wyżłabiania’, dłucios ‘narzędzie do wycinania
dziur, zwanych gniazdami’, dłuto ciesielskie ‘narzędzie do wyżłabiania’, dłuto
ciesielskie dziubak ‘narzędzie do wyżłabiania’, dłuto ciesielskie gniazdowe
‘narzędzie do wyżłabiania’, dłuto ciesielskie grzbietak ‘narzędzie do wyżłabiania’,
dłuto ciesielskie płaskie ‘narzędzie do wyżłabiania’, dłuto ciesielskie zwykłe
‘narzędzie do wyżłabiania’, dłuto proste ‘ciesielskie narzędzie do wyżłabiania’,
dłuż ‘sznur ciesielski’, dobijnia ‘dobnia, pałka dębowa do dobijania belki do
środka’, dobnia ‘dobijnia, pałka dębowa do dobijania belki do środka’, dracz
‘strug ciesielski’, drapak ‘strug ciesielski’, duga ‘dźwignia ciesielska’, dziubak
‘dłuto ciesielskie ze ściętymi krawędziami bocznymi do wycinania gniazd i
wygładzania powierzchni’, dziuplin ‘siekiera ciesielska’, fughebel ‘strug wpustnik
ciesielski, narzędzie do wyżłabiania rowka w grzbiecie gonta i fugi w kancie
deski’, fumel ‘ciosło, siekierka ciesielska do wydrążania w drzewie fug, dziur itp.,
topór’, gniazdak ‘dłuto ciesielskie gniazdowe, narzędzie do wyżłabiania’,
hamerbaj ‘młotek ciesielski’, kałamarz ciesielski ([kalamarz ciesielski], [kałamas
ciesielski])‘zrobione w drzewie zagłębienie, w którym przechowują czernidło do
maczania sznura ciesielskiego’, kałamarzyk ‘małe zrobione w drzewie zagłębienie,
w którym przechowują czernidło do maczania sznura ciesielskiego’, kałamarzysko
‘wielkie zrobione w drzewie zagłębienie, w którym przechowują czernidło do
maczania sznura ciesielskiego’, [kamelarz ciesielski] ‘zrobione w drzewie
zagłębienie, w którym przechowują czernidło do maczania sznura ciesielskiego’,
karnes ‘hebel z zębami do wycinania fug w gzymsach itp.’, kątownik ciesielski
‘liniał o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślania lub
sprawdzenia kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, klejce ‘to, co
jedną rzecz z drugą spaja’, kleszcz ‘to, co jedną rzecz z drugą spaja’, krajcankra
‘zwornica ciesielska, to, co jedną rzecz z drugą spaja’, krętak ‘świderek ręczny, in.
świder śrubowy’, kusza ‘to, co jedną rzecz z drugą spaja’, lochbajtel ‘dłuto
ciesielskie gniazdowe, narzędzie do wyżłabiania’, młotek ciesielski ‘rodzaj
młotka’, motyka ciesielska ‘siekiera ciesielska’, obrzezak ‘nóż ciesielski’,
ołowianka ‘ciężarek z ołowiu, zawieszony na nici albo sznurku, używany w
ciesielstwie do wskazywania kierunku pionowego’, pasierb (pasirb, pasirzb,
[pasierzb]) ‘słupek podpierający belkę w czasie jej obrabiania’, pętlica
‘zawiązanie końca liny lub powroza na węzeł, z pozostawieniem zadziergu, czyli
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oka dla zaczepienia jej za hak’, pętliczka ‘zawiązanie końca liny lub powroza na
mały węzeł, z pozostawieniem zadziergu, czyli oka dla zaczepienia jej za hak’,
pętliczek ‘zawiązanie końca liny lub powroza na mały węzeł, z pozostawieniem
zadziergu, czyli oka dla zaczepienia jej za hak’, [pętliczko] ‘zawiązanie końca liny
lub powroza na mały węzeł, z pozostawieniem zadziergu, czyli oka dla
zaczepienia jej za hak’, pętliczysko ‘zawiązanie końca liny lub powroza na wielki
węzeł, z pozostawieniem zadziergu, czyli oka dla zaczepienia jej za hak’, ponurek
‘przyrząd ciesielski do zanurzania sznura w czernidle’, pierzchnia (piesznia,
pieśnia) ‘rodzaj siekiery z długim ostrzem, używany przez cieśli do żłobienia w
grubym drzewie; dłuto żłobiaste do robienia barci, przebijania dziur, robienia fug
w deskach lub balach’, przewyżka ‘przyrząd do ciągnienia ciężarów w górę’,
przysiek1 ‘dłuto ciesielskie z obsadą spiczastą lub tulejkową’, przysiek2 (przysieka)
‘siekierka ciesielska do wydrążania w drzewie fug, dziur itp., topór, in. ciosło,
deksel, bindas, pierzchnia, ćwiła, przysiek, skweres, fumel’, rowkowiec ‘strug
wpustnik ciesielski, narzędzie do wyżłabiania rowka w grzbiecie gonta i fugi w
kancie deski’, rykbajtel ‘dłuto ciesielskie grzbietak, narzędzie do wyżłabiania’,
rzezak ‘dłuto ciesielskie płaskie, narzędzie do wyżłabiania’, siekiera ciesak
‘siekiera ciesielska’, skuwka ‘to, co jedną rzecz z drugą spaja’, skweres ‘siekierka
ciesielska do wydrążania w drzewie fug, dziur itp., topór’, sotór ‘torba pleciona ze
słomy; torba, sakwa ciesielska’, spajacz (spajak) ‘długi strug ciesielski używany
do obróbki bocznych powierzchni długich elementów drewnianych’, spojownik
‘długi strug ciesielski używany do obróbki bocznych powierzchni długich
elementów drewnianych’, spust ([spuszcz]) ‘wielki hebel ciesielski płaski do
kantowania desek, z dwoma nosami’, stosygiel ‘wielki hebel ciesielski płaski do
kantowania

desek,

z

dwoma

nosami’,

stolica

‘przyrząd

ciesielski

do

przytrzymywania przedmiotu struganego’, strug ciesielski spajak ‘długi strug
ciesielski używany do obróbki bocznych powierzchni długich elementów
drewnianych’, strug ciesielski zdzierak ‘rodzaj struga’, strug fugowy ‘strug
wpustnik ciesielski, narzędzie do wyżłabiania rowka w grzbiecie gonta i fugi w
kancie deski’, strug wpustnik ciesielski ‘narzędzie do wyżłabiania rowka w
grzbiecie gonta i fugi w kancie deski’, [strugacá stolica] ([strugalná stolica])
‘przyrząd ciesielski do przytrzymywania przedmiotu struganego’, strugacz ‘dłuto
ciesielskie dziubak, narzędzie do wyżłabiania’, strug ciesielski wątornik ‘strug do
wyrzynania wątorów’, strug ciesielski wspornica ‘narzędzie do przystrugiwania
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drzewa pod kątem’, strugiel wątorowy ‘strug do wyrzynania wątorów’, szpona ‘to,
co jedną rzecz z drugą spaja’, sztechajza ‘dłuto ciesielskie dziubak, narzędzie do
wyżłabiania’, sztechajza ‘dłuto ciesielskie płaskie, narzędzie do wyżłabiania’,
sztoslada ‘narzędzie do przystrugiwania drzewa pod kątem’, ścisk ‘to, co jedną
rzecz z drugą spaja’, ściskacz ‘to, co jedną rzecz z drugą spaja’, ścisk kątowy ‘to,
co jedną rzecz z drugą spaja’, ścisk śrubowy ‘to, co jedną rzecz z drugą spaja’,
ścisk ze wspornicą przesuwalną ‘to, co jedną rzecz z drugą spaja’, ścisk zwykły ‘to,
co jedną rzecz z drugą spaja’, ślepa ‘narzędzie ciesielskie do mierzenia kątów,
rodzaj węgielnicy’, [ślepica] ‘narzędzie ciesielskie do mierzenia kątów, rodzaj
węgielnicy’, śmiga (szmiga, [śmniga]) ‘narzędzie ciesielskie składające się z dwu
ramion ruchomych w punkcie zetknięcia się pod kątem’, śrubcwinga ‘to, co jedną
rzecz z drugą spaja’, śrubknecht ‘to, co jedną rzecz z drugą spaja’, świder
amerykański ‘rodzaj świdra ciesielskiego’, świder kręty ręczny ciesielski ‘rodzaj
świdra’, świder spiralny ‘rodzaj świdra ciesielskiego’, świder ślimakowaty ‘rodzaj
świdra ciesielskiego’, świder śrubowy ‘świderek ręczny’, ujma ‘gruba łata do
umocowania (ujęcia) krokwi, ukośnie przybijanej przy ustawianiu krokwi’,
[tompor] ([tumpur)] ‘narzędzie ciesielskie: rodzaj siekiery z szerokim ostrzem i
krótką rękojeścią’, [toporka] ([taporka]) ‘narzędzie ciesielskie: rodzaj siekiery z
szerokim ostrzem i krótką rękojeścią’, topór ([tapor], [tąpór]) ‘narzędzie
ciesielskie: rodzaj siekiery z szerokim ostrzem i krótką rękojeścią’, topór krzywak
‘siekiera ciesielska’, topór motykowy ‘siekiera ciesielska’, trzymaczka ‘to, co jedną
rzecz z drugą spaja’, wcinak ‘dłuto ciesielskie płaskie, narzędzie do wyżłabiania’,
wspornica kątowa ‘narzędzie do przystrugiwania drzewa pod kątem’, wspornica
pionowa ‘narzędzie do przystrugiwania drzewa pod kątem’, zdziernik ‘strug
ciesielski’, zwora (zawora) ‘to, co jedną rzecz z drugą spaja’, zwornica ciesielska
nastawna ‘to, co jedną rzecz z drugą spaja’, zwornica ciesielska prosta ‘to, co
jedną rzecz z drugą spaja’;
3.3.3. gonciarskie (4):
3.3.3.1. narzędzia gonciarskie (4): dziad ‘narzędzie do strugania gontów’, młotek dekarski
‘rodzaj młotka’, młotek gonciarski ‘rodzaj młotka’, strug ‘narzędzie do fugowania
gontów’;
3.3.4. kołodziejskie (stelmaskie) (25):
3.3.4.1. narzędzia kołodziejskie (25): centralbor ‘świder kołodziejski’, dłuto kołodziejskie
‘narzędzie do wyżłabiania’, fuerajza ‘dłuto kołodziejskie, narzędzie do
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wyżłabiania’, kozieł stelmaszy (kozioł stelmaszy, koziół stelmaszy) ‘przyrząd do
podnoszenia ciężarów’, koziełek ‘mały przyrząd do podnoszenia ciężarów’, koźlec
‘mały przyrząd do podnoszenia ciężarów’, kozielec ‘mały przyrząd do
podnoszenia ciężarów’, koziołek

‘koleśnica do zabijania szprych w piaście’,

koziołek kołodziejski ‘koleśnica do zabijania szprych w piaście’, [koziuleńko]
‘bardzo mały przyrząd do podnoszenia ciężarów’, leferbor ‘narzędzie do wiercenia
dziur przy wyrobie kół wozowych, rodzaj świdra z końcem podobnym do łyżki’,
lochenbor ‘narzędzie do wiercenia dziur przy wyrobie kół wozowych, rodzaj
świdra z końcem podobnym do łyżki’, łopień ‘świder stelmaski’, ośniak ‘strug,
nóż prosty lub kabłąkowaty z dwoma trzonkami do oburęcznego ujęcia i strugania
drzewa, najczęściej w kołodziejstwie’, ośnik ‘strug, nóż prosty lub kabłąkowaty z
dwoma trzonkami do oburęcznego ujęcia i strugania drzewa, najczęściej w
kołodziejstwie’, [ośny nóż] ‘strug, nóż prosty lub kabłąkowaty z dwoma trzonkami
do oburęcznego ujęcia i strugania drzewa, najczęściej w kołodziejstwie’, piastak
‘świder stelmaski’, [skobel] ‘ośniak, nóż prosty lub kabłąkowaty z dwoma
trzonkami do oburęcznego ujęcia i strugania obręczy i do robót kołodziejskich’,
[skobla] ‘ośniak, nóż prosty lub kabłąkowaty z dwoma trzonkami do oburęcznego
ujęcia i strugania obręczy i do robót kołodziejskich’, soszka kołodziejska ‘dłuto
kołodziejskie, narzędzie do wyżłabiania’, sztelmachbor ‘świder stelmaski’, świder
do piast ‘rodzaj świdra’, świder kołodziejski ‘rodzaj świdra’, świder łyżkowy
kołodziejski ‘rodzaj świdra’, świder stelmachowski ‘rodzaj świdra’;
3.3.5. stolarskie (101):
3.3.5.1. narzędzia stolarskie (101): begajza ‘duży hak do zawieszania portiery, tapicerskiej
dekoracji zawieszanej u drzwi’, blajsztyft ‘ołówek stolarski’, ceklinga (cyklinga)
‘blacha stalowa do gładzenia drzewa, in. skrobaczka’, cykla ‘blacha stalowa do
gładzenia drzewa, in. skrobaczka’, cyklina ‘blacha stalowa do gładzenia drzewa,
in. skrobaczka’, cyklingstal ‘blacha stalowa do gładzenia drzewa, in. skrobaczka’,
czopnica ‘piła ramowa stolarska do narzyniania czopów’, czopownica ‘piła
ramowa stolarska do narzyniania czopów’, dłubacz ‘dłuto stolarskie żłobak, rodzaj
dłuta stolarskiego’, dłuto do wpustów ‘rodzaj dłuta stolarskiego’, dłuto płaskie
krótkie ‘rzezak, rodzaj dłuta stolarskiego’, dłuto stolarskie płaskie ‘rodzaj dłuta
stolarskiego’, dłuto stolarskie przysiek (gniazdowe) ‘rodzaj dłuta stolarskiego’,
dłuto stolarskie skośne ‘narzędzie do wyżłabiania’, dłuto stolarskie żłobak ‘rodzaj
dłuta stolarskiego’, dłuto zwykłe heblowe ‘ceklinga’, domiar ‘narzędzie stolarskie
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służące do odciskania na desce linii oznaczających miejsca wcięć w deskach; mały
graniasty kawałek drewna, mający z boku dwa małe ruchome drewienka, służący
stolarzowi do znaczenia miary na desce’, gładzica ‘blacha stalowa do gładzenia
drzewa, in. skrobaczka’, gzymsubel ‘żłobkowiec, żłobnik, żłobień, holkiel; hebel z
ostrzem półokrągłym, do żłobienia: wiórnik żłobnik’, holajza2 (halajza) ‘dłutko
stolarskie półokrągłe do wyżłabiania w drzewie dziur okrągłych’, holajza3 ‘dłuto
stolarskie żłobak, rodzaj dłuta stolarskiego’, holkiel ‘hebel z ostrzem
półokrągłym’, holkielik ‘mały hebel z ostrzem półokrągłym’, holmajzel ‘dłuto
stolarskie żłobak, rodzaj dłuta stolarskiego’, igła ‘narzędzie stolarskie służące do
odciskania na desce linii oznaczających miejsca wcięć w deskach; mały graniasty
kawałek drewna, mający z boku dwa małe ruchome drewienka, służący stolarzowi
do znaczenia miary na desce’, kątownik stolarski ‘ekier, ekierka, winkielak, liniał
o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia
kąta prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, klamra stolarska ‘to, co
jedną rzecz z drugą spaja’, kleszcze stolarskie ‘to, co jedną rzecz z drugą spaja’,
kociołek stolarski ‘kociołek do gotowania kleju’, krajak ‘rodzaj hebla
stolarskiego’, knebel ‘kołek, drążek, którym ś. skręca przewiąsło, postronek dla
zacieśnienia u piłki stolarskiej’, knypel (knepel) ‘młotek drewniany u stolarzy’,
kolboki ‘narzędzie stolarskie do przyciskania fornirów do blindholcu’, kosak ‘dłuto
stolarskie skośne, narzędzie do wyżłabiania’, kozioł do fornirowania ‘szraubok,
przyrząd stolarski: czworokątne ramy z 4 beleczek, używane do sklejania
szerokich płaszczyzn ze sobą lub fornierów z drzewem’, krajacz (krajak) ‘nóż
stolarski’, kreplada ‘narzędzie do przypasowywania listew’, liniał stolarski
‘listewka, według której liniują’, młotek francuski ‘młotek stolarski’, młotek
stolarski ‘rodzaj młotka’, narżnica ‘ręczna piła stolarska bez ramy, długości około
20 cm’, niewolka ‘narzędzie drewniane, w kształcie silnej ramki, mającej trzy boki
i śrubę w miejsce czwartego, służące do ściśnięcia części wyrobu świeżo z sobą
sklejonych’, nóż stolarski ‘rodzaj noża stolarskiego’, nóż stolarski prosty ‘rodzaj
noża stolarskiego’, nóż stolarski wygięty ‘rodzaj noża stolarskiego’, ołówek
stolarski ‘ołówek wykorzystywany przez stolarzy’, pałka ‘drewno do pobijania
klinów itp.’, pała ‘wielkie drewno do pobijania klinów itp.’, pałeczka ‘małe
drewno do pobijania klinów itp.’, piesznia2 ‘dłuto stolarskie żłobak, rodzaj dłuta
stolarskiego’, piła stolarska ‘rodzaj piły do drewna’, prasa stolarska (presa)
‘szraubok, czworokątne ramy z 4 beleczek, używane do sklejania szerokich
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płaszczyzn ze sobą lub fornierów z drzewem’, rajbor ‘świder stolarski’, rajsmas
‘cyrkiel stolarski’, raszmudło ‘jedno z narzędzi stolarskich’, rysak (rysiak)
‘narzędzie stolarskie służące do odciskania na desce linii oznaczających miejsca
wcięć w deskach; mały graniasty kawałek drewna, mający z boku dwa małe
ruchome drewienka, służący stolarzowi do znaczenia miary na desce’, rysik
(ryśnik) ‘narzędzie stolarskie służące do odciskania na desce linii oznaczających
miejsca wcięć w deskach; mały graniasty kawałek drewna, mający z boku dwa
małe ruchome drewienka, służący stolarzowi do znaczenia miary na desce’, rysik
do drewna ‘znacznik stolarski pojedynczy, podwójny’, rzezak ‘dłuto stolarskie
płaskie, narzędzie do wyżłabiania’, skośniak ‘dłuto stolarskie skośne, narzędzie do
wyżłabiania’, skrobaczka ‘blacha stalowa do gładzenia drzewa’, skrobaczka
stolarska ‘blacha stalowa do gładzenia drzewa, in. skrobaczka’, smodles ‘nóż
stolarski’, strugacz ‘nóż stolarski’, szliczega ‘piłka stolarska mniejsza’, sznycer
‘nóż stolarski’, szpansztok ‘drewienko do ściągania linki dla nadania sprężystości
piłce stolarskiej’, szraubok ‘przyrząd stolarski: czworokątne ramy z 4 beleczek,
używane do sklejania szerokich płaszczyzn ze sobą lub fornierów z drzewem’,
sztamajza2 ‘dłuto stolarskie płaskie, narzędzie do wyżłabiania’, sztega ‘poprzeczka
w piłce stolarskiej’, sztyft ‘ołówek stolarski’, sztrajchmas ‘narzędzie stolarskie
służące do odciskania na desce linii oznaczających miejsca wcięć w deskach; mały
graniasty kawałek drewna, mający z boku dwa małe ruchome drewienka, służący
stolarzowi do znaczenia miary na desce’, ściskacz ‘narzędzie drewniane, w
kształcie silnej ramki, mającej trzy boki i śrubę w miejsce czwartego, służące do
ściśnięcia części wyrobu świeżo z sobą sklejonych’, ściskadełko ‘mały przyrząd
używany w stolarstwie do ściskania drewna przy sklejaniu’, ściskadło ‘przyrząd
używany w stolarstwie do ściskania drewna przy sklejaniu’, ściskadło śrubowe
‘szraubok, przyrząd stolarski: czworokątne ramy z 4 beleczek, używane do
sklejania szerokich płaszczyzn ze sobą lub fornierów z drzewem’, śliczega
‘szeroka piłka ręczna’, śrubcęga (szrubcęga, śrubcwenga) ‘śruba drewniana do
ściśnięcia wziętych na klej części; rama drewniana, mająca trzy boki silne i śrubę
w miejsce czwartego’, świder kręty stolarski do korb ‘ rodzaj świdra’, świder
spiralny ‘rodzaj świdra stolarskiego’, świder ślimakowaty ‘rodzaj świdra
stolarskiego’,

trzymaczka

‘śruba

u

warsztatu

stolarskiego,

służąca

do

przytrzymywania przedmiotów obrabianych’, ucinak ‘dłuto stolarskie płaskie,
narzędzie do wyżłabiania’, wielośrub ‘przyrząd stolarski: czworokątne ramy z 4
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beleczek, używane do sklejania szerokich płaszczyzn ze sobą lub fornierów z
drzewem’, winkielknecht ‘ścisk, przyrząd używany w stolarstwie do ściskania
drewna przy sklejaniu’, winkielścisk ‘ścisk, przyrząd używany w stolarstwie do
ściskania drewna przy sklejaniu’, wydrążnik (wydrężnik) ‘dłuto stolarskie żłobak,
rodzaj dłuta stolarskiego’, zabijak ‘młotek stolarski’, zatycznica ‘piła do wycinania
dziur na zatyczki, czopnica’, zdzior ‘gatunek hebla’, zmysła ‘narzędzie stolarskie
służące do odciskania na desce linii oznaczających miejsca wcięć w deskach; mały
graniasty kawałek drewna, mający z boku dwa małe ruchome drewienka, służący
stolarzowi do znaczenia miary na desce’, znacznik ‘narzędzie stolarskie służące do
odciskania na desce linii oznaczających miejsca wcięć w deskach; mały graniasty
kawałek drewna, mający z boku dwa małe ruchome drewienka, służący stolarzowi
do znaczenia miary na desce’, zwornica rozsuwalna ‘ścisk, przyrząd używany w
stolarstwie do ściskania drewna przy sklejaniu’, zwornica stolarska nastawna
‘ścisk, przyrząd używany w stolarstwie do ściskania drewna przy sklejaniu’,
zwornica stolarska stała ‘ścisk, przyrząd używany w stolarstwie do ściskania
drewna przy sklejaniu’, zwornica stolarska metalowa ze śrubą stałą ‘ścisk,
przyrząd używany w stolarstwie do ściskania drewna przy sklejaniu’, żłobak2
‘dłuto stolarskie żłobak, rodzaj dłuta stolarskiego’, żłobnik ‘żłobień, żłobkowiec,
gzymsubel, holkiel; hebel z ostrzem półokrągłym, do żłobienia: wiórnik żłobnik’,
żłobień ‘żłobnik, żłobkowiec, gzymsubel, holkiel; hebel z ostrzem półokrągłym,
do żłobienia: wiórnik żłobnik’, żłobkowiec ‘żłobnik, żłobień, gzymsubel, holkiel;
hebel z ostrzem półokrągłym, do żłobienia: wiórnik żłobnik’, żłóbkowate dłutko
([żłóbczate dłutko]) ‘holajza, czyli dłutko stolarskie półokrągłe do wyżłabiania w
drzewie dziur okrągłych’;
3.3.6. tokarskie (33):
3.3.6.1. maszyny tokarskie (2): wangi tokarni ‘koleje ławki tokarskiej, po których posuwa
się przesuwnica naprzeciw skrzynki z futrem; wózek z podstawką do noża’, wertel
‘zbiór kilku krążków z wyżłobieniami na obwodach, jak u bloków osadzonych na
wspólnej osi obrotu (szpindlu tokarni) i służących do zakładania sznura lub struny
bez końca’;
3.3.6.2. narzędzia tokarskie (31): dłubacz2 ‘rodzaj dłuta półokrągłego’, dłuto proste
‘rodzaj dłuta tokarskiego’, dłuto tokarskie ‘rodzaj dłuta półokrągłego’, dłuto
tokarskie kańciaste ‘rodzaj dłuta’, dłuto tokarskie kończaste ‘rodzaj dłuta’, dłuto
tokarskie ostre ‘rodzaj dłuta’, dłuto tokarskie płaskie ‘rodzaj dłuta’, dłuto tokarskie
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półokrągłe ‘rodzaj dłuta’, dłuto tokarskie skośne (dłuto tokarskie ukośne)
‘narzędzie do wyżłabiania’, dłuto tokarskie wklęsłe ‘rodzaj dłuta’, dłuto wypukłe
‘rodzaj dłuta półokrągłego’, dorń ‘przyrząd z dwoma otworami na jednej osi, z
których w jeden wbija się nowy przedmiot, mający się obtoczyć, a drugi wchodzi
na szpindel, czyli wał, in. futro, obsada, uchwyt’, drejbogien ‘smyczek do
toczenia, borowania’, futro ‘przyrząd z dwoma otworami na jednej osi, z których
w jeden wbija się przedmiot, mający się obtoczyć, a drugi wchodzi na szpindel,
czyli wał, in., dorń, obsada’, kosak ‘dłuto tokarskie ukośne, narzędzie do
wyżłabiania’, majzel ‘dłuto tokarskie ukośne, narzędzie do wyżłabiania’, obsada2
‘przyrząd z dwoma otworami na jednej osi, z których w jeden wbija się nowy
przedmiot, mający się obtoczyć, a drugi wchodzi na szpindel, czyli wał, in. futro,
dorń, uchwyt’, obtocznik ‘dłuto, nóż, którym obtaczają wyroby tokarskie na
tokarni’, pojeżdżacz ‘przyrząd w tokarni zakończony kolczastym punktem,
służącym za drugi biegun osi obrotowej przedmiotu toczonego (osadzonego w
futrze), do którego się przysuwa lub odsuwa w miarę potrzeby’, przesuwnica
‘przyrząd w tokarni zakończony kolczastym punktem, służącym za drugi biegun
osi obrotowej przedmiotu toczonego (osadzonego w futrze), do którego się
przysuwa lub odsuwa w miarę potrzeby’, rera2 ‘dłuto tokarskie półokrągłe,
narzędzie do wyżłabiania’, rura tokarska ‘dłuto tokarskie półokrągłe, narzędzie do
wyżłabiania’, skośniak ‘dłuto tokarskie ukośne, narzędzie do wyżłabiania’, skośnik
‘nóż skośnik tokarski’, szyszka ‘zbiór kilku krążków z wyżłobieniami na
obwodach, jak u bloków osadzonych na wspólnej osi obrotu (szpindlu tokarni) i
służących do zakładania sznura lub struny bez końca’, tocznik ‘ręczny nóż
tokarski’, uchwyt2 ‘przyrząd z dwoma otworami na jednej osi, z których w jeden
wbija się przedmiot, mający się obtoczyć, a drugi wchodzi na szpindel, czyli wał,
in. futro, dorń’, wytaczak ‘nóż tokarski do wytaczania’, wytocznik ‘nóż tokarski’,
wyżłabiak ‘ręczny, wąski nóż tokarski’, zdzieracz ‘nóż zdzieracz (Schrottstahl)’;
3.3.7. ciesielskie i stolarskie (22):
3.3.7.1. narzędzia ciesielskie i stolarskie (22): cyrkiel ‘narzędzie ciesielskie i stolarskie’,
cyrkiel drążkowy ‘cyrkiel do kreślenia kół o promieniu większym niż 30 cm’,
cyrkul ‘cyrkiel, narzędzie ciesielskie i stolarskie’, gładzica ‘narzędzie w formie
cienkiej płytki stalowej, używane w stolarstwie i budownictwie do wygładzania
powierzchni drewnianych, krążydło ‘cyrkiel, narzędzie ciesielskie i stolarskie’,
kroncyrkiel ‘cyrkiel, narzędzie ciesielskie i stolarskie’, krokiewka ‘przyrząd,
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służący do przekonania się, czy płaszczyzna jest zupełnie pozioma, in. śródwaga a.
śrzódwaga, libella’, libela ‘przyrząd do oznaczania poziomu, in. poziomica,
krokiewka, śródwaga a. śrzódwaga’, libelka (lubelka) ‘mały przyrząd do
oznaczania poziomu, in. poziomica, krokiewka, śródwaga a. śrzódwaga’, prawidło
‘wszystko, co służy do prostowania, formowania czego, moduł, liniał: prawidło
stolarskie, ciesielskie’, prawidełko ‘wszystko, co służy do prostowania,
formowania czego, mały moduł, mały liniał: prawidło stolarskie, ciesielskie’,
przewaga ‘narzędzie do zbadania, czy płaszczyzna jest zupełnie pozioma,
krokiewka, libella (waserwaga u cieśli i stolarzy)’, skwadra ‘narzędzie stolarskie i
ciesielskie służące do sprawdzania i prostowania kątów, do wytyczania
prostopadłych; węgielnica’, sztangencyrkiel ‘cyrkiel drążkowy, cyrkiel do
kreślenia kół o promieniu większym niż 30 cm’, sztangencyrkul ‘cyrkiel
drążkowy, cyrkiel do kreślenia kół o promieniu większym niż 30 cm’, śródwaga
(śrzódwaga) ‘narzędzie do zbadania, czy płaszczyzna jest zupełnie pozioma,
krokiewka, libella (waserwaga u cieśli i stolarzy), ustawnica ‘waga wodna,
gruntwaga, sródwaga, szynwaga’, waga wodna ‘przyrząd do oznaczania poziomu,
in. poziomica, krokiewka, śródwaga a. śrzódwaga’, waserwaga ‘przyrząd do
oznaczania poziomu’, wciągadło ‘narzędzie do wciągania: wciągadło obręczowe’,
wciągadło obręczowe ‘narzędzie do wciągania’, wpustnik ‘strug, hebel do
wyrabiania w drzewie wpustu’;
4. materiały (to, z czego są wytwarzane wytwory z drewna) (617):
4.1. surowce i ich wygląd (34):
4.1.1. surowce (14): belkowina ‘drzewo zdatne na belki’, brześcina ‘drzewo jesionowe
pod kolor mahoniu podprowadzone’, czeczota ‘gatunek drewna złotego koloru,
głównie brzozowego, o powikłanym usłojeniu, używany, ze względu na piękny
deseń jako okleina lub do wyrobów galanteryjnych’, czeczotka1 ‘gatunek drewna
złotego koloru, głównie brzozowego, o powikłanym usłojeniu, używany, ze
względu na piękny deseń jako okleina lub do wyrobów galanteryjnych’, ćwiekulec
(ćwikulec) ‘drzewo na ćwieki szewskie’, drągowina ‘drzewo na drągi, łaty’,
drewno bielaste ‘drewno z zewnętrznych, najmłodszych słojów pnia stosowane np.
do wyrobu łubianek’, drzewo budulcowe ‘drzewo zdatne na budowę’, francuzka
‘gatunek drzewa budulcowego’, heban1 ‘drewno odznaczające się niezwykłą
twardością i czarnym kolorem, używane do wyrobu przedmiotów ozdobnych,
luksusowych mebli’, posmyk ‘drzewo sosnowe, świerkowe albo osinowe smagłe,
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wybujałe, zdatne na drąg do drabiny’, [przycieś] ‘drzewo budulcowe, budulec’,
przycioska (przycieszka, przyczuska) ‘przycioska, przycieszka, mała przycieś,
drzewo budulcowe’, tek ‘drewno tekowe, teczyna’;
4.1.2. wygląd surowców (18): aderka1 ‘niewielkie żyły jaśniejsze albo ciemniejsze na
drzewie, naturalne albo sztuczne’, adra1 ‘żyły jaśniejsze albo ciemniejsze na
drzewie, naturalne albo sztuczne’, flader ‘naturalny albo imitowany rysunek
słojów w drewnie’, fladrowanie ‘warstwa, żyła w drzewie, słojowatość, słój’,
fladrowaty ‘pełen fladrów, słojów; słojowaty’, fladrowy ‘mający fladry,
słojowaty’, mazer1 ‘samorodny deseń w drzewie, słoje drzewne, widoczne na
powierzchni drzewa: mazer jesionowy, dębowy’, mazerunek ‘samorodny deseń w
drzewie, słoje drzewne, widoczne na powierzchni drzewa: mazer jesionowy,
dębowy’, mazerowanie ‘deseń naśladujący słoje drzewne, malowany na drzewie
lub murze’, rustyk ‘powierzchnia zewnętrzna ciosów w ścianie albo ich
naśladowanie, nie obrobiona gładko, z grubsza okrzesana i chropowata, bonia,
boniowanie’, słoik ‘mały deseń drzewa’, słojek ‘mały deseń drzewa’, słoiczek
(słoiszek) ‘mały deseń drzewa’, słojaczek ‘mały deseń drzewa’, słojowanie ‘deseń
ze słojów na desce, drewnie’, słój ‘w drzewie = deseń drzewa, mazer, flader’,
usłojenie ‘układ słojów drzewa; uwarstwienie, żyłka ‘żyłka w drzewie= andra’334;
4.1.3. cechy (2): fornirowy ‘przeznaczony do fornirowania’, fornirski ‘przeznaczony do
fornirowania’;
4.2. półwyroby (półprodukty) (549):
4.2.1. belki (364):
4.2.1.1. nazwy ogólne (56): bal ‘pień grubego drzewa obrobiony, dyl od trzech do sześciu
cali grubości’, baliczek ‘bardzo mały balik, czyli pień grubego drzewa obrobiony’,
balik ‘mały bal, czyli pień grubego drzewa obrobiony’, bawulec ‘belka o
niepełnym kancie, zwana inaczej belką oflisowatą, oflisiastą’, bela ‘długi, gruby,
ociosany, okrągły albo prostokątny pień drzewa’, beleczka ‘mała belka’, belka
‘długa sztuka drzewa o przekroju zazwyczaj kwadratowym lub prostokątnym,
bierwiono obrobione, tram, bierzmo, szlemię, tragarz’, bierwiono ‘drewno okrągłe,
ociosane lub przetarte, używane do budowy ścian wieńcowych lub sumikowołąkowych’, ciesaniec ‘wszelkie ociosane drzewo, belka, przycieś’, [cieś] ([ciesa])
‘wszelkie ociosane drzewo, belka, przycieś’, cieśnica ‘dyl nieszeroki, ociosany
334

Andra – brak rejestracji w wykorzystanych źródłach; z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać,
że chodzi o adrę.
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siekierą i toporem z okrągłego drewna’, czwartniak (czwartnik) ‘krzyżulec,
krzyżniak, drzewo krzyżowe, sztuka drzewa otrzymana z przerznięcia wzdłuż na
cztery części kłody obrobionej do ostrego kantu, na krzyż piłą wzdłuż porznięta
belka’, [czwartynek] ([ćwiartynek]) ‘oblader, obladra, odrzynek, odskórek,
okrajek, okrajka, opoła, opółka, opołek, oszast, obszast, zrzyna, zrzynka’, drzewo
krzyżowe ‘krzyżulec, krzyżniak, czwartniak, czwartnik, sztuka drzewa otrzymana z
przerznięcia wzdłuż na cztery części kłody obrobionej do ostrego kantu, na krzyż
piłą wzdłuż porznięta belka’, dziewiątak ‘belka dziewięć sążni długa’, forszta
‘belka’, kantak ‘drzewo ociosane na cztery kanty, belka kanciasta, bal’,
kantowizna ‘drewno użytkowe ociosane w cztery kanty’, klin ‘belka w jednym
końcu cieńsza’, klinik ‘mała belka w jednym końcu cieńsza’, kliniczek ‘maleńka
belka w jednym końcu cieńsza’, kosteczka ‘mała beleczka, mająca wszystkie
cztery boki jednej szerokości’, kostka ‘beleczka, mająca wszystkie cztery boki
jednej szerokości’, krawędziak ‘drewniana czterostronnie płaska belka o okrągłych
narożach; krawężniak’, krawężniak ‘drewniana czterostronnie płaska belka o
okrągłych narożach’, króciak ‘krótki okrąglak’, krzyżniak ‘krzyżulec, czwartniak,
czwartnik, drzewo krzyżowe, sztuka drzewa otrzymana z przerznięcia wzdłuż na
cztery części kłody obrobionej do ostrego kantu, na krzyż piłą wzdłuż porznięta
belka’, krzyżulec ‘krzyżniak, czwartniak, czwartnik, drzewo krzyżowe, sztuka
drzewa otrzymana z przerznięcia wzdłuż na cztery części kłody obrobionej do
ostrego kantu, na krzyż piłą wzdłuż porznięta belka’, liniówka ‘łata równa,
heblowana, jednostajnej grubości’, oblina ‘belka nie mająca dostatecznych
wymiarów do wydania ostrych krawędzi przy obróbce’, odrzynek ‘oblader,
obladra, odskórek, okrajek, okrajka, opoła, opółka, opołek, oszast, obszast, zrzyna,
zrzynka, czwartynek, ćwartynek’, odskórek ‘oblader, obladra, odrzynek, okrajek,
okrajka, opoła, opółka, opołek, oszast, obszast, zrzyna, zrzynka, czwartynek,
ćwartynek’, okrajek (okrajka) ‘oblader, obladra, odrzynek, odskórek, okrajek,
okrajka, opoła, opółka, opołek, oszast, obszast, zrzyna, zrzynka, czwartynek,
ćwartynek’, [opłatwa] ‘rodzaj bala ciosanego’, płaszczak ‘sztuka drzewa
użytkowego ze czterech boków do ostrego kantu oprawna lub piłą oberznięta, lecz
u której dwa boki naprzeciwległe są szersze, a drugie dwa węższe’, podłużnica
‘belka podłużna, wzmacniająca lub podtrzymująca co’, poprzeczka ‘beleczka idąca
w poprzek czego’, sechser ‘szóstak, szostak, belka sześć sążni długa’, siostra ‘bal,
podłużna połowa kłody’, siostrzyczka (siestrzyczka, [siojstrzyczka], [siostryjka])
85

‘mała siostra, podłużna połowa kłody ’, siostrunia ‘mała siostra, podłużna połowa
kłody’, siostrula ‘mała siostra, podłużna połowa kłody’, [siosterka] ‘mała siostra,
podłużna połowa kłody’, [siostreńka, siostrzeńka] ‘mała siostra, podłużna połowa
kłody’, [siostrusia] ‘mała siostra, podłużna połowa kłody’, [siostruś] ‘mała siostra,
podłużna połowa kłody’, siostrzysko ‘duża siostra, podłużna połowa kłody’,
siódmak ‘belka długa na siedem sążni’, siódmaczek ‘mały siódmak, belka długa na
siedem sążni’, skrobanka ‘okorowana belka sosnowa’, sliper ‘belka krótka
grubości 8 - 10 cali’, szóstak ([szostak]) ‘sechser, belka sześć sążni długa’,
sztamenda ‘belka dębowa długa od 9 - 15 stóp, gruba 10 i więcej cali, do kantu
obrobiona’, szwela ‘wojtek, belka, pień spuszczony i obrobiony z grubsza na
cztery kanty’, wojtek ‘szwela, belka, pień spuszczony i obrobiony z grubsza na
cztery kanty’, zembraty (zymbraty) ‘belki na kant wycinane, które u spodu statku
na kantach się dają’;
4.2.1.2. belki budowlane (308): [ambáłek] ([ambołek]) ‘bant, spojenie krokwi u
wierzchołka dachu’, [banda] ‘belka sufitowa’, [bant] (bunt, bónt, [bąt]) ‘kawał
belki wpędzony między dwie inne belki lub między dwie ściany dla ich rozparcia’,
banta ‘kawał belki wpędzony między dwie inne belki lub miedzy dwie ściany dla
ich rozparcia’, bant balczany ‘drzewo, które spaja dwie belki’, bartnica ‘belka
leżąca na szpuntpalach’, belka przejęta ‘belka wspierająca się jednym końcem na
przejmie’, belka strojowa ‘tram, czyli belka główna, inne podpierająca, belki
wekslowe ‘leżące napoprzek od innych belek i w obu końcach w nie wczopowane’,
cembra (cębra, cemra, czemra) ‘pal, dyl do cembrowania, cembrowina’, cymbr
‘pal, dyl do cembrowania, cembrowina’, cymbra ‘pal, dyl do cembrowania,
cembrowina’, czambr (czamr) ‘pal, dyl do cembrowania, cembrowina’, dłużnica
‘belka w ruszcie nad palowaniem’, draczek ‘mały drak, czyli

łata pod tynk,

przybijana na ścianę drewnianą’, drak ‘łata pod tynk, przybijana na ścianę
drewnianą’, [dziad] ‘beleczka u krokwi w budynku’, [dziadak] ‘belka u krokwi w
budynku’, [dziadeczek] ‘mała beleczka u krokwi w budynku’, [dziadek] ‘mała
beleczka u krokwi w budynku’, [dziadeńko] ‘mała beleczka u krokwi w budynku’,
[dziadko] ‘mała beleczka u krokwi w budynku’, [dziadok] ‘belka u krokwi w
budynku’, [dziadowisko] ‘belka u krokwi w budynku’, [dziadulek] ‘mała beleczka
u krokwi w budynku’, [dziadulinek] ([dziaduleniek]) ‘mała beleczka u krokwi w
budynku’, [dziaduleńko] ‘mała beleczka u krokwi w budynku’, [dziadulko] ‘mała
beleczka u krokwi w budynku [dziadulo] ‘mała beleczka u krokwi w budynku’,
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[dziadunio] ‘mała beleczka u krokwi w budynku’, [dziaduńko] ‘mała beleczka u
krokwi w budynku’, [dziaduszek] ‘mała beleczka u krokwi w budynku’, [dziaduś]
‘mała beleczka u krokwi w budynku’, [dziadyczek] ‘mała beleczka u krokwi w
budynku’, [dziadzia] ‘mała beleczka u krokwi w budynku’, [dziadzio] ‘mała
beleczka u krokwi w budynku’, [dziadzisko] ‘belka u krokwi w budynku’,
[dziadowsko] ([dziadosko]) ‘belka u krokwi w budynku’, [dziaduch] ‘belka u
krokwi w budynku’, [dziadyga] ‘belka u krokwi w budynku’, [dziadyk] ‘belka u
krokwi w budynku’, dźwigar ‘belka sztucznie wzmocniona, służąca do
podtrzymywania sklepień, pomostów, wiązań itp. części budowli’, [grabiasta]
‘łaty dachowe, na których leży słoma’, gradszpar ‘krokiew łącząca narożną część
wiązania dachowego’, grządka ([grzędka]) ‘mała belka dachowa położona
najbliżej grzbietu, in. rozpora wyższa’, grzęda ‘belka dachowa położona najbliżej
grzbietu, in. rozpora wyższa’, [jarmica] ‘belki, na których kładą pomost’, [jarmica
dzwonu] ‘sztuka dębiny, na której dzwony zawieszają na czopach’, [jarmo] ‘belki,
na których kładą pomost’, [jarmo dzwonu] ‘sztuka dębiny, na której dzwony
zawieszają na czopach’, jarzmo ([jerzmo], [jirzmo], [irzmo]) ‘belki, na których
kładą pomost’, jarzmo dzwonu ([jerzmo dzwonu], [jirzmo dzwonu], [irzmo
dzwonu]) ‘sztuka dębiny, na której dzwony zawieszają na czopach’, [jigo] ‘belki,
na których kładą pomost’, [jigo dzwonu] ‘sztuka dębiny, na której dzwony
zawieszają na czopach’, jątka ‘rozpora, czyli kawał belki wpędzony między dwie
inne belki lub miedzy dwie ściany dla ich rozparcia, bant, [bunt, bąt]’, jęta ‘belka
dachowa, w której po końcach osadzają się spody obu krokwi’, jętka ‘a. jęta, bant,
płatew, płatwa, [płateń, płoteń], belka dachowa, w której po końcach osadzają się
spody obu krokwi’, [kalatnica] ‘beleczka poprzeczna w krokwi’, [kalenica]
‘trójkątna żerdka, przybita na wierzchu schodzących się krokwi’, kantak
‘budowlana belka drewniana czterostronnie płaska o ostrych narożach’, kantówka
‘budowlana belka drewniana czterostronnie płaska o ostrych narożach’, [kapica]
‘wycięcie na końcu krokwi dachowych, w punkcie połączenia ich pod kątem’,
kielszpar ‘krokiew, łącząca załamania dachów’, klamer ‘kawałek belki a. tarcicy
przybitej od jednej ramy do drugiej, żeby cembrowanie trzymało się tym mocniej’,
klamereczka ‘bardzo mały kawałek belki a. tarcicy przybitej od jednej ramy do
drugiej, żeby cembrowanie trzymało się tym mocniej’, klamerka ‘mały kawałek
belki a. tarcicy przybitej od jednej ramy do drugiej, żeby cembrowanie trzymało
się tym mocniej’, klamra ([klambra], [kramla]) ‘kawałek belki a. tarcicy przybitej
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od jednej ramy do drugiej, żeby cembrowanie trzymało się tym mocniej’,
klamrzysko ‘duży kawałek belki a. tarcicy przybitej od jednej ramy do drugiej,
żeby cembrowanie trzymało się tym mocniej’, klepka ‘bal w cembrowaniu studni’,
klepuszka ‘niewielki bal w cembrowaniu studni’, kleszcze ‘dwa przewiąsła
(bierwiona z wielu wyrębami), obejmujące i wiążące inne bierwiona, połączone z
sobą sworzniami’, [kokoszka] ‘belka poprzeczna, spajająca kozły ze sobą blisko
szczytu, w szopach, stodołach’, kragsztajn (kragsztejn) ‘rzeźbiony koniec belki,
wystający na zewnątrz muru i podtrzymujący dach, balkon, piec itp.’, kratownica
‘część belki kratowej między pasami’, kraty ‘ruszty, belki i pale do budowli
podziemnych’, krawężnica ‘krokiew przebiegająca w osi naroża dachu, najczęściej
drewnianego; krokiew skrajna, dłuższa niż pośrednie’, [krepel] ‘słupek na
murłacie’, krokiew1 ‘nazwa cienkich belek, rozstawionych w kształcie litery A, na
których utrzymuje się pokrycie dachu, belka dachowa’, krokiew koszowa ‘belka
łącząca dwa dachy pod kątem ich przecięcia’, krokiew kulawa ([krokiew kulhawa])
‘krokiew dotykająca krokwi koszowej, a nie mająca podstawy na belkach’,
krokiew przejęta ‘belka wspierająca się jednym końcem na przejmie’, krokiewka
‘nazwa małych cienkich belek, rozstawionych w kształcie litery A, na których
utrzymuje się pokrycie dachu, belka dachowa’, [krokwa] (krukwa, [krokwia])
‘nazwa cienkich belek, rozstawionych w kształcie litery A, na których utrzymuje
się pokrycie dachu, belka dachowa’, krokiewnica ‘koniec krokwi wystający poza
ścianę budowli’, krokiewniczka ‘mały koniec krokwi wystający poza ścianę
budowli’, kroksztyn1 ‘rzeźbiony koniec belki, wystający na zewnątrz muru i
podtrzymujący dach, balkon, piec itp.’, kroksztynek1 ‘rzeźbiony koniec małej
belki, wystający na zewnątrz muru i podtrzymujący dach, balkon, piec itp.’,
krokwie przyczółkowe ‘krokwie szczytowe na węgłach oparte’, krzepica ‘belka
wzmacniająca, podpierająca, zabezpieczająca mocne stanie innej, zastrzał, miecz’,
krzywulec ‘element belki policzkowej o kształcie wstęgi skręconej po linii
śrubowej’, [krzyżulec] ‘jeden z kozłów na dachu, krokiew’, kulawka ‘nazwa
krótszych krokwi, wpuszczanych w kalenicę, oparta na krawężnicy, spotykana
najczęściej w dachach drewnianych’, [legar] ‘tarcica a. okrągłe drzewo na powałę
(lochu)’, legar ([ligar]) ‘drewniana belka, do której się przymocowuje deski
podłogowe; podkład drewniany pod ciężary’, legarek ‘drewniana mała belka, do
której się przymocowuje deski podłogowe; podkład drewniany pod ciężary’,
[lesica] ([lisica]) ‘bal z rowkiem, w którym opiera się podpora nachylonej ściany’,
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leżeń ‘beleczka, idąca w poprzek krokwi’, leżnia ‘belka na murze, na której
spoczywa wiązanie dachu, in. murłat’, [lisica] ‘kłoda z otworem podłużnym
wkopana poziomo w ziemię, w której osadzona czopem podpora służy do
wyprostowania pochylonego np. budynku drewnianego, przez wbijanie kolejne
klinów przy dolnym czopie’, łagan ([łagun]) ‘legar pod podłogą albo pod co
innego’, łaganka ‘podkład z drzewa, belka służąca za podstawę jakiegoś ciężaru,
legar’, łacisko1 ‘wielka łata, nazwa cienkich belek, rozstawionych w kształcie
litery A, na których utrzymuje się pokrycie dachu, belka dachowa’, łata1
‘krokiewka, nazwa cienkich belek, rozstawionych w kształcie litery A, na których
utrzymuje się pokrycie dachu, belka dachowa’, maculec (maczulec) ‘belka
wpuszczona w mur jednym końcem i podtrzymująca deski rusztowania’, miecz
‘element ukośny konstrukcji szkieletowej, usztywniający połączenie słupa z
oczepem’, międzysięg ‘krótka belka, pomiędzy dwie rzędem leżące osadzona, od
jednej do drugiej sięgająca, półgrzędek, sztychówka, rygiel’, [murłat] ([murłata])
‘belka na murze, na której spoczywa wiązanie dachu i belki powały, in. leżnia,
podkładzina, podwalinka’, [myszak] ‘pozioma część podpory, unosząca krokwie w
dużych stodołach’, [myszanka] ‘podpora, belka podtrzymująca wiązanie dachowe
stodoły’, narożnica ‘krokiew skrajna, większa od pośrednich, znajdująca się pod
wydatną krawędzią dwóch zbiegających się połaci, in. krokiew narożna,
krawężnica, [rogownik]’, narożnik ‘krokiew skrajna, większa od pośrednich,
znajdująca się pod wydatną krawędzią dwóch zbiegających się połaci, in. krokiew
narożna, krawężnica, [rogownik]’, [obierka] ‘belka, leżąca na ścianie budynku, na
której wspierają się belki poprzeczne; rama z belek, leżąca na murach, jako
podstawa wiązania dachowego, murłat, podkładzina, podwalinka’, ocap1 ([oczap],
[oczep]) ‘belka, położona wzdłuż ściany albo łącząca słupy i pale pionowe;
podbitka pod dachem’, ocap2 ([oczap], [oczep]) ‘belka łącząca wierzchem odrzwia
i okna, murłat’, [ocepa]1 ‘belka łącząca wierzchem odrzwia i okna, murłat’,
[ocepa]2 ‘belka, położona wzdłuż ściany albo łącząca słupy i pale pionowe;
podbitka pod dachem’, [ogon] ‘wystający koniec krokwi’, [ogoneczek] ‘wystający
koniec niewielkiej krokwi’, [ogonek] ‘wystający koniec niewielkiej krokwi’,
[ogonisko] ‘wystający koniec wielkiej krokwi’, opaski ‘rodzaj ciesi (belki) nad
belkami poprzecznymi’, ostew ‘krokiew w płocie, czyli w ścianie bocznej dachu,
pomiędzy krokwiami narożnymi w pośrodku umieszczone’, [ostrom] ‘belka, na
której się opierają stragarze (belki) powały’, [ostrzeszyna] ‘łata grubsza na samej
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osnowie strzechy’, owirka ‘belka, pokrywająca zrąb, na której wspierają się
krokwie, równoległa do podwaliny’, [pach] ‘duży tramik poprzeczny od krokwi do
krokwi idący tak jak przekreślenie poziome w literze A’, pas ‘tramik poprzeczny
od krokwi do krokwi idący tak jak przekreślenie poziome w literze A’, paseczek
([pasiczek]) ‘mały tramik poprzeczny od krokwi do krokwi idący tak jak
przekreślenie poziome w literze A’, [pasik] ‘mały tramik poprzeczny od krokwi do
krokwi idący tak jak przekreślenie poziome w literze A’, pętko ‘mała żerdka
poprzeczka u krokwi’, pęto ‘żerdka poprzeczka u krokwi’, [pierś] ([pirś]) ‘część
krokwi wychodząca za belkę pod okapem’, piersi ‘gruba część belki,
spoczywająca na ścianie’, piersiątka1 ‘mała część krokwi wychodząca za belkę
pod okapem’, piersiątka2 ‘gruba część małej belki, spoczywająca na ścianie’,
piersiczki1 ‘mała część krokwi wychodząca za belkę pod okapem’, piersiczki2
‘gruba część małej belki, spoczywająca na ścianie’, piersięta1 ‘mała część krokwi
wychodząca za belkę pod okapem’, piersięta2 ‘gruba część małej belki,
spoczywająca na ścianie’, piersiska1 ‘wielka część krokwi wychodząca za belkę
pod okapem’, piersiska2 ‘gruba część dużej belki, spoczywająca na ścianie’,
pierśki1 ‘mała część krokwi wychodząca za belkę pod okapem’, pierśki2 ‘gruba
część małej belki, spoczywająca na ścianie’, [piętka na krokwi] ‘krokiew
zapiętkowana, to jest zaciosana do karbu na "płatwi", na której się opiera’, płatew
([płateń]) ‘jedna z belek leżących na ścianach budowli u góry, w których osadzone
są krokwie dachowe’, płatwa ‘jedna z belek leżących na ścianach budowli u góry,
w których osadzone są krokwie dachowe’, [płazy] ‘grube drzewa rozerznięte
wzdłuż, półokrąglaki, używane do budowy domu’, [płotwia] ‘jedna z belek
leżących na ścianach budowli u góry, w których osadzone są krokwie dachowe’,
[płoteń] ‘jedna z belek leżących na ścianach budowli u góry, w których osadzone
są krokwie dachowe’, [pociąg] ‘gruba belka idąca spodem w poprzek belek
zwyczajnych dla utrzymania ich, podciąg, tragarz, siestrzan, tram’, podciąg
‘siestrzan, tram, stragarz, belka gruba, podtrzymująca mniejsze poprzeczne w
pułapie’, podcios (podcieś) ‘podwalina, przycieś, pierwsza sztuka drzewa,
zaczynająca u spodu ścianę w budowli drewnianej’, poddenek ‘belka pod
podłogą’, podeszew ‘podwalina, przyciesie, czyli pierwsza belka drewniana
układana na podmurowaniu w budynkach drewnianych’, podeszwa ‘podwalina,
przyciesie, czyli pierwsza belka drewniana układana na podmurowaniu w
budynkach drewnianych’, podkład ‘jedna z belek, na których przytwierdzone są
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szyny na torze kolejowym’, podkładek ‘jedna z niewielkich belek, na których
przytwierdzone są szyny na torze kolejowym’, podkładzina1 ‘belka drewniana o
przekroju prostokątnym lub kwadratowym, układana na wierzchu ściany jako
oparcie dla więźby dachowej drewnianego dachu; namurnica’, podkładzina2 ‘jeden
z tramików położonych wzdłuż ściany, na których spoczywają belki należące do
powały dachowej, podwalinka’, podkrokiew ‘połowiczna krokiew pod krokwią dla
jej wzmocnienia dana’, podłużka ‘tramik poziomy na grzbiecie dachu położony,
który albo służy za osadę wierzchołkom krokwi, albo też na połączonych ze sobą
krokwiach wspiera się sposobem innych leżników’, podnosza ‘sztuka drzewa
leżąca wpodłuż na stolcu, na której się krokwie wspierają’, podpaska ‘jedna ze
sztuk drzewa cienkiej miary, jakimi się w krześle dachowym krokwie podpasują’,
podpłatewka ‘dodatkowa, pomocnicza płatew biegnąca przy dolnej płatwi dachu
(drewnianego)’, [podpłatwica] ‘jedna z belek szczytowych pod płatwiami’,
podproże ‘belka pod progiem, na której próg jest osadzony’, podsłupie ‘słup niski
czworogranny dany okrągłemu za podstawę’, podsłupiec ‘słup niski czworogranny
dany okrągłemu za podstawę’, podstopek krokwi ‘krótka belka albo dwa dyle
sposobem kleszczy pod końcem czyli stopa krokwi, w miejscu jętki użyte, sztych’,
podstopie krokwi ‘krótka belka albo dwa dyle sposobem kleszczy pod końcem
czyli stopa krokwi, w miejscu jętki użyte, sztych’, podwalina ‘belka, na której
oparte są słupy (w rusztowaniu, w niektórych typach więźb dachowych)’,
podwalina ‘pierwsza belka drewniana układana na podmurowaniu w budynkach
drewnianych; przycieś’, podwalinka ‘mała belka, na której oparte są słupy (w
rusztowaniu, w niektórych typach więźb dachowych)’, podwalinka ‘niewielka
pierwsza belka drewniana układana na podmurowaniu w budynkach drewnianych;
przycieś’, podwiązeczka ‘niewielka belka długa, która utrzymuje i wiąże krokwy
od całego dachu’, podwiązka ‘belka długa, która utrzymuje i wiąże krokwy od
całego dachu’, poła ‘drzewo wyrobione na ściany do budowli drewnianych,
półdrzewo, półczyna, ścienne drzewo’, poprzecznica ‘belka poprzeczna; belka
leżąca poziomo w ścianie między stojakami w budowli w słupki stawianej’,
poprzecznica ‘belka poprzeczna krzyżująca się z inną’, poprzeczniak ‘krótka
beleczka służąca za podkład pod legary’, [poprzeczniak] ‘słup poprzeczny’,
poprzecznik ‘belka poprzeczna w wiązaniach’, [poręcz] ‘poprzeczna beleczka
środkowa idąca przez całą szerokość wrót do stodoły, przybita do jednej ich
połowy, a przykrywająca drugą, gdy wrota są zamknięte’, [poręczka] ‘poprzeczna
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mała beleczka środkowa idąca przez całą szerokość wrót do stodoły, przybita do
jednej ich połowy, a przykrywająca drugą, gdy wrota są zamknięte’, [posowa]
([posoba]) ‘belka, kozieł, łata tram’, [potwa] ‘jedna z belek leżących na ścianach
budowli u góry, w których osadzone są krokwie dachowe’, półgrządek ‘krótka
belka, pomiędzy dwie rzędem leżące osadzona, od jednej do drugiej sięgająca,
międzysięg, sztychówka, rygiel’, półkrokiew ‘belka grubości krokwi stawiana na
dachu obok krokwi narożnej’, prożeczek1 ‘niewielki podkład (belka) pod szyny
kolejowe’, prożek1 ‘niewielki podkład (belka) pod szyny kolejowe’, prożysko1
‘wielki podkład (belka) pod szyny kolejowe’, [prożyszcze]1 ‘wielki podkład
(belka) pod szyny kolejowe’, próg1 ‘podkład (belka) pod szyny kolejowe’, pryka
‘podpora, stempel, bal do rozpierania’, przecznik ‘belka poprzeczna’, przejma
‘poprzeczka między dwiema belkami lub krokwiami, na której się wspiera krótsza
belka lub krokiew leżąca między głównymi: przejma belkowa, przejma krokiewna,
przejma krokwiowa’, przycioska ‘sztuka drzewa średniej grubości, położona
poziomo pod dolnymi końcami krokwi lub przesuwnic’, przyczółki ‘krokwie
szczytowe na węgłach oparte’, [przyłaz] ‘ostatni u góry okrąglak w ścianie boiska,
po którym przechodzi się na poddasze’, [przypłacina] ‘wszelka łata, którą cieśla
przy budowie domu daje, którą nadsztukowuje’, ramiączko ‘jedna z małych
podpór pod podciągami przy stojakach’, [ramienie] ‘jedna z podpór pod
podciągami przy stojakach’, ramię ([ramiej], [remię]) ‘jedna z podpór pod
podciągami przy stojakach’, [raminek] jedna z małych podpór pod podciągami
przy stojakach’, [ramioneczko] ‘jedna z małych podpór pod podciągami przy
stojakach’, ramionko ‘jedna z małych podpór pod podciągami przy stojakach’,
[ramiono] ‘jedna z podpór pod podciągami przy stojakach’, [ramiusiucko] ‘jedna z
małych podpór pod podciągami przy stojakach’, [remio] ‘jedna z podpór pod
podciągami przy stojakach’, [renie] jedna z podpór pod podciągami przy
stojakach’, [respa] ‘belka służąca za podporę’, [rogownik] ‘krokiew, nazwa
cienkich belek, rozstawionych w kształcie litery A, na których utrzymuje się
pokrycie dachu, belka dachowa’, rozpora1 (rozwora) ‘belkowanie poprzeczne
wyżej głównego belkowania dachu, w połowie krokwi, tramik poprzeczny w
krokwi, podobny do poziomego przekreślenia w literze A, pas, kielbelka’,
rozpora2 (rozwora)‘kawał belki wpędzony między dwie inne belki lub między
dwie ściany dla ich rozparcia’, rozpora wyższa ‘grzęda, belka dachowa położona
najwyżej grzbietu, mniejsza od rozpory niższej’, rozporka1 ‘belkowanie
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poprzeczne wyżej głównego belkowania dachu, w połowie krokwi, mały tramik
poprzeczny w krokwi, podobny do poziomego przekreślenia w literze A’,
rozporka2 ‘kawał małej belki wpędzony między dwie inne belki lub między dwie
ściany dla ich rozparcia’, rozpornica ‘belka rozporowa’, rozwora ‘bud. belka
służąca do poziomego odgraniczenia otworów okiennych i drzwiowych w
ścianach drewnianych oraz do podziału poziomego ściany na mniejsze pola;
rygiel’, ruszty ‘belki i pale służące za podwalinę pod ścianę murowaną w
miejscach wilgotnych, kraty’, rygiel1 ‘belka poprzeczna służąca zamiast ankry’,
rygiel2 ‘belka służąca do poziomego odgraniczania otworów okiennych i
drzwiowych w ścianach drewnianych oraz do podziału poziomego ściany na
mniejsze pola, rozwora’, rygiel3 ‘sztuka drzewa poziomo końcami w słupy
wpuszczana, do której deski lub łaty pionowo się przybija w ścianie lub parkanie’,
rygielek1 ‘mała belka poprzeczna służąca zamiast ankry’, rygielek2 ‘mała belka
służąca do poziomego odgraniczania otworów okiennych i drzwiowych w
ścianach drewnianych oraz do podziału poziomego ściany na mniejsze pola,
rozwora’, rygielek3 ‘mała sztuka drzewa poziomo końcami w słupy wpuszczana,
do której deski lub łaty pionowo się przybija w ścianie lub parkanie’, siestrzon
([siostruń], [sostroń]) ‘podciąg, gruba belka idąca spodem w poprzek belek
zwyczajnych dla utrzymania ich’, siestrzan (sestruń, siestrzoń, siostrzan,
siostrzamb, siostrzeń, sosrąb, sostroń, [sozrąb]) ‘belka gruba, podtrzymująca
mniejsze poprzeczne w pułapie’, [siostrzamb] ‘podciąg, gruba belka idąca spodem
w poprzek belek zwyczajnych dla utrzymania ich’, [siostrzeń] ‘podciąg, gruba
belka idąca spodem w poprzek belek zwyczajnych dla utrzymania ich’,
siostrzeniec (siestrzeniec) ‘belka gruba, podtrzymująca mniejsze poprzeczne w
pułapie’, [siostrzeniec] ([siestrzeniec]) ‘podciąg, gruba belka idąca spodem w
poprzek belek zwyczajnych dla utrzymania ich’, skrzynia ([krzynia]) ‘sztuka
drzewa znacznej grubości, położona, poziomo w ziemi przy ścianie budowli,
prostopadle do podwaliny, mająca w środku na wylot wyrobioną pazę, czyli otwór
podłużny’, [skrzynica] ‘sztuka drzewa znacznej grubości, położona, poziomo w
ziemi przy ścianie budowli, prostopadle do podwaliny, mająca w środku na wylot
wyrobioną pazę, czyli otwór podłużny’, skrzyneczka ‘mała sztuka drzewa znacznej
grubości, położona, poziomo w ziemi przy ścianie budowli, prostopadle do
podwaliny, mająca w środku na wylot wyrobioną pazę, czyli otwór podłużny’,
skrzynisko ‘wielka sztuka drzewa znacznej grubości, położona, poziomo w ziemi
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przy ścianie budowli, prostopadle do podwaliny, mająca w środku na wylot
wyrobioną pazę, czyli otwór podłużny’, skrzynka ‘mała sztuka drzewa znacznej
grubości, położona, poziomo w ziemi przy ścianie budowli, prostopadle do
podwaliny, mająca w środku na wylot wyrobioną pazę, czyli otwór podłużny’,
skrzynuszka ‘mała sztuka drzewa znacznej grubości, położona, poziomo w ziemi
przy ścianie budowli, prostopadle do podwaliny, mająca w środku na wylot
wyrobioną pazę, czyli otwór podłużny’, [skrzyń] ‘sztuka drzewa znacznej
grubości, położona, poziomo w ziemi przy ścianie budowli, prostopadle do
podwaliny, mająca w środku na wylot wyrobioną pazę, czyli otwór podłużny’,
slega ‘w starych konstrukcjach dachowych: belka pozioma opierająca się na
szczytowych ścianach budynku’, socha ‘w dawnych konstrukcjach dachowych:
rozwidlony przy końcu słup, przytrzymujący poziomą belkę, stosowany czasem
jeszcze przy budowie stodół’, sosrąb (sosręb) ‘budownictwie drewnianym,
zwłaszcza na Podhalu: gruba, obrobiona belka biegnąca przez środek pułapu pod
belkami dla ich podtrzymania; tragarz’, sosrąbik (sosrębik) ‘mała, boczna belka
pułapowa oparta na sosrębie’, [spineczka] ‘mała beleczka cieńsza od stragarza,
łącząca płatwy’, [spinka] ([szpinka], [śpinka]) ‘beleczka cieńsza od stragarza,
łącząca płatwy’, stojaczek ‘mały słup w ścianie drewnianej, pionowy, w przycieś u
dołu na czop, równie jak w zrąb u góry wpuszczony’, stojak1 ‘słup w ścianie
drewnianej, pionowy, w przycieś u dołu na czop, równie jak w zrąb u góry
wpuszczony’, stojak2 ‘w wiązaniu dachu: słupek pod podciągiem, stolec’, stojec
‘słupek prostopadło do jętki wymierzony a utwierdzony pomiędzy wierzchołkami
krokwi’, storczyk ‘słupek prostopadło do jętki wymierzony a utwierdzony
pomiędzy wierzchołkami krokwi’, [stożyna] ‘drągi, łaty pionowo ustawione, około
których w dawnych naszych wiejskich chatach kominy lepiono’, stragarz
(strangarz, [strągarz], [stręgarz], [strzegarz], [strzegórz], [strzęgarz]) ‘belka
gruba, podtrzymująca mniejsze poprzeczne w pułapie’, [stragón]) ‘belka gruba,
podtrzymująca mniejsze poprzeczne w pułapie’, [stram] ‘belka główna w izbie
kurpiowskiej’, [strama] ‘belka główna w izbie kurpiowskiej’, [stratne drzewko]
‘dwa okrąglaki cienkie, które łączą w budynku obie płatwie, więc na nich opierają
się szczyty dachu’, [stratniák] ‘dwa okrąglaki cienkie, które łączą w budynku obie
płatwie, więc na nich opierają się szczyty dachu’, [strześnica] ‘długa łata leżąca na
wypustach, na tak zwanych rysiach, na której wspiera się okap’, [sumce] ‘dyle w
ścianach domu’, sumce ‘kloce drzewa do budowy’, sumik ([sonik], [sunik])
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‘składowa część słupowej konstrukcji ścian, rozpowszechnionej u Słowian, jedna z
beleczek ściennych, wpuszczana między dwa słupy’, suniec ‘sztuka z bala grubego
lub półcizny, jedna z tych, jakie poziomo wsuwają się końcami w gary słupów
pionowych, dla złożenia z nich ściany budynku lub parkanu’, szlostram
(szlóstram) ‘belka podłużna gruba w pułapie, podtrzymująca belki poprzeczne’,
[szpały] ‘podkłady (belki) pod relsy na torze kolejowym’, szpanrygiel ‘sztuka w
stolcu (więźbie dachowej), leżąca pod kielbaką i utwierdzająca słupy w ich
położeniu, sztaga ‘jedna ze sztuk graniastych drzewa cienkiego, do których
przybijają deski w podłodze, legarek’, sztych ‘krótka belka albo dwa dyle,
sposobem kleszczy pod końcem, czyli stopą krokwi na miejscu jętki użyte,
podstopek krokwi’, sztychbelka ‘belka leżąca jednym końcem na ścianie budynku,
a drugim końcem wczopowana w belki podłużne’, sztychówka ‘belka poprzeczna,
miasto ankry służąca; krótka belka, między dwie rzędem leżące osadzona, od
jednej do drugiej sięgająca, półgrzędek, rygiel, międzysięg’, sztyszek ‘bardzo
krótka belka albo dwa dyle, sposobem kleszczy pod końcem, czyli stopą krokwi na
miejscu jętki użyte’, [szulc]1 ‘belka podłużna, na której oparte są belki
poprzeczne’, [szulc]2 ‘słup osadzony w podwalinie ściany, w który wpuszczane są
końcami bale’, ścienne drzewo ‘drzewo wyrobione na ściany do budowli
drewnianych, poła, półdrzewo, półczyna’, ślemię ‘w starym budownictwie: belka
stanowiąca grzbiet dachu, oparta na dwu lub więcej rozwidlonych słupach; do
belki tej przymocowane są z obu boków żerdzie podtrzymujące pokrycie dachu’,
ślostram ‘belka podłużna gruba w pułapie, podtrzymująca belki poprzeczne’,
[śmigownica] ‘krokiew dachu’, średniec ‘belka poprzeczna między słupami ściany
pruskiej’, [torp] ‘słup w budynku’, tragar ‘podkład drewniany, długi kawał
drzewa, używany za podkład pod ciężary (np. w piwnicy) albo po którym ciężary
zsuwają, staczają, legar’, [tragarczyk]1 ‘mały tram, małe bierzmo; belka, na której
inne spoczywają, (na której leży powała), podciąg’, [tragarczyk]2 ‘mały podkład
drewniany (belka) pod szyny kolejowe’, tragarz ‘tram, bierzmo; belka, na której
inne spoczywają, (na której leży powała), podciąg’, [tragarz] ‘podkład drewniany
(belka) pod szyny kolejowe’, tram ([trom]) ‘belka główna, inne podpierająca,
siestrzan, podciąg, bierzmo, bierzwiono, bierwiono, brus drzewny’, tramczyk
‘mała belka główna, inne podpierająca, siestrzan, podciąg, bierzmo, bierzwiono,
bierwiono, brus drzewny’, tramiec ‘belka główna, inne podpierająca, siestrzan,
podciąg, bierzmo, bierzwiono, bierwiono, brus drzewny’, tramik ‘mała belka
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główna, inne podpierająca, siestrzan, podciąg, bierzmo, bierzwiono, bierwiono,
brus drzewny’, tramowica ‘jeden z końców belek, z nad ścian pod okapem
wystających, widzialnych z zewnątrz’, trawers ‘belka poprzeczna, wiązar
poprzeczny’, [tron] ‘belka poprzeczna w izbie, na którą kładą różne rzeczy’,
wanga ‘belka, na ukos leżąca’, wangi ‘bale, w których są schody osadzone, boki
schodów’, weksel ‘kawał bierwiona, użyty do wzmocnienia belki’, wekselbryf
(wekselbryw) ‘kawał bierwiona, użyty do wzmocnienia belki’, wekselek ‘kawałek
bierwiona, użyty do wzmocnienia belki’, wekslik ‘kawałek bierwiona, użyty do
wzmocnienia belki’, węgar ‘drewniana belka z obu stron okna i drzwi, wspierająca
nadproże lub łuk zamykający otwór od góry’, węgarek ‘niewielka drewniana belka
z obu stron okna i drzwi, wspierająca nadproże lub łuk zamykający otwór od
góry’, wiatrownica ‘drewniana łata przymocowana na ukos do spodu krokwi,
usztywniająca więźbę dachową w kierunku podłużnym i zabezpieczająca ją przed
działaniem wiatru; łata wiatrowa’, wiatrówka ‘drewniana łata przymocowana na
ukos do spodu krokwi, usztywniająca więźbę dachową w kierunku podłużnym i
zabezpieczająca ją przed działaniem wiatru; łata wiatrowa’, [wilczek] ‘belka z
rozdwojonymi końcami, spoczywająca na sochach (rozwidlonych słupach)’,
wspornica ‘kroksztyn, rzeźbiony koniec belki, wystający na zewnątrz muru i
podtrzymujący dach, balkon, piec itp.’, wspornik1 ‘element konstrukcyjny nośny w
formie belki zamocowanej na jednym końcu (drugi koniec nie jest podparty);
stosowany w konstrukcji balkonów, gzymsów, wykuszy, schodów itp., często
zdobiony ornamentami’, wspornik2 ‘kroksztyn, rzeźbiony koniec belki, wystający
na zewnątrz muru i podtrzymujący dach, balkon, piec itp.’, wysuwnica ‘w
rusztowaniu nadwieszonym: zasadnicza belka drewniana dźwigająca rusztowanie,
zamocowana wewnątrz budynku i z niego wysunięta przez zewnętrzne lico’,
zagata ‘łata drewniana, zasłaniająca dziurę w ścianie chałupy’, załęga ‘belki, które
opierają na podniesieniu, dla łatwiejszego posunięcia po nich jakiegokolwiek
ciężaru’, zastrzał ‘jedna z ukośnych belek wspierających i usztywniających ściany
i sufity w konstrukcjach budowlanych’, zastrzelenie ‘jedna z ukośnych belek
wspierających i usztywniających ściany i sufity w konstrukcjach budowlanych’;
4.2.2. deski (83):
4.2.2.1. nazwy ogólne (37): calówka1 ‘deska na cal gruba’, ćwierć ‘deska, tarcica’, decha
‘wielki płat drzewa odpiłowany, tarcica, dyl’, deseczka ‘duży płat drzewa
odpiłowany, tarcica, dyl’, deska ‘płat drzewa odpiłowany, tarcica, dyl’, deszczka
96

‘mały płat drzewa odpiłowany, tarcica, dyl’, deszczułeczka ‘bardzo mały płat
drzewa odpiłowany, tarcica, dyl’, deszczułka ([deszczcząłka]) ‘mała deska, czyli
płat drzewa odpiłowany, tarcica, dyl’, dłużnica ‘deska, tarcica’, dykta ‘cienka
deska sklejona z kilku warstw drewna, służąca do wyrobu lekkich opakowań,
skrzyń, mebli itp., sklejka’, dwucalówka ‘deska na dwa cale gruba’, fornir1
(forner, fornier) ‘deseczka z kosztowniejszego drzewa do wykładania wyrobów
stolarskich, okleina’, forszt ‘dyl skrajny, z korą z jednej strony, oblader, opoła;
tarcica, deska, szczeg. dwucalowa, dwucalówka’, klejonka ‘cienka deska sklejona
z kilku warstw drewna, służąca do wyrobu lekkich opakowań, skrzyń i mebli;
dykta, sklejka’, kładzina ‘dyl, płat drewniany wyrznięty z całkowitej grubości
kłody drzewa iglastego, około trzech palców gruby’, króciak ‘krótka deska’, [łata]
‘cienka deszczułka’, oblader (obladra) ‘odrzynek, odskórek, okrajek, okrajka,
opoła, opółka, opołek, oszast, obszast, zrzyna, zrzynka, czwartynek, ćwartynek,
deska boczna z kloca, z jednej strony płaska, z drugiej zaokrąglona’, opiłek ‘deska
boczna z kloca, z jednej strony płaska z drugiej zaokrąglona’, opoła ‘dyl skrajny, z
korą z jednej strony, oblader’, opołek ‘mały dyl skrajny, z korą z jednej strony,
oblader’, opółka ‘mały dyl skrajny, z korą z jednej strony, oblader’, oszast
(obszast) ‘deska boczna z kloca, z jednej strony płaska, z drugiej zaokrąglona;
oblader, opołek; potocznie szczapa’, panewki ‘małe deski z listwami’, paneweczki
‘bardzo małe deski z listwami’, panwie ‘deski z listwami’, [płacha] ‘połowa kloca
rozszczepionego; gruba deska nieociosana’, [płaszka] ‘mała płacha, czyli gruba
deska nieociosana’, półbale ‘grubsza tarcica, balik’, półcalówka ‘deska na pół cala
gruba’, półtonówka ‘deska półtora cala grubości mająca, skrajka ‘deseczka’,
szalówka ‘deska cienka do szalowania służąca’, tarcica ‘deska otrzymana przez
podzielenie okrąglaka równolegle do jego osi podłużnej’, tarciczka ‘mała deska
otrzymana przez podzielenie okrąglaka równolegle do

jego osi podłużnej’,

trzycalówka ‘deska gruba na trzy cale’, zrzyn (zrzyna) ‘oblader, deska boczna z
kloca, z jednej strony płaska, z drugiej zaokrąglona’;
4.2.2.2. deski budowlane (46): bant ‘deska łącząca krokwie’, biczka ‘mała deska ścięta
łukowato, zastępująca buksztele’, bika (biga) ‘deska ścięta łukowato, zastępująca
buksztele’, blat ‘tarcica, np. blat dębowy’, brodło (bródło) ‘deski na belkach nad
klepiskiem’, chodnica ‘deska na dachu dla dojścia do komina’, dranka ‘cienka
deska do obijania ścian drewnianych a. sufitów’, forszt (forst) ‘deska w podłodze’,
[forszty] ‘deska w podłodze’, [forzt] ([forśt]) ‘deska w podłodze’, [foszt] ‘deska w
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podłodze’, jęta ‘deska łącząca krokwie’, jętka ‘jęta, bant, deska łącząca krokwie’,
łuba ‘cienka deseczka służąca do wyrobu obręczy sita lub innych naczyń’, okłot
‘deski, którymi się obija ścianę drewnianą, szalowanie’, [okłotek] ‘niewielkie
deski, którymi się obija ścianę drewnianą, szalowanie’, okłót (okłot) ‘tarcice,
deski, którymi się obija albo opierza drewniane mieszkanie albo chatę, opierzenie’,
osnow ‘deska na dolnych końcach krokwi przybita, na której leży szereg okapowy
gontów lub dachówek’, [osnow] ‘deseczki do pokrycia przestrzeni pomiędzy
podwójną płatwą a powałą’, osnowa ([osnoba]) ‘deska na dolnych końcach krokwi
przybita, na której leży szereg okapowy gontów lub dachówek’, [osnowa]
([osnoba]) ‘deseczki do pokrycia przestrzeni pomiędzy podwójną płatwą a
powałą’, parkiety ‘wąskie, małe deszczułki, klepki, z których układane są
posadzki’, [piasecznik] ‘jedna z desek pokrywających końce belek pod dachem’,
piersi deski ‘wąski brzeg deski’, piersiątka deski ‘wąski brzeg deski’, piersiczki
deski ‘wąski brzeg deski’, piersięta deski ‘wąski brzeg deski’, piersiska deski
‘wąski brzeg deski’, pierśki deski ‘wąski brzeg deski’, [podbitka] ‘deska zamiast
najniższej łaty pod słomianym pokryciem strzechy’, podkładka ‘jedna z cienkich
deszczułek, jakie się przy kryciu dachu pod dachówkę podkładają’, podłogówka
‘tarcica przeznaczona do układania podłóg; tarcica podłogowa’, podsufitka ‘deska
półcalówka zdatna na podsufitkę’, [pogródka] ([pagródka]) ‘cembrowanie w
studni; deski, którymi jest obity otwór wewnątrz i zewnątrz studni’, przypustnica
‘przystawka na dole krokwi, w formie deseczki, załamująca lekko na zewnątrz
połać dachową przy okapie’, spleż ‘deseczki z drzewa iglastego na podkłady pod
dachówkę karpiówkę, w miejscach, gdzie się jedna z drugą bokami stykają’, spleży
‘deseczki z drzewa iglastego na podkłady pod dachówkę karpiówkę, w miejscach,
gdzie się jedna z drugą bokami stykają’, sztorcbret ‘jedna z desek pionowych, na
których spoczywają poziomo stopnie schodów’, tarcica podłogowa ‘tarcica
przeznaczona do układania podłóg, podłogówka’, targówka ‘deska cienka, służąca
do opierzenia ścian’, [tram] ‘gruba deska przybita w górze u pułapu do belek, tak
że służy i za półkę w przestrzeniach między belkami’, [tramczyk] ‘gruba niewielka
deska przybita w górze u pułapu do belek, tak że służy i za półkę w przestrzeniach
między belkami’, [tramik] ‘gruba niewielka deska przybita w górze u pułapu do
belek, tak że służy i za półkę w przestrzeniach między belkami’, wiatrówka ‘deski
zabezpieczające okapy, krawędzie szczytowe i kalenice przed deszczem i
wiatrem’, wsuwanka ‘krótkie deski, zwykle odpadkowe, wsunięte między belki
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stropowe w celu wypełnienia przestrzeni międzybelkowej i utworzenia pomostu
dla warstwy materiałów izolacyjnych (cieplnych i dźwiękowych); mają
zastosowanie w budownictwie drewnianym’, wsuwka ‘wsuwanka, krótkie deski,
zwykle odpadkowe, wsunięte między belki stropowe w celu wypełnienia
przestrzeni międzybelkowej i utworzenia pomostu dla warstwy materiałów
izolacyjnych (cieplnych i dźwiękowych); mają zastosowanie w budownictwie
drewnianym’, [zawietrznica] ‘deska na końcu dachu, aby go chroniła od wiatru,
równolegle z kozłami położona’, [zawietrznik] ‘deska na końcu dachu, aby go
chroniła od wiatru, równolegle z kozłami położona’;
4.2.3. gonty (11): branica (dranica) ‘deszczułka szczepana do krycia dachów’, [drań]
‘deszczułka szczepana do krycia dachów’, gont ‘deszczułka do pokrywania
dachu’, goncik ‘mała deszczułka do pokrywania dachu’, kleń ‘jedna z desek równo
grubych bez fug na boku, służących do pokrycia dachu’, krydlica ‘każdy
poszczególny przedmiot z drewna do pokrycia dachu służący’, skudło (szkudło,
szkudła) ‘deszczułka łupana jednostajnej długości, zwykle z drzewa dębowego do
krycia dachów’, [strużka] ‘rodzaj gontów do krycia dachów’, [szędzioł] ([sędziół],
[szendzioł], [szędziół], [szyndzioł]) ‘gont’, szkudła ([szkudeł], [szkudło]) ‘gont,
deseczka do pobijania dachów, z rowkiem z jednego brzegu’, szyndel ‘gont,
deszczułka do pokrycia dachu, szkudła’;
4.2.4. klepki (24): bednareczka2 ‘maleńka klepka (na kubły, szkopki, balijki itp.),
bednarka3 ‘mała klepka (na kubły, szkopki, balijki itp.), bindra ‘klepka beczkowa
z dębiny przeznaczona do wyrobu beczek grubościennych’, blamiza ‘rodzaj klepki
dębowej’, brętówka (brantówka) ‘gatunek klepki’, [dąg] ‘klepka, deszczułka u
beczki’, dąga (dęga)‘klepka, deszczułka u beczki’, dążka ‘mała klepka’, klepka
‘krótka deska dębowa, szczególnie deszczułka albo deska często wygięta, używana
na ściany wyrobów bednarskich’, [klepuszka] ‘bardzo krótka deska dębowa,
szczególnie deszczułka albo deska często wygięta, używana na ściany wyrobów
bednarskich’, korona ‘klepka, nie mająca żadnej skazy, żadnej zadry’, koronka
‘mała klepka, nie mająca żadnej skazy, żadnej zadry’, okseftówka ‘klepka dębowa,
służąca do robienia okseftu, czyli wielkiej beczki’, okseftka ‘klepka dębowa,
służąca do robienia okseftu, czyli wielkiej beczki’, pipla ‘pipówka, klepka dębowa
od pip, czyli beczek wydłużonych do wina, oliwy’, pipówka ‘pipla, klepka dębowa
od pip, czyli beczek wydłużonych do wina, oliwy’, pipełka ‘mała pipla, czyli
klepka dębowa od pip’, [stawka] ‘klepka’, [szpleta] ‘wączos (klepka)’, szujka
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‘wańczos, klepka z drzewa sosnowego nie rdzennego, 6 stóp długości, 6 cali
szeroka, 2 cale gruba’, wańczos (wanczos, wączos) ‘drzewo z trzech stron
obrobione, z czwartej korą pokryte; deska na klepkę, szczególnie do naczyń
bednarskich, wasiłek albo wasiłka, szujka; klepka’, wanszos (wandszos) ‘drzewo z
trzech stron obrobione, z czwartej kora pokryte; deska na klepkę, szczególnie do
naczyń bednarskich, wasiłek albo wasiłka, szujka; klepka’, wasiłek ‘deska dębowa
na klepkę, wańczos’, wasiłka (wasiełka) ‘deska dębowa na klepkę, wańczos’;
4.2.5. listwy (12): bagieta ‘listwa rzeźbiona, malowana lub pozłacana nabijana na sufity,
ściany itp. dla umocnienia lub ozdoby’, fligiel ‘ramię, podkładka, listewka przy
ścianie do położenia półki’, fusgzyms (fusgzems) ‘listwa przybita do podłogi pod
samą ścianą’, listeweczka1 ‘mniej lub więcej wąski mały pasek z drzewa
dodawany dla wzmocnienia lub ozdoby’, listewka1 ‘mniej lub więcej wąski mały
pasek z drzewa dodawany dla wzmocnienia lub ozdoby’, listwa1 ([lisztwa]) ‘mniej
lub więcej wąski pasek z drzewa dodawany dla wzmocnienia lub ozdoby’,
listwica1 ‘mniej lub więcej wąski pasek z drzewa dodawany dla wzmocnienia lub
ozdoby’, listwowanie (lisztwowanie) ‘listwy, obwódki z listew, bramowanie’,
łacisko ‘wielka łata, listwa drewniana używana do robót stolarskich i ciesielskich’,
łata ([łat]) ‘czworogranne cienkie a długie drzewo tarte a. wyciosane, listwa
drewniana większych rozmiarów używana do robót stolarskich i ciesielskich’,
poprzeczka ‘listwa idąca w poprzek czego’, szpona ‘listwa zapletwiona, łącząca
deski drzwiowe’;
4.2.6. drążki, żerdzie (19): bantka ‘żerdka’, brodło (bródło) ‘żerdzie na belkach nad
klepiskiem’, [chlust] ‘cienki drążek, do którego przywiązuje się słomę, kryjąc nią
dach na sposób zwany "pod chlustem", tj. nie kulikami’, drążek ‘niewielki, cienki
pręt drewniany’, [drobieście] ‘chróst, drobne drzewo, żerdzie’, [dylak] ‘drążek’,
[dyrlaga] ‘średniej wielkości żerdka’, [galaczek] ‘mała żerdź’, [galak] ([golak])
‘żerdź’, [golas] ‘żerdź’, klucz ‘żerdź hakowato zakończona występująca jako jeden
z elementów konstrukcyjnych dachu domów wiejskich’, kluczyczek ‘mała żerdź
hakowato zakończona występująca jako jeden z elementów konstrukcyjnych
dachu domów wiejskich’, kluczyk ‘mała żerdź hakowato zakończona występująca
jako jeden z elementów konstrukcyjnych dachu domów wiejskich’, kluczysko
‘wielka żerdź hakowato zakończona występująca jako jeden z elementów
konstrukcyjnych dachu domów wiejskich’, [kluczyna] ‘żerdź zakończona w
grubszym końcu odnogą lub hakiem, mająca różne zastosowanie, także w
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budownictwie ludowym, kluczka’, kozieł (kozioł) ‘drewniane drążki jako
umocnienie kalenicy słomianego dachu’, koziełek (koziołek) ‘małe drewniane
drążki jako umocnienie kalenicy słomianego dachu’, rab ‘żerdź’, [skrzek] ‘żerdź’,
żerdź ‘ drewno okrągłe, czyli strzała drzew o średnicy do 6 cm, używane do
budowy ogrodzeń, na łaty w dachu pod słomiane bądź trzcinowe poszycie i na
inne cele’;
4.2.7. inne (36): blind1 ‘płaty drewna otrzymywane przez skrawanie wyrobów z drzewa
jako podkład pod okleinę; ślepy fornir’, blind2 ‘zewnętrzne warstwy sklejek i płyt
stolarskich, otrzymywane przez skrawanie obwodowe’, brak ‘kawał drzewa,
obrobiony i dopasowany w miejscu, gdzie go przez wygnicie, zniszczenie, zużycie
brakowało; brakiem łata się dziurę w ścianie, podłodze, pułapie, uszaku’, dykta
‘gruby fornier na szczotkę’, dyl ‘płat drzewa z pnia, przepiłowanego wzdłuż na
dwie połowy, gruba tarcica, pal’, dylar ‘dyl, płat drzewa z pnia, przepiłowanego
wzdłuż na dwie połowy, gruba tarcica, pal’, kułaczek ‘mały kawałek drzewa
kliniasto zciosany, przybity z wierzchu do krokwi i służący za wsparcie tzw.
leżniom’, kułak ‘kawałek drzewa kliniasto zciosany, przybity z wierzchu do
krokwi i służący za wsparcie tzw. leżniom, in. podstawka’, łuba ‘kora drzewa,
najczęściej lipy służąca do wyrobu podręcznych pojemników’, [modła] ‘kawałek
drewna, służący do ustawienia ścian budynku na węgłach pod katem prostym’,
obcios ‘to, co się otrzymuje po ociosaniu’, oflisak ‘sztuka drzewa sosnowego tylko
z dwóch boków naprzeciwległych z grubego wióra obrobiona’, podstawka ‘kułak,
kawałek drzewa kliniasto zciosany, przybity z wierzchu do krokwi i służący za
wsparcie tzw. leżniom’, podwalinka ‘drzewo położone za fundament budowli,
grubsze od ścian, które się na nich wznoszą, podkładzina’, [połcina] ‘połcizna,
półczyzna, połcyzna, drzewo, kłoda rozpiłowana wzdłuż na dwie połowy’,
[połcizna] ‘połcina, półczyzna, połcyzna, drzewo, kłoda rozpiłowana wzdłuż na
dwie połowy’, pośrodek (pojśrodek, pojśrzodek, pośrzodek, pośtrzodek, pośtrzódek
[pośtrodek],[postrzodek]) ‘środkowa sztuka dna roboty bednarskiej’, [połcina]
([półczyna]) ‘półcizna, połcizna, półczyzna, półczyna, połcyzna, sztuka drzewa
otrzymana z podłużnego przerznięcia kłody na dwie połowy’, półczyna ‘drzewo
wyrobione na ściany do budowli drewnianych, poła, półdrzewo, ścienne drzewo’,
[półczyzna] ([połcizna], [połcyzna], [półcizna]) ‘połcina, półczyzna, półczyna,
połcyzna, sztuka drzewa otrzymana z podłużnego przerznięcia kłody na dwie
połowy’, półdrzewo ‘drzewo wyrobione na ściany do budowli drewnianych, poła,
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półczyna, ścienne drzewo’, półkrąglak ‘krąglak darty na pół’, [rsiodek] ‘środkowa
sztuka dna roboty bednarskiej’, rundholc ‘budulec sosnowy, prosty, oskrobany z
martwej kory, z pozostawieniem kory włóknistej, czerwonej’, srednica ‘środkowa
sztuka dna roboty bednarskiej’, strożyny ‘kołki z drzewa iglastego, służące za
słupki do kominów chat wiejskich’, [strzedzina] ‘środkowa sztuka dna roboty
bednarskiej’, [strzodek] ‘środkowa sztuka dna roboty bednarskiej’, [strzodk]
‘środkowa sztuka dna roboty bednarskiej’, sztuk ‘cząstka dna roboty bednarskiej’,
średnik ‘środkowa sztuka dna roboty bednarskiej’, środek (szrodek) ‘środkowa
sztuka dna roboty bednarskiej’, śrzednica ‘środkowa sztuka dna roboty
bednarskiej’, śrzedzina ‘środkowa sztuka dna roboty bednarskiej’, śrzedzizna
‘środkowa sztuka dna roboty bednarskiej’, wiązak ‘sztuka drzewa do kostki
oprawna, służąca do wiązania krokwi, na ich podporę’, zacies ‘kawałek drewna
przeznaczony na coś, z gruba dopiero obrobiony’;
4.3.cechy (34): belkowy ‘wykonany z belek, obrobionych bierwion’, brześcinowy
‘wykonany z brześciny’, budowalny ‘na budowlę zdatny, do niej służący’, budowlany
‘na budowlę zdatny, do niej służący’, budowli ‘na budowlę zdatny, do niej służący’,
budowlowy ‘na budowlę zdatny, do niej służący’, budowny ‘na budowlę zdatny, do
niej służący’, budulcowy ‘służący do budowy’, buksztelowy ‘zdatny na krążyny’,
ciosowy ‘wykonany z ciosu, czyli z drzewa ciosanego, nadający się do ciosania,
ciosany’, deskowy ‘z desek złożony’, deszczkowy ‘z deszczek złożony’, drągowy
‘drążny, zdatny na drągi’, drewniany ‘z drzewa zrobiony’, drzewny ‘zrobiony z
drewna’, drzewogłośny ‘zrobiony z drzewa, odbijającego dźwięk’, dylowy ‘złożony z
dylów, wykonany z dylów’, gonciany ‘gontowy, kryty gontami lub służący do
łączenia gontów’, gontowy ‘pokryty gontami, wykonany z gontów’, hebanowy
‘mający kolor hebanu; wykonany z drewna hebanowego’, kantowy ‘obrobiony w
kanty’, krokiewny ‘wykonany z krokwi’, [krokwiaty] ‘wykonany z krokwi’,
krokwiowy (krokwowy) ‘wykonany z krokwi’, słojowato ‘warstwowo, fladrowato’,
słojowatość ‘poznaczenie żyłkami; ułożenie w słoje’, słojowaty ‘mający słoje,
znaczony żyłkami, fladrowaty; ułożony w słoje, warstwy’, słojorowaty ‘mający słoje,
znaczony żyłkami, fladrowaty; ułożony w słoje, warstwy’, słojerzowaty ‘mający słoje,
znaczony żyłkami, fladrowaty; ułożony w słoje, warstwy’, słojrzowaty (szłojrzowaty)
‘mający słoje, znaczony żyłkami, fladrowaty; ułożony w słoje, warstwy’, tarcicowy
‘wykonany z tarcicy, np. podłoga, powała tarcicowa’, tarciczny ‘wykonany z tarcicy,
np. podłoga, powała tarcicowa’, wąskosłoisty ‘o drewnie, drzewie: mający wąskie
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słoje (warstwowy)’, zwoisty ‘słój drzewa=mazer, czyli samorodny deseń w drzewie,
słoje drzewne, widoczne na powierzchni drzewa’;
5. obróbka materiałów (571):
5.1. czynności (564): aufborać ‘rozwiercać wierzch dziurki w desce u szczotki’,
aufboranie ‘rozwiercanie wierzchu dziurki w desce u szczotki’, ciosać (ciesać)
‘siekierą albo młotem obrabiać drzewo’, ciosanie ‘obrabianie drzewa siekierą albo
młotem’, czołnić ‘wyżłabiać w postaci czółenka’, dociosać ‘dokończyć ciosania a.
wyciosać do pewnego miejsca’, dociosanie ‘dokończenie ciosania a. wyciosanie do
pewnego miejsca’, dociosywać (dociesywać) dokończyć ciosania a. wyciosać do
pewnego miejsca’, dociosywanie ‘dokończenie ciosania a. wyciosanie do pewnego
miejsca’, dodziać ‘dokończyć dziać drzewo bartne, dokończyć wyrabiania barci na
drzewie’, doheblować ‘heblem do końca wygładzić’, doheblowywać ‘heblem do końca
wygładzać’, doheblowanie ‘heblem do końca wygładzanie’, doheblowywanie ‘heblem
do końca wygładzanie’, dorzezać ‘do reszty przerznąć a. urznąć’, dorznąć ‘do reszty
przerznąć a. urznąć’, dorzynać ‘do reszty przerznąć a. urznąć’, dorznięcie ‘do reszty
przerznięcie’, drążenie ‘wydrążanie, czynienie pustym, wydłubywanie, wyżłabianie,
żłobienie’, drążyć (drożyć, dróżyć) ‘wydrążać, czynić pustym, wydłubywać,
wyżłabiać,

żłobić’,

[dudłać]

‘wydrążać,

wydłubywać

drzewo’,

[dudłanie]

‘wydrążanie, wydłubywanie drzewa’, dziać drzewo ‘wyrabiać barć na drzewie żywym
bartnicą’, dziać dzień ‘dłubać drzewo na barć’, fazować ‘zbierać kanty na fazę’,
fazowanie ‘zbieranie kantów na fazę’, garować ‘wycinać w drzewie garę, wyżłabiać
dziurę’, garowanie ‘wycinanie w drzewie gary, wyżłabianie dziury’, heblować
(hyblować, [hewlować], [hoblować]) ‘gładzić heblem, wyrównywać, wygładzać
powierzchnię

drewna

za

pomocą

hebla’,

heblowanie

‘gładzenie

heblem,

wyrównywanie, wygładzanie powierzchni drewna za pomocą hebla’, kielować
‘wyrabiać w drewnie za pomocą hebla profile, gzymsy, robić kielsztosy (gzymsiki
drewniane)’, kimować ‘nacinać, narzynać, robić wątory (szpary w dolnym brzegu
klepek)’, kimowanie ‘nacinanie, narzynanie, robienie wątorów (szpar w dolnym
brzegu klepek)’, kratkować ‘wycinać kratkę w drewnie’, kratkowanie ‘wycinanie
kratki w drewnie’, laskować ‘wydrążać żłobkowato, żłobkować, lochować’,
laskowanie ‘wydrążanie żłobkowato, żłobkowanie, lochowanie’, licować ‘obrabiać i
wygładzać powierzchnię czego’, licowanie ‘obrabianie i wygładzanie powierzchni
czego’, lochować ‘robić rowki, laskować, wydrążać, żłobić’, lochowanie ‘robienie
rowków, laskowanie, wydrążanie, żłobienie’, naciosać (naciesać, naczesać, naczosać)
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‘ciosając, zgromadzić dużo czego; wiele ociosać, wyciosać’, naciosać ‘zrobić
nacięcie, ponacinać, nacechować’, naciosanie ‘ciosając, zgromadzić dużo czego;
wiele ociosać, wyciosać’, naciosywać ‘ciosając, zgromadzić dużo czego; wiele
ociosać, wyciosać’, naciosywanie ‘ciosając, zgromadzić dużo czego; wiele ociosać,
wyciosać’, nadciosać ‘nieco ociosać’, nadciosanie ‘nieco ociosanie’, naderznąć
‘zrobić nacięcie, naciąć, nadciąć, nakarbować’, nadheblować ‘nieco zheblować’,
nadheblowanie ‘zheblowanie małej ilości’, nadrzynać ‘zrobić nacięcie, naciąć,
nadciąć, nakarbować’, naheblować ([nahewlować]) ‘heblując jedno po drugim, wiele
zheblować’, naheblowanie ‘heblując jedno po drugim, zheblowanie wielu elementów’,
napiłować ‘przez piłowanie wiele nagromadzić’, napiłowywać ‘przez piłowanie wiele
nagromadzić’, napiłowanie ‘przez piłowanie nagromadzenie wielu elementów’,
napiłowywanie ‘przez piłowanie nagromadzenie wielu elementów’, napuszczać
świderkiem ‘świdrować w części, wywiercać mały otwór w celu wbicia gwoździa albo
zapuszczenia świdra grubszego’, napuścić świderkiem ‘wyświdrować w części,
wywiercić mały otwór w celu wbicia gwoździa albo zapuszczenia świdra grubszego’,
naraszplować ‘raszplą napiłować’, naraszplowanie ‘napiłowanie raszplą’, narzezać
(narzazać) ‘zrobić nacięcie, naciąć, nadciąć, nakarbować’, narznąć (narżnąć) ‘zrobić
nacięcie, naciąć, nadciąć, nakarbować’, narznienie ‘zrobienie nacięcia, nacięcie,
nadcięcie, nakarbowanie’, narznięcie ‘zrobienie nacięcia, nacięcie, nadcięcie,
nakarbowanie’, narzynać ‘zrobić nacięcie, naciąć, nadciąć, nakarbować’, narzynanie
‘zrobienie nacięcia, nacięcie, nadcięcie, nakarbowanie’, nastrugać ‘strugając jedno po
drugim, wiele wystrugać’, nastrugać się ‘namęczyć się struganiem’, nastruganie
‘wystruganie wielu, strugając jedno po drugim’, nastrugiwanie ‘wystruganie wielu,
strugając jedno po drugim’,

naświdrować ‘świdrem nawiercić’, naświdrować się

‘świdrowaniem nasycić się albo namęczyć się’, naświdrowanie ‘nawiercanie
świdrem’, naświdrowanie się ‘nasycenie się świdrowaniem albo namęczenie się’,
naświdrzyć ‘świdrem nawiercić’, nawrąbać ‘naciąć, nakarbować’, nawrąbanie
‘nacięcie, nakarbowanie’, nawystrugiwać ‘wystrugując, narobić’, nawystrugiwać się
‘nasycić się albo namęczyć się wystrugiwaniem’,
wystrugując’,

nawystrugiwanie ‘narobienie,

nawystrugiwanie się ‘narobienie się,

strugając’,

nawywiercać

‘wywiercając jedno po drugim, wywiercić w wielkiej ilości’, nawywiercać się
‘nasycić się albo namęczyć się wywiercaniem’, nawywiercanie ‘wywiercanie w
wielkiej ilości, wywiercając jedno po drugim, nazaciosywać ‘zaciosując jedno po
drugim, zaciosać w wielkiej liczbie’, nazaciosywać się ‘nasycić się albo namęczyć się
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zaciosywaniem’, nazaciosywanie ‘zaciosanie w wielkiej liczbie, zaciosując jedno po
drugim’, nazastrugiwać ‘zastrugując jedno po drugim, zastrugać w wielkiej liczbie’,
nazastrugiwać się ‘nasycić się albo namęczyć się zastrugiwaniem’, nazastrugiwanie
‘zastruganie w wielkiej liczbie, zastrugując jedno po drugim’, nazestrugiwać
‘zestrugując z jednego po drugim, zestrugać z wielu’, nazestrugiwanie ‘zestruganie z
wielu, zestrugując z jednego po drugim’, nażłabiać ‘żłobiąc jedno po drugim, w
wielkiej liczbie wyżłabiać, wydrążać’, nażłabiać ‘żłobków, wklęsłości na czym robić’,
nażłabić się ‘nasycać się albo namęczać się żłobieniem’, nażłobić ‘żłobiąc jedno po
drugim, w wielkiej liczbie wyżłobić, wydrążyć’, nażłobić ‘żłobków, wklęsłości na
czym narobić’, nażłobić się ‘nasycić się albo namęczyć się żłobieniem’, nażłobienie
‘wydrążenie, wyżłobienie w wielkiej liczbie, żłobiąc jedno po drugim’, nutować
(notować) ‘heblem wyrzynać rowki w drzewie, wpuszczać, wpustować, fugować,
pazować’, nutowanie ‘heblem wyrzynanie rowków w drzewie, wpuszczanie,
wpustowanie, fugowanie, pazowanie’, obcios ‘obciosanie’, obciosać ‘siekierą obrobić
drzewo’, obciosać (obciesać) ‘ociosać’, obcios ‘obciosanie’, obciosanie ‘ociosanie’,
obciosywać (obciesywać) ‘ociosywać’, obciosywanie ‘ociosywanie’, obczasować
‘ociosać’, obczasowanie ‘obciosywanie, ociosywanie’, obheblować ‘oheblować’,
obheblowanie

‘oheblowanie’,

obheblowywać

‘oheblowywać’,

obheblowywanie

‘oheblowywanie’, obrabiać ‘okrzesać, ociosać, obrąbać, oskrobać, ogładzić,
oszlifować, wykończyć dokoła, ze wszystkich stron’, obraszplować ‘opiłować
raszplą’, obraszplowanie ‘opiłowanie raszplą’, obrąbać (obrębać) ‘obciąć albo
poobcinać siekierą, toporem, ociosać’, obrąbić ‘obciąć albo poobcinać siekierą,
toporem, ociosać’, obrąbywać (obrębować) ‘obciąć albo poobcinać siekierą, toporem,
ociosać’, obrąbanie ‘obcięcie albo poobcinanie siekierą, toporem, ociosanie’, obrobić
‘okrzesać, ociosać, obrąbać, oskrobać, ogładzić, oszlifować, wykończyć dokoła, ze
wszystkich stron’, obrobienie ‘okrzesanie, ociosanie, obrąbanie, oskrobanie,
ogładzenie, oszlifowanie, wykończenie dokoła, ze wszystkich stron’, obsiec (osiec)
‘obciąć, obrąbać, ociosać’, obsieczenie ‘obcięcie, obrąbanie, ociosanie’, obsiekać
(osiekać) ‘obciąć, obrąbać, ociosać’, obsiekanie ‘obcięcie, obrąbanie, ociosanie’,
[obsiekować] ‘obciąć, obrąbać, ociosać’, obtaczać ‘tocząc, obrabiać, ogładzać na
tokarni’, obtoczyć ‘tocząc, obrobić, ogładzić na tokarni’, ociosać (ociesać, oczesać)
‘obrobić toporem, siekierą albo dłutem, okrzesać’, ociosywać (ociosować, ociesywać)
‘obrobić toporem, siekierą albo dłutem, okrzesać’, ociosanie ‘obrobienie toporem,
ociosywanie siekierą albo dłutem, okrzesanie’, ocioska ‘obrobienie toporem,
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ociosywanie

siekierą

albo

dłutem,

okrzesanie’,

ociosowanie

‘ociosywanie’,

ociosywanie ‘obrobienie toporem, siekierą albo dłutem, okrzesanie’, ocyzelować
‘wykończyć, wyżłobić, wygładzić rylcem, dłutem, pilnikiem itd.. przedmiot
drewniany’, oczasować ‘obrobić toporem, siekierą albo dłutem, okrzesać’,
oczasowanie ‘ociosywanie’, odciosać ‘odrąbać, odłupać siekierą’, odheblować
‘odstrugać, odczyścić heblem, wygładzić, oheblować, wyheblować’, odheblowanie
‘odstruganie, odczyszczenie heblem, wygładzenie, oheblowanie, wyheblowanie’,
odkrzesać

‘krzesząc,

odszczypać,

odbić,

odłupać’,

odkrzesanie

‘krzesząc,

odszczypanie, odbicie, odłupanie’, odstrugać ‘strugając, odjąć’, odstrugiwać
‘strugając,

odjąć’,

odstruganie

‘odejmowanie,

strugając’,

odstrugiwanie

‘odejmowanie, strugając’, odtoczenie ‘odrobienie na tokarni, wytoczenie, utoczenie’,
ofugować ‘opatrzyć fugami, czyli szparami w kancie deski’, ofugowanie ‘opatrzenie
fugami, czyli szparami w kancie deski’, odtaczać ‘odrobić na tokarni, wytoczyć,
utoczyć’, odtoczyć ‘odrobić na tokarni, wytoczyć, utoczyć’, oheblować ‘ogładzić,
obrównać heblem, wyheblować na wszystkie strony’, oheblowywać ‘ogładzić,
obrównać heblem, wyheblować na wszystkie strony’, oheblowanie ‘ogładzenie,
obrównanie heblem, wyheblowanie na wszystkie strony’, oheblowywanie ‘ogładzenie,
obrównanie heblem, wyheblowanie na wszystkie strony’, okrzesać (okrzosać)
‘ociosać,

ostrugać,

poobcinać

dookoła,

obrąbać’,

okrzesywać

(okrzesować,

okrzosywać) ‘ociosać, ostrugać, poobcinać dookoła, obrąbać’, okrzesanie ‘ociosanie,
ostruganie, poobcinanie dookoła, obrąbanie’, opiłować ‘piłując obciąć, oberznąć,
uciąć piłą’, opiłowanie ‘obcięcie, ucięcie piłą poprzez piłowanie’, opiłowywać ‘piłując
obciąć, oberznąć, uciąć piłą’, [opłazować] ‘ociosać bierwiona z dwóch stron na płask’,
[opłazowanie] ‘ociosanie bierwion z dwóch stron na płask’, ostrugać (obstrugać)
‘strugając, ogładzić z czego’, ostrugnąć ‘strugając, ogładzić z czego’, ostrugiwać
(obstrugiwać) ‘strugając, ogładzić z czego’, ostruganie ‘strugając, ogładzenie z
czego’, ostrugiwanie ‘strugając, ogładzanie z czego’, ostrużyć (obstrużyć) strugając,
ogładzić z czego’, [otoporować] ([otąporować]) ‘ociosać toporem’, [otoporowanie]
‘ociosanie toporem’, pazować ‘wyżłabiać, robić w czym pazy (wyżłobienia, szpary),
nutować, fugować’, pazowanie ‘wyżłabianie, robienie w czym pazy (wyżłobienia,
szpary), nutowanie, fugowanie’, piłować ‘rozrzynać, trzeć piłą’, piłowanie ‘rznięcie,
przecinanie czego piłą lub piłką; ścieranie, ogładzanie pilnikiem’, pociasować1
(pociosować, pociesować, pocieszować) ‘poprawić, ogładzić czyjeś ciosanie’,
pociasować2 (pociosować, pociesować, pocieszować) ‘ciosając, porobić, postrugać’,
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pociosać1 (pociesać) ‘poprawić, ogładzić czyjeś ciosanie’, pociosać2 (pociesać)
‘ciosając, porobić, postrugać’, pociosać3 (pociesać) ‘spędzić pewien czas na ciosaniu’,
pociosować (pociasować, pociesować, pocieszować) ‘spędzić pewien czas na
ciosaniu’,

pociosywać1

(pociasywać)

‘poprawić,

ogładzić

czyjeś

ciosanie’,

pociosywać2 (pociasywać) ‘spędzić pewien czas na ciosaniu’, pociosywać3
(pociasywać) ‘ciosając, porobić, postrugać’, pociosanie ‘poprawienie, ogładzenie
czyjegoś ciosania’, pociosanie ‘ciosając, porobienie, postruganie’, podciosać
(podciesać, podczosać) ‘podciąć, ciosając’, podciosywać (podczosywać) ‘podciąć,
ciosając’, podciosanie ‘podcięcie, ciosając’, podheblować ‘zheblować do pewnego
stopnia, trochę wyheblować’, podheblowanie ‘zheblowanie do pewnego stopnia,
wyheblowanie w niewielkim stopniu’, pofazować ‘pozbierać kanty na fazę’,
pofazowanie ‘pozbieranie kantów na fazę’, poheblować1 (pohyblować, [pohewlować])
‘heblując

pogładzić,

wyrównać’,

poheblować2

(pohyblować,

[pohewlować])

‘zheblować jedno po drugim; pokończyć heblowanie’, poheblować3 (pohyblować)
([pohewlować]) ‘spędzić pewien czas na heblowaniu’, poheblowanie1 ‘pogładzenie,
wyrównanie heblując’, poheblowanie2 ‘zheblowanie jednego po drugim; pokończenie
heblowania’, poheblowanie3 ‘spędzenie pewnego czasu na heblowaniu’, podotaczać
‘dotoczyć jednego po drugim, to jest: podokańczać toczenia czego na tokarni;’,
podotaczanie ‘dotoczenie jednego po drugim, to jest: podokańczanie toczenia czego
na tokarni’, podpiłować1 ‘niezupełnie przepiłować, naderznąć piłą’, podpiłować2
‘przepiłować od spodu, poderżnąć piłą’, podpiłowywać1 ‘niezupełnie przepiłować,
naderznąć piłą’, podpiłowywać2 ‘przepiłować od spodu, poderżnąć piłą’, podtaczać
‘obtaczać (na tokarce) trochę, do pewnego stopnia’, podtoczyć ‘obtoczyć (na tokarce)
trochę, do pewnego stopnia’, ponadpiłowywać ‘nadpiłować jedno po drugim albo
jedno w wielu miejscach’, ponadpiłowywanie ‘nadpiłowanie jednego po drugim albo
jednego w wielu miejscach’, ponarzynać ‘narznąć jedno po drugim, ponacinać’,
ponarzynanie ‘narznięcie jednego po drugim, ponacinanie’, poobciosać ‘obciosać,
ociosać jedno po drugim’, poobciosywać (poobciosywać, poociesywać, poociosywać)
‘obciosać, ociosać jedno po drugim’, poobciosywanie ‘obciosanie, ociosanie jednego
po drugim’, poobrzynać ‘oberznąć jedno po drugim albo jednego w wielu miejscach’,
poobrzynanie ‘oberznięcie jednego po drugim albo jednego w wielu miejscach’,
poobtaczać ‘tocząc obrobić, ogładzić wiele czego nadając kształt walcowaty, okrągły’,
poobtaczanie ‘tocząc obrobienie, ogładzenie czego, nadając kształt walcowaty,
okrągły’, poodstrugiwać ‘odstrugać jedno po drugim’, poodstrugiwanie ‘odstruganie
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jednego po drugim’, poodtaczać ‘odtoczyć jedno po drugim’, poodtaczanie
‘odtoczenie jednego po drugim’, pooheblowywać ‘oheblować jedno po drugim’,
pooheblowywanie ‘oheblowanie jednego po drugim’, poostrugiwać ‘ostrugać jedno po
drugim’, poostrugiwanie ‘ostruganie jednego po drugim’, popazować ‘powyżłabiać w
pazy’, popazowanie ‘powyżłabianie w pazy’, popodciosywać ‘podciosać jedno po
drugim albo jedno w wielu miejscach’, popodciosywanie ‘podciosanie jedno po
drugim albo jedno w wielu miejscach’, poprzeciosywać ‘przeciosać jedno po drugim’,
poprzeciosywanie

‘przeciosanie

jednego

po

drugim’,

poprzyciosywać

(poprzyciesywać) ‘przyciosać jedno po drugim albo jedno w wielu miejscach’,
poprzyciosywanie ‘przyciosanie jednego po drugim albo jednego w wielu miejscach’,
poprzyrzynać ‘przyrznąć jedno po drugim albo jedno w wielu miejscach’,
poprzyrzynanie ‘przyrznięcie jednego po drugim albo jednego w wielu miejscach’,
poraszplować ‘spędzić pewien czas na raszplowaniu’, poraszplowanie ‘spędzenie
pewnego czasu na raszplowaniu’, porozrzynać ‘rozerznąć jedno po drugim albo jedno
w wielu miejscach’, porozrzynanie ‘rozerznięcie jednego po drugim albo jednego w
wielu miejscach’, porzezać (porzazać) 'pozarzynać; pociąć, pokrajać w wielu
miejscach’, porznąć (porżnąć) ‘pozarzynać; pociąć, pokrajać w wielu miejscach’,
porznięcie ‘pozarzynanie, pocięcie, pokrajanie w wielu miejscach’, postrugać1
‘wystrugać jedno po drugim; pokończyć struganie’, postrugać2 ‘spędzić pewien czas
na struganiu’, postruganie1 ‘wystruganie jednego po drugim; pokończenie strugania’,
postruganie2 ‘spędzenie pewnego czasu na struganiu’, postrużyć1 ‘wystrugać jedno po
drugim; pokończyć struganie’, postrużyć2 ‘spędzić pewien czas na struganiu’,
pościosywać (pościesywać) ‘ściosać jedno po drugim albo jedno w wielu miejscach’,
pościosywanie ‘ściosanie jednego po drugim albo jednego w wielu miejscach’,
poświderkować1 ‘porobić świderkiem dziury’, poświderkować2 ‘spędzić pewien czas
na

świderkowaniu’,

poświderkowanie1

‘porobienie

świderkiem

dziur’,

poświderkowanie2 ‘spędzenie pewnego czasu na świderkowaniu’, poświdrować1
‘jedno po drugim wyświdrować, powiercić dziury’, poświdrować2 ‘pewien czas
spędzić na świdrowaniu, powiercić, poświdrowanie1 ‘wyświdrowanie jednego po
drugim, powiercenie dziur’, poświdrowanie2 ‘spędzenie pewnego czasu na
świdrowaniu, powiercenie’, potrzeć ‘porozcinać piłą’, powyciosywać ‘wyciosać jedno
po drugim’, powyciosywanie ‘wyciosanie jednego po drugim’, powyrzezywać
‘powyrzynać,

wyrznąć

jedno

po

drugim;

wyrznąć

w

wielu

miejscach’,

powyrzezywanie ‘powyrzynanie, wyrznięcie jednego po drugim; wyrznięcie w wielu
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miejscach’, powyrzynać ‘wyrznąć jedno po drugim; wyrznąć w wielu miejscach’,
powyrzynanie ‘wyrznięcie jednego po drugim; wyrznięcie w wielu miejscach’,
powyżłabiać ‘wyżłobić jedno po drugim, wyżłobić w wielu miejscach’, powyżłabianie
‘wyżłobienie jednego po drugim; wyżłobienie w wielu miejscach’, pozaciosywać
‘zaciosać jedno po drugim’, pozaciosywanie ‘zaciosanie jednego po drugim’,
pozarzynać ‘zarznąć jedno po drugim; zarznąć w wielu miejscach; zarznąć jednego po
drugim’, pozarzynanie ‘zarznięcie jednego po drugim; zarznięcie w wielu miejscach;
zarznięcie jednego po drugim’, pozastrugiwać ‘zastrugać jedno po drugim’,
pozastrugiwanie ‘zastruganie jednego po drugim’, pożłobiać ‘wyżłobić jedno po
drugim; wyżłobić w wielu miejscach, razach’, pożłobić ‘wyżłobić jedno po drugim;
wyżłobić w wielu miejscach, razach’, pożłobienie ‘wyżłobienie jednego po drugim;
wyżłobienie w wielu miejscach, razach’, przeciosać1 ‘ciosając przeciąć, przerąbać,
rozciąć’, przeciosać2 ‘przerobić ciosaniem’, przeciosanie1 ‘przecięcie ciosaniem,
przerąbanie, rozcięcie’, przeciosanie2 ‘przerobienie ciosaniem’, przeheblować1
‘heblem nieco przegładzić’, przeheblować2 ‘powtórnie a przy tym inaczej zheblować’,
przeheblowanie1 ‘przegładzenie nieco heblem’, przeheblowanie2 ‘zheblowanie
powtórnie a przy tym inaczej’, przerznąć (przerżnąć) ‘rznąc przedzielić, przekrajać,
przekroić’, przerznięcie (przerżnięcie) ‘przedzielenie, przekrajanie, przekrojenie’,,
przerzynać ‘rznąc przedzielić, przekrajać, przekroić, przerznąć’, przestrugać ‘przebrać
miarę w struganiu, strugając przedziurawić’, przestruganie ‘przebranie miary

w

struganiu, strugając przedziurawienie’, przestrugiwać ‘przebrać miarę w struganiu,
strugając przedziurawić’, przestrugiwanie ‘przebranie miary w struganiu, strugając
przedziurawienie’,
przedziurawić’,

przestrugnięcie

przedziurawienie’,

‘przebrać

miarę

‘przebranie

miary

przestrugnąć

prześwidrować

‘świdrując

w
w

struganiu,

strugając

struganiu,

strugając

przedziurawić;

przewiercić’,

prześwidrowanie ‘przedziurawienie świdrując, przewiercenie’, prześwidrowywać
‘świdrując

przedziurawić;

przewiercić’,

świdrując,

przewiercenie’,

świdrując’,

prześwidrzyć

(przyciesać)

‘ciosaniem

prześwidrowywanie

prześwidrzenie
‘świdrując

‘przedziurawienie,

przedziurawić;

przycieńczyć’,

‘przedziurawienie

przyciosać2

przewiercenie,

przewiercić’,

przyciosać1

(przyciesać)

‘ciosaniem

przyprowadzić do pewnej formy’, przyciosać3 (przyciesać) ‘trochę przyciąć przy
czym, u jakiego miejsca’, przyciosywać1 (przyciesywać) ‘ciosaniem przycieńczyć’,
przyciosywać2 (przyciesywać) ‘ciosaniem przyprowadzić do pewnej formy’,
przyciosywać3 (przyciesywać) ‘trochę przyciąć przy czym, u jakiego miejsca’,
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przyciosanie1 ‘przycieńczenie ciosaniem’, przyciosanie2 ‘przycięcie trochę przy czym,
u jakiego miejsca’, przyciosanie3 ‘przyprowadzenie do pewnej formy ciosaniem’,
przyheblować ‘sheblować jeszcze bardziej; przypasować heblując’, przyheblowanie
‘sheblowanie jeszcze bardziej; przypasowanie heblując’, przykrzesać ‘krzesaniem z
lekka przyciąć’, przykrzesanie ‘przycięcie z lekka krzesaniem’, przykrzesywać
‘krzesaniem z lekka przyciąć’, przykrzesywanie ‘przycięcie z lekka krzesaniem’,
raszplować (raszpilować) ‘raszplą piłować, trzeć’, raszplowanie ‘piłowanie, tarcie
raszplą’, rozpiłować ‘piłą albo pilnikiem rozciąć; piłując rozdzielić, przepiłować’,
rozpiłowanie ‘piłą albo pilnikiem rozcięcie; piłując rozdzielenie, przepiłowanie’,
rozpiłowywać ‘piłą albo pilnikiem rozciąć; piłując rozdzielić, przepiłować’,
‘piłą

rozpiłowywanie
przepiłowywanie’,

albo

rozstrugać

pilnikiem
‘zniszczyć,

rozcinanie;
zepsuć

piłując

rozdzielanie,

strugając’,

rozstruganie

‘zniszczenie, zepsucie strugając’, rozświdrować ‘prześwidrować’, rozświdrować
‘świdrując rozszerzyć, rozrobić’, rozświdrowanie ‘prześwidrowanie’, rozświdrowanie
‘rozszerzenie, rozrobienie świdrując’, rozwiercać ‘wiercąc rozszerzać, powiększać’,
rozwiercanie ‘wierceniem rozszerzanie, powiększanie’, rozwiercenie ‘wierceniem
rozszerzanie,

powiększanie’,

rozwiercić

‘wiercąc

rozszerzyć,

powiększyć’,

rozwiercieć ‘wiercąc rozszerzyć, powiększyć’, rozwiertowywać ‘wiercąc rozszerzać,
powiększać’, sfrezować ‘obrobić drewno na frezarce’, skrawężenie ‘obkantowanie,
zebranie ostrych krawędzi w wyrobach z drzewa’, skrawężyć ‘obkantować, zebrać
ostre krawędzie w wyrobach z drzewa’, [skrążać] ‘obrzynać, skrawać’, [skrążanie]
‘obrzynanie, skrawanie’, strugać1 ([śtrugać]) ‘rznąć, wyrzynać, wyrabiać nożem’,
strugać2 ([śtrugać]) ‘zrzynać podłużne wióry z drzewa, ociosywać, ciosać, zbierać
nierówności siekierą, nożem, heblem; heblować’, struganie1 ‘rznięcie, wyrzynanie,
wyrabianie nożem’, struganie2 ‘zrzynanie podłużnych wiórów z drzewa, ociosywanie,
ciosanie, zbieranie nierówności siekierą, nożem, heblem; heblowanie’, struglenie
‘heblowanie’, struglić ‘heblować’, struglować ‘heblować’, [strugować]1
wyrzynać, wyrabiać nożem’, [strugować]2

‘rznąć,

‘zrzynać podłużne wióry z drzewa,

ociosywać, ciosać, zbierać nierówności siekierą, nożem, heblem; heblować’, strużyć1
‘rznąć, wyrzynać, wyrabiać nożem’, strużyć2 ‘zrzynać podłużne wióry z drzewa,
ociosywać, ciosać, zbierać nierówności siekierą, nożem, heblem; heblować’, szabować
‘ciągnąć gzymsiki, brzegi o pewnym profilu za pomocą hybla odpowiedniego’,
szabowanie ‘ciągnięcie gzymsików, brzegów o pewnym profilu za pomocą hybla
odpowiedniego’, szabrować1 ‘wyrabiać w drewnianej oprawie szczotki wklęśnięcia’,
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szabrować2 ‘wyrzynać w drzewie ręcznie lub mechanicznie heblem fasonowym
listwy, ramy, kanty ozdobne, gzymsy o pewnych profilach’, szabunek ‘szabowanie,
ciągnięcie gzymsików, brzegów o pewnym profilu za pomocą hybla odpowiedniego’,
szlichtować (ślichtować) ‘strugać drzewo na czysto szlichthoblem’, szlichtowanie
‘struganie drzewa na czysto szlichthoblem’, sznurować ([śniurować]) ‘odbijać na
drzewie linię prostą sznurkiem w pracy cieśli’, szotować ‘heblować z grubsza, z
pierwszego’, szpanować ‘przytwierdzać deski do warsztatu dla heblowania ich;
ściskać po świeżym naklejeniu; ujmować w śrubsztak rzeczy sklejone dla lepszego
dopasowania , a przy obrabianiu ich heblem lub pilnikiem, aby się w robocie spod rąk
nie usuwały’, szpanowanie ‘przytwierdzanie desek do warsztatu dla heblowania ich;
ściskanie po świeżym naklejeniu; ujmowanie w śrubsztak rzeczy sklejone dla lepszego
dopasowania , a przy obrabianiu ich heblem lub pilnikiem, aby się w robocie spod rąk
nie usuwały’, szpicować ‘zaostrzać bal’, szpicowanie ‘zaostrzanie bala’, [sztorcować]
‘ogładzać kant u łubu’, [sztorcowanie] ‘ogładzanie kantu u łubu’, sztychować
‘wyrabiać wgłębienie w drzewie według wzoru’, sztychowanie ‘wyrabianie wgłębienia
w drzewie według wzoru’, ściąć ‘tnąc zebrać w grubości, w długości = przyciąć,
zerznąć, obciąć’, ścinać ‘tnąc zebrać w grubości, w długości = przyciąć, zerznąć,
obciąć’, śrótować ‘heblować z grubsza, z pierwszego’, śrótowanie ‘heblowanie z
grubsza, z pierwszego’, świderkować ‘wiercić świderkiem’, świderkowanie ‘wiercenie
świderkiem’, świdrować ‘wiercić świdrem, borować, wiercić dziurę w desce’,
świdrowanie ‘wiercenie świdrem, borowanie, wiercenie dziury w desce’, świdrzyć
‘wiercić świdrem, borować, wiercić dziurę w desce’, tarnić ‘trzeć, piłować,
raszplować’, tarnienie ‘tarcie, piłowanie, raszplowanie’, toczenie ‘obracając robienie,
kształtowanie, formowanie tocząc, utaczanie’, toczyć ‘obracając robić, kształtować,
formować tocząc, utaczać’, [toporować] ([tąporować]) ‘ciosać (drzewo) toporem’,
[toporowanie] ‘ciosanie drzewa toporem’, [traczować] ‘rznąć piłą tarcice, bierwiona’,
[traczowanie] ‘rznięcie piłą tarcic, berwion’, uciosać (uciesać) ‘urobić, uformować
ciosaniem, wyciosać’, uciosanie ‘urobienie, uformowania ciosaniem, wyciosanie’,
uheblować1 ‘naheblować’, uheblować2 ‘ukończyć heblowanie’, uheblować3 ‘urównać,
ugładzić heblem, oheblować, zheblować, wyheblować’, uheblować4 ‘zebrać, ująć
heblem, zheblować’, uheblowanie1 ‘naheblowanie’, uheblowanie2 ‘ukończenie
heblowania’,

uheblowanie3

‘urównanie,

ugładzenie

heblem,

oheblowanie,

zheblowanie, wyheblowanie’, uheblowanie4 ‘zebranie, ujęcie heblem, zheblowanie’,
upiłować1 ‘skrócić, przytrzeć za pomocą pilnika; spiłować’, upiłować2 ‘odciąć za
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pomocą piły, odpiłować’, upiłowanie1 ‘skrócenie, przytarcie za pomocą pilnika;
spiłowanie’, upiłowanie2 ‘odcięcie za pomocą piły, odpiłowanie’, upiłowywać ‘odciąć
za pomocą piły, odpiłować’, upiłowywanie ‘odciąć za pomocą piły, odpiłować’,
upolerować ‘wypolerować, wygładzić’, upolerowanie ‘wypolerowanie, wygładzenie’,
[urzazować] urżnąć, rznięciem ująć, oddzielić, odłączyć, odjąć, uciąć, ukroić’, urzezać
(urzazać) ‘urżnąć, rznięciem ująć, oddzielić, odłączyć, odjąć, uciąć, ukroić’, urznąć
([urzinąć], [uznąć]) ‘urżnąć, rznięciem ująć, oddzielić, odłączyć, odjąć, uciąć, ukroić’,
[urznyć] ‘urżnąć, rznięciem ująć, oddzielić, odłączyć, odjąć, uciąć, ukroić’, urzynać
‘urżnąć, rznięciem ująć, oddzielić, odłączyć, odjąć, uciąć, ukroić’, urznienie
‘urżnięcie, rznięciem ujęcie, oddzielenie, odłączenie, odjęcie, ucięcie, ukrojenie’,
urznięcie ‘urżnięcie, rznięciem ujęcie, oddzielenie, odłączenie, odjęcie, ucięcie,
ukrojenie’, ustrugać1 ‘strugając ująć z grubości, ścieńczeć’, ustrugać2 ‘struganiem
utworzyć, uformować; wystrugać’, ustruganie1 ‘struganiem ujęcie z grubości,
ścieńczenie’, ustruganie2 ‘struganiem utworzenie, uformowanie; wystruganie’,
ustrużyć1 ‘struganiem utworzyć, uformować; wystrugać’, ustrużyć2 ‘strugając ująć z
grubości, ścieńczeć’, wciąć ‘zaciąć w głąb; tnąc zrobić w czym zagłębienie; werznąć,
wrąbać, wkarbować’, wcinać ‘zacinać w głąb; tnąc robić w czym zagłębienie;
wrzynać, wrąbywać, wkarbowywać’, wciosać ‘ciosając naciąć, wyżłobić’, wciosywać
‘ciosając naciąć, wyżłobić’, werznąć (werżnąć) ‘wciąć, naciąć’, wiercić (wiercieć,
[wiertać]) ‘kręcąc np. świdrem, dziurawić; świdrować’, wiórować ‘wyrównywać,
wygładzać powierzchnię drewna za pomocą odpowiednich narzędzi lub maszyn’,
wiórzyć ‘heblować’, wiórowanie1 ‘wyrównywanie, wygładzanie powierzchni drewna
za pomoca odpowiednich narzędzi lub maszyn’, wiórowanie2 ‘heblowanie’,
wpustować ‘nutować, heblem wyrzynać rowki w drzewie, wpuszczać, fugować,
pazować’, wpustowanie ‘heblem wyrzynanie rowków w drzewie, wpuszczanie,
fugowanie, pazowanie, nutowanie’, wpuszczanie ‘heblem wyrzynanie rowków w
drzewie, wpustowanie, fugowanie,

pazowanie’, wpuszczać ‘nutować, heblem

wyrzynać rowki w drzewie, wpuszczać, wpustować, fugować, pazować’, wpuścić
‘nutować, heblem wyrzynać rowki w drzewie, wpuszczać, wpustować, fugować,
pazować’, wrąb (wręb) ‘wciosanie rąbiąc; wcięcie siekierą, toporem’, wrąbać ‘rąbiąc
wciosać; wciąć siekierą, toporem’, wrąbywać (wrębywać, wrębować) ‘rąbiąc wciosać;
wciąć siekierą, toporem’, wrąbanie ‘wciosanie rąbiąc; wcięcie siekierą, toporem’,
wrąbywanie ‘wciosanie rąbiąc; wcięcie siekierą, toporem’, wrębiać ‘zaciosywać,
kamować’, wrębianie ‘zaciosywanie, kamowanie’, wręgować ‘robić wręgi za pomocą
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specjalnego struga w różnego rodzaju deskach, płytach itp., felcować’, wręgowanie
‘robienie wręgów, felców, felcowanie’, wrzezać ‘werznąć’, wrzezanie ‘werznięcie’,
wrzezywać ‘wrzynać’, wrzezywanie ‘wrzynanie’, wrzynać ‘wciąć, naciąć’, wtaczać
‘werznąć, wciąć na warsztacie tokarskim’, wtoczenie ‘werznięcie, wcięcie na
warsztacie tokarskim’, wtoczyć ‘werznąć, wciąć na warsztacie tokarskim’, wyciosać
(wyciesać) ‘wyrobić ciosami, wyrąbać, wyciąć; ciosaniem urobić, uformować;
uciosać’, wyciosanie ‘wyrobienie ciosami, wyrąbanie, wycięcie; ciosaniem urobienie,
uformowanie; uciosanie’, wyciosywać (wyciesywać) ‘wyrobić ciosami, wyrąbać,
wyciąć; ciosaniem urobić, uformować; uciosać’, wydłutować ‘dłutem wydłubać,
wyrznąć, wyrzeźbić, wyrytować’, wydziabać ‘dziabiąc wyciąć; wyrznąć, wychapać,
wyciosać (nożem, tasakiem, siekierą) niezgrabnie, niewprawnie’, wydziabanie
‘wycięcie dziabiąc; wyrznięcie, wychapanie, wyciosanie (nożem, tasakiem, siekierą)’,
wydziabnąć ‘dziabiąc wyciąć; wyrznąć, wychapać, wyciosać (nożem, tasakiem,
siekierą) niezgrabnie, niewprawnie’, wydziać ‘wydłubać, wyrobić w drzewie próżnię
lochowatą w kierunku długości za pomocą narzędzia, zwanego bartnica albo piesznią’,
wydziewać ‘wydłubać, wyrobić w drzewie próżnię lochowatą w kierunku długości za
pomocą narzędzia, zwanego bartnica albo piesznią’, wyfrezować ‘obrobić drewno na
frezarce, wykonać posługując się frezem’, wyfugować ‘wyżłobić w fugę; wyrobić w
czym fugę = rowek, wyrowkować, celem wprawienia weń brzegu innej rzeczy’,
wyfugowanie ‘wyżłobienie w fugę; wyrobienie w czym fugi = rowek, wyrowkowanie,
celem wprawienia weń brzegu innej rzeczy’, wygarować ‘wyrąbać, wyciosać w czym
dziurę’, wygarowanie ‘wyrabanie, wyciosanie w czym dziury’, wygładzać ‘zrobić
gładkim, wyrównać, pozbawić chropowatości, wygłaskać, wymuskać, wypolerować’,
wygładzenie

‘pozbawienie

chropowatości,

wygłaskanie,

wymuskanie,

wypolerowanie’, wygładzić ‘zrobić gładkim, wyrównać, pozbawić chropowatości,
wygłaskać, wymuskać, wypolerować’, wygłębiać ‘wyrznąć w głąb, wyryć, wyżłobić,
wydłubać, wydrążyć, wydłutować’, wygłębić ‘wyrznąć w głąb, wyryć, wyżłobić,
wydłubać, wydrążyć, wydłutować’, [wygłobić] ‘wyrznąć w głąb, wyryć, wyżłobić,
wydłubać, wydrążyć, wydłutować’, wygłębienie ‘wyrznięcie w głąb, wyrycie,
wyżłobienie, wydłubanie, wydrążenie, wydłutowanie’, wyheblować (wychiblować)
‘wygładzić, wystrugać gładko heblem, oheblować’, wyheblowanie ‘wygładzenie,
wystruganie gładko heblem, oheblowanie’, wykarbować ‘powyrzynać w karby,
karbując wyrobić w ząbki, ukarbować’, wykarbowanie ‘powyrzynanie w karby,
karbując wyrobienie w ząbki, ukarbowanie’, wykielować ‘heblami wyrobić profil
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gzymsu’, wykielowanie ‘wyrobienie heblami profilu gzymsu’, [wykumać] ‘wystrugać,
wyżłobić’, [wykumanie] ‘wystruganie, wyżłobienie’, wypiłować ‘piłą albo pilnikiem
wyrznać’,

wypiłować

‘piłą

albo

pilnikiem

wciąć,

wykarbować,

wyrobić’,

wypiłowywać1 ‘piłą albo pilnikiem wyrznać’, wypiłowywać2 ‘piłą albo pilnikiem
wciąć, wykarbować,

wyrobić’, wypiłowanie1 ‘piłą albo pilnikiem wcięcie,

wykarbowanie, wyrobienie’, wypiłowanie2 ‘piłą albo pilnikiem wyrznięcie’, wyrzezać
(wyrzazać)

‘rznąc

wysznycerować,

wyrobić,

wystrugać,

wyformować;
wyciosać,

wykrajać,

wyryć,

wyrzeźbić,

wyrytować,

wyciąć,

wysztychować,

wygrawerować’, wyrzezywać ‘rznąc wyrobić, wyformować; wykrajać, wyrzeźbić,
wyciąć, wysznycerować, wystrugać, wyciosać, wyryć, wyrytować, wysztychować,
wygrawerować’, wyrzezywanie ‘rznąc wyrobienie, wyformowanie; wykrajanie,
wyrzeźbienie, wycięcie, wysznycerowanie, wystruganie, wyciosanie, wyrycie,
wyrytowanie, wysztychowanie, wygrawerowanie’, wyrznąć ([wyrżnąć]) ‘rznąc
wyrobić, wyformować; wykrajać, wyrzeźbić, wyciąć, wysznycerować, wystrugać,
wyciosać,

wyryć,

wyrytować,

wysztychować,

wygrawerować’,

wyrznięcie

([wyrżnięcie]) ‘rznąc wyrobienie, wyformowanie; wykrajanie, wyrzeźbienie, wycięcie,
wysznycerowanie, wystruganie, wyciosanie, wyrycie, wyrytowanie, wysztychowanie,
wygrawerowanie’, wyrzynać ‘rznąc wyrobić, wyformować; wykrajać, wyrzeźbić,
wyciąć, wysznycerować, wystrugać, wyciosać, wyryć, wyrytować, wysztychować,
wygrawerować’,

wyrzynanie

‘rznąc

wyrobienie,

wyformowanie;

wykrajanie,

wyrzeźbienie, wycięcie, wysznycerowanie, wystruganie, wyciosanie, wyrycie,
wyrytowanie, wysztychowanie, wygrawerowanie’, wystrugać1 ‘ostrugać, strugając
wygładzić, wyskrobać’, wystrugać2 ‘strugając wyrobić, ustrugać’, wystrugiwać1
‘ostrugać, strugając wygładzić, wyskrobać’, wystrugiwać2 ‘strugając wyrobić,
ustrugać’,

wystruganie1

‘ostruganie,

strugając

wygładzenie,

wyskrobanie’,

wystruganie2 ‘strugając wyrobienie, ustruganie’, wytaczać ‘toczeniem na tokarni
wyrabiać, utaczać, odtaczać’, wytoczenie ‘toczeniem na tokarni wyrobienie, utoczenie,
odtoczenie’, wytoczyć ‘toczeniem na tokarni wyrobić, utoczyć, odtoczyć’, wywecować
‘wecując (ciągnąc w obie strony) wyostrzyć, wyszlifować, wytoczyć’, wywecowanie
‘wecując (ciągnąc w obie strony) wyostrzenie, wyszlifowanie, wytocz’, [wyzacinać]
‘wyrznąć, wyciąć’, [wyzacinanie] ‘wyrznięcie, wycięcie’, wyząbkować ‘powycinać,
powyrzynać, wyostrzyć w ząbki’, wyząbkowanie ‘powycinanie, powyrzynanie,
wyostrzyć w ząbki’, wyżłabiać (wyżłobiać) ‘żłobiąc wydrążyć; wyrobić na kształt
żłobu, wyrznąć z żłobki, wyryć’, wyżłobić ‘żłobiąc wydrążyć; wyrobić na kształt
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żłobu, wyrznąć z żłobki, wyryć’, wyżłobkować ‘żłobiąc wydrążyć; wyrobić na kształt
żłobu, wyrznąć z żłobki, wyryć’, wyżłobować ‘żłobiąc wydrążyć; wyrobić na kształt
żłobu, wyrznąć z żłobki, wyryć’, wyżłobienie ‘wydrążenie żłobiąc, wyrobienie na
kształt żłobu, wyrznięcie w żłobki; wyrycie’, zaciąć ‘cięciem zająć, zapocząć;
zarznąć, nadciąć, naciąć, zaciosać, zastrugać, zakarbować; zaciąwszy zarysować’,
zacinać ‘cięciem zająć, zapocząć; zarznąć, nadciąć, naciąć, zaciosać, zastrugać,
zakarbować; zaciąwszy zarysować’, zacięcie ‘cięciem zajęcie, zapoczęcie; zarznięcie,
nadcięcie, nacięcie, zaciosanie, zastruganie, zakarbowanie; zaciąwszy zarysowanie’,
zaciosać (zaciesać) ‘ciosaniem zaostrzyć, zakończyć ostro siekierą, toporem’,
zaciosywać (zaciesywać) ‘ciosaniem zaostrzyć, zakończyć ostro siekierą, toporem’,
zaciosanie ‘ciosaniem zaostrzenie, zakończenie ostro siekierą, toporem’, zaheblować1
‘heblując zatrzeć, zaciosać, zagładzić’, zaheblować2 ‘zacząć heblować; pociągnąć
heblem’, zaheblowywać1 ‘heblując zatrzeć, zaciosać, zagładzić’, zaheblowywać2
‘zacząć heblować; pociągnąć heblem’, zaheblowanie1 ‘heblując zatarcie, zaciosanie,
zagładzenie’, zaheblowanie2 ‘zaczęcie heblować; pociągnięcie heblem’, zakrzesać
(zakrzosać) ‘zaciosać, zastrugać, zaciąć’, zakrzesywać ‘zaciosać, zastrugać, zaciąć’,
zakrzesanie ‘zaciosanie, zastruganie, zacięcie’, zaostrzenie ‘zakończenie na ostro,
zacięcie, spłaszczenie, zeszlifowanie na ostro, zaszpicowanie’, zaostrzać ‘zakańczać
ostro, zaciąć, spłaszczać, zeszlifować na ostro’, zaostrzyć ‘zakończyć ostro, zaciąć,
spłaszczyć, zeszlifować na ostro, zaszpicować’, [zapiętkować] ‘zaciąć, zaciosać na
piętkę, czyli do karbu’, [zapiętkowanie] ‘zacięcie, zaciosanie na piętkę, czyli do
karbu’, zapiłować ‘zaciąć, zarznąć, naderznąć piłą a. pilnikiem; naznaczyć piłą a.
pilnikiem miejsce, gdzie trzeba piłować’, zapiłowywać ‘zaciąć, zarznąć, naderznąć
piłą a. pilnikiem; naznaczyć piłą a. pilnikiem miejsce, gdzie trzeba piłować’,
zapiłowanie ‘zacięcie, zarznięcie, naderznięcie piłą a. pilnikiem; naznaczenie piłą a.
pilnikiem miejsce, gdzie trzeba piłować’, zastrugać1 ‘zacząć strugać, zarznąć, zaciąć
strugając’, zastrugać2 ‘strużąc ostro zakończyć; zaciosać, zarznąć, zaszpicować’,
zastrugiwać1 ‘zacząć strugać, zarznąć, zaciąć strugając’, zastrugiwać2 ‘strużąc ostro
zakończyć; zaciosać, zarznąć, zaszpicować’, zastrugiwać 3‘strugając jedno po drugim,
wiele wystrugać’, zastruganie1 ‘ostro zakończenie strużąc; zaciosanie, zarznięcie,
zaszpicowanie’, zastruganie2 ‘zaczęcie strugać, zarznięcie, zacięcie strugając’,
zaszczelniać ‘zasadzać szczelnie, sztywno, szpanować deskę w warsztacie stolarskim,
aby ją heblować’, zaszczelnić ‘zasadzić szczelnie, sztywno, zaszpanować deskę w
warsztacie stolarskim, aby ją heblować’, zaszczelnienie ‘zasadzenie szczelnie,
115

sztywno, zaszpanowanie deski w warsztacie stolarskim, aby ją heblować’,
zaszpanować ‘zamocować w śrubsztaku albo śrubami, aby się robota sztywno
trzymała, gdy koło niej robią’, zaszpanowanie ‘zamocowanie w śrubsztaku albo
śrubami, aby się robota sztywno trzymała, gdy koło niej robią’, zaszpicować
(zaśpicować) ‘zaciąć szpiczasto, zaostrzyć, zaciosać, zatemperować’, zaszpicowanie
‘zacięcie szpiczasto, zaostrzenie, zaciosanie, zatemperowanie’, zażąć ‘zarznąć,
rznięciem zahaczyć, zająć, naderznąć, zaciąć, zaciosać’, zażynać ‘zarznąć, rznięciem
zahaczać, zająć, naderznąć, zaciąć, zaciosać’, zażynanie ‘zarznięcie, rznięciem
zahaczenie, zajęcie, naderznięcie, zacięcie, zaciosanie’, zestrugać ‘strugając zerznąć,
zheblować, ściosać’, zestruc ‘strugając zerznąć, zheblować, ściosać’, zestruganie
‘strugając

zerznięcie,

zdziurawić,

zheblowanie,

podziurawić’,

ściosanie’,

ześwidrowanie

ześwidrować

‘świdrowaniem

‘świdrowaniem

zdziurawienie,

podziurawienie’, zgierować ‘przyciąć listwę, sztabik na winkiel (pod kątem), np. do
ramy’, zgierowanie ‘przyciecie listwy, sztabiku na winkiel (pod kątem), np. do ramy’,
zgranianie ‘zbieranie kantów, fazowanie’, zgraniać ‘zebrać kanty, fazować’, zgranić
‘zebrać kanty, fazować’, zheblować1 ‘heblując wygładzić’, zheblować2 ‘zheblować
nierówności= heblując zebrać, ściąć, zgładzić’, zheblowanie1 ‘zebranie, ścięcie,
zgładzenie, heblując’, zheblowanie2 ‘wygładzenie heblując’, zlaskować ‘powydrążać
żłobkowato na powierzchni, pokarbować’, zlaskowanie ‘powydrążanie żłobkowato na
powierzchni, pokarbowanie’, [znąć] ‘rznąć’, zraszplować (zrasplować) ‘spiłować,
zetrzeć raszplą’, zraszplowanie ‘spiłowanie, ścięcie raszplą’, żłobić ‘wycinać, ryć w
czym żłobki, rowki’, żłobienie ‘wycinanie, rycie w czym żłobków, rowków’,
żłobkować ‘wycinać, ryć w czym żłobki, rowki’, [żogować] ‘piłować’, [żogowanie]
‘piłowanie’;
5.2. cechy (7): ciosany ‘obrobiony siekierą’, faktura ‘cecha powierzchni drewna, nadana
przez sposób obróbki, podkreślający charakter materiału’, lochowany ‘laskowany,
pełen żłobków, dołków, złobkowaty, karbowany’, lochowaty ‘laskowany, pełen
żłobków,
obsieczony,

dołków,

złobkowaty,

ociosano,

karbowany’,

obrobiono

siekierą’,

obsiekany

‘którego

raszplowy

‘piłowany

obsiekano,
raszplą’,

[wydudławiony] ‘wyżłobiony’;
6.

wady w surowcach i wyrobach z drewna (5): kirszner ‘bąbel, pęcherz od wzdęcia

się forniru’, [obzoja] ‘ jeden z rębów okrągławych, pozostałych u kłody przy ociosywaniu jej
w czworogran; brak kantu w desce lub belce z powody węższej powierzchni drugiej strony,
oflis', [obzój] ‘jeden z rębów okrągławych, pozostałych u kłody przy ociosywaniu jej w
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czworogran; brak kantu w desce lub belce z powody węższej powierzchni drugiej strony,
oflis', [obzo] ‘jeden z rębów okrągławych, pozostałych u kłody przy ociosywaniu jej w
czworogran; brak kantu w desce lub belce z powody węższej powierzchni drugiej strony,
oflis', oflis ‘wada belki, gdy ta nie da się obrobić w kwadrat doskonały, oblina, obzoja’;
7.

spajanie (łączenie) surowców i półwyrobów (półproduktów) oraz montaż (403):

7.1. czynności (207):
7.1.1. czynności zespoleniowe (85): ankrować ‘spajać, ściągać ankrami, klamrować’,
ankrowanie ‘spajanie, ściąganie ankrami, klamrowanie’, bruzdować ‘robić bruzdy
strugiem zębakiem w krawędziach spoinowych desek celem uzyskania lepszego
sklejenia’, bruzdowanie ‘robienie bruzd strugiem zębakiem w krawędziach
spoinowych desek celem uzyskania lepszego sklejenia’, cynkować ‘wyrzynać
ząbki w drzewie dla spojenia dwóch kawałków drzewa’, cynkowanie ‘wyrzynanie
ząbków w drzewie dla spojenia dwóch kawałków drzewa’, czopować ‘spajać przy
pomocy korka’, czopowanie ‘spajanie przy pomocy korka’, dyblować ‘przybijać,
spajać drewno ręcznie lub maszynowo przy użyciu metalowych kołków (dybli)’,
felcować ‘spajać na felc’, felcowanie ‘spajanie na felc’, fugować ‘spajać części
pewnej całości (przez wbijanie wypukłości jednej deski w rowek drugiej, przez
zapychanie szczelin)’, fugowanie ‘spajanie części pewnej całości (przez wbijanie
wypukłości jednej deski w rowek drugiej, przez zapychanie szczelin)’, gierować
‘przycinać listwę na ramki i spajać je w winklach; łączyć odręcznie wszelkie
listewki’, gierunek ‘łączenie dwóch listewek itp. schodzących się pod kątem’,
[głobić] ‘spajać beczkę obręczami’, haftować ‘przybijać’, haftowanie ‘przybijać’,
klamrować ‘spajać, ściągać, ankrować’, klamrowanie ‘spajanie, ściąganie,
ankrowanie’, krepować ‘przypasowywać na kantach listwy przed ich przybiciem;
przycinać listwę na ramki i spajać je w winklach; łączyć odręcznie wszelkie
listewki a. gzymsy, in. gierować’, krepowanie ‘przypasowywanie na kantach
listew przed ich przybiciem; przycinanie listew na ramki i spajanie ich w
winklach; łączenie odręcznie wszelkich listewek a. gzymsów, in. gierowanie’,
licować ‘spajać szczelnie, wyrównywać’, obręczać ‘opatrywać, nabijać obręczami
np. beczkę’, obręczanie ‘opatrywanie, nabijanie obręczami np. beczki’, obręczenie
‘opatrzenie, nabicie obręczami np. beczki’, obręczyć ‘opatrzyć, nabić obręczami
np. beczkę’, [ocapić] ([ocapiać]) ‘złączyć ocapem (kołkiem)’, [ocapienie]
‘złączenie ocapem (kołkiem), odszpanować ‘odkręcić, odśrubować zaśrubowaną
klejoną robotę’, odszpanowanie ‘odkręcenie, odśrubowanie zaśrubowaną klejoną
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robotę’, pazować ‘wprawiać w pazy’, pazowanie ‘wprawianie w pazy’, platować
‘spajać dwa kawałki drzewa w kształt litery z’, platowanie ‘spajanie dwóch
kawałków drzewa w kształt litery z’, poankrować ‘pospinać, pościągać ankrami’,
poankrowanie ‘pospinanie, pościąganie ankrami’, poczopować ‘pospajać za
pomocą czopów’, poczopowanie ‘pospajanie za pomocą czopów’, pofalcować
(pafalsować) (pefelcować) ‘pospajać na felc np. deski’, pofalcowanie ‘pospajanie
na felc np. desek’, pogierować ‘poprzycinać listwy na ramki i pospajać je w
rogach, pokończyć gierowanie’, pogierowanie ‘poprzycinanie listew na ramki i
pospajanie ich w rogach, pokończenie gierowania’, policować ‘pospajać szczelnie,
powyrównywać’,

policowanie

‘pospajanie

szczelnie,

powyrównywanie’,

popazować ‘powprawiać w pazy (w wyżłobienia tarcicy, belki itp.)’, popazowanie
‘powprawianie w pazy (w wyżłobienia tarcicy, belki itp.)’, poprzybijać ‘przybić
kolejno jedno po drugim albo jednego w wielu miejscach’, poprzybijanie
‘przybicie kolejno jedno po drugim albo jednego w wielu miejscach’, [przegnać]
‘przebić

gwoździem

deskę’,

przyheftować

‘przybić

tymczasowo

przed

ostatecznym wykończeniem, nie dobijając zupełnie gwoździ’, przyheftowanie
‘przybicie tymczasowo przed ostatecznym wykończeniem, nie dobijając zupełnie
gwoździ’, przyklamrować ‘klamrami przymocować a. przybić’, przyklamrowanie
‘przymocowanie klamrami albo przybicie’, ramować ‘spajać, zbijać, wiązać’,
ramowanie ‘spajanie, zbijanie, wiązanie’, szlicować ‘wyrzynać w desce zazębienia
do wsadzania w nie czopu przy spajaniu dwóch kawałków drzewa’, szlicowanie
‘wyrzynanie w desce zazębienia do wsadzania w nie czopu przy spajaniu dwóch
kawałków drzewa’, szpuntować ‘szpuntowac bale= zbijać je wzdłuż bokami do
kupy na szpunt, pióro’, szpuntowanie ‘szpuntowanie bali = zbijanie ich wzdłuż
bokami do kupy na szpunt, pióro’, testować ‘spajać ze sobą deski, płyty
zaopatrzone w fugi - rowki; fugować, uszczelniać’, trybować ‘pobijać, reparować,
poprawiać, regulować naczynia bednarskie’, trybowanie ‘pobijanie, reparowanie,
poprawianie, regulowanie naczyń bednarskich’, wczopować ‘wprawić na czop,
wpuścić w czop, w zacięcie: wczopować belkę = spoić ją z drugą na czop, czopem
albo czopami; wciąć, werznąć’, wczopowanie ‘wprawienie na czop, wpuszczenie
w czop, w zacięcie: wczopowanie belki = spojenie ją z drugą na czop, czopem
albo czopami; wcięcie, werznięcie’, węgłować ‘łączyć dwa elementy drewniane
pod kątem w ten sposób, że czop jednego elementu nacięty w kształcie
jaskółczego, rybiego ogona itp. wchodzi w gniazdo drugiego elementu; węgłować
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na obłap, na jaskółczy, na rybi ogon’, wkamować ‘wpuścić, wprawić, wpasować
jedną sztukę drzewa zaciętą w drugą, wyżłobioną odpowiednio’, wkamowanie
‘wpuszczenie, wprawienie, wpasowanie jedną sztukę drzewa zaciętą w drugą,
wyżłobioną odpowiednio’, zaankrować ‘spoić, umocnić specjalnymi klamrami
(ankrami)’, zaczopować ‘połączyć dwie drewniane części wpuszczając czop
(zaciosany koniec belki, deski) jednej części w odpowiednie wgłębienie drugiej
części’, zaczopowanie ‘połączenie dwóch drewnianych części wpuszczając czop
(zaciosany koniec belki, deski) jednej części w odpowiednie wgłębienie drugiej
części’, zagierować ‘połączyć, przypasować odręcznie wszelkiego rodzaju
listewki’, zagierowanie ‘połączenie, przypasowanie odręcznie wszelkiego rodzaju
listewek’, zaszlicować ‘zarznąć drzewo dla wpuszczenia w to zarznięcie drugiego
kawałka drzewa’, zaszlicowanie ‘zarzniecie drzewa dla wpuszczenia w to
zarznięcie drugiego kawałka drzewa’, zawrąbiać ‘połączyć sztuki drzewa na
wręby’, zawrąbić (zawrębić) ‘połączyć sztuki drzewa na wręby’, zawrąbienie
‘połączenie sztuki drzewa na wręby’, zawrębować ‘połączyć sztuki drzewa na
wręby’,zeszlicować ‘szlicując zarznąć drzewo dla wpuszczenia w to zarznięcie
drugiego kawałka, np. na winklu’, zeszlicowanie ‘szlicując zarznięcie drzewa dla
wpuszczenia w to zarznięcie drugiego kawałka, np. na winklu’, zrąbać (zrąbić,
zrębić) ‘belki, drzew, dyle itp.. = związać, spoić, skleić grubo, po ciesielsku’,
zrąbnąć (zrębnąć) ‘belki, drzew, dyle itp.. = związać, spoić, skleić grubo, po
ciesielsku’, zrąbywać (zrębować) ‘belki, drzew, dyle itp. = związać, spoić, skleić
grubo, po ciesielsku’, zrąbanie ‘belki, drzew, dyle itp. = związać, spoić, skleić
grubo, po ciesielsku’, zwidłować ‘złączyć sztuki drzewa w kształt wideł’,
zwidłowanie ‘złączenie sztuk drzewa w kształt wideł’;
7.1.2. czynności montażowe (122): belkować (balkować) ‘kłaść belki, podbijać belkami’,
belkowanie (balkowanie) ‘kładzenie belek, podbijanie belkami’, bierzmowanie
([birzwowanie], [biermowanie], [blermowanie], [jerzmowanie], [wierbowanie],
[wiermowanie],[wierzmowanie]) ‘utwierdzenie i powiązanie wierzchnie słupów
rzędem stojących albo wierzch ścianę kończący, tramowanie, belkowanie’,
[biermanie] ‘utwierdzenie i powiązanie wierzchnie słupów rzędem stojących albo
wierzch ścianę kończący, tramowanie, belkowanie’, brusowanie ‘utwierdzenie i
powiązanie wierzchnie słupów rzędem stojących albo wierzch ścianę kończący,
tramowanie, belkowanie, bierzmowanie’, cembrować (cębrować, [cemrować])
‘obudowywać

studnię

albo

dół

ścianami

drewnianymi’,

cembrowanie1
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(cębrowanie) ‘obudowywanie studni albo dołu ścianami drewnianymi’, deskować
‘układać pomosty z desek, deskowania’, deskowanie ‘układanie pomostów z
desek’, drankować ‘przybijać dranki (cienkie deski) do sufitów a. ścian
drewnianych’, drankowanie ‘przybijanie dranek (cienkich desek) do sufitów a.
ścian drewnianych’, dylować1 ‘układać z dylów (płatów drzewa)’, dylować2
‘wykładać dylami (płatami drzewa)’, dylowanie1 ‘układanie z dylów (płatów
drzewa)’, dylowanie2 ‘wykładanie dylami (płatami drzewa)’, forszt (forst)
‘wyłożenie obladrami’, forsztować1 (forstować) ‘dawać ściankę drewnianą,
przegradzać, przepierzać’, forsztować2 (forstować) ‘dylami (płatami drzewa)
wykładać, szalować’, [forsztować]3 ([forśtować]) ‘deski do podłogi wkładać’,
forsztowanie1 ‘dawanie ścianki drewnianej, przegradzanie, przepierzanie’,
forsztowanie2 ‘dylami (płatami drzewa) wykładanie, szalowanie’, forsztowanie3
‘wyłożenie obladrami (deskami bocznymi)’, [forsztowanie]4 ‘wkładanie desek do
podłogi’, forsztowańko1 ‘dawanie ścianki drewnianej, niewielkie przegradzanie,
niewielkie przepierzanie’, forsztowańko2 ‘małe wykładanie, szalowanie dylami
(płatami drzewa)’, [forsztowańko]3 ‘niewielkie wkładanie desek do podłogi’,
futrować ‘obijać ściany deskami’, futrowanie ‘obijanie ścian

deskami,

[kożuchować] ‘dom deskami obijać, szalować’, [kożuchowanie] ‘obijanie domu
deskami, szalowanie’, krepunek ‘obicie listwami’, krokwić ‘krokwiami opatrywać,
krokwie na czym stawiać’, krokwiować ‘krokwiami opatrywać, krokwie na czym
stawiać’, krokwiowanie ‘krokwiami opatrywanie, stawianie na czym krokwi’,
listwować (lisztwować) ‘obijać, bramować listwami, przybijać, przyszywać
listwy’, listwowanie (lisztwowanie) ‘obijanie, bramowanie listwami, przybijanie,
przyszywanie listwy’, łacić ‘pobijać krokwie łatami’, [łatać] ‘bić łaty na
krokwiach’, [łatanie] ‘bicie łat na krokwi’, łatować ‘pobijać krokwie łatami’,
mieczować ‘wzmacniać wiązanie dachu, drewnianych podcieni itp. ukośnymi
belkami – mieczami; stosować wiązanie na miecze’, mieczowanie ‘wzmacnianie
wiązania dachu, drewnianych podcieni itp. ukośnymi belkami – mieczami;
stosowanie wiązania na miecze’, naciągać ‘nawlekać deseczkę pęczuszkami
włosów, robiąc szczotkę, i umocowywać je drutem’, naciągiwać ‘nawlekać
deseczkę pęczuszkami włosów, robiąc szczotkę, i umocowywać je drutem’,
naciągnąć ([nacignąć]) ‘ponawlekać deseczkę pęczuszkami włosów, robiąc
szczotkę, i umocować je drutem’, obrąbiać (obrębiać) ‘dać w studni zrąb,
ocembrować

drzewem’, obrąbienie ‘danie w studni zrębu, ocembrowanie
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drzewem’, obrąbić (obrębić) ‘dać w studni zrąb, ocembrować
obrębować ‘dać w studni zrąb, ocembrować

drzewem’,

drzewem’, ocembrować

(oczembrować) ‘zabezpieczyć, umocnić, opatrzyć dół lub studnię ścianami
drewnianymi’, ocembrowanie ‘zabezpieczenie, umocnienie, opatrzenie ścianami
drewnianymi

dołu

lub

studni’,

‘obić

odeskować

deskami;

oszalować’,

odeskowanie ‘obicie deskami, oszalowanie’, odeskowywać ‘obić deskami;
oszalować’, odwiązać ‘odwiązać futro (futrynę), dach = złożyć w całość na
miejscu, przygotowawszy częściami, złożywszy na próbę i rozebrawszy – w
domu’, odwiązanie ‘odwiązanie futra (futryny), dachu = złożenie w całość na
miejscu, przygotowawszy częściami, złożywszy na próbę i rozebrawszy – w
domu’, odwiązywać (odwięzywać) ‘odwiązywać futro (futrynę), dach = składać w
całość na miejscu, przygotowawszy częściami, złożywszy na próbę i rozebrawszy
– w domu’, odwiązywanie ‘odwiązywanie futra (futryny), dachu = składanie w
całość na miejscu, przygotowawszy częściami, złożywszy na próbę i rozebrawszy
– w domu’, okrokwić ‘pokryć, opatrzyć krokwiami (cienkimi belkami)’,
okrokwienie ‘pokrycie, opatrzenie krokwiami (cienkimi belkami)’, opierzyć ‘obić
deskami’,

opierzanie

[oporębowanie]

‘obicie

deskami’,

‘ocembrowanie’,

[oporębować]
‘obić

oszalować

‘ocembrować’,

deskami,

ofutrować’,

oszalowanie ‘obicie deskami, ofutrowanie’, ożebrować ‘wesprzeć, wzmocnić
konstrukcję

odpowiednimi

belkami,

żebrami’,

ożebrowanie

‘wsparcie,

wzmocnienie konstrukcji odpowiednimi belkami, żebrami’, pocembrować1
‘ocembrować jedno po drugim’, pocembrować2 ‘spędzić pewien czas na
cembrowaniu’,

pocembrowanie1

‘ocembrowanie

jednego

po

drugim’,

pocembrowanie2 ‘spędzenie pewnego czasu na cembrowaniu’, podbić ‘przybijając
pokryć od spodu: podbić budynek balkami’, podbijać ‘przybijając pokrywać od
spodu: podbijać budynek balkami’, poddylować ‘podbić dylami (płatami drzewa),
obić dylami od spodu’, poddylowanie ‘podbicie dylami (płatami drzewa), obicie
dylami

od

spodu’,

podwiązać ‘dać pod

podrusztować,

podpiętrzyć,

podwięzować)

‘dawać

pod

czym

podstemplować’,
czym

wiązanie,

podpiętrzyć,

podstemplować’,

podwiązanie

rusztowania,

podrusztowanie,

podpiętrzenie,

wiązanie, rusztowanie,

podwiązywać

(podwięzywać,

rusztowanie,

podrusztować,

‘danie

pod

czym

wiązania,

podstemplowanie’,

połacanie

‘przybijanie łat na krokwiach’, połacać ‘łaty na krokwiach przybijać’, połacenie
‘poprzybijanie łat na krokwiach’, połacić ‘łaty na krokwiach przybić’,
121

pomostować ‘pokrywać ruchomą podłogą z desek, pomostem’, posadzkować
‘robić w czym posadzkę: posadzkować mieszkanie’, posadzkowanie ‘robienie w
czym posadzki’, potrybować ‘popobijać obręcze na naczyniach bednarskich,
powyporządzać

je’,

potrybowanie

‘popobijanie

obręczy

na

naczyniach

bednarskich, powyporządzanie ich’, przecembrować ‘na nowo ocembrować,
przerobić cembrowanie’, przecembrowanie ‘ocembrowanie na nowo, przerobienie
cembrowania’,

rusztować

(rosztować)

‘robić

rusztowanie’,

rusztowanie

(rosztowanie) ‘robienie rusztowania’, skrzynować ‘robić, stawiać skrzynki u koła
młyńskiego’, skrzynowanie ‘robienie, stawianie skrzynek u koła młyńskiego’,
szalować ‘obijać deskami ściany budynku’, szalowanie ‘obijanie deskami ściany
budynku’, szalunek ‘obijanie deskami ściany budynku’, szpanować ‘zapełniać
szpary, np. między deskami w podłodze, odpowiednimi listewkami drewnianymi,
fugować’, szpanowanie ‘zapełnianie szpar, np. między deskami w podłodze,
odpowiednimi listewkami drewnianymi, fugowanie’, wekslować ‘wzmacniać
wekslem (kawałkiem bierwiona) nadpsutą belkę’, wekslowanie ‘wzmacnianie
wekslem (kawałkiem bierwiona) nadpsutą belkę’, wsztamować ‘sztamując
(uszczelniając)

wprawić,

wpuścić,

osadzić

w

wysztamowanej

dziurze’,

wsztamowanie ‘wprawienie, wpuszczenie, osadzenie w wysztamowanej dziurze,
sztamując (uszczelniając)’, wycembrować ‘wyłożyć cembrowiną, wyfutrować,
ocembrować’,
ocembrowywać’,

wycembrowywać
wycembrowanie

‘wykładać
‘wyłożenie

cembrowiną,
cembrowiną,

wyfutrowywać,
wyfutrowanie,

ocembrowanie’, wydrankować ‘wybić drankami (cienkimi deskami) sufit lub
ściany drewniane’, wydrankowanie ‘wybicie drankami (cienkimi deskami) sufitu
lub ścian drewnianych’, wydylować ‘wyłożyć dylami (płatami drzewa z pnia)’,
wydylowanie ‘wyłożenie dylami (płatami drzewa z pnia)’, wyfutrować ‘wybić
deskami, taflami, wyłożyć drzewem, oszalować’, wyfutrowanie ‘wybicie deskami,
taflami, wyłożenie drzewem, oszalowanie’, wytrynować ‘obciąć kanty naczynia’,
wytrynowanie ‘obcięcie kantów naczynia’, zacembrować (zacębrować) ‘zakryć,
założyć, zaprawić cembrowiną’, zacembrowanie ‘zakrycie, założenie, zaprawienie
cembrowiną’, zadnić ‘zabić dnem, zawrzeć dnem’, zadnienie ‘zabicie dnem’,
zakrepować ‘obić listwami’, zakrepowanie ‘obicie listwami’, zawrężanie
‘dokonywanie płatowania filungów (ramek razem z zamkniętą przez nią
płaszczyzną prostokątną wklęsłą)’, zawrężać ‘dokonywać płatowania filungów
(ramek razem z zamkniętą przez nią płaszczyzną prostokątną wklęsłą)’,
122

zawrężenie ‘dokonanie płatowania filungów (ramek razem z zamkniętą przez nią
płaszczyzną prostokątną wklęsłą)’, zawrężyć ‘dokonać płatowania filungów
(ramek razem z zamkniętą przez nią płaszczyzną prostokątną wklęsłą)’;
7.2. materiały (i ich elementy) służące do łączenia (93):
7.2.1. gwoździe (46): bretnal (bretnal, [brantnal]) ‘gwoźdź z dużym łebkiem do
przybijania desek’, bretnalik ‘mały bretnal’, deskal ‘gwóźdź do przybijania desek i
bali, gwóźdź tarciczny’, druciak ‘gwóźdź fabryczny z drutu’, głowacz ‘gwóźdź
żelazny z łbem, czyli głową szeroką płaską’, [gonciak] ([gońciak]) ‘gwóźdź z
odgiętym na jednym końcu haczykiem, służący do przybijania gontów, gwóźdź
gontowy, bretnal’, gontal ‘gwóźdź z odgiętym na jednym końcu haczykiem,
służący do przybijania gontów, gwóźdź gontowy, bretnal’, gontarz ‘gwóźdź z
odgiętym na jednym końcu haczykiem, służący do przybijania gontów, gwóźdź
gontowy, bretnal’, gwóźdź (gozdź, góźdź, gwoźdź) ‘kawałek drzewa a. kruszcu,
szczególnie żelaza, z jednej strony głowiasty, z drugiej szpiczasty, służący do
wbijania w drewno, ćwiek’, gwóźdź gontowy ‘gwóźdź z odgiętym na jednym
końcu haczykiem, służący do przybijania gontów, bretnal’, gwóźdź krokwiowy
‘krowiak, gwóźdź do krokwi’, gwóźdź półdeskowy ‘półdeskal, rodzaj gwoździa’,
gwóźdź półtarciczny ‘półdeskal, rodzaj gwoździa’, gwoździk ‘mały gwóźdź’,
kliniec ‘gwóźdź drewniany, kołek’, krowiak ‘gwóźdź krokwiowy, gwóźdź do
krokwi’, łatniak (łaciak) ‘gwóźdź do łat, deskal, bretnal, gwóźdź łatni, gwóźdź
łatny’, oblader ‘rodzaj gwoździa’, perak ‘gwoździk do przybijania różnych części
sochy’, pezak ‘gwóźdź drewniany’, polach ‘wielki gwóźdź do zbijania desek’,
półbretnal (półbratnal, półbretnel) ‘gwóźdź tego kształtu, co bretnal, ale o połowę
mniejszy’, półdeskal

‘gwóźdź półdeskowy,

gwóźdź półtarciczny, rodzaj

gwoździa’, półnagnal ‘gwóźdź do ośmiu cali długi, pięć linii szeroki, trzy linie
gruby’, półślusarnal ‘gwóźdź na ćwierć cala długi, na linię szeroki, na ćwierć linii
gruby’, półzamkowy ‘gwóźdź o połowę krótszy od zamkowego, gatunek ćwieka do
przybijania zamków’, sędzielnik ([szędzielnik]) ‘gontal, gwóźdź do przybijania
gontów’, [sierdzeń] ([sierdzień],[sierdzion]) ‘duży gwóźdź drewniany, zatyczka,
czop, tybel do zbijania desek, bali’, [siernik] ‘duży gwóźdź drewniany, zatyczka,
czop, tybel do zbijania desek, bali’, studnial ‘gwóźdź trzycalowej długości,
półtrzeciej linii gruby i szeroki’, [swornik] ([sfornik]) ‘duży gwóźdź drewniany,
zatyczka, czop, tybel do zbijania desek, bali’, sworzeń (sforzeń) ‘duży gwóźdź
drewniany, zatyczka, czop, tybel do zbijania desek, bali’, szkudłak (szkudlak)
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‘gatunek gwoździa do przybijania gontów, gontal’, [szkudelniak] ‘szkudłak,
gatunek gwoździa do przybijania gontów, gontal’, szpernal ([spernal]) ‘gwóźdź
belkowy duży, z głową, głowacz’, szpernagiel ‘szpernal, gwóźdź belkowy duży, z
głową, głowacz’, szrub ‘sworzeń, czop, kołek’, [szworen] ([szworeń]) ‘duży
gwóźdź drewniany, zatyczka, czop, tybel do zbijania desek, bali’, [szyft] ‘gwóźdź
duży z najgrubszych szpernali, używany do zbijania belek w budowlach
wodnych’, szynal (szyniak) ([szynel]) ‘gwóźdź duży z najgrubszych szpernali,
używany do zbijania belek w budowlach wodnych’, szynaleczek ‘mały szynal,
gwóźdź używany do zbijania belek w budowlach wodnych’, trzyćwierćnagiel
‘gwóźdź długości dziesięciu cali, szerokości pięciu linii, a grubości cztery i pół
linii’, uszak ‘gatunek gwoździa, banknagiel’, wgóźdź

([wgoździa]) ‘gwóźdź’,

włóczak ‘gwóźdź fabryczny z drutu, druciak’, wrotak ‘gatunek gwoździa, głowacz
stolarski, 3 1/2 do 5 cali długi’, [zanoza] ‘sworzeń (gwóźdź) czworogranno-płaski
grabowy a. dębowy, do łączenia grubych bierwion, z głową i przetyczką kliniastą
na drugim końcu’;
7.2.2. klamry (13): ankier ‘ściągacz, klamra żelazna do spajania, wiązania ze sobą części
budowli, belek’, ankra ‘ściągacz, klamra żelazna do spajania, wiązania ze sobą
części budowli, belek’, klamerka ‘małe żelazo do spajania drzewa’, klamereczka
‘bardzo małe żelazo do spajania drzewa’, klamra ‘żelazo do spajania drzewa,
spona, zwora, ankra; zacięcie w drzewie do budowy’, klamrzysko ‘wielka klamra’,
kluba ‘klamra, ankra, spona, zwora, kleszcze’, kotew ‘koniec pręta żelaznego
zagięty, rozszczepiony a. nitrą na śrubę zachodząca zakończony, służący do
ściągania i trzymania spojonych wiązań belkowych’, kotewka ‘mała kotwa, czyli
koniec pręta żelaznego zagięty, rozszczepiony a. nitrą na śrubę zachodząca
zakończony, służący do ściągania i trzymania spojonych wiązań belkowych’,
kotwa (kotwia) ‘koniec pręta żelaznego zagięty, rozszczepiony a. nitrą na śrubę
zachodząca zakończony, służący do ściągania i trzymania spojonych wiązań
belkowych’, krępa (krempa) ‘rodzaj klamry, narzędzie do spajania a. ściągania
drzewa’, skowa ‘rodzaj klamry używanej do spajania lub przytrzymywania
różnego rodzaju elementów drewnianych w konstrukcjach budowlanych’, spona
(szpona) ‘klamra, kluba, zwora’, zwora ‘element łączący, zwierający, spajający
dwie rzeczy, np. klamra, rygiel, szponga; spoina’;
7.2.3. kleje (1): lim ‘klej: lim stolarski’;
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7.2.4. obręcze i taśmy (10): bednareczka3 ‘mała obręcz żelazna do naczyń
gospodarskich’, bednarka4 ([będnarka])‘obręcz żelazna do naczyń gospodarskich’,
bednarka5 ‘taśma metalowa do wzmacniania skrzyń’, [huzew] ([huzdew]) ‘obręcz
na kadź’, [huzewka] ‘obręcz na kadź’, obrączka ‘mała opaska z drzewa giętego
albo metalowa, ściągająca klepki naczynia bednarskiego’, obrączysko ‘wielka
opaska z drzewa giętego albo metalowa, ściągająca klepki naczynia bednarskiego’,
obręcz (obręcza, obrącz) ‘opaska z drzewa giętego albo metalowa, ściągająca
klepki naczynia bednarskiego’, obręczyk ‘mała opaska z drzewa giętego albo
metalowa, ściągająca klepki naczynia bednarskiego’, [skręt] ‘obręcz na kadź z
całego smreczka’;
7.2.5. śruby (9): drewnica ‘śruba w drzewo wkręcana, śruba do przymocowania
przedmiotu metalowego do drzewa’, holcśruba ‘wkrętka, śruba w drzewo
wkręcana, śruba do przymocowania przedmiotu metalowego do drzewa’, pazur
śruby ‘przygłówek, występ z części sworznia przy głowie, zapobiegający
obracaniu się śruby’, przygłówek ‘występ z części sworznia przy głowie,
zapobiegający obracaniu się śruby’, śruba (szruba, śróba, szroba) ‘śruba w drzewo
wkręcana, śruba do przymocowania przedmiotu metalowego do drzewa’, [szrub])
‘śruba w drzewo wkręcana, śruba do przymocowania przedmiotu metalowego do
drzewa’ śrubka ‘mała śruba’, śrubeczka ‘mała śrubka’, wkrętka ‘holcśruba, śruba
w drzewo wkręcana, śruba do przymocowania przedmiotu metalowego do
drzewa’;
7.2.6. inne (14): cap (ocap) ‘kołek wbity końcami w dwa sąsiednie bale i spajający je
tym sposobem’, dusza ‘listwa spajająca wyżłobione boki dwóch desek, pióro,
feder’, dyby ‘dwie belki z wycięciami do szczelnego ściskania pali’, feder ‘listwa
spajająca wyżłobione boki dwóch desek, pióro’, kielbalka (kielbelka) ‘wiązadło do
umocowania krokwi’, kleszcze ‘para deseczek a. tramików, obejmująca i wiążąca
inne

drzewo’,

przewiąsło

‘bierwiono

z

wielu

wyrębami,

służące

do

przytwierdzenia i przywiązania pewnej liczby innych bierwion, na których w
poprzek leży’, przewiązło ‘dyby z bali służące do związania szeregu bali’, spona
(szpona) 'poprzecznica drewniana, spajająca dwie belki, łącząca ramy drewniane
w budowlach, w kołowrocie konnym itp.’, szpuntpal ‘pal drewniany, mający w
jednym kancie fugę (rowek), a u przeciwległego boku kant wystający, tak że kant
jednego pala wchodzi w fugę drugiego’, tybel (tebel, dybel) ‘kołek drewniany,
który, wypełniając dwa przeciwległe otwory nawiercone, sczepia i łączy składowe
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części w wyrobach drewnianych; czop, kołek, klin, gwóźdź drewniany’, tybelek
‘mały kołek drewniany, który, wypełniając dwa przeciwległe otwory nawiercone,
sczepia i łączy składowe części w wyrobach drewnianych’, wpustka ‘listwa, która
sztorcem swych włókien wpuszcza się w nuty dwóch sztuk podłużnych, np. desek,
dla związania ich’, wpustka ‘rodzaj klina’, wpustpal ‘szpuntpal, pal drewniany,
mający w jednym kancie fugę (rowek), a u przeciwległego boku kant wystający,
tak że kant jednego pala wchodzi w fugę drugiego’;
7.3. części półproduktów służące do łączenia (18): [branka] ‘wystająca część klepki z
otworem na szpunt (korek, zatyczkę) w obońce (naczyniu bednarskim, rodzaju
szaflika)’, czelina ‘cieńszy, podłużny bok tarcicy, którym ona spaja się z inną’, czop1
‘część drzewa wystająca, przeznaczona do wpuszczenia w odpowiednie nacięcie,
zaciosany koniec belki’, czopeczek1 ‘malutka część drzewa wystająca, przeznaczona
do wpuszczenia w odpowiednie nacięcie, zaciosany koniec belki’, czopek2 ‘mała część
drzewa wystająca, przeznaczona do wpuszczenia w odpowiednie nacięcie, zaciosany
koniec belki’, czopik2 ‘malutka część drzewa wystająca, przeznaczona do wpuszczenia
w odpowiednie nacięcie, zaciosany koniec belki’, [pęp] (pemp) ‘część zamku wydatna
przez zaciosanie drzewa i przeznaczona do wypełnienia drugiej części, która jest
wyżłobionym nań gniazdem, ząb, piętka’, pęp kanciasty ‘połowa pewnego zamka
ciesielskiego, zacięta na podobieństwo kani albo jaskółczego ogona, łapa, kania’,
piętka ([piątka]) ‘ząb, pęp, część zamka wydatna przez zaciosanie drzewa i
przeznaczona do wypełnienia części drugiej, która jest wyżłobionym nań gniazdem’,
pióreczko ‘bardzo mała listewka wystająca wzdłuż kontu deski i wchodząca w
odpowiednie sobie wyżłobienie na kancie drugiej deski’, [pióreńko] ‘listewka
wystająca wzdłuż kontu deski i wchodząca w odpowiednie sobie wyżłobienie na
kancie drugiej deski’, piórko ‘mała listewka wystająca wzdłuż kontu deski i
wchodząca w odpowiednie sobie wyżłobienie na kancie drugiej deski’, pióro ‘listewka
wystająca wzdłuż kantu deski i wchodząca w odpowiednie sobie wyżłobienie na
kancie drugiej deski’, płetwa ‘wpust w belce przypominający kształtem płetwę rybią
lub jaskółczy ogon’, [szpont] ([śpond]) ‘wyskok środkiem kantu deski (dla wejścia w
fugę), heblem podłużnie wyrobiony, pióro’, szpunt ([szpuntr]) ‘wyskok środkiem
kantu deski (dla wejścia w fugę), heblem podłużnie wyrobiony, pióro’, szpuncik ‘mały
wyskok środkiem kantu deski (dla wejścia w fugę), heblem podłużnie wyrobiony,
pióro’, wypust ‘kant wystający wzdłuż boku deski, dla wpuszczenia go w odpowiedni
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rowek drugiej deski, szpunt’, wypustek ‘mały kant wystający wzdłuż boku deski, dla
wpuszczenia go w odpowiedni rowek drugiej deski’;
7.4. nacięcia, wyżłobienia surowców i półproduktów służące do łączenia (52): anzac ‘felc,
wrąb, nacięcie brzegów drzewa dla ściślejszego spajania’, [burta] ‘wyżłobienie w
słupku narożnym chaty, w które wpuszczają się bale’, cyga ‘żłobek, złożony z
podwójnej krzywizny kołowej, in. żłobek składany, wklęsek’, cynki (cenki) ‘ząbki
narzynane dla spajania dwóch kawałków drzewa’, felc (falc) ‘nut, wpust, paz, paza,
pazwa, żłobek, rowek, wrąb, nacięcie brzegów drzewa dla ściślejszego spajania’, fuga
‘szpara przez kant deski, w którą wchodzi wypukłość deski dopasowywanej, in. nut,
gara’, gara ‘dziura w drzewie, w beczce od szpunta, otwór; wyżłobienie, rowek w
drzewie, w desce, podłużne wyżłobienie w balach’, [gara] ‘wyżłobienie w słupku
narożnym chaty, w które wpuszczają się bale’, gniazdo ‘(u cieśli i stolarzy) dziura,
wyżłobienie do spajania drzewa, fuga’, gniazdko ‘(u cieśli i stolarzy) mała dziura,
wyżłobienie do spajania drzewa, fuga’, gniazdeczko ‘(u cieśli i stolarzy) mała dziurka,
wyżłobienie do spajania drzewa, fuga’, gnieździsko ‘(u cieśli i stolarzy) duża dziura,
wyżłobienie do spajania drzewa, fuga’, izbica ‘drzewo zbite, wrąb, fugowanie’, kam
(kama) ‘rowek w słupach’, kima ‘rowek, wyżłobiony w klepce, w którym osadzone
jest dno, wątor, nacięcie’, klamra ‘prostokątne wydrążenie w belkach zachodzących
na siebie’, klamerka ‘prostokątne, małe wydrążenie w belkach zachodzących na
siebie’, klamereczka ‘prostokątne, bardzo małe wydrążenie w belkach zachodzących
na siebie’, klamrzysko ‘prostokątne duże wydrążenie w belkach zachodzących na
siebie’, [loch] ‘wyżłobienie w słupku narożnym chaty, w które wpuszczają się bale’,
łoże ‘otwór, w który wchodzi czop: łoże u cieśli, stolarzy = dziura do spojenia
drewien, gniazdo’, nakładka ‘felc, wrąb, nacięcie brzegów drzewa dla ściślejszego
spojenia’, nut ‘rowek w drzewie, w który wchodzi odpowiadający mu wyskok, wpust,
gara, paza, fuga’, odsad ‘występ przy wyrobach stolarskich, anzac (nacięcie brzegów
drzewa dla ściślejszego spajania’, odsada ‘występ przy wyrobach stolarskich, anzac
(nacięcie brzegów drzewa dla ściślejszego spajania’, odsadka ‘niewielki występ przy
wyrobach stolarskich, anzac (nacięcie brzegów drzewa dla ściślejszego spajania’, paz
(paza) ‘żłobek, rowek, fuga, kama, gara, nut, wyżłobienie, szpara wzdłuż krawędzi
deski, belki itp., w który wchodzi wypukłość dopasowanej innej deski, belki’, pazik
‘mała szpara wzdłuż krawędzi deski, belki itp., w który wchodzi wypukłość
dopasowanej innej deski, belki’, półpaz ‘wyżłobienie wzdłuż brzegu tarcicy, która ma
być spasowana brzegiem z drugą tarcicą z takimże półpazem, przez nałożenie na
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siebie ich półpazów’, rowek ‘nut, wyżłobienie w drzewie, w które wchodzi
odpowiadający mu wyskok’, stępka1 ‘żłobek, rynienka, gniazdo’, stępka2 ‘wycięta a.
wydłubana dziura w balach, w którą się słupek, podporę lub nogę wkłada, gniazdo’,
stępka3 ‘wydrążenie w progu stodoły, w którym osadzony jest spodni czop wrotni,
gniazdo’, szlic ‘wyrznięte w desce zazębienie dla wsadzenia w nie czopu przy spajaniu
dwóch sztuk drzewa’, ucios ‘ucios, ukośne brzegu w dół albo pod górę ściosanie, jak
tarcic dla połączenia ich na zakładkę’, wątor (wantor) ‘wgłębienie w klepkach, do
którego wchodzi ostry brzeg dna’, wczep ‘cynki, ząbki, narzynane dla spajania dwóch
kawałków drzewa’, widlica ‘wyrznięte w desce zazębienie dla wsadzenia w nie czopu
przy spajaniu dwóch sztuk drzewa’, wklęsek ‘cyga, żłobek, złożony z podwójnej
krzywizny kołowej’, wpust ‘rowek w krawędzi desek łączonych ze sobą na pióro’,
wrąb1 ‘zagłębienie w jednej połowie zamka (= miejsca połączenia dwóch sztuk
drzewa) odpowiednie nacięciu w drugiej’, wrąb2 ‘wcięcie w krawędzi jednego
drewnianego elementu służące do łączenia tego elementu z innymi, mającym krawędź
wypukłą’, wrąbek ‘małe zagłębienie w jednej połowie zamka (= miejsca połączenia
dwóch sztuk drzewa) odpowiednie nacięciu w drugiej’, wręga ‘wrąb, wcięcie w
krawędzi jednego drewnianego elementu służące do łączenia tego elementu z innymi,
mającym krawędź wypukłą’, wrężyna ‘boczne wycięcie w desce podobne do wręgi,
ale płytsze i szersze’, wyrzaz ‘wyrznięcie, zazębienie w wyrobach stolarskich’,
[zacier] ‘w naczyniu bednarskim, wyżłobiony rowek w klepkach do założenia dna’,
[zacinka] ‘zacięcie w krokwi, aby ją oprzeć na belce’, zacios ‘wyżłobienie, wcięcie
(zwykle ukośne) w drewnie, umożliwiające połączenie dwóch drewnianych
elementów’, zakład1 ‘wpust, felc, wrąb, nacięcie brzegów drzewa dla ściślejszego
spajania’, zakładzik ‘małe nacięcie brzegów drzewa dla ściślejszego spajania’, żłobek
‘cyga, felc, wrąb, nacięcie brzegów drzewa dla ściślejszego spajania’;
7.5. spojenia i wiązania (33): czop łapiasty ‘zamek ciesielski, zacięty na podobieństwo
kani a. jaskółczego ogona, mający w końcu większą szerokość niż przy osadzie, in.
pęp kaniasty, łapa’, czop w kanię ‘zamek ciesielski, zacięty na podobieństwo kani a.
jaskółczego ogona, mający w końcu większą szerokość niż przy osadzie, in. pęp
kaniasty, łapa’, [jarmica] ‘spojenie ciesielskie, kształt jarzma mające’, jarzmo1
([jarmo], [jerzmo], [jirzmo], [irzmo]) ‘spojenie ciesielskie, kształt jarzma mające’,
jaskółczy ogon ‘zamek węgłowy ciesielski o ściętych ukośnie płaszczyznach na
końcach bierwion, łączonych z sobą systemem wieńcowym w drewnianych ścianach’,
[jigo] ‘spojenie ciesielskie, kształt jarzma mające’, kania ‘czop, zamek ciesielski,
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zacięty na podobieństwo kani a. jaskółczego ogona, mający w końcu większą
szerokość niż przy osadzie, in. pęp kaniasty, łapa, czop w kanię, czop łapiasty,
spojenie w kanię’, łapa ‘kania, czop, zamek ciesielski, zacięty na podobieństwo kani
a. jaskółczego ogona, mający w końcu większą szerokość niż przy osadzie’, nakładka
‘złącze ciesielskie stosowane przy przedłużaniu belek poziomo leżących przez
zacięcie obu końców belek do polowy ich wysokości, nałożenie na siebie i
ześrubowanie’, obłap ‘prosty ciesielski zamek węgłowy w ścianach wieńcowych’,
[ogon] ‘spojenie w jaskółczy ogon’, [ogoneczek] ‘niewielkie spojenie w jaskółczy
ogon’, [ogonek] ‘niewielkie spojenie w jaskółczy ogon’, [ogonisko] ‘wielkie spojenie
w jaskółczy ogon’, powała ([pował]) ‘wiązanie belek stropowe w kratę; wiązanie
kraciaste, które się robi dla dania posady dachom więźby drewnianej, pułap’, spojenie
w jaskółczy ogon ‘spojenie podobne do ogona jaskółki, in. w kanię’, spojenie w kanię
‘czop, zamek ciesielski, zacięty na podobieństwo kani a. jaskółczego ogona, mający w
końcu większą szerokość niż przy osadzie, in. pęp kaniasty, łapa, czop w kanię, czop
łapiasty’, ucios ‘w stolarstwie: styk dwóch końców listew zaciosanych ukośnie’,
wczep ‘jeden ze sposobów łączenia elementów drewnianych pod kątem prostym za
pomocą kilku czopów jednego bala w kształcie jaskółczego ogona, wchodzących w
gniazdo drugiego bala; stosowany przy ościeżnicach, skrzyniach itp.’, wiązanie
‘wiązanie ciesielskie, w ogóle łączenie końców sztuk dłuższych drzewa; ciesielska
robota w budynkach’, wiązanie na czop ‘wiązanie zwykle w wiązaniu kątowym lub na
tybel, t.j. na czop oddzielny, w obie sztuki wchodzący’, wiązanie na skos ‘wiązanie
przez ukośne ścięcie’, wiązanie na wprost ‘wiązanie w jednej linii’, wiązanie na
zakładkę ‘wiązanie na łapę, przez zacięcie i równe ściosanie końców’, wiązanie w
jaskółczy ogon ‘wiązanie w głębokie wycięcia kątowe’, wpust ‘felc, złącze ciesielskie
polegające na połączeniu dwóch elementów drewnianych (desek, belek) przez
włożenie cienkiej, wystającej krawędzi jednego elementu w odpowiednie zagłębienie
w krawędzi drugiego; zagłębienie, w które wchodzi część wystająca’, wpust duszny
‘spojenie dwóch desek za pomocą duszy (=listwy)’, zakład2 ‘sposób łączenia desek w
opierzeniu ścian, dachu lub w pułapie’, zakład z wrębem ‘sposób łączenia desek w
opierzeniu ścian, dachu lub w pułapie, polegający na wykorzystaniu wcięcia w
krawędzi jednego drewnianego elementu i innego elementu, mającego krawędź
wypukłą’, zakład polski bez wrębu ‘łączenie desek polegające na wykorzystaniu
wklęśnieć i wypukłości paczących się desek w celu uszczelnienia ich styku’, zakładka
‘połączenie z sobą dwóch sztuk drzewa jednakowej grubości tak, że jedna staje się
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przedłużeniem drugiej’, zamek ‘wiązanie łączące ze sobą u węgła sztuki drzewa za
pomocą wrębów i nacięć’, zwidłowanie ‘w budownictwie drewnianym: połączenie
elementów schodzących się pod dowolnym kątem’;
8. układ półwyrobów (2): jedlinka ‘trójnit , układ np. deseczek na sposób szpilek w
gałęzi jodłowej, ziaren w kłosie albo nici w pewnej grubej tkaninie’, trójnit ‘układ np.
deseczek na sposób szpilek w gałęzi jodłowej, ziaren w kłosie albo nici w pewnej
grubej tkaninie’;
9. zdobienie wyrobów z drewna (125):
9.1. czynności zdobnicze (68): adrować ‘inkrustować wyroby stolarskie drzewem’,
adrowanie ‘inkrustowanie wyrobów stolarskich drzewem’, ażurować ‘przebijać
tworzywo otworami, układającymi się w motyw dekoracyjny’, ażurowanie
‘przebijanie tworzywa otworami, układającymi się w motyw dekoracyjny’, bejcować
(bajcować) ‘pokrywać bejcą, nasycać, gruntować’, bejcowanie (bajcowanie)
‘pokrywanie bejcą, nasycanie, gruntowanie’, bejcówka1 ‘bejcowanie, pokrywanie
bejcą, nasycanie, gruntowanie’, besować ‘napuszczać farbą drzewo’, besowanie
‘napuszczanie farbą drzewa’, dłutować ‘dłutem wyrzynać, ryć, rzeźbić drewno’,
dłutowanie ‘wyrzynanie, rycie, rzeźbienie dłutem drewna’, dłubać ‘drążyć, wydrążać,
żłobić, ryć, dłutować, wyrzynać, rzeźbić’, dłubanie ‘drążenie, wydrążanie, żłobienie,
rycie, dłutowanie, wyrzynanie, rzeźbienie’, faza ‘ścięcie zdłużnej krawędzi belki,
sosrębu lub słupa w celu złagodzenia ostrości narożnika, traktowane w ciesiołce jako
motyw zdobniczy’, fladerkować ‘malować na drewnie fladry, czyli słoje imitujące
naturalne, in. słojować’, fladrować (flandrować) ‘malować na drewnie fladry, czyli
słoje imitujące naturalne, in. słojować’, fladrowanie ‘malowanie na drewnie fladrów,
czyli słojów imitujących naturalne, in. słojowanie’, fornierować (fornerować)
(fornirować) ‘wykładać przedmioty z drewna deseczkami z kosztowniejszego
drewna’, fornierowanie (fornirowanie) ‘wyłożenie przedmiotów z drewna deseczkami
z kosztowniejszego drewna’, hebanować ‘drzewo tak przyprawiać, żeby się zdawało
być hebanowym’, hebanowanie ‘ozdabianie drzewa tak, żeby się zdawało być
hebanowym’, inkrustować ‘wykładać przedmioty m. in. hebanem itd., robić na czym
inkrustacje, adrować’, inkrustowanie ‘wykładanie przedmiotów m. in. hebanem itd.,
robienie na czym inkrustacji, adrowanie’, intarsjować ‘ozdabiać intarsją’, lazurować
‘malować drewno, którego powierzchnia została uprzednio powleczona farba
przezroczystą, nie kryjącą’, mazer ‘malowanie, naśladujące słoje forniru’, mazerować
‘robić mazer, malować na mazer’, mazerowanie ‘robienie mazera, malowanie na
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mazer’, ornamentować1 ‘zdobić, upiększać, ubierać ornamentami’, ornamentować2
‘wykonywać, odrabiać jako ornament’, ornamentowanie1 ‘zdobienie, upiększanie,
ubieranie ornamentami’, ornamentowanie2 ‘wykonywanie, odrabianie jako ornament’,
plakować ‘pokrywać wyroby drewniane srebrem, złotem lub cennym drewnem’,
pobejcować ‘pokryć, pociągnąć bejcą, obejcować’, pohebanować ‘pokryć hebanem,
zaprawić, pomalować drzewo na heban’, pohebanowanie ‘pokrycie hebanem,
zaprawienie, pomalowanie drzewa na heban’, poinkrustrować ‘dokonać na wielu
przedmiotach inkrustracji’, poinkrustrowanie ‘dokonanie na wielu przedmiotach
inkrustracji’, politurować ‘polerować politurą wyroby drewniane’, politurowanie
‘polerowanie politurą wyroby drewniane’, rajbować ‘przyklejać odręcznie fornir,
pobijając go młotkiem, do drzewa’, rajbowanie ‘przyklejanie odręcznie forniru,
pobijając go młotkiem, do drzewa’, rycie ‘wyrzynanie na płytach drewnianych
ornamentów, napisów, rysunków’, ryć ‘wyrzynać na płytach drewnianych ornamenty
napisy, rysunki’, ryt ‘wycinanie lub rysowanie za pomocą ostrych narzędzi w
materiale takim jak drzewo’, rytować ‘ryć rylcem lub innym specjalnym narzędziem
na płycie drewnianej’, rytowanie ‘rycie rylcem lub innym specjalnym narzędziem na
płycie drewnianej’, ryzować ‘wyrzynać ostrym narzędziem motywy zdobnicze
(najczęściej w drzewie), rzeźbić, ozdabiać rzeźbą’, ryzowanie ‘wyrzynanie ostrym
narzędziem motywów zdobniczych (najczęściej w drzewie), rzeźbienie, ozdabianie
rzeźbą’, słojować ‘fladrować, naśladować słoje drzewa, mazerować’, słojowanie
‘naśladowanie

słojów

drzewa’,

wybejcować

‘wymalować,

zaprawić

bejcą’,

wybejcowanie ‘wymalowanie, zaprawienie bejcą’, wypoliturować ‘pokryć, powlec co
politurą’, wypoliturowanie ‘pokrycie, powleczenie czego politurą’, wyryć ‘wyrznąć
(odpowiednim narzędziem) na drewnie napisy, ornamenty, rysunki; wyrytować,
wyrzeźbić’, wyrytować ‘wykonać, zrobić rylcem lub innym stosownym narzędziem
rysunek na płycie drewnianej’, wyrytowanie ‘wykonanie, zrobienie rylcem lub innym
stosownym narzędziem rysunku na płycie drewnianej’, wysadzać ‘wstawiać,
wprawiać w drewno kamienie, kawałki kruszcu, kawałki innego drewna, układając je
we wzory; inkrustować, intarsjować’, wysadzanie ‘wstawianie, wprawianie w drewno
kamieni, kawałków kruszcu, kawałków innego drewna, układając je we wzory;
inkrustowanie, intarsjowanie’, zabejcować ‘pokryć, nasycić bejcą; zagruntować’,
zabejcowanie

‘zaprawienie,

zaciągnięcie,

zamalowanie

bejcą’,

zahebanować

‘zafornirować hebanem; pomalować na heban’, zahebanowanie ‘zafornirowanie
hebanem; pomalowanie na heban’, zapoliturować ‘politurą zakryć, zaciągnąć’,
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zapoliturowanie ‘politurą zakrycie, zaciągnięcie’, zhebanować ‘drzewo przyprawić
tak, by się zdawało hebanem’, zhebanowanie ‘przyprawienie drzewa tak, by się
zdawało hebanem’;
9.2. substancje wykorzystywane do zdobienia drewna (4): bejca (bajca, bejc) ‘odczynnik
chemiczny lub barwnik roślinny używany jako podkład pod politurę, lakier, farbę, itp.;
zaprawa, grunt’, bejcówka2 ‘odczynnik chemiczny lub barwnik roślinny używany jako
podkład pod politurę, lakier, farbę, itp.; zaprawa, grunt’, [kultura] ‘politura, szerlak ze
spirytusem; pokost, werniks: politura dla nadania poloru wyrobom z drewna’, politura
‘szerlak ze spirytusem; pokost, werniks: politura dla nadania poloru wyrobom z
drewna’.
9.3. techniki zdobnicze (5): fornir2 (fornier) ‘okładanie przedmiotów drewnianych
okleiną,

deseczkami

przedmiotów

m.

in.

z

kosztowniejszego
hebanem

itd.’,

drzewa’,

inkrustacja

‘wykładanie

‘sztuka,

umiejętność

inkrustatorstwo

inkrustowania’, intarsja1 ‘technika zdobnicza polegająca na wykładaniu ornamentów
w przedmiotach drewnianych innymi gatunkami drewna’, intarsja2 ‘ozdoba wykonana
tą techniką’;
9.4. motywy zdobnicze, zdobienia (40): aderka2 ‘niewielka inkrustacja z forniru a. z
metalu’, adra2 ‘inkrustacja z forniru a. z metalu’, ażur ‘szereg otworów o charakterze
dekoracyjnym, umieszczonych obok siebie w dowolnym tworzywie’, ażurek
‘niewielki szereg otworów o charakterze dekoracyjnym, umieszczonych obok siebie w
dowolnym tworzywie’, dzwono ‘środkowy odcinek drewna (sosrębu lub belki
stropowej) z zachowanymi ostrymi krawędziami, ozdobiony i opatrzony napisem’,
filung (filunk, folunk, [filąg]) ‘ramka razem z zamkniętą przez nią płaszczyzną
prostokątną wklęsłą, jako ozdoba w wyrobach stolarskich, otoczyna’, filunek ‘ramka
razem z zamkniętą przez nią płaszczyznę prostokątną wklęsłą, jako ozdoba w
wyrobach stolarskich’, fryz ‘poziomy pas dekoracyjnyw górnej części partii ściany’,
fryza (freza) ‘szlak ażurowy, deska ozdobnie wycinana, umieszczona przy górnej
krawędzi ścian na zewnątrz domu (zwykle wiejskiego)’, fryzka ‘niewielki szlak
ażurowy, deska ozdobnie wycinana, umieszczona przy górnej krawędzi ścian na
zewnątrz domu (zwykle wiejskiego)’, grzebień ‘koronka na kalenicy dachu
gontowego chat górali polskich’, heksapetalna gwiazda ‘znak magiczny, wyryty na
belkach domu, nad progiem itp., miał chronić mieszkańców przed złem’, inkrust
‘motyw ozdobny z kolorowego drewna na powierzchni różnych przedmiotów,
wykonany tą techniką’, inkrustacja ‘motyw ozdobny z kolorowego drewna na
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powierzchni różnych przedmiotów, wykonany tą techniką’, karb ‘wycięcie wypukłe,
obłe, wałkowate, jako ozdoba wyrobów m. in z drewna’, karbik ‘niewielkie wycięcie
wypukłe, obłe, wałkowate, jako ozdoba wyrobów m. in z drewna’, kielsztos ‘gzymsik
drewniany, heblami odręcznie zrobiony, ramka, obwódka, np. w szafie, biurku,
drzwiach’, kielsztosik ‘niewielki gzymsik drewniany, heblami odręcznie zrobiony,
ramka, obwódka, np. w szafie, biurku, drzwiach’, lacha ‘wielka wypukłość albo
wklęsłość na powierzchni wydrążonej żłobkowato’, laga ‘wielka wypukłość albo
wklęsłość na powierzchni wydrążonej żłobkowato’, lambrekin ‘ornament stosowany
w dekoracji wnętrz i meblarstwie, wyobrażający pas tkaniny powycinany zębato’,
laseczka ([lazeczka]) ‘niewielka wypukłość albo wklęsłość na powierzchni
wydrążonej żłobkowato’, laska ‘wypukłość albo wklęsłość na powierzchni
wydrążonej żłobkowato’, laskowanie ‘pokrycie z tarcic’, [laszczka] ‘wypukłość albo
wklęsłość na powierzchni wydrążonej żłobkowato’, mazer2 ‘deseń malowany
specjalnymi grzebieniami na drzewie, naśladujący naturalne słoje drzewne’, [mirwa]
‘rysunek rzeźby sprzętów drewnianych’, ornamencik ‘niewielka ozdoba rzeźbiarska
upiększająca dzieło sztuki lub przedmiot do użytku służący’, ornament ‘ozdoba
rzeźbiarska upiększająca dzieło sztuki lub przedmiot do użytku służący’,
ornamentacja ‘ozdoba rzeźbiarska upiększająca dzieło sztuki lub przedmiot do użytku
służący’, ornamentyka ‘ogół ornamentów danego przedmiotu’, otoczyna ‘filung,
ramka razem z zamkniętą przez nią płaszczyzną prostokątną wklęsłą, jako ozdoba w
wyrobach stolarskich’, [pazdur] ‘ozdoby, wyrzynane w drzewie, na dachu chaty
góralskiej’, plata ‘pasek, listewka w gzymsach prostolinijnych’, platka ‘mały pasek,
niewielka listewka w gzymsach prostolinijnych’, sparogi (śparogi) ‘upiększenie z
dwu końców skrajnych krokwi w dachu chaty, krzyżujących się i ozdobnie
wyciętych’, wąsionka ‘ozdoba, zwykle rzeźbiona, która się składa z dwóch jakoby
wąsów czyli tasiem, jak dwa S wywrócone i spodkami jednako z sobą zetnięte’,
wąsowica ‘ozdoba, zwykle rzeźbiona, która się składa z dwóch jakoby wąsów czyli
tasiem, jak dwa S wywrócone i spodkami jednako z sobą zetnięte’, wypełnik
‘wypełnienie, filunek, płycina; poletko’, wypełnienie ‘wypełnik, filunek, płycina;
poletko’;
9.5. cechy (8): ażurowy ‘dziurkowany’, filungowy ‘pokryty filungiem’, laskowato
‘żłobkowato’, laskowaty ‘pokryty laskowaniem’, laskowany ‘żłobkowaty, wydrążony
żłobkowato’, ornamentacyjny ‘zdobniczy’, ornamentalny ‘dotyczący ornamentu,
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służący jako

ornament,

stanowiący ornament;

zdobniczy,

ornamentacyjny’,

ornamentowy ‘zdobiony’;
10. miejsce wykonywania pracy fizycznej – rzemieślniczej (pomieszczenia, w których
wytwarza się z drewna lub miejsca wykonywania wytworów z drewna) (83):
10.1.

nazwy pomieszczeń (23):

10.1.1. nazwy pomieszczeń (ogólnie) (9): majsternia ‘warsztat’, oficyna ‘pracownia,
warsztat, rękodzielnia’, oficynka ‘mała pracownia, mały warsztat, mała
rękodzielnia’, rewka ‘zakład rzemieślniczy, fabryka wyrobów ręcznych, warsztat
rzemieślniczy’, rękodzielnia ‘zakład rękodzielniczy, fabryka wyrobów ręcznych,
zakład fabryczny, warsztat rzemieślniczy’, sierobnia ‘warsztat’, warsztat
‘pomieszczenie, w którym pracuje rzemieślnik, zakład rzemieślniczy, pracownia
rzemieślnicza’, warsztownia (warstownia) ‘pomieszczenie, w którym pracuje
rzemieślnik, zakład rzemieślniczy, pracownia rzemieślnicza’, wyrobnia ‘warsztat:
wyrobnia stolarska’;
10.1.2. nazwy pomieszczeń (szczegółowo) (14): beczkarnia ‘warsztat, w którym wyrabia
się beczki’, bednarnia

‘warsztat bednarski, miejsce, gdzie wykonują wyroby

bednarskie’, ciesielnia ‘warsztat, zakład ciesielski’, cieślarnia ‘pracownia,
warsztat ciesielski’, ciosarnia ‘miejsce do ciosania’, forniernia ‘zakład, w którym
wyrabia się forniry, czyli deseczki z kosztowniejszego drewna do wykładania
wyrobów stolarskich’, gonciarnia ‘warsztat, w którym wyrabiają gonty, czyli
deszczułki do pokrywania dachu’, heblarnia ‘warsztat, gdzie heblują’, kołodziejnia
‘pracownia kołodzieja, warsztat kołodziejski’, meblarnia ‘warsztat, gdzie się
wytwarza meble’, stolarnia ‘izba, pokój, gdzie jest warsztat stolarski; warsztat
stolarski, pracownia stolarska’, sztelmacharnia (stelmacharnia) ‘pracownia
stelmacha’, [sztelmasznia] ([stalmaśnia]) ‘pracownia stelmacha’, tokarnia
‘pracownia tokarska’;
10.2.

nazwy miejsc w warsztacie (45):

10.2.1. nazwy miejsc (ogólnie) (7): kobyłka1 ‘ławka do przytrzymywania przedmiotów w
czasie strugania i obróbki’, kobyłeczka1 ‘mała ławka do przytrzymywania
przedmiotów w czasie strugania i obróbki’, krośna (krosna) ‘szaragi do rznięcia
drzewa, czyli nogi na krzyż zbite’, krosieńca ‘szaragi do rznięcia drzewa, czyli
nogi na krzyż zbite’, przykładka ‘drewniany podkład mający zastosowanie przy
wykonywaniu wcięć w deskach, ułatwiający utrzymanie prawidłowego kąta
wcięcia’, sztycak ‘podpora na kozłach’, warsztat (warsztat, [waksztat]) ‘rodzaj
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stołu, przy którym pracuje rzemieślnik’, warsztacik ‘mały stół, przy którym
pracuje rzemieślnik’;
10.2.2. nazwy miejsc (szczegółowo) (38): dziadek ‘ława ciesielska do strugania drzewa’,
hebelbank ‘stół, przy którym stolarz pracuje’, heblownica ‘część warsztatu
stolarskiego, deska, na której się hebluje’, kobylica ‘przyrząd sosnowy do
strugania i obrabiania drzewa, warsztat bednarski’, kobylica kołodziejska ‘warsztat
kołodziejski’, kobyliczka ‘mały przyrząd sosnowy do strugania i obrabiania
drzewa, warsztat bednarski’, [kobyła] ‘przyrząd sosnowy do strugania i obrabiania
drzewa, warsztat bednarski’, kobyłka2 ‘warsztat kołodziejski’, kobyłeczka2 ‘mały
warsztat kołodziejski’, koleśnica ‘warsztat kołodziejski’,

koleśnia ‘warsztat

kołodziejski’, konik ‘kobylica kołodziejska, warsztat kołodziejski’, koziołek
ciesielski ‘przyrząd sosnowy do strugania i obrabiania drzewa’, koziołek stolarski
‘specjalny stół stolarski służący do umocowywania desek podczas ich obrabiania’,
koziołek śrubowy ‘specjalny stół stolarski służący do umocowywania desek
podczas ich obrabiania’, ławka bednarska ‘stołek bednarski’, ławnica ‘stołek
bednarski’, matka ‘jedna z części składowych warsztatu stolarskiego’, pachołek
‘stojak warsztatowy stolarski’,

parnia ‘suszarnia do rozgrzewania drzewa

dębowego dla robienia obodów, czyli obwodów koła wozowego z jednego giętego
drewna’, podpierak ‘stojak warsztatowy stolarski’, podstawka stolarska ‘stojak
warsztatowy stolarski’, podstawnik ‘stojak warsztatowy stolarski’, radsztok
‘warsztat kołodziejski służący do składania koła’, stolareczka2 ‘mały stół, przy
którym stolarz pracuje’, stolarka2 ‘warsztat stolarski (jako sprzęt), stół, przy
którym stolarz pracuje’, stolarnia ‘warsztat stolarski, stół, przy którym stolarz
pracuje’, stół stolarski ‘stół, przy którym stolarz pracuje’, strugadło ‘specjalny stół
stolarski służący do umocowywania desek podczas ich obrabiania’, strugielnia
‘specjalny stół stolarski służący do umocowywania desek podczas ich obrabiania’,
strugalnica ‘specjalny stół stolarski służący do umocowywania desek podczas ich
obrabiania’, strugnica ‘specjalny stół stolarski służący do umocowywania desek
podczas ich obrabiania’, sztelknecht ‘stojak warsztatowy stolarski’, tokarnia
‘warsztat tokarski, stół, przy którym tokarz pracuje’, warsztat stolarski ‘stół, przy
którym stolarz pracuje’, wiórnica ‘stół, przy którym stolarz pracuje’, wsuwnica
‘wysuwana szuflada w stole warsztatu stolarskiego’, zastawek ‘hak z głową płaską
i sprężyną z boku, wchodzący w otwory w warsztacie stolarskim, a służący do

135

opierania na nim wyrobów stolarskich oraz ich ściskania i przytrzymywania w
czasie heblowania’;
10.3. rusztowania i ich elementy (15): draby ‘słupy cienkie w rusztowaniach w ziemi
utkwione, in. tycze, sztandary’, gruszt ‘podpora, rusztowanie’, leżnik ‘element
rusztowania łączący sąsiednie stojaki i usztywniający rusztowanie’, podest1 ‘pomost
na rusztowaniu’, podesta ‘pomost na rusztowaniu’, podpora ‘słupek drewniany
służący do podparcia w rusztowaniu’, podpórka ‘mały słupek drewniany służący do
podparcia w rusztowaniu’, rusztowanie ‘wiązanie ciesielskie, zastawa czasowa z belek
i tarcic, jako budowla pomocnicza do wykonywania robót mularskich, górniczych,
ustawiania pomników; wiązanie z drzewa, na którym spoczywają przyrządy i
narzędzia, jak miechy, walce, młoty itd.’, schodnia ‘pomost z desek, mający na swej
powierzchni poprzeczne szczebelki, używany jako prowizoryczne schody’, stempel
(stępel) (sztempel) ‘słupek drewniany służący do podparcia w rusztowaniu’, stempelek
(stępelek) ‘mały słupek drewniany służący do podparcia w rusztowaniu’, stemplik
‘mały słupek drewniany służący do podparcia w rusztowaniu’, sztandary (standary
standury styndary, [stendary], [śtandary], [śtandery]) ‘jeden z wysokich, prostych a
mocnych drzew, na których za pomocą rozpór, maculców, podpór i przewiązek
rokitowych wznosi się wraz z wzrastającym murem całe potrzebne do roboty
rusztowanie, draby, tycze’, sztaga ‘deska, położona pochyło z poprzybijanymi do niej
drewnianymi poprzecznymi, służąca za schody na rusztowaniu’, tycz ‘jedna z długich
belek stojących, które służą za podstawy rusztowania przy wznoszonej budowli, drab,
sztandar’;
11. miejsce przechowywania narzędzi (4): cejchram ‘szafka wisząca na ścianie do
chowania narzędzi’, cejchramik ‘szafka wisząca na ścianie do chowania narzędzi’,
przybornica ‘skrzynka na narzędzia, przybory’, werkcajgkasta ‘szafka, skrzynia na
narzędzia rzemieślnicze, przybornia’.
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B. SFERA: JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA
(TO, CO SŁUŻY CIAŁU – MOJEMU I INNYCH)
I.
Dom – budynek i jego otoczenie (740):
1. budynki i ich części (167):
1.1. konstrukcje drewniane budynków (77): bant (bunt, bónt) ‘belkowanie poprzeczne
wyżej głównego belkowania dachu, w połowie krokwi, tramik poprzeczny w
krokwi, podobny do poziomego przekreślenia w literze A’, banta ‘belkowanie
poprzeczne wyżej głównego belkowania dachu, w połowie krokwi, tramik
poprzeczny w krokwi, podobny do poziomego przekreślenia w literze A’, [bąt]
‘belkowanie poprzeczne wyżej głównego belkowania dachu, w połowie krokwi,
tramik poprzeczny w krokwi, podobny do poziomego przekreślenia w literze A’,
belkowanie (balkowanie) ‘poziomy układ belek między piętrami albo piętrem i
strychem, system belek, wiązanie z belek’, buksztel (bugsztel) ‘rodzaj rusztowania
w kształcie łuku ze zbitych desek, na którym muruje się sklepienie, krążyna’,
buksztelunek ‘złączenie dwóch buksztelów’, culagier ‘wiązanie dachowe, klatka
dachu’,

[cwela]

‘w

budownictwie drewnianym:

podstawa

wykonana z

odpowiednio spojonych belek, na której opiera się ściana; podwalina’, [drabiasto]
([grabiasto]) ‘przywiązywane do krokwi żerdzie, na których układa się strzecha’,
hengiewerk ‘wiązanie dachowe wiszące’, [hymbáłek] ‘bant, spojenie krokwi u
wierzchołka dachu’, jętka ‘drzewo w wiązaniu, które trzyma banty, in. podciąg,
ocap’, kabłączek ‘niewielkie wiązanie, rusztowanie z desek do utrzymania
sklepień murujących się’, kabłąk ‘wiązanie, rusztowanie z desek do utrzymania
sklepień murujących się, in. krążyna, buksztel’, kleszcze ‘poziome lub pochyłe
elementy więźby dachowej, obejmujące dwustronnie krokwie i słupki stolca’,
konsola ‘wspornik, poziome lub ukośnie osadzone drewno, wysunięte przed lico
ściany w celu podparcia końca przewieszonego dźwigara’, konstrukcja zrębowa
‘konstrukcja wznoszona z belek układanych poziomo jedna na drugiej i wiązanych
za pomocą specjalnych wrębów’, kotew ‘wiązanie drewniane używane do
wzmacniania budowli’, kotewka ‘małe wiązanie drewniane używane do
wzmacniania budowli’, kozły ‘para krokwi połączona jętką lub kleszczami’,
krążyna ‘buksztel, wiązanie, rusztowanie z desek do utrzymania sklepień
murujących się, in. kabłąk’, lisice ‘parzyste pionowe bierwiona, skleszczające
obustronnie zagrożoną wyboczeniem ścianę wieńcową w celu jej usztywnienia’,
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łątka ‘rowkowany słup osadzony w podwalinie i oczepie jako nośny element
ściennego szkieletu, wypełnionego bierwionami (sumikami), wpuszczonymi w
rowki (bruzdy, pazy)’, oczep (ocap) ‘górny wieniec zrębu usztywniający ściany
zewnętrzne w konstrukcjach wieńcowych i sumikowo-łątkowych i przejmujący
ciężar stropu’, opaska ‘podkładzina na wierzchach słupów stolcowych pod
rozporami krokwi wzdłuż dana’, [opasze] ‘podkładzina na wierzchach słupów
stolcowych pod rozporami krokwi wzdłuż dana’, opaś ‘płatew spoczywająca na
wysuniętych na zewnątrz końcach belek stropowych i przejmująca poprzez
krokwie ciężar dachu’, opaśnica ‘podkładzina na wierzchach słupów stolcowych
pod rozporami krokwi wzdłuż dana’, ostatki ‘końce bierwion ściany wieńcowej
wystające w węgłach poza jej lico na zewnątrz’, oszalowanie ‘szczelne obicie z
desek ściany budynku, wykopu itp., zewnętrzna pokrywa z desek, którymi
oszalowano co’, podbitka ‘szalowanie na belkach sufitu przygotowane do
tynkowania’, podchwyt ‘rodzaj wiązania wiszącego, hengiewerk’, podciąg
([pociąg]) ‘jętka, drzewo w wiązaniu, które trzyma banty’, podwalina ‘dolny
wieniec zrębu ściany, spoczywający na kamieniach lub podmurowaniu,
przenoszący ciężar ściany na grunt’, przęsło ‘powtarzalny, samoistny system
nośny lub wypełniający w budowli’, przycieszka (przycioska, przyczuska) ‘w
budownictwie drewnianym: mała podstawa wykonana z odpowiednio spojonych
belek, na której opiera się ściana; podwalina’, przycieś (przecieś, przecios
przycios, [przyciesie]) ‘w budownictwie drewnianym: podstawa wykonana z
odpowiednio spojonych belek, na której opiera się ściana; podwalina’,
przypustnica ‘przyokapowa nadbitka krokwi, zmniejszająca kąt nachylenia połaci
dachowych’, ruszcik1 ‘rodzaj niewielkiej konstrukcji budowlanej złożonej z belek
krzyżujących się przeważnie pod kątem prostym, sztywno połączonych; jako
konstrukcja nośna stosowana do fundamentów, stropów, dachów itp.’, ruszt1
‘rodzaj konstrukcji budowlanej złożonej z belek krzyżujących się przeważnie pod
kątem prostym, sztywno połączonych; jako konstrukcja nośna stosowana do
fundamentów, stropów, dachów itp.’, rygiel ‘wiązanie z belek zamurowane w
ścianie z muru pruskiego’, rygielek ‘niewielkie wiązanie z belek zamurowane w
ścianie z muru pruskiego’, ryglówka ‘szkieletowa drewniana konstrukcja ścienna’,
rysie ‘bierwiona górnych wieńców wysunięte przed lico ściany, służące za
wsporniki

przyokapowej

partii

dachu’,

skielet

‘wiązanie,

rusztowanie,

belkowanie’, sklepidło ‘buksztel, podstawa z drzewa do murowania sklepień,
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krążyna’, stolczyk dachowy ‘pewna część niewielkiej więźby dachowej, złożona z
pasów, opasek, ław i słupków, na której wspierają się krokwie’, stolec dachowy
‘pewna część więźby dachowej, złożona z pasów, opasek, ław i słupków, na której
wspierają się krokwie’, storczyk ‘pionowy element wieszara w zabytkowych
konstrukcjach dachowych, przenoszący ciężar stropu na krokwie’, szachulec
‘element drewniany ściany szkieletowej, zawarty między dwoma pionowymi
słupami albo dwiema poziomymi belkami’, sztyber ‘słup, słupek wchodzący do
składu stolca dachowego, długa belka graniasta, pionowo ustawiona w środku
wiązania dachu wieżowego, do której przypierają górne końce krokwi i na końcu
której umieszcza się gałka, krzyż, chorągiewka szczytowa’, sztyberek ‘mały słup,
słupek wchodzący do składu stolca dachowego, długa belka graniasta, pionowo
ustawiona w środku wiązania dachu wieżowego, do której przypierają górne końce
krokwi i na końcu której umieszcza się gałka, krzyż, chorągiewka szczytowa’,
szyftry ‘części wiązania dachowego, łączące krokwie z gradszparem’, śródbelk
‘część belkowania pomiędzy nadsłupiem i gzymsem’, węgieł ‘miejsce łączenia
belek odpowiednio zaciętych na końcach i nałozonych na siebie’, [wian] ‘ułożona
na ziemi rama prostokątna z bierwion, z której wznosi się budowla drewniana’,
wianeczek ([wianeniek], [wianocek], [wionenek]) ‘ułożona na ziemi niewielka
rama prostokątna z bierwion, z której wznosi się budowla drewniana’, wianek
(wionek) ‘ułożona na ziemi rama prostokątna z bierwion, z której wznosi się
budowla drewniana’, [wianeńko] ‘ułożona na ziemi niewielka rama prostokątna z
bierwion, z której wznosi się budowla drewniana’, wianuszeczek ([wianulecek],
[wianusienek]) ‘ułożona na ziemi niewielka rama prostokątna z bierwion, z której
wznosi się budowla drewniana’, wianuszek ([wiánycek], [wiánycyk], [wiányszek],
[wienusek], [wiònysek], [wiunecek]) ‘ułożona na ziemi niewielka rama prostokątna
z bierwion, z której wznosi się budowla drewniana’, wiązanie ‘układ belek w
ścianie drewnianej’, wiązar (więzar) ‘wiązanie złożone z dwóch krokwi, po
końcach jednej belki oprawionych, i wszystkich posiłkujących je części’, wiązarek
‘wiązanie złożone z dwóch krokwi, po końcach jednej belki oprawionych, i
wszystkich posiłkujących je części’, wiązacz ‘wiązanie złożone z dwóch krokwi,
po końcach jednej belki oprawionych, i wszystkich posiłkujących je części’,
wieniec1 ‘ułożona na ziemi rama prostokątna z bierwion, z której wznosi się
budowla

drewniana’,

wieniec2

‘poszczególne

warstwy

ścian

budynku

drewnianego, złożone z belek leżących na jednym poziomie, związanych w
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narożach na złącza ciesielskie (ściany wieńcowe)’, wieszar ‘typ wiązania
dachowego; stosowany w dachach o dużej rozpiętości przy braku podpór
bezpośrednich (ścian wewnętrznych, filarów); dźwiga pokrycie dachu i strop;
szczególny wiązar, w którym belka zawieszona jest na krokwiach za pomocą
stojców albo kleszczy; wiązanie kratowe, utrzymujące z góry’, wieszarek ‘typ
niewielkiego wiązania dachowego; stosowany w dachach o dużej rozpiętości przy
braku podpór bezpośrednich (ścian wewnętrznych, filarów); dźwiga pokrycie
dachu i strop; szczególny wiązar, w którym belka zawieszona jest na krokwiach za
pomocą stojców albo kleszczy; wiązanie kratowe, utrzymujące z góry’, więźba1
‘całość drewnianej konstrukcji dachowej złożonej z belek powiązanych z sobą za
pomocą złączy ciesielskich’, więźba2 ‘wiązanie ciesielskie, w ogóle łączenie
końców sztuk dłuższych drzewa; ciesielska robota w budynkach’, [wionuś]
‘ułożona na ziemi niewielka rama prostokątna z bierwion, z której wznosi się
budowla drewniana’, wzrąb ‘wiązanie, szkielet wznoszonego budynku, ściany
drewnianego budynku jeszcze bez dachu; zrąb’, zastrzał ‘pochyłe drewno w
szkielecie ściennym lub dachowym, usztywniające ramę i przenoszące część
obciążeń na podpory’, zrąb (zręb, wzrąb) ‘szkielet, wiązanie na budynek’, zrąb
ściany ‘ściana budynku wykonana z pełnych przekrojów drewna, spełniająca role
nośną i osłonową’, zrąbek ‘niewielki szkielet, wiązanie na budynek’, żebrowanie
‘szkielet dowolnej konstrukcji, usztywniający ją w kierunku poprzecznym;
belkowanie z żeber w kratę’;
1.2. budynki mieszkalne i ich części (34):
1.2.1. budynki

(24):

[budowie]

‘zabudowania

drewniane’,

[budowla]

‘zabudowania drewniane’, bungalow ‘drewniany dom z werandą, w
ogrodzie, zamieszkały przez Europejczyków w Indiach’, dom ([dum])
‘budynek

mieszkalny’,

drewnia

(derewnia)

‘budynek

drewniany’,

drewniaczek ‘mały budynek drewniany’, drewniak ‘budynek drewniany’,
drewnianka

‘budynek

drewniany’,

[koleba]

([koliba])

‘schronisko

pasterskie, szopa, bacówka, szałas na kołach’, [kolebka] ‘niewielkie
schronisko pasterskie, mała szopa, bacówka, niewielki szałas na kołach’,
kuczka ‘buda licho sklecona, szałas z gałęzi’, kureń ‘chata drewniana bez
komina, dymna’, rum ‘budynek drewniany, chatka, chałupka’, [socha]
‘szałas letni na czterech żerdkach powiązanych, pokryty łubami’, [soszka]
([sożka]) ‘mały szałas letni na czterech żerdkach powiązanych, pokryty
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łubami’, [stresza] ‘szałas, budka’, szalecik ‘mały szałas górski, drewniany
domek szwajcarski lub zbudowany na wzór szwajcarskiego’, szalet1 ‘szałas
górski,

drewniany domek

szwajcarski

lub

zbudowany na

wzór

szwajcarskiego’, szałas (szałasz, sałasz, hałasz) ‘domek jak najprościej
zbudowany, zwykle z drzewa (desek), bez komina i okien, przeznaczony
na okresowe mieszkanie (np. pasterzy w górach, myśliwych w
niezamieszkanych terenach) lub dla przechowywania sprzętu (pasterskiego,
myśliwskiego itp.)’, szałasek ‘mały domek jak najprościej zbudowany,
zwykle z drzewa (desek), bez komina i okien, przeznaczony na okresowe
mieszkanie (np. pasterzy w górach, myśliwych w niezamieszkanych
terenach) lub dla przechowywania sprzętu (pasterskiego, myśliwskiego
itp.)’, szałasik ‘mały domek jak najprościej zbudowany, zwykle z drzewa
(desek), bez komina i okien, przeznaczony na okresowe mieszkanie (np.
pasterzy w górach, myśliwych w niezamieszkanych terenach) lub dla
przechowywania sprzętu (pasterskiego, myśliwskiego itp.)’, szałasisko
‘wielki domek jak najprościej zbudowany, zwykle z drzewa (desek), bez
komina i okien, przeznaczony na okresowe mieszkanie (np. pasterzy w
górach, myśliwych w niezamieszkanych terenach) lub dla przechowywania
sprzętu (pasterskiego, myśliwskiego itp.)’, [szoska] ‘mały szałas letni na
czterech żerdkach powiązanych, pokryty łubami’, wieńcówka ‘drewniany
budynek o ścianach wykonanych w konstrukcji wieńcowej’,
1.2.2. samodzielne części budynków (10): galeria1 ‘kryty balkon w górnych
partiach budowli’, ganek ‘przystawka przed wejściem do domu, nakryta
daszkiem wspartym na słupkach, otwarta na zewnatrz’, laskowiec ‘izba
drewniana, wybijana wewnątrz dla ozdoby laskami z różnych gatunków
drzew, a w szczeg. leszczynowymi’, podcień ‘przedproże budynku nakryte
dachem, spoczywającym na słupach lub na rysiach’, weranda (werenda)
‘przybudówka przy domu w rodzaju altany otwartej na zewnątrz, wystawa,
zacienienie, podsienie’, werandka ‘mała przybudówka przy domu w
rodzaju altany otwartej na zewnątrz, wystawa, zacienienie, podsienie’,
[weręba] ‘przybudówka przy domu w rodzaju altany otwartej na zewnątrz,
wystawa, zacienienie, podsienie’, wystawa1 ‘podcieniowe skrzydło domu
mieszkalnego przyległe do głównego korpusu od strony wejścia z
pięterkiem mieszkalnym lub gospodarczym’, wystawka1 ‘niewielkie
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podcieniowe skrzydło domu mieszkalnego przyległe do głównego korpusu
od strony wejścia z pieterkiem mieszkalnym lub gospodarczym’, wyżka
‘piętrowa nadbudowa chałupy w wieńcowej konstrukcji’;
1.3. budynki gospodarcze i ich części (43):
1.3.1. budynki gospodarcze (39): barak ‘lekki budynek drewniany, buda’,
drewiarnia ‘budynek, w którym składają i rąbią drzewo, zwłaszcza do
opału’, drewnik ‘budynek, w którym składają i rąbią drzewo, zwłaszcza do
opału’, drewutnia (drewotnia) ‘budynek, w którym składają i rąbią drzewo,
zwłaszcza do opału’, drwalka ‘budynek, w którym składają i rąbią drzewo,
zwłaszcza do opału’, drwalnia ‘budynek, w którym składają i rąbią
drzewo, zwłaszcza do opału’, [gumieneczko] ‘niewielka budowla do
składania i młócenia zboża, stodoła na zboże’, gumienko ‘niewielka
budowla do składania i młócenia zboża, stodoła na zboże’, gumno
‘budowla do składania i młócenia zboża, stodoła na zboże’, [jedynaczek]
([jednaczek]) ‘mała stodoła mająca tylko jeden sąsiek’, [jedynak]
([jedyniak], [jednak], [jedzinak], [jedyniec]) ‘stodoła mająca tylko jeden
sąsiek’, [kleć] ‘mały spichlerzyk, schowanko, świren, świronek, skład’,
lamus ‘dawniej przy dworach lub chałupach: osobny drewniany budynek
do przechowywania zboża, cenniejszych przedmiotów, zbroi, dokumentów
itp.’, lamusek (lamusik) ‘dawniej przy dworach lub chałupach: osobny
mały drewniany budynek do przechowywania zboża, cenniejszych
przedmiotów, zbroi, dokumentów itp.’, lamusisko ‘dawniej przy dworach
lub chałupach: osobny duży drewniany budynek do przechowywania
zboża, cenniejszych przedmiotów, zbroi, dokumentów itp.’, maniola
‘stodoła’, [odryna] ‘szopa, stodoła na siano’, [odrynka] ‘niewielka szopa,
stodoła na siano’, [osieć] ‘budynek drewniany z kamiennym piecem
leżącym do suszenia konopi i lnu’, podsłupie ‘szopa, dach na słupach’,
podszopie ‘budynek złożony z dachu na słupach, na skład siana lub
narzędzi rolniczych, szopa’, [polednia] ‘szopa przy domu na drzewo,
koniczynę itp.’, [przykomórek] ([przykomorek]) ‘rodzaj małego śpichrza z
pułapem w kącie stodoły, do którego prowadzą drzwi z klepiska’, [punia]
‘mała drewniana stodoła na siano; szopa, odryna na siano’, [puńka] ‘bardzo
mała drewniana stodoła na siano; szopa, odryna na siano’, [siańba] ‘szopa,
buda’, [stodolina] ‘nędzna stodoła’, [stodolinka] ‘mała stodolina’, sypaniec
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‘spichlerzyk gospodarski o ścianach wieńcowych, zwężających się górą’,
szopa ‘prowizoryczny budynek drewniany, czasem bez ścian szczytowych,
przeznaczony do przechowywania narzędzi, wozów, jako chwilowe
schronienie dla zwierząt domowych itp.’, szopisko (szopsko) ‘wielki
prowizoryczny budynek drewniany, czasem bez ścian szczytowych,
przeznaczony do przechowywania narzędzi, wozów, jako chwilowe
schronienie dla zwierząt domowych itp.’, szopka ‘mały prowizoryczny
budynek drewniany, czasem bez ścian szczytowych, przeznaczony do
przechowywania narzędzi, wozów, jako chwilowe schronienie dla zwierząt
domowych itp.’, świronek ‘spichlerzyk w gospodarstwie jednorodzinnym,
zazwyczaj z podcieniem na rysiach, na słupkach lub we wnęce’,
[wystawa]2 ‘budynek gospodarski, szopa do składania narzędzi rolniczych’,
[wystawka]2

‘budynek

gospodarski,

szopa

do

składania

narzędzi

rolniczych’, [zaczyn] ‘komórka na siano w szopie poza boiskiem’,
[zaczynek] ‘niewielka komórka na siano w szopie poza boiskiem’, zapole
‘komórka przyległa do stodoły i nakryta współnym z nią dachem’,
[zapólko] ‘mała stodółka’;
1.3.2. samodzielne części budynków (4): [mysiara] ‘górna część stodoły’, ryszpa
([ryspa]) ‘górna część stodoły’, samsiek (sąsiek, [somsiek], [somsieg],
[sąmsiek]) ‘jedno z dwóch miejsc w stodole po obu stronach klepiska, na
składanie snopów przeznaczone’, [zabląże] ‘sąsiek w stodole’;
1.4. inne (13): buda ‘jakakolwiek klecionka z desek na schronienie’, budan ‘szałas z
desek dla myśliwych, nakryty częściowo ziemią’, budeczka ‘jakakolwiek mała
klecionka z desek na schronienie’, budka ‘jakakolwiek mała klecionka z desek na
schronienie’, budzisko ‘jakakolwiek duża klecionka z desek na schronienie’, [jata]
‘buda w polu a. w ogrodzie do pilnowania płodów przed złodziejami’, [jatka]
‘niewielka buda w polu a. w ogrodzie do pilnowania płodów przed złodziejami’,
koszara ‘rodzaj szopy lub szałasu’, ślegowy system stropów ‘kopulaste przekrycie
pomieszczeń sposobem wieńcowym, stosowane w spichrzach (sypańcach)’,
ślemię1 ‘poprzeczka oparata na rozwidleniu soch, niosąca kluczyny pokrycia lub
krokwie w tradycyjnych stodołach’, wiata ‘rodzaj budynku bez ścian, pokrytego
dachem opartym na słupach’, zrąbnica ‘budowla bez ścian o sklepieniu opartym
na słupach lub na wiązaniu’;
2. budowle (53):
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2.1. mosty, mostki, pomosty, ich elementy (39):
2.1.1. mosty, mostki, pomosty (17): kładek ‘deska a. bal, rzucone przez wodę a.
rów, zamiast mostka’, kładka ([kłódka]) ‘deska a. bal, rzucone przez wodę
a. rów, zamiast mostka’, ława przez wodę ‘kładka, mostek’, ławczyna przez
wodę ‘marna, licha, byle jaka kładka, mostek’, ławeczka przez wodę ‘mała
kładka, mały mostek’, [ławica] ‘kładka o jednej poręczy, na potokach
górskich’, ławka przez wodę ‘kładka, mostek’, ławsko przez wodę ‘wielka
kładka, wielki mostek’, [ławuleczka przez wodę] ‘mała kładka, mały
mostek’, most ‘budowla łącząca brzegi rzeki, rowu, przepaści, błota dla
przejścia i przejazdu’, mosteczek ‘mała budowla łącząca brzegi rzeki,
rowu, przepaści, błota dla przejścia i przejazdu’, mostek ‘mała budowla
łącząca brzegi rzeki, rowu, przepaści, błota dla przejścia i przejazdu’,
mościk ‘mała budowla łącząca brzegi rzeki, rowu, przepaści, błota dla
przejścia i przejazdu’, mościna ‘lichy, nędzny most’, mościsko ‘wielka
budowla łącząca brzegi rzeki, rowu, przepaści, błota dla przejścia i
przejazdu’, posowa ‘pomost tarcicowy na balach’, [przechadzka] ‘kładka
na strumyku’;
2.1.2. elementy mostów, mostków, pomostów (22): [cwela] ‘belka wiążąca
jarzmo mostu od spodu’, izbica (izdbica)‘skrzynia trójgraniasta przy
mostach, dla powstrzymania pędu wody i lodu’, jarzmo2 ‘drewniany filar
mostowy (ostoja)’, jasełeczka (jasłeczka) ‘niewielkie opalowanie mostu u
spodu’, jasełka (jasłka) ‘niewielkie opalowanie mostu u spodu’, jasła
‘opalowanie mostu u spodu’, jaśliska ‘duże opalowanie mostu u spodu’,
jaśliszka ‘niewielkie opalowanie mostu u spodu’, kobylica ‘belka na
czterech nogach do podparcia pomostu, sztaluga’, kobyliczka ‘niewielka
belka na czterech nogach do podparcia pomostu, sztaluga’, kobyła ‘belka
na czterech nogach do podparcia pomostu, sztaluga’, kobyłka3 ‘belka na
czterech nogach do podparcia pomostu, sztaluga’, kozieł ‘belka na czterech
nogach do podparcia pomostu, sztaluga’, kraniec ‘gruba sztuka drzewa,
pod spodem garowana, którą się osadza na czopach pali wbitych w ziemię,
stanowiących ściany w budowach wodnych’, listeweczka2 ‘poręcz, bariera
na moście’, listewka2 ‘poręcz, bariera na moście’, listwa2 ([lisztwa])
‘poręcz, bariera na moście’, listwica2 ‘poręcz, bariera na moście’, ostoja
‘słupowe lub skrzyńcowe jarzmo mostowe niosące pomost’, [przyciesie]
144

‘belka wiążąca jarzmo mostu od spodu’, przycios (przecieś, przecios,
[przycieś]) ‘belka wiążąca jarzmo mostu od spodu’, [ślemię]2 ‘belka
łącząca jarzmo mostu, na którą kładą deski’;
2.2. inne (14): [grodka]1 ([gródka]) ‘niewielkie ogrodzenie na wodzie podtrzymujące
wodę w czasie robót na dnie rzeki’, [grodza]1 ([gródza]) ‘ogrodzenie na wodzie
podtrzymujące wodę w czasie robót na dnie rzeki’, grodza2 (gródz)
‘zabezpieczenie miejsca budowy od wody, przeważnie gruntowej, w postaci wału
z ścianki szczelnej z bali lub desek albo ze skrzynek drewnianych wypełnionych
drobnym piaskiem’, [gródzka] ‘niewielkie ogrodzenie na wodzie podtrzymujące
wodę w czasie robót na dnie rzeki’, [łotok] ‘pogródka, rynna szeroka, kanał
drewniany, żłób, którym woda doprowadza się do koła wodnego lub przy kole
wodnym służy do przyjęcia i przepuszczenia odchodzącej wody’, most ponury
‘ponur, pomost z balów w dnie upustu lub pogródek koła wodnego, poczynając od
spodu stawidła, pochyło ułożony, po którym woda spływa, aby gruntu nie
podmulała i nie wyrywała’, obrzeg ‘ściana drewniana podtrzymująca brzeg’,
palowanie ‘budowla z powbijanych palów, ściana oporowa z palów’, pogródka
‘łotok, rynna szeroka, kanał drewniany, żłób, którym woda doprowadza się do
koła wodnego lub przy kole wodnym służy do przyjęcia i przepuszczenia
odchodzącej wody’, ponur ‘pomost z balów w dnie upustu lub pogródek koła
wodnego, poczynając od spodu stawidła, pochyło ułożony, po którym woda
spływa, aby gruntu nie podmulała i nie wyrywała, most ponury’, ponura ‘ściana
szpuntpalowa pod podłogą pochyłą na spodzie upustu’, sztender ‘belka leżąca na
upuście (śluzie)’, sztenderek ‘mała belka leżąca na upuście (śluzie)’, [zapoliczek]
‘oszalowanie z tarcic lub brusów, zabezpieczające brzegi grobli, przy ujściu
zwężającym się w miarę przechodzenia stawu lub młynówki na łotoki’;
3. obiekty małej architektury (168):
3.1. obiekty architektury ogrodowej (131):
3.1.1. altany,

pawilony

(16):

altana

‘niewielka

budowla

ogrodowa

o

drewnianych, ażurowych ścianach, służąca do wypoczynku i ochrony
przed deszczem lub słońcem’, chłodnica ‘niewielka budowla ogrodowa o
drewnianych, ażurowych ścianach, służąca do wypoczynku i ochrony
przed deszczem lub słońcem’, chłodniczek ‘niewielka budowla ogrodowa o
drewnianych, ażurowych ścianach, służąca do wypoczynku i ochrony
przed deszczem lub słońcem’, chłodnik ‘niewielka budowla ogrodowa o
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drewnianych, ażurowych ścianach, służąca do wypoczynku i ochrony
przed deszczem lub słońcem’, glorieta ‘budowla ogrodowa w kształcie
altany, pawilonu lub świątyńki położona zazwyczaj w najwyższym punkcie
ogrodu’, glorietka ‘niewielka budowla ogrodowa w kształcie altany,
pawilonu lub świątyńki położona zazwyczaj w najwyższym punkcie
ogrodu’, kiosk ‘ozdobna altana ogrodowa wsparta na kolumienkach’, lauba
‘altana’, [letniczek] ‘mała altana’, letnik ‘altana’, lusthauz ‘domek w
ogrodzie, altana, chłodnik’, lustrans ‘domek w ogrodzie, altana, chłodnik’,
pawilon ‘lekki mały budynek z okrągłym a. spiczastym dachem, zwłaszcza
w parku lub w ogrodzie’, pawilonik ‘lekki mały budynek z okrągłym a.
spiczastym dachem, zwłaszcza w parku lub w ogrodzie’, pergola ‘rodzaj
altany’, posiedka ‘altana do posiedzeń dla osób rozmawiających’;
3.1.2. płoty i ich elementy (84):
3.1.2.1. płoty (61): [balsada] ‘płot wysoki, sztachety’, [branica] ‘płot
ruchomy, zastępujący wrota, in. lasa’, częstokół ‘ogrodzenie kołów,
ostrokołów, palisada’, [dylina] ([delina]) ‘parkan z okrąglaków,
dylów’, [dylowanie] ‘parkan z dylów’, [graczanina] ‘płot z żerdzi koło
pola’, [grodka]1 ([gródka]) ‘niewielki płot, ogrodzenie pola od bydła,
ożerdziowanie’, [grodza]3 ([gródza]) ‘płot, ogrodzenie pola od bydła,
ożerdziowanie’, grodza4 (gródz, [grodź] [gródź] [gródza]) ‘ogrodzenie,
płot, parkan’, [grodzia] ‘ogrodzenie, płot, parkan’, gródka ‘ogrodzenie,
płot, parkan’, [gródzka] ‘niewielki płot, ogrodzenie pola od bydła,
ożerdziowanie’, kobyliczka ‘niski płotek składający się ze słupków i
poprzecznej bariery’, [lasa] ([lassa]) ‘wrota z chrustu uplecione a. z
tarcic (przy oborze, ogrodzie itp., [branica]’, [laska] ‘małe wrota z
chrustu uplecione a. z tarcic (przy oborze, ogrodzie itp.’, laski ‘płot
tyczkowy
tyczkami)’,

(z

poziomych
odylowanie

żerdzi,
‘ogrodzenie

przegrodzonych
z

dylów’,

pionowymi
[ogrodnica]

([ogródnica]) ‘płot przy chałupie’, [opłocenie] ‘płot ogradzający co’,
[opłocie] ‘opłotki, płot’, opłot ‘płot ogradzający co’, opłotek
‘prymitywne ogrodzenie, płotek, zazwyczaj drewnianych żerdzi lub
chrustu umocowanych do drewnianych palików’, opłotowanie ‘płot,
ogrodzenie, parkan’, oryna ‘płot z łat, żerdzi’, ostrokół ‘płot, ściana z
kołów w górze zaostrzonych, palisada, częstokół’, [ostrzeczek] ‘płot z
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powbijanych kołów nad rowem, pomiędzy które kładą gnój albo
słomę’, [ostrzeszek] ‘rodzaj płotu, kosz na wierzchu płotu, pleciony z
chrustu, napełniony gnojem albo słomą, dla nakrycia płotu od deszczu i
dla utrudnienia przejścia’, osztachetowanie ‘parkan ze sztachet,
sztachety, okalające go’, [palisada] ‘płot wysoki, sztachety’, palisada
‘ostrokół, czyli płot, ściana z kołów w górze zaostrzonych’, [paragan]
‘ogrodzenie z balów, desek i słupów’, parawan1 ([paraban])‘parkan’,
parawanik1 ‘mały parkan’, parkan ([pargan]) ([parchan]) ‘ogrodzenie
z balów, desek i słupów’, parkanik ‘niewielkie ogrodzenie z balów,
desek i słupów’, parkanisko ‘wielkie ogrodzenie z balów, desek i
słupów’, płocisko ‘wielkie ogrodzenie zrobione zwykle z wbitych w
ziemię kołków połączonych żerdziami, do których przytwierdzone są
deski, balaski, pręty itp.’, płot ‘ogrodzenie zrobione zwykle z wbitych
w ziemię kołków połączonych żerdziami, do których przytwierdzone są
deski, balaski, pręty itp.; parkan, ogrodzenie’, płotek ‘małe ogrodzenie
zrobione zwykle z wbitych w ziemię kołków połączonych żerdziami,
do których przytwierdzone są deski, balaski, pręty itp.’, płoteczek ‘małe
ogrodzenie zrobione zwykle z wbitych w ziemię kołków połączonych
żerdziami, do których przytwierdzone są deski, balaski, pręty itp.’,
[przełaz]1 ‘przy parkanie, a najczęściej przy płocie, ławeczka, schodek
do przechodzenia na drugą stronę w miejscach, w których chcianoby,
aby bydło nie przechodziło’, [przełaz]2 ‘deszczułka w płocie na obie
jego strony wystająca i podparta palikami, na której stawia się stopę dla
przekroczenia płotu’, [przełazek]1 ([przełazik]) ‘mała deszczułka w
płocie na obie jego strony wystająca i podparta palikami, na której
stawia się stopę dla przekroczenia płotu’, [przełazek]2 ([przełazik])
‘przy parkanie, a najczęściej przy płocie, niewielka ławeczka, mały
schodek do przechodzenia na drugą stronę w miejscach, w których
chciano by , aby bydło nie przechodziło’, [przełazka]1 ‘przy parkanie, a
najczęściej przy płocie, ławeczka, schodek do przechodzenia na drugą
stronę w miejscach, w których chcianoby, aby bydło nie przechodziło’,
[przełazka]2 ‘deszczułka w płocie na obie jego strony wystająca i
podparta palikami, na której stawia się stopę dla przekroczenia płotu’,
stawianiec ‘płot przenośny z desek dartych, do ochrony od wiatru przy
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robotach w polu’, [stawiárki] ‘płot przenośny z desek dartych, do
ochrony od wiatru przy robotach w polu’, [stawniak] ‘płot z żerdzi,
przeplatany gałęziami lub deskami cienkimi’, sztacheciki ‘małe
ogrodzenie ze szczebli, z prętów połączonych listwami poprzecznymi,
kraty drewniane jako ogrodzenie’, sztacheta ‘ogrodzenie ze szczebli, z
prętów połączonych listwami poprzecznymi, kraty drewniane jako
ogrodzenie’, sztachetka ‘niewielkie ogrodzenie ze szczebli, z prętów
połączonych

listwami

poprzecznymi,

kraty

drewniane

jako

ogrodzenie’, sztachetowanie ‘ogrodzenie ze szczebli, z prętów
połączonych

listwami

poprzecznymi,

kraty

drewniane

jako

ogrodzenie’, sztakiet (sztakiety) ‘ogrodzenie ze szczebli, z prętów
połączonych

listwami

poprzecznymi,

kraty

drewniane

jako

ogrodzenie’, sztoklet ‘ogrodzenie ze szczebli, z prętów połączonych
listwami poprzecznymi, kraty drewniane jako ogrodzenie’, wierzeje
‘dwuskrzydłowa brama zbita z desek’, [wstawniák] ‘płot z desek
zbitych z sobą, u góry w ząb zaciosanych, przymocowanych do dwu
grubych żerdzi’, zagroda1 ‘parkan, płot, ogrodzenie’, zagrodca ‘mały
parkan, płot, ogrodzenie’, zagródka1 ‘mały parkan, płot, ogrodzenie’,
zamiot ‘rodzaj wysokiego parkanu z desek opasującego dawne obejście
dworskie’;
3.1.2.2. elementy ogrodzeń (23): blank (blanka) ‘dyle, deski, belki drewniane,
grube do ogradzania, palisada’, błanek ‘dyle, deski, belki drewniane,
grube do ogradzania, palisada’, [błonka] ‘kołek w płocie’, draczek
‘mały drak, czyli deseczka a. kół używany do grodzenia przez
wplatanie takich deseczek i kołów pionowo między trzy łaty’, drak
‘deseczka albo kół używany do grodzenia przez wplatanie takich
deseczek i kołów pionowo między trzy łaty’, [dranka] ‘kołek w płocie’,
[drzanek] ‘gont w płocie’, dylar ‘dyl a. deska w parkanie’, koronka
‘ociernienie płotu’, [krzasełko] ‘część płotu, przęsło’, [krzasło] ‘część
płotu, przęsło’, [oblica] ‘deska poprzeczna w płocie, do której
przybijają draki’, palisada (palestada) ‘kół do ostrokołu’, [popłoć] ‘wić
do wiązania płotów, przewijana między kołkami, zwykle jałowcowa,
przedarta na dwoje i należycie skręcona’, [popłota] ‘wić do wiązania
płotów, przewijana między kołkami, zwykle jałowcowa, przedarta na
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dwoje i należycie skręcona’, przyłatek ‘gruba łata przybita pionowo do
tarcic w parkanie, aby się nie wyginały’, [reszotna] ‘bierwiono w
przepłocie’, [staciawki] ‘sztachety’, sztachetnik ‘łata sztachetowa,
szczebel w sztachetach’, [szuła] ‘słup drewniany w parkanie, w który z
obu stron wpuszczają się końcami dyle stanowiące przęsła’, szuło ‘słup
drewniany w parkanie, w który z obu stron wpuszczają się końcami
dyle stanowiące przęsła’, tylina ([tynina]) ‘kołek z płota’, [tynianka]
‘wąska deseczka, używana do grodzenia płotów; szczapka od płotu
tynowego’;
3.1.3. bramy i ich elementy (29):
3.1.3.1. bramy (9): brama1 (brana, broma, brona, [wrama]) ‘skrzydła
zamykające przejście w obrębie ogrodzenia’, brameczka1 ‘małe
skrzydła zamykające przejście w obrębie ogrodzenia’, bramisko1
‘wielkie skrzydła zamykające przejście w obrębie ogrodzenia’,
bramka1 ‘małe skrzydła zamykające przejście w obrębie ogrodzenia’,
[brań]1 ‘skrzydła zamykające przejście w obrębie ogrodzenia’,
[dwierznia] ‘brama, wrota’, kołowrotek (kołowrótek) (kołowratek)
‘niewielkie wrota podwójne, których połowy zawieszone są u słupa,
stojącego na środku drogi’, kołowrót (kołowrot), [konowrót], [koowrót]
[korowłot], [korowrot]) ‘wrota podwójne, których połowy zawieszone
są u słupa, stojącego na środku drogi’, zawora ‘brama, wrota’;
3.1.3.2. elementy bram (20): [biegun] ‘skrajna od ściany deska we wrotach,
mająca u góry i u dołu czopy, które obracają się w stępkach’, furta
(forta) ‘drzwi małe w bramie, parkanie itp.’, furteczka ‘drzwi bardzo
małe w bramie, parkanie itp.’, furtka ‘drzwi bardzo małe w bramie,
parkanie itp.’, [miecze] ‘podpory i w ogóle wzmocnienia skośne u
bram, słupów itp.’, [mieczyki] ‘niewielkie podpory i w ogóle
wzmocnienia skośne u bram, słupów itp.’, [mieczyska] ‘wielkie
podpory i w ogóle wzmocnienia skośne u bram, słupów itp.’,
[miekowiska] ([miekowska]) ‘wielkie podpory i w ogóle wzmocnienia
skośne u bram, słupów itp.’, odbój ‘słupek przy bramach, ochraniający
je od uderzeń osi, pachołek’, [pacholczyk] ‘jeden z dwóch małych
słupków znajdujących się po obu stronach wjazdu do bramy, jako
zabezpieczenie od uszkodzenia przez wjeżdżające wozy’, pacholisko
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‘jeden z dwóch dużych słupków znajdujących się po obu stronach
wjazdu do bramy, jako zabezpieczenie od uszkodzenia przez
wjeżdżające wozy’, pacholec (pacholik) ‘jeden z dwóch dużych
słupków znajdujących się po obu stronach wjazdu do bramy, jako
zabezpieczenie od uszkodzenia przez wjeżdżające wozy’, [pacholiczak]
([pacholiczek]) ‘jeden z dwóch małych słupków znajdujących się po
obu stronach wjazdu do bramy, jako zabezpieczenie od uszkodzenia
przez wjeżdżające wozy’, pachoł ([pachol]) ‘jeden z dwóch dużych
słupków znajdujących się po obu stronach wjazdu do bramy, jako
zabezpieczenie od uszkodzenia przez wjeżdżające wozy’, pachołeczek
‘jeden z dwóch małych słupków znajdujących się po obu stronach
wjazdu do bramy, jako zabezpieczenie od uszkodzenia przez
wjeżdżające wozy’, pachołek ‘odbój, jeden z dwóch słupków
znajdujących
zabezpieczenie

się

po
od

obu

stronach

uszkodzenia

wjazdu

przez

do

bramy,

wjeżdżające

jako

wozy’,

[podwrotnica] ‘deska do zagrodzenia wrót u dołu, kiedy nie dochodzą
do ziemi’, [podwrotnia] ‘deska do zagrodzenia wrót u dołu, kiedy nie
dochodzą do ziemi’, ściężuja ‘skrajna od ściany deska we wrotach,
mająca u góry i u dołu czopy, które obracają się w stępkach’, wrotnia
(wrótnia) ‘jedno ze skrzydeł bramy’;
3.1.4. inne (2): pergola ‘budowla ogrodowa składająca się z jednego rzędu lub
dwu rzędów kolumn, słupów itp. podtrzymujących drewnianą kratownicę,
oplecioną pnącymi, kwitnącymi roślinami’, trelaż ‘kraty drewniane z
rozpiętą na nich roślinnością, jako ściany szpaleru’;
3.2. obiekty użytkowe (37):
3.2.1. toalety (11): ganek ‘ustęp, wygódka, wychodek’, ganeczek ([ganyszek])
‘ustęp, wygódka, wychodek’, prewecik ‘mały ‘wychodek, ustęp, wygódka,
tranzet, kloaka, klozet’, prewet (prywet) ‘wychodek, ustęp, wygódka,
tranzet, kloaka, klozet’, szalet2 ‘drewniana budka uliczna przeznaczona na
ustęp dla publiczności’, szalecik ‘niewielka drewniana budka uliczna
przeznaczona na ustęp dla publiczności’, ustęp (ustąp) ‘wygódka,
wychodek, kloaka, prewet, klozet, tranzet’, ustępek ‘mała wygódka,
wychodek, kloaka, prewet, klozet, tranzet’, wychodek ‘prewet, kloaka,
ustęp, ganek, wygódka, tranzet, sracz, odchodek, [komórka]’, wychód
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‘prewet, kloaka, ustęp, ganek, wygódka, tranzet, sracz, odchodek,
[komórka]’, wygódka ‘ustęp, ubikacja, szczególnie wiejska, bez urządzeń
kanalizacyjnych’;
3.2.2. inne (26): ambona1 ‘rusztowanie umieszczone na starych drzewach albo
na słupach kilka metrów ponad ziemią, na skraju lasu lub zrębu, celem
obserwowania zwierzyny i stosowania zasiadki’, amboneczka1 ‘bardzo
małe rusztowanie umieszczone na starych drzewach albo na słupach kilka
metrów ponad ziemią, na skraju lasu lub zrębu, celem obserwowania
zwierzyny i stosowania zasiadki’, ambonka1 ‘niewielkie rusztowanie
umieszczone na starych drzewach albo na słupach kilka metrów ponad
ziemią, na skraju lasu lub zrębu, celem obserwowania zwierzyny i
stosowania zasiadki’, barycz ‘kozły łączone belką, zastawa, bariera,
zagroda’, drzewce1 ‘belka, np. u rogatki’, drzeweczko1 ‘niewielka belka,
np. u rogatki’, listeweczka3 ‘poręcz, bariera na gościńcu’, listewka3 ‘poręcz,
bariera na gościńcu’, listwa3 ([lisztwa]) ‘poręcz, bariera na gościńcu’,
listwica3 ‘poręcz, bariera na gościńcu’, [podwystawa] ‘dach na słupach, bez
ścian, do składania drzewa, narzędzi gospodarskich itp.’, przegroda1 ‘belka
przegradzająca,

bariera,

szlaban,

zastawa’,

przegrodzenie1

‘belka

przegradzająca,

bariera,

szlaban,

zastawa’,

przegródeczka1

‘belka

przegradzająca,

bariera,

przegródka1

‘belka

szlaban,

zastawa’,

przegradzająca, bariera, szlaban, zastawa’, [stróziczek] ([strózycek] ‘jeden z
małych słupków, wkopywanych wzdłuż budowli lub u bramy wjazdowej
dla ochrony od pojazdów’, stróż ‘jeden ze słupków, wkopywanych wzdłuż
budowli lub u bramy wjazdowej dla ochrony od pojazdów’, [stróżyk]
([strózik]) ‘jeden z małych słupków, wkopywanych wzdłuż budowli lub u
bramy wjazdowej dla ochrony od pojazdów’, stróżysko ‘jeden z dużych
słupków, wkopywanych wzdłuż budowli lub u bramy wjazdowej dla
ochrony od pojazdów’, szlaban (ślaban, szlachbaum, [slabant], [szlabant],
[szlabąn]) ‘bariera ruchoma do zamykania i otwierania przejazdu, rogatki
po drogach i mostach, gdzie pobierają myto’, szlabanik ‘mała bariera
ruchoma do zamykania i otwierania przejazdu, rogatki po drogach i
mostach, gdzie pobierają myto’, szperunek (szperunk) ‘obłożenie ścian
rowu fundamentowego deskami i utrzymanie ich czasowe rozporami,
zastrzał’, tężnia ‘wysokie, drewniane rusztowanie wypełnione kolczastym
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chrustem, ustawione na wolnym powietrzu i służące do uzyskiwania soli
przez naturalne odparowywanie solanki, która ścieka z góry na dół, dając
mocno stężony roztwór solny’, wysiadka ‘ławka przed domem, na którą
wychodzą z domu siadać’, zagroda2 ‘drąg, belka zagradzająca, przegroda,
barierka poprzeczna, zastawa’, zagródka2 (zagrodca) ‘mała zagroda, czyli
drąg, belka zagradzająca, przegroda, barierka poprzeczna, zastawa’;
4. detale z drewna trwale związane z budynkiem lub budowlą (330):
4.1. nazwy ogólne (1): stolarka ‘ogół elementów budowlanych (okna, drzwi,
okładziny, balustrady itp.) wykonanych z drewna’;
4.2. dachy i ich elementy (15): dach płatwiowy ‘dach o konstrukcji drewnianej, w
której krokwie opierają się bezpośrednio na płatwiach wspartych na pionowych
lub ukośnych słupach’, daszek przyzbowy ‘ wysunięta przed ściane domu okapowa
część dachu, osłaniająca przyzbę’, kalenica ‘górna pozioma krawędź styku dwóch
przeciwległych połaci dachowych, wyrózniająca się specjalnym sposobem
pokrycia’, [kliniec] ‘rodzaj dachu z gontów osowych (osikowych) kliniastych’,
koronka ‘ostrze z wystającymi gontami (w dachu)’, kozubek ‘daszek w kształcie
koszyczka, osłaniający podkaleniczny otwór w połaciach dachowych’, koźliny
‘cienkie kawałki drzewa na krzyż zbite, kładzione na szczycie dachu słomianego,
aby go wiatr nie zerwał’, [krysza] ‘dach nad bajdakiem z łubu zrobiony i deskami
podwójnie ułożonymi pokryty’, krzyżaki ‘kozły, przytwierdzające dach u szczytu’,
[łacisko] ‘duża żerdź, drążek, do którego przytwierdza się słomę na dachu’, [łata]
‘żerdź, drążek, do którego przytwierdza się słomę na dachu’, naczółek dachu
‘ukształtowanie czterospadowego dachu z krótszymi połaciami od strony
szczytowej budynku’, przystrzeszek ‘wąski daszek nad przyzbą przy ścianie
szczytowej’, szczyt ‘pionowa część dachu odeskowana lub pobita gontem bądź
łupkiem’, [węglent] ‘cztery deski w dachu szopy halnej, które odchylać się dają do
ładowania siana na górę’;
4.3. okna i ich elementy (40):
4.3.1. okna (6): dymnik1 ‘okno w dachu na poddaszu’, dymnik2 ‘wysuwnica,
okienko pod daszkiem w dachu do zakładania belek przy restauracji
domu’, fligiel ‘pół okna, skrzydło, kwatera okna’, [kwatery] ([kwatyry])
‘okno składające się z dwóch połów’, [kwaterki] ‘małe okno składające się
z dwóch połów’, wysuwnica ‘dymnik, okienko pod daszkiem w dachu do
zakładania belek przy restauracji domu’;
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4.3.2. elementy stolarki (34): abdach (obdach) ‘brzeg dachu nad ścianę
wysunięty, po którym woda ścieka, okap; daszek nad oknem albo nad
drzwiami, z muru wypuszczony’, ambrazura ‘framuga okna’, [arcaby]
‘ramy,

futryny,

w

które

wstawia

się

okna’,

binda

‘nadoknie,

przyozdobienie a. miejsce na nie, nad oknem zrobione’, [fensterladka]
‘okiennica’, [leżuch] ‘górna część ramy okiennej w chacie góralskiej’,
nadokienek ‘nadprożnik, belka zamykająca otwór

w oknie’, nadoknie

‘binda, przyozdobienie a. miejsce na nie, nad oknem zrobione’,
nadokiennik ‘daszek ochronny, gzyms nad oknem’, nakładka ‘deska
pozioma w oknie do opierania się przy wyglądaniu, parapet’, obdaszek1
‘niewielki brzeg dachu nad ścianę wysunięty, po którym woda ścieka,
okap; daszek nad oknem albo nad drzwiami, z muru wypuszczony’,
obdaszek2 ‘daszek nad drzwiami i oknami, kapnik’, [obdasznica]
([obdaśnica]) ‘brzeg dachu nad ścianę wysunięty, po którym woda ścieka,
okap; daszek nad oknem albo nad drzwiami, z muru wypuszczony’,
okiennica (okienica) ‘rodzaj drzwiczek zewnętrznych albo wewnętrznych u
okien’, okienniczka (okieniczka) ‘rodzaj małych drzwiczek zewnętrznych
albo wewnętrznych u okien’, parapet1 ‘dolna deska ramy okiennej (między
skrzydłami okna)’, parapet2 ‘deska lub płyta umieszczona poziomo poniżej
dolnej części oprawy okiennej od strony wnętrza’, podokienek ‘próg w
oknie’, podoknica ‘parapet okienny’, poprzecznik okienny ‘poziome ramię
krzyża okiennego’, przyoknie ‘parapet okienny; podoknica’, przymyk
‘listwa na krawędzi jednego ze skrzydeł okna, podwoi, zakrywająca szparę
przy ich zetknięciu się’, przysłonica ‘rodzaj okiennic klepkowych, żaluzja’,
skrzelice ‘zasłona z drewnianymi ruchomymi szczebelkami poprzecznymi
w oknie’, skrzeliny ‘zasłona z drewnianymi ruchomymi szczebelkami
poprzecznymi w oknie’, [słupiec] ‘słupek stanowiący w chacie góralskiej
boczną ramę okna’, spros ‘cienki pręt drewniany, utrzymujący szyby
szklane w oknie’, szczeblina ‘cienki pręt drewniany, utrzymujący szyby
szklane w oknie’, szlaglistwa ‘listwa na krawędzi jednego ze skrzydeł
okna, podwoi, zakrywająca szparę przy ich zetknięciu się’, szprosa ‘cienki
pręt drewniany, utrzymujący szyby szklane w oknie’, [warcaby] ‘ramy
prostokątne, zwykle dębowe, które się wmurowują w ścianę dla
umieszczenia później okien domu, futryny okienne’, wspórka ‘dolna
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płaszczyzna pozioma w ościeży okna’, wstawnica ‘okiennica’, żaluzja
(żaluza) ‘zasłona z drewnianymi ruchomymi szczebelkami poprzecznymi
w oknie’;
4.4. drzwi i ich elementy (72):
4.4.1. drzwi (27): brama2 (brana, broma, brona, [wrama]) ‘skrzydła zamykające
przejście w budynku’, brameczka2 ‘małe skrzydła zamykające przejście w
budynku’, bramisko2 ‘wielkie skrzydła zamykające przejście w budynku’,
bramka2 ‘małe skrzydła zamykające przejście w budynku’, [brań]2
‘skrzydła zamykające przejście w budynku’, drzwi ([drji], [drwi], [drzbi],
[dźwi]) ‘ruchome zamknięcie otworu wejściowego do budynku lub
jakiegoś wnętrza’, drzwi do czoła ‘drzwi, które przy zamykaniu wchodzą w
ramę, nie wystając za nią’, drzwi płycinowe ‘drzwi, których skrzydło
składa się z ramy wypełnionej płyciną’, drzwiczki ([dźwiczki]) ‘małe
ruchome zamknięcie otworu wejściowego do budynku lub jakiegoś
wnętrza’, [drzwie] ‘ruchome zamknięcie otworu wejściowego do budynku
lub jakiegoś wnętrza’, [dwierze] ([dwierzy], [dwirze]) ‘ruchome zamknięcie
otworu wejściowego do budynku lub jakiegoś wnętrza’, [dwierznia]
‘drzwi’, [dźwiereczka] ([dźwiereczki]) ‘małe ruchome zamknięcie otworu
wejściowego do budynku lub jakiegoś wnętrza’, [dźwierka] ([dźwierki],
[dźwirka], (dźwirki]) ‘małe ruchome zamknięcie otworu wejściowego do
budynku lub jakiegoś wnętrza’, [dźwierza] (dźwirz, dźwirze, [dźwierze],
[dźwyrzy]) ‘ruchome zamknięcie otworu wejściowego do budynku lub
jakiegoś wnętrza’, kołowrotek1 ‘niewielkie podwójne lub poczwórne
skrzydła drzwi obrotowych’, kołowrót1 ‘podwójne lub poczwórne skrzydła
drzwi obrotowych’, krzyżaki ‘na krzyż przybite zmocowanie drzwi
stodoły’, [platy] ‘wierzeje u stodoły’, poddźwierze ‘drzwi niższe’, [warta]
‘wielkie drzwi w stodole, u wjazdu w podwórze, w stajni itp., brama,
wierzeje’, wierzeje ([dwierzeje]) ([hierzeje]) ([jerzeje]) ‘wrota stodoły o
dwu wierzejach’, wieśnice ‘wrota’, wisznice ‘wrota ze szczebli’, wrota
([wroty]) ‘wielkie drzwi w stodole, u wjazdu w podwórze, w stajni itp.,
brama, wierzeje’, [wrotnie] ‘wrota, drzwi u stodoły’, wrótka ‘drzwi w
stodole’;
4.4.2. elementy drzwi, wrót (45): biegun ‘drewno osadzone obrotowo na
pionowych osiach, służące do zawieszania skrzydeł drzwiowych lub wrót’,
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dęga ‘drewniana poprzeczna sztaba u wrót i wierzei złożonych z dwóch
połów, przybita w połowie wysokości do jednej wrotni a zachodząca na
całą szerokość drugiej przy zamykaniu dla uchwycenia końca jej skoblem i
zamknięcia

wierzei

tym

sposobem’,

dźwirki

(dźwierki)

‘połowa

podwójnych drzwi’, dźwirze (dźwierze) ‘połowa podwójnych drzwi’,
kamzans ‘nadedrzwie, gzyms nade drzwiami, bywał we floresy
wyrzynany’, klamka ‘wykonana z drewna ruchoma rączka przy zamku u
drzwi, służąca do ich otwierania i zamykania’, klekot ‘zapadka, czyli
zamek drewniany zwłaszcza u stodoły’, [kłoda] ‘zamek drewniany w
rodzaju zasuwy lub skobla; zamek wiszący, kłódka’, kłopot ([chłopot])
‘zamek drewniany, kołatka u drzwi’, [kulka] ‘drewniany hak na wrota, aby
się u góry nie odchylały’, nadedrzwie ‘nadproże, nadprożek, nadprożnik,
spojenie w górze odrzwi, belka konstrukcyjna zamykająca otwór drzwiowy
od góry i niosąca mur nad tym otworem’, [obartelek] ‘klamka drewniana u
drzwi chałup’, [obertka] ‘drewniana zasuwa do drzwi’, obrót u drzwi ‘drąg,
biegun, to, na czym się drzwi obracają, czop, hak, zawiasa, biegun, oś’,
[oddźwierek] ‘oprawa drzwi, rama, futryna drzwi, uszak’, odedrzwia
‘oprawa drzwi, rama, futryna drzwi, uszak’, odrzwia (oddrzwi, oddrzwia,
odrzwie odrzwi, [odźwia]) ‘oprawa drzwi, rama, futryna drzwi, uszak’,
[odźwirek] ‘oprawa drzwi, rama, futryna drzwi, uszak’, ościeżyna
‘drewniane

okładziny

zabezpieczające

boczne

płaszczyzny

wnęki

drzwiowej (ościeża) w grubych murach’, płycina1 ‘tafla z drzewa w ramie
osadzona w skrzydłach drzwi, filung’, prożek2 ‘dolna niewielka poprzeczna
część futryny drzwiowej, wystająca nad poziom podłogi’, prożeczek2
‘dolna niewielka poprzeczna część futryny drzwiowej, wystająca nad
poziom podłogi’, prożysko2 ‘dolna duża poprzeczna część futryny
drzwiowej, wystająca nad poziom podłogi’, [prożyszcze]2 ‘dolna duża
poprzeczna część futryny drzwiowej, wystająca nad poziom podłogi’,
próg2 ([parg], [porg]) ‘dolna poprzeczna część futryny drzwiowej,
wystająca nad poziom podłogi’, przydrzwia ‘odrzwi, czyli oprawa drzwi,
rama, futryna drzwi, uszak’, staciwa ([staciwo]) ‘fryzy u drzwi, dwie
długie i dwie krótkie listwy drewniane (u stolarzy fryzy) stanowiące
szkielet drzwi góralskich, obijany deskami’, [stojaki] ‘boczne części
odrzwi’, szponga (sponga, szpąga, [szpunga] [śpąga]) ‘u drzwi lub wrót
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stodołowych, beleczka poprzeczna (listwa gruba), do której są przybite
deski, klamra drewniana, listwa z przekrojem w kanię, która się wsuwa w
wyżłobienie odpowiednie w poprzek włókien płyty, złożonej z kilku desek,
dla zabezpieczenia jej przeciw paczeniu’, [ślepy zamek] ‘rodzaj zamka
drewnianego’, [ślepa zapora] ‘staroświecki zamek u drzwi, drewniany,
otwierający się drewnianym kluczem, nabijanym żelaznymi zębami’,
[ślepa zaporeczka] ‘staroświecki niewielki zamek u drzwi, drewniany,
otwierający się drewnianym kluczem, nabijanym żelaznymi zębami’,
[ślepa zaporka] ‘staroświecki niewielki zamek u drzwi, drewniany,
otwierający się drewnianym kluczem, nabijanym żelaznymi zębami’,
wierzaja ([pierzaja], [pierzeja], [wierzeja]) ‘jedno z dwóch skrzydeł wrót,
wrotnica, podwój’, ‘jedno z dwóch skrzydeł wrót, wrotnica, podwój’,
[wierze] ‘jedno z dwóch skrzydeł wrót, wrotnica, podwój’, wisznica
‘skrzydło, połowa wrót zbitych z drążków, sztachet’, [wrótnia] ‘półwrocie,
jedno skrzydło wrót’, wrotnica ‘jedno z dwóch skrzydeł wrot, wierzeja’,
zasuwa drewniana ‘rzecz służąca do zasunięcia = zamknięcia drzwi, okien
itp., od wnętrza izby zamykana i otwierana’, zasuweczka drewniana ‘mała
rzecz służąca do zasunięcia = zamknięcia drzwi, okien itp., od wnętrza izby
zamykana i otwierana’, zasuwka drewniana ‘rzecz służąca do zasunięcia =
zamknięcia drzwi, okien itp., od wnętrza izby zamykana i otwierana’,
[zawora] ‘klamka staroświecka drewniana, bez sprężyny, zapadająca w
karb jedynie swoją ciężkością’, zawor (zawora) ‘zasuwa drewniana
zewnętrzna, zapora, wrzeciądz, rygiel, zawieradło u wrót albo wierzei’,
[zaworka]1 ‘niewielka klamka staroświecka drewniana, bez sprężyny,
zapadająca w karb jedynie swoją ciężkością’, zaworka2 ‘zasuwa drewniana
zewnętrzna, zapora, wrzeciądz, rygiel, zawieradło u wrót albo wierzei’,
[żabica] ‘łata poprzeczna lub ukośna u drzwi chlewowych; łata czy żerdź u
jednej połowy wierzei, by przy zamykaniu drugą przytrzymywała’;
4.5. elementy okien i drzwi (23): anszlag ‘anzac, felc, listewka wystająca naokoło
drzwi a. okna i zachodząca na ramę’, czapka ‘pozioma część uszaka, czyli futryny,
tj. część pokrywająca dwa pionowe stojaki’, ferklajdunek (ferklajdunk,
forklejdunek, forklejdunk) ‘listwa ramowa do przybicia na około drzwi a. okien,
szalowanie’, futro ‘rama u drzwi a. okien, wpuszczona w ścianę, uszak, odrzwia’,
futryna ([futrzyna]) ‘rama u drzwi a. okien, wpuszczona w ścianę, uszak, odrzwia’,
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[gary] ‘rowki w oprawie okien a. drzwi, w które zachodzi ściana’, krokiewka
‘ozdoba architektoniczna w kształcie trójkąta nad drzwiami lub oknami’, nadproże
‘belka konstrukcyjna zamykająca otwór drzwiowy lub okienny od góry i niosąca
mur nad tym otworem’, nadprożek ‘belka konstrukcyjna zamykająca otwór
drzwiowy lub okienny od góry i niosąca mur nad tym otworem’, nadprożnik
‘belka konstrukcyjna zamykająca otwór drzwiowy lub okienny od góry i niosąca
mur nad tym otworem’, obdaszenie ‘górna część ornamentacji okien i drzwi,
kapitel’, obsada ‘futro, futryna, rama osadzona w murze’, oścież (ościeże)
‘wewnętrzna oprawa otworu drzwiowego lub okiennego’, ościeżnica ‘drewniana
oprawa okienna lub drzwiowa, wpuszczona w mur, służąca do umocowania
przylegających do niej ruchomych części okien lub drzwi; futryna’, otok
‘obłożenie dokoła czego, futro, rama’, ramiak ‘element ramy drzwiowej,
okiennej’, [slęga] ‘futryna’, uszak ‘rama drzwi, okien; odrzwia, futryna’, węgary
‘boczne słupy otworu drzwiowego lub okiennego służące do zawieszenia drzwi i
okien’, wykład1 ‘ferklajdunek, listwa ramowa do przybicia na około drzwi a.
okien, szalowanie’, wykład2 ‘rama u drzwi, okien’, wyłoga (wyłóg, [byłoga])
‘ferklajdunek, listwa ramowa do przybicia na około drzwi a. okien, szalowanie’,
wyłożka (wyłóżka) ‘mała listwa ramowa do przybicia na około drzwi a. okien,
szalowanie’, załoga ‘ferklajdunek, listwa ramowa do przybicia na około drzwi a.
okien, szalowanie’;
4.6. podłoga (25): [dylina] ([delina]) ‘podłoga z okrąglaków’, dylowanie ‘podłoga z
dylów’, [dylówka] ‘podłoga z tarcic w stajni’, [forszta] ‘podłoga w izbie z dobrych
desek’, forszt ([forśt], [forzt], [foszt]) ‘podłoga z desek’, [forszty] ‘podłoga z
desek’, parkiet ‘posadzka, zwykle ozdobna, ułożona z drewnianych klepek
(niekiedy także płytek)’, podłoga1 ([podnoga]) ‘tło w mieszkaniu zwyczajne,
ułożone z desek’, podłoga2 (połoga) ‘posadzka, parkiet’, [podłóżka]1 ‘mała
podłoga, czyli parkiet’, [podłóżka]2 ‘niewielkie tło w mieszkaniu zwyczajne,
ułożone z desek’, [podszewka] ‘podłoga’, podwyżka ‘podwyższona część podłogi
w izbie, w sali’, pomosta1 (pomost) ‘pokład z desek ułożonych na belkach,
platforma na pewnej wysokości nad czym, podłoga nie leżąca wprost na ziemi’,
pomosta2 ([pomost]) ‘podłoga’, pomostek1 ‘mała podłoga’, pomostek2 ‘mały
pokład z desek ułożonych na belkach, platforma na pewnej wysokości nad czym,
podłoga nie leżąca wprost na ziemi’, pomoszczenie1 ‘pokład z desek ułożonych na
belkach, platforma na pewnej wysokości nad czym, podłoga nie leżąca wprost na
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ziemi’, pomoszczenie2 ‘podłoga’, pomościk1 ‘mała podłoga’, pomościk2 ‘mały
pokład z desek ułożonych na belkach, platforma na pewnej wysokości nad czym,
podłoga nie leżąca wprost na ziemi’, posadzka drewniana1 ‘tafla, stolnica’,
posadzka drewniana2 ‘parkiet’, posowa ‘podłoga w chałupie wiejskiej’, stol1
‘belkowanie, podłoga pomiędzy piętrami’;
4.7. sufit (11): kasetony ‘skrzyńce – ozdobnie wykonane pola kratowego systemu
nośnego stropów, utworzone przez podział przęseł międzybelkowych za pomocą
żeber, przenoszących obciążenia na sąsiednie belki’, podbitka ‘ozdobny sufit,
strop

z

drewna’,

podcieńbitka

(podcienbitka,

podsiebitka,

podsiębitka,

[podsibitka]) ‘ozdobny sufit, strop z drewna’, podsiębicie (podsiebicie) ‘ozdobny
sufit, strop z drewna’, pułap ([połap]) ‘strop, powała, ściel z desek na belkach
izby’, [posowa] ([posoba]) ‘powała, strop, sklepienie, sufit, pomost prostej
chałupy z tarcic ułożonych na belkach’, stol2 ‘belkowanie, pułap, sufit zwyczajny
z desek ułożonych na belkach’, stolowanie (stołowanie) ‘belkowanie, pułap, sufit
zwyczajny z desek ułożonych na belkach’, [strześnica] ‘pułap (strop, powała, ściel
z desek) na wystających końcach tragarzy (belek)’, ściel ‘pomost z żerdzi,
okrąglaków, połowizn lub desek, ułożony na belkach stropowych’, ślepy pułap
‘sufit z krótkich desek w polach między belkami mniej więcej w połowie ich
wysokości dany’;
4.8. ściana i jej elementy (32):
4.8.1. ściana (19): cembra1 (cębra) ‘ściany drewniane w studni w dole, oprawa’,
cembra2 (cębra) ‘ściany drewniane studni wystające nad powierzchnią
ziemi, oprawa studni, zrąb’, cembrowanie2 ‘ściany drewniane w studni w
dole, oprawa’, cembrowanie3 ‘ściany drewniane studni wystające nad
powierzchnią ziemi, oprawa studni, zrąb’, cembrowina1 (cębrowina) ‘ściany
drewniane w studni w dole, oprawa’, cembrowina2 (cębrowina) ‘ściany
drewniane studni wystające nad powierzchnią ziemi, oprawa studni, zrąb’,
cembrzyna1 (cębrzyna) ‘ściany drewniane w studni w dole, oprawa’,
cembrzyna2 ([cebrzyna], [cębrzyna]) ‘ściany drewniane studni wystające
nad

powierzchnią

ziemi,

oprawa

studni,

zrąb’,

[dylowina]

([delowina])‘ściana z desek, szalowanie, dylowanie’, frontszpic ‘ściana ze
szczytu budynku pomiędzy krokwiami wystająca’, mur pruski ‘ściana z
drewnianego

wiązania,

wypełniona

cienkim

ceglanym

murem’,

ocembrowanie ‘ściany drewniane w studni w dole, oprawa’, przegroda1
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‘ścianka z desek, przepierzenie, forsztowanie, które

przegradza’,

przegrodzenie2 ‘ścianka z desek, przepierzenie, forsztowanie, które
przegradza’, przegródeczka2 ‘niewielka ścianka z desek, przepierzenie,
forsztowanie, które przegradza’, przegródka2 ‘niewielka ścianka z desek,
przepierzenie, forsztowanie, które przegradza’, zapierzenie ‘lekka ścianka
drewniana, przepierzenie, przegroda’, [zapolina] ‘ścianka dzieląca w stodole
tok od zapola’, [zasiecznica] ‘ścianka dzieląca klepisko w stodole od
zasieku’;
4.8.2. elementy (13): bazeria ‘drewniana okładzina ścian wykonywana dla celów
zdobniczych lub ochronnych’, boazeria (buazeria) ‘drewniana okładzina
ścian wykonywana dla celów zdobniczych lub ochronnych’, boniowanie
ścian ‘okładzina z desek na ścianach wieńcowych, naśladująca wiązanie
kamiennej okładziny w murach’, futrowanie z desek ‘boazeria’, kaseton
(kaszeton) ‘jeden z kwadratów z wypukłym rzeźbionym obramowaniem, na
jakie dzielą się boazerie i sztukaterie na sufitach, ścianach itp.’, klinik ‘jeden
z małych klinów, którymi się wybijają ściany drewniane zewnątrz, ażeby się
narzucona glina trzymała na nich’, łątecznica ‘pionowy słup w ścianie, z
wyżłobieniami z dwóch stron, w które wpuszczone są beleczki’, łątka
‘pionowy słup w ścianie, z wyżłobieniami z dwóch stron, w które
wpuszczone są beleczki’, opierzenie ‘okrycie ściany deskami przez
zakładanie jednej na drugą, to jest sposobem pierza’, płycina2 ‘tafla z
drzewa w ramie osadzona w okładzinach ścian, filung’, [szuła] ‘słup
drewniany w ścianie, w który z obu stron wpuszczają się końcami dyle
stanowiące przęsła’, szuło ‘słup drewniany w ścianie, w który z obu stron
wpuszczają się końcami dyle stanowiące przęsła’, zatłoka ‘kaseton, jeden z
kwadratów z wypukłym rzeźbionym obramowaniem, na jakie dzielą się
boazerie i sztukaterie na sufitach, ścianach itp.’;
4.9. schody i ich elementy (22): bieg schodów ‘część schodów zawarta między dwoma
spocznikami’, czółeczko ‘małe czółko, czyli wystająca część w stopniach
schodowych’, czółko ‘wystająca część w stopniach schodowych’, gradus ‘stopień
schodowy’, podest2 (podesta) ‘rozszerzony pomost między kondygnacjami
schodów’, podnóżek ‘pozioma część w stopniu schodowym, na którą staje się
nogą, czyli deska pozioma’, podstawka ‘podstopień: w konstrukcji schodów:
pionowa część stopnia, deska pionowa wpuszczona do górnej stopnicy i
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przymocowana do stopnicy dolnej’, podstopień ‘w konstrukcji schodów: pionowa
część stopnia, deska pionowa wpuszczona do górnej stopnicy i przymocowana do
stopnicy dolnej; podstawka’, podstopnica ‘podstopień, w konstrukcji schodów:
pionowa część stopnia, deska pionowa wpuszczona do górnej stopnicy i
przymocowana do stopnicy dolnej; podstawka’, przednóżek ‘pionowa część
stopnia (trepu), czyli deska pionowa, znajdująca się przed nogą’, schodek1 ‘każdy
ze stopni, z których składają się schody’, schody ‘szereg stopni, zwykle z poręczą,
służących do schodzenia i wchodzenia; najczęściej: część budowli, służąca do
komunikacji miedzy różnymi poziomami’, schód ‘stopień, schodek’, spocznik
‘pozioma płaszczyzna przedzielająca biegi schodów; podest’, stopień ‘pojedynczy
element schodów składający się z postopnicy, stopnicy i policzka (boku)’, szaragi
(szragi) ‘ukośne police drewniane, w które wprawione są końcami trepów schody,
policzki schodowe’, szpindel ‘słup środkowy z drzewa w schodach kręconych’,
szpindelek ‘niewielki słup środkowy z drzewa w schodach kręconych’, szragany
‘ukośne police drewniane, w które wprawione są końcami trepów schody, policzki
schodowe’, trep ([trepa]) ‘stopień na schodach’, [trepy]1 ‘schody’, [trepy]2 ‘rodzaj
schodów: deska z poprzybijanymi na niej poprzecznymi szczeblami’;
4.10. balustrady i ich elementy (20):
4.10.1. balustrady (16): [balasy] ‘balustrada, szereg słupków związanych poręczą’,
balustrada ‘szereg słupków związanych poręczą’, balustradka ‘mały
szereg słupków związanych poręczą’, [baljer] ‘poręcz, zagroda, zastawa,
balustrada, zapora’, bariera ‘poręcz, zagroda, zastawa, balustrada, zapora’,
barierka ‘niewielka poręcz, zagroda, zastawa, balustrada, zapora’, galeria2
‘balustrada, ogrodzenie ozdobne lub poręcz, galeryjka ‘mała balustrada,
ogrodzenie ozdobne lub poręcz’, poręcz1 (paręcz) ‘wspora dla ręki, na
podporach’, poręcz2 (paręcz) ‘wierzchnia część wspory (balustrady),
zazwyczaj w postaci listwy, po której suwa się ręka idącego np. po
schodach’, [poręcza]1 ‘wspora dla ręki, na podporach’, [poręcza]2
‘wierzchnia część wspory (balustrady), zazwyczaj w postaci listwy, po
której suwa się ręka idącego np. po schodach’, poręcze1 ([porącze])
‘wspora dla ręki, na podporach’, poręcze2 ([porącze]) ‘wierzchnia część
wspory (balustrady), zazwyczaj w postaci listwy, po której suwa się ręka
idącego np. po schodach’, poręczka1 ‘mała wspora dla ręki, na podporach’,
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poręczka2 ‘wierzchnia część niewielkiej wspory (balustrady), zazwyczaj w
postaci listwy, po której suwa się ręka idącego np. po schodach’;
4.10.2. elementy balustrad (4): balas ‘rzeźbiony lub toczony słupek balustrady’,
balasek ‘rzeźbiony lub toczony mały słupek balustrady’, balasik ‘rzeźbiony
lub toczony mały słupek balustrady’, tralka ‘filarek w balustradzie
schodowej’;
4.11. rynny z drewna (21): kosz krawężny ‘pochyłe krawędzie styku dwóch połaci
dachowych, służących do odprowadzania opadów atmosferycznych’, listeweczka
ociekowa ‘mała rynna, małe korytko, którym woda z dachu spływa’, listeweczka
okapowa ‘mała rynna, małe korytko, którym woda z dachu spływa’, listewka
ociekowa ‘mała rynna, małe korytko, którym woda z dachu spływa’, listewka
okapowa ‘mała rynna, małe korytko, którym woda z dachu spływa’, listwica
ociekowa ‘rynna, korytko, którym woda z dachu spływa’, listwica okapowa
‘rynna, korytko, którym woda z dachu spływa’, listwa ociekowa ([lisztwa
ociekowa]) ‘rynna, korytko, którym woda z dachu spływa’, obdasznica ‘rynna
dachowa drewniana, okapnica’, okapnica ‘obdasznica, rynna dachowa drewniana’,
pogroda ‘koryto, rynna pozioma z desek’, pogródka ‘mała pogroda, czyli koryto,
rynna pozioma z desek’, rynna ([ryna], [rynwa],[rywa]) ‘wykonana z drewna rura
albo żłób wąski a długi do sprowadzania albo odprowadzania wody, okapnica’,
rynienka ‘wykonana z drewna mała rura albo żłób wąski a długi do sprowadzania
albo

odprowadzania

wody,

okapnica’,

rzygacze

‘drewniane

rynny,

odprowadzające wodę opadową z koszy dachowych na zewnątrz budynku’, [wełk]
([wołk]) ‘dwie deski zbite w rynnę, którą się przykrywa z wierzchu strop dachu
gontowego’, [wilcosek] ([wilczaszek]) ‘dwie małe deski zbite w rynnę, którą się
przykrywa z wierzchu strop dachu gontowego’, wilczek ‘dwie małe deski zbite w
rynnę, którą się przykrywa z wierzchu strop dachu gontowego’, wilczysko ‘dwie
wielkie deski zbite w rynnę, którą się przykrywa z wierzchu strop dachu
gontowego’, wilk ‘dwie deski zbite w rynnę, którą się przykrywa z wierzchu strop
dachu gontowego’, wodościek ‘zewnętrzny parapet obity listwami drewnianymi
umożliwiający odprowadzanie spływającej z szyb wody’;
4.12. inne (48): [blank] ‘przegroda z desek oddzielająca zapole od boiska; płot
oddzielający sąsiek od klepiska; przegroda na zboże, sąsiek; deska w zapolu’,
[bląg] ‘przegroda z desek oddzielająca zapole od boiska; płot oddzielający sąsiek
od klepiska; przegroda na zboże, sąsiek; deska w zapolu’, [blejtram]1 ‘rama
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drewniana jako podstawa pieca’, [blejtramik] ‘mała rama drewniana jako
podstawa pieca’, dachrama ‘sztuka drzewa, wiążąca u góry słupki w murze
pruskim, in. opaska’, [gratka] ‘poręcz u pułapu do wieszania czego’, kapa ‘daszek
nad kominem w kuchni, okap, iskrochron’, kapka ‘niewielki daszek nad kominem
w kuchni, okap, iskrochron’, krata ‘pręty drewniane wzdłuż i w poprzek
przytwierdzone’, krateczka ‘małe pręty drewniane wzdłuż i w poprzek
przytwierdzone’,

kratka

‘małe

pręty

drewniane

wzdłuż

i

w

poprzek

przytwierdzone’, kratownica1 ‘przegroda, ogrodzenie, półka itp. z prętów
drewnianych, równoległych lub krzyżujących się, krata’, [krypel] ‘nazwa słupków
kilka stup wysokich na końcach domu postawionych na murłacie, stolec’, krzyżaki
‘drążki spojone w kształcie krzyża, które kładą na strzechę dla przytrzymania
perzu’, [ląg] ‘przegroda z desek oddzielająca zapole od boiska; płot oddzielający
sąsiek od klepiska; przegroda na zboże, sąsiek; deska w zapolu’, ława kominiarska
‘kładka, mostek na dachu dla kominiarzy’, [murłat] ([murłata]) ‘podbicie okapu
deskami’, okap ‘daszek drewniany z wyciągiem, umieszczany nad paleniskiem,
kominem w kuchni itp., służący do odprowadzania dymu do komina, na zewnątrz;
kapa’, opaska ‘dachrama, sztuka drzewa, wiążąca u góry słupki w murze pruskim’,
podsiębitka ‘podkład z desek, przybitych od spodu do belek stropowych; strop
drewniany, do którego przybija się maty trzcinowe, siatkę itp. dla utrzymania
tynku, podsufitka’, podsufitka ‘podbitka, grunt pod tynk sufitowy, ułożony z desek
na belkach pułapowych’, [rychełt] ‘belka lub cała ściana w stodole, oddzielająca
boisko od sąsieka; przegroda’, [sąsiecznica] ([sąsieknica], [sąsietnica]) ‘niskie
belkowanie oddzielające w stodole sąsiek od klepiska’, stalowanie ‘belkowanie
domu, strzecha, dach; także: sufit, pułap’, szalowanie ‘obicie z desek, warstwa
desek pokrywająca ściany wnętrz, strop, dach itp.’, szalunek ‘warstwa desek
pokrywająca ściany wnętrz, strop, dach itp.’, [szlagowy komin] ‘komin pleciony z
żerdzi i oblepiony gliną’, [ślezáj] ‘w sąsieku, szkielet skrzyni przed obiciem
gontami’, [torp] ([torpa]) ‘przęsło w gumnie’, trempel ‘rząd słupków,
wpuszczonych w mur i przykrytych belką’, walkowany komin ‘komin na
drewnianej osnowie, przeplatany wałkami słomy, maczanej w glinie’, wierzchnik
([wiersznik]) ‘deska zakrywająca otwór w stolowaniu chaty kurnej do
wypuszczania dymu’, [wyrk] ‘pomost z desek, umocowany u pułapu, na którym
kładą rozmaite rzeczy lub śpią’, [wyżka] ‘rodzaj niby rusztowania z desek po
chatach włościańskich, w górze niedaleko stolowania, do suszenia lnu, spania itp.,
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górka’, [zapolnica] ‘przegroda z desek oddzielająca zapole od klepiska (boiska)’,
[zastronek] ‘przegroda z desek oddzielająca zapole od boiska; płot oddzielający
sąsiek od klepiska; przegroda na zboże, sąsiek; deska w zapolu’, [zasłona] ‘deska
do zamykania pieca w izbie włościańskiej’, [zasłonka] ‘mała deska do zamykania
pieca w izbie włościańskiej’, zasuwa ‘blat, deska do zasuwania otworu, szyber’,
zasuweczka ‘blat, deska do zasuwania otworu, szyber’, zasuwka ‘blat, deska do
zasuwania otworu, szyber’, [zatuła] ‘zatykadło z deski, służące do zatykania
otworu w piecu’, [żaba] ‘drzewo, w którym się obraca biegun u wrotni w stodole’,
[żabeczka] ‘niewielkie drzewo, w którym się obraca biegun u wrotni w stodole’,
[żabka] ‘niewielkie drzewo, w którym się obraca biegun u wrotni w stodole’,
[żabsko] ‘niewielkie drzewo, w którym się obraca biegun u wrotni w stodole’,
[żabuchna] ‘niewielkie drzewo, w którym się obraca biegun u wrotni w stodole’,
[żabunia] ‘niewielkie drzewo, w którym się obraca biegun u wrotni w stodole’;
5. inne elementy otoczenia domu (22): [jarmica] ‘wiązanie drewniane, przy kopaniu
studni wpuszczone do dołu, żeby się ziemia nie obrywała’, jarzmo3 ([jarmo], [jerzmo]
[jirzmo], [irzmo]) ‘wiązanie drewniane, przy kopaniu studni wpuszczone do dołu, żeby się
ziemia nie obrywała’, [jigo]1 ‘wiązanie drewniane, przy kopaniu studni wpuszczone do dołu,
żeby się ziemia nie obrywała’, kratownica2 ‘konstrukcja z elementów drewnianych w formie
kraty złożonej ze sztywnych trójkątów; używana jako dźwigar do przenoszenia sił lub
obciążeń na dużych rozpiętościach’, pal ‘drzewo okrągłe w końcu zaostrzone, jak kół
potężny, służące do wbijania w ziemię dla ustalenia gruntu lub utworzenia ściany oporowej,
słup’, palik ‘drzewo okrągłe w końcu zaostrzone, jak kół potężny, służące do wbijania w
ziemię dla ustalenia gruntu lub utworzenia ściany oporowej, słup’, pasierb ‘drzewo okrągłe w
końcu zaostrzone, jak kół potężny, służące do wbijania w ziemię dla ustalenia gruntu lub
utworzenia ściany oporowej, słup’, ruszcik2 ‘niewielkie kratowanie’, ruszt2 ‘kratowanie’,
[siodełeczka] ([siodołeczka]) ‘niewielkie drążki spojone, kładzione na wierzchowaniu dachu
dla ochrony od wiatru’, [siodełka] ([siodołka]) ‘niewielkie drążki spojone, kładzione na
wierzchowaniu dachu dla ochrony od wiatru’, [siodła] ‘drążki spojone, kładzione na
wierzchowaniu dachu dla ochrony od wiatru’, słup ‘belka wkopana, wbita w ziemię, pal’,
słupeczek ‘mała belka wkopana, wbita w ziemię, pal’, słupek (słupik) ‘mała belka wkopana,
wbita w ziemię, pal’, słupiec ‘belka wkopana, wbita w ziemię, pal’, słupisko ‘wielka belka
wkopana, wbita w ziemię, pal’, sporys ‘podpora, przypora drewniana’, stempel (stępel,
sztempel) ‘podpora drewniana w miejscu, gdzie budowla grozi zawaleniem się’, stempelek
(stępelek) ‘niewielka podpora drewniana w miejscu, gdzie budowla grozi zawaleniem się’,
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stemplik ‘niewielka podpora drewniana w miejscu, gdzie budowla grozi zawaleniem się’,
swaja ‘pal, słup wbity w ziemię jako podstawa’, sztąpel ‘stempel, podpora z belek, pryka’.

II.

Dom – mieszkanie i jego wyposażenie (427):

1. meble, sprzęty i ich elementy (393):
1.1. nazwy uogólnione (17):
1.1.1. nazwy uniwersalne (8): gracie ‘graty, sprzęty’, gracik ‘sprzęcik, mebelek’, grat
‘sprzęt domowy’, gracisko ‘wielki sprzęt, mebel’, mebel (membel, mebl, membl)
‘sprzęt domowy wykwintniejszy, zwykle stolarskiej roboty’, mebelek ‘mały sprzęt
domowy wykwintniejszy, zwykle stolarskiej roboty’, meblik ‘mały sprzęt domowy
wykwintniejszy, zwykle stolarskiej roboty’, meblisko ‘wielki, niezgrabny sprzęt
domowy wykwintniejszy, zwykle stolarskiej roboty’;
1.1.2. meble wykonane z określonego surowca (4): czeczotka2 ‘meble z drewna złotego
koloru, głównie brzozowego, o powikłanym usłojeniu’, heban2 ‘mebel z hebanu,
drewna odznaczającego się niezwykłą twardością i czarnym kolorem’, mahoń
‘mebel z mahoniowego drewna, twardego, odpornego na wilgoć, barwy
czerwonawo brunatnej’, palisander ‘meble zrobione z palisandru, drewna
niektórych gatunków drzew południowoamerykańskich, ciemne z odcieniem
różowym lub fioletowym’;
1.1.3. zestawy mebli (5): garnitur mebli ‘komplet, całość zbiorowa’, garniturek mebli
‘niewielki komplet, całość zbiorowa’, meblościanka ‘zespół szaf, półek, regałów
tworzący przegrodę dzielącą wnętrze mieszkalne’, sypialka ‘niewielki komplet
mebli stanowiący urządzenie pokoju sypialnego’, sypialnia ‘komplet mebli
stanowiący urządzenie pokoju sypialnego’;
1.2. meble do siedzenia (66):
1.2.1. nazwy ogólne (2): stal ‘wszelkie ozdobne meble służące do siedzenia; krzesła,
fotele itp.’, stalla (stala) ‘wszelkie ozdobne meble służące do siedzenia; krzesła,
fotele itp.’;
1.2.2. fotele i krzesła (15): bujaczek ‘fotelik na biegunach’, bujak ‘fotel na biegunach’,
[bujara] ‘duży fotel na biegunach’, krzesełko ‘mały mebel służący do siedzenia, z
oparciem z tyłu, przeznaczony dla jednej osoby’, krzesełeczko ‘bardzo mały mebel
służący do siedzenia, z oparciem z tyłu, przeznaczony dla jednej osoby’,
[krzesełeńko] ‘bardzo mały mebel służący do siedzenia, z oparciem z tyłu,
przeznaczony dla jednej osoby’, krzesło ([krzesło], [krzeszło]) ‘mebel służący do
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siedzenia, z oparciem z tyłu, przeznaczony dla jednej osoby’, stołczyk1 ‘małe
krzesło drewniane prostej roboty, zydel’, stołczyk2 ‘małe krzesło, mały fotel dla
dostojnika’, stołeczek1 ‘małe krzesło drewniane prostej roboty, zydel’, stołeczek2
‘małe krzesło, mały fotel dla dostojnika’, stołek1 ([stełk]) ‘krzesło drewniane
prostej roboty, zydel’, stołek2 ‘krzesło, fotel dla dostojnika’, [stołuszek]1
([stołyszek]) ‘małe krzesło drewniane prostej roboty, zydel’, [stołuszek]2
([stołyszek]) ‘małe krzesło, mały fotel dla dostojnika’;
1.2.3. stołki i ławki (49): dryfus (drypus, [drejfus], [drybus]) ‘trójnóg, stołek o trzech
nogach’, [dziadek] ‘deska pionowa, tworząca zakończenie ławy nieruchomej pod
ścianą’, [kobylica] ‘rodzaj stołka a. ławki z okrągłego drzewa (szczególnie z
pedałem)’, kobyliczka ‘rodzaj małego stołka a. małej ławki z okrągłego drzewa
(szczególnie z pedałem), koziołek (koziełek) ‘stołek z nogami na krzyż’, [kumka]
‘ławka pod piecem’, ława1 ‘sprzęt złożony z deski na podpórkach do siedzenia’,
ławczyna ‘marna, licha, byle jaka ławka’, ławeczka1 ‘bardzo mały sprzęt złożony
z deski na podpórkach do siedzenia’, ławica ‘sprzęt złożony z deski na podpórkach
do siedzenia’, ławka1 ‘mały sprzęt złożony z deski na podpórkach do siedzenia’,
ławka2 ‘ławki w szkole = siedzenia z ławek połączonych ze sobą i ze wspólnymi
pulpitami’, ławsko1 ‘wielki sprzęt złożony z deski na podpórkach do siedzenia’,
[ławuleczka]1 ‘bardzo mały sprzęt złożony z deski na podpórkach do siedzenia’,
piesek ([psik]) ‘stołek samorodny wraz z trzema nogami z jednego drzewa,
używany w szałasie pod puciorę’, podnóżek ‘stołeczek, ławeczka pod nogi’,
[ryczka] ([ruczka], [ryćka]) ‘stołeczek pod nogi, podnóżek’, [ryczuchna] ‘mały
stołeczek pod nogi, podnóżek’, [ryczuszka] ‘mały stołeczek pod nogi, podnóżek’,
sękacz ‘zydel, w którym gałęzie ucięte zastępują miejsce nóg’, [siedak] ‘stołek’,
stołeczek1 ‘mała ławka’, stołczyk1 ‘mała ławka’, [stołek]1 ‘ławka’, [stołuszek]1
([stołyszek]) ‘mała ławka’, stolica ‘duży stołek o czterech nogach, bez oparcia;
ława’, [stoliczek] ‘stołeczek’, [stolicka] ‘duży stołek o czterech nogach, bez
oparcia; ława’, [stoliczka] ‘ławka przy stole’, [stóczek] ‘mały stołek’, [stók]
‘stołek’, [stremy] ‘ławki przy ścianach’, taborecik ‘mały stołek meblowy, złożony
z płaskiego siedzenia i nóg’, taboret (taburet) ‘stołek meblowy, złożony z
płaskiego siedzenia i nóg’, taboretek ‘mały stołek meblowy, złożony z płaskiego
siedzenia i nóg’, trójnoże ‘stołek o trzech nogach’, trójnożek ‘mały stołek o trzech
nogach’, trójnóg ‘stołek o trzech nogach’, tryganiec ‘stołek o trzech nogach’,
[tryfus] ‘stołek o trzech nogach’, trzynożek ‘mały stołek o trzech nogach’, trzynóg
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(trzenog) ‘stołek o trzech nogach’, [zydel]1 ‘ławka z ruchomym oparciem,
przekładanym na jedną i na drugą stronę’, [zydel]2 (zedel) ‘prosty stołek lub ławka
opatrzona zapleczem’, zydelek1 (zedelek) ‘mała ławka z ruchomym oparciem,
przekładanym na jedną i na drugą stronę’, zydelek2 (zedelek) ‘prosty mały stołek
lub ławka opatrzona zapleczem’, zydla ‘prosty stołek lub ławka opatrzona
zapleczem’, zydlik ‘prosty mały stołek lub ławka opatrzona zapleczem’, [żydła]
‘ławka z oparciem, zydel’;
1.3. meble do przechowywania (151):
1.3.1. kredensy, szafy, skrzynie (107): almaria (armaria) ‘schowanko, przeważnie szafa,
skrzynia

lub

szkatuła

do

przechowywania

cennych

przedmiotów

lub

dokumentów’, almarka ‘schowanko, przeważnie szafa, skrzynia lub szkatuła do
przechowywania cennych przedmiotów lub dokumentów schowanko, przeważnie
szafa, skrzynia lub szkatuła do przechowywania cennych przedmiotów lub
dokumentów’, apteczka ‘szafa, w której przechowywano nalewki, konfitury,
suszone owoce, korzenie, nasiona, zioła i leki’, arka (archa) ‘skrzynia’, brotfas
‘rodzaj kredensu’, bufecik ‘mały kredens, niewielka szafa na przybory stołowe’,
bufet ‘kredens, szafa na przybory stołowe’,

gablota ‘szafka oszklona leżąca,

witryna; szafka wystawowa oszklona; serwantka, gablotka ‘szafka oszklona
leżąca, witryna; szafka wystawowa oszklona; serwantka’, kaseta ‘skrzynka,
szkatułka na pieniądze, dowody albo kosztowności’, kasetka ‘mała skrzynka,
szkatułka na pieniądze, dowody albo kosztowności’, kasta ‘skrzynka drewniana’,
[kasta] ‘skrzynia, paka’, kleć ‘skrzynia, paka’, kłódka ([kłótka])‘skrzynka, lada,
puzdro’, [kobyłka] ‘skrzynka dębowa do przechowywania odświętnej odzieży
męskiej’, komoda ‘sprzęt domowy z szufladami do chowania bielizny,
drobiazgów’, komódka ‘mały sprzęt domowy z szufladami do chowania bielizny,
drobiazgów’, [konewnik] ([kónewnik]) ‘szafa przy wejściu do izby’, kratki ‘szafa z
drzwiami opatrzonymi kratą’, kredens ‘mebel stołowy , składający się zwykle z
dwóch części – dolnej szafkowej z półkami i szufladami, górnej najczęściej
ozdobnej i oszklonej; służy do przechowywania naczyń i przyborów stołowych’,
kredensik ‘mały mebel stołowy, składający się zwykle z dwóch części - dolnej
szafkowej z półkami i szufladami, górnej najczęściej ozdobnej i oszklonej; służy
do przechowywania naczyń i przyborów stołowych’, [kroba] ‘pudełko z drzewa a.
z łyka, niekiedy splecione z prętów’, krobeczka (króbeczka) ‘bardzo małe pudełko
z drzewa a. z łyka, niekiedy splecione z prętów’, krobia ‘pudełko z drzewa a. z
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łyka, niekiedy splecione z prętów’, krobka (króbka) ‘małe pudełko z drzewa a. z
łyka, niekiedy splecione z prętów’, krosno (krośna, krosna) ‘rodzaj wąskiej
skrzynki do szkła’, krośny ‘rodzaj wąskiej skrzynki do szkła’, [kubełko] ‘rodzaj
małej skrzyni’, [kubło] ‘rodzaj skrzyni’, kufer ‘skrzynia z wiekiem do rzeczy,
sepet’, kufereczek ‘bardzo mała skrzynia z wiekiem do rzeczy’, kuferek ‘mała
skrzynia z wiekiem do rzeczy’, [kufer gdański] ‘kufer kształtu prawie cylindra,
długi, skórą cielęcą obity’, lada1 [ladra] ‘skrzynia’, [ladka]1 ‘mała skrzynia’,
[łubko] ‘pudełko małe (dawniej z łubu dartego, czyli kory)’, [miśnik]1 ([myśnik],
[myźnik]) ‘szafa do misek i talerzy’, [nadkaślik] ‘szafeczka, umywalnia’, odmarja
([olmarja])

‘schowanko,

przeważnie

szafa,

skrzynia

lub

szkatuła

do

przechowywania cennych przedmiotów lub dokumentów’, olmaryjka ‘małe
schowanko, przeważnie szafa, skrzynia lub szkatuła do przechowywania cennych
przedmiotów lub dokumentów’, opuchleniec ‘kufer’, paczka1 ‘mała skrzynia do
pakowania’, paczka2 ‘skrzynka do przechowywania czegoś’, paka ‘skrzynia do
pakowania’, [pohrebczyk] ‘kufereczek, skrzyneczka’, pomocnik ‘rodzaj małego
kredensu wchodzącego w skład kompletu mebli obok normalnego kredensu’,
półskrzyniec ‘skrzynka’, [preska] ‘komoda’, pudełko1 ‘mała skrzynia podługowata
do wiktuałów’, pudełko2 ‘skrzyneczka z lekkiego materiału służące do
przechowywania czego’, pudełeczko1 ([pudołeczko]) ‘bardzo mała ‘skrzynia
podługowata do wiktuałów’, pudełeczko2 ([pudołeczko]) ‘skrzyneczka z lekkiego
materiału służące do przechowywania czego’, pudlisko1 ‘wielka ‘skrzynia
podługowata do wiktuałów’, pudlisko2 ‘wielka skrzynka z lekkiego materiału
(deszczułek) służąca do przechowywania czego’, pudło1 ‘skrzynka z lekkiego
materiału (deszczułek) służąca do przechowywania czego’, [pudło]2 ‘skrzynia
podługowata do wiktuałów’, pultynek ‘szkatułka, skrzyneczka, szczególnie z
poduszeczką na wierzchu’, schowadełko ‘szkatułka; pudełeczko przeznaczone do
chowania czego’, sepet ‘kufer, skrzynia z szufladkami, zamykana na drzwiczki,
używana do chowania cenniejszych przedmiotów’, sepecik ‘mały kufer, niewielka
skrzynia z szufladkami, zamykana na drzwiczki, używana do chowania
cenniejszych przedmiotów’, serwantka ‘niewielka szklana szafa służąca do
przechowywania porcelany, szkła i bibelotów’, skarbnica ‘skrzynia, kufer, szafa
do chowania kosztowności’, skarbniczka ‘niewielka skrzynia, mały kufer, szafa do
chowania kosztowności’, skarbuszka ‘niewielka skrzynia, mały kufer, szafa do
chowania kosztowności’, skrzyneczka1 (skrzynuszka) ‘bardzo mały kufer prosty,
167

paka z wiekiem na zawiasach, lada’, skrzyneczka2 ‘bardzo mały ozdobny kufer’,
skrzynia1 ‘ozdobny kufer’, skrzynia2 [krzynia] ‘rodzaj kufra prostego, paka z
wiekiem na zawiasach, lada’, skrzynia posagowa ‘skrzynia przeznaczona na
składanie wyprawy, która młoda mężatka zabierała z domu rodzinnego do domu
męża’, [skrzynica]1 ‘rodzaj kufra prostego, paka z wiekiem na zawiasach, lada’,
skrzynisko1 ‘wielki kufer prosty, paka z wiekiem na zawiasach, lada’, skrzynisko2
‘wieki ozdobny kufer’, skrzynka1 ‘mały kufer prosty, paka z wiekiem na
zawiasach, lada’, skrzynka2 ‘mały ozdobny kufer’, [skrzyń] ‘rodzaj kufra prostego,
paka z wiekiem na zawiasach, lada’, [sofa] ‘mebel prostopadle stojący, zamykany
na drzwi, do chowania różnych rzeczy’, spidwas ‘szafa’, spidwasek ‘mały
spidwas’, spiżarnia ‘zachowanko, szafka na zapasy żywności, na artykuły
spożywcze, szafarnia’, stolczyk ‘mała szafka do przechowywania garnków’,
[stolec] ‘szafka do przechowywania garnków’, szafa1 ([szłafa]) ‘mebel prostopadle
stojący, zamykany na drzwi, do chowania różnych rzeczy’, szafeczka1 ‘bardzo
mały mebel prostopadle stojący, zamykany na drzwi, do chowania różnych
rzeczy’, szafisko1 ‘wielki mebel prostopadle stojący, zamykany na drzwi, do
chowania różnych rzeczy’, szafka1 (szawka) ‘niewielki mebel prostopadle stojący,
zamykany na drzwi, do chowania różnych rzeczy’, szafkojza ‘szafa’, szafsko
‘wielki, niezgrabny mebel prostopadle stojący, zamykany na drzwi, do chowania
różnych rzeczy’, szelbaki ‘szafa kuchenna do ustawiania rzędami statków
kuchennych’, szelbąg (szelbląg, [szelbiąg]) ‘szafa kuchenna do ustawiania rzędami
statków kuchennych’, szkatuła ‘skrzynka do przechowywania pieniędzy,
kosztowności’, szkatułeczka ‘mała skrzynka do przechowywania pieniędzy,
kosztowności’, szkatułka ‘mała skrzynka do przechowywania pieniędzy,
kosztowności’, [szpinia] ‘szafa’, [szranczek] ‘mała szafa’, [szrank] ‘szafa’,
[śpinia] ‘szafa’, [śrank] ‘szafa’, śpiża ‘zachowanko, szafka na zapasy żywności, na
artykuły spożywcze, szafarnia’, śpiżarenka ‘mała śpiżarnia, czyli zachowanko,
szafka na zapasy żywności, na artykuły spożywcze, szafarnia’, [śpiżarka]
‘zachowanko, szafka na zapasy żywności, na artykuły spożywcze, szafarnia’,
śpiżarnia ‘zachowanko, szafka na zapasy żywności, na artykuły spożywcze,
szafarnia’, tresor (trezor) ‘skarbczyk, szkatułka’, [truchla] ([tróchła], [tróhła],
[trówla], [trówła], ([truchła], [trugła] [truhla]) ‘skrzynka na rzeczy’, wertiko
(wertikol) ‘śląska nazwa niewielkiej szafy z półkami, czasami narożnej,
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przeznaczonej do przechowywania bielizny lub naczyń’, [zaczyn] ‘wielka
skrzynia’, zaczynek ‘mała skrzynia’;
1.3.2. półki (31): gablotek (gabłotek) ‘deseczka do ściany przybita, żeby na niej można
było co postawić, półka’, [listwa]5 ([lisztwa]) ‘rodzaj półki’, listewka5 ‘rodzaj półki
z otworami na łyżki’, listwica4 ‘rodzaj półki’, [ława]2 ‘deska nad szafarnią’,
ławeczka2 ‘bardzo mała deska nad szafarnią’, ławka3 ‘mała deska nad szafarnią’,
[ławsko]2 ‘wielka deska nad szafarnią’, [ławuleczka]2 ‘bardzo mała deska nad
szafarnią’, łyskownica ‘rodzaj półki z otworami na łyżki’, [łyżczarz] ‘rodzaj półki z
otworami na łyżki’, [łyżnica] ‘rodzaj półki z otworami na łyżki’, [łyżnik] ([łyśnik],
[łyźnik]) ‘rodzaj półki z otworami na łyżki’, [miśnik]2 ([myśnik], [myźnik]) ‘półki
do misek i talerzy’, okienice (okiennice) ‘półki, rodzaj etażerki na książki’,
okieniczka ‘półki, rodzaj etażerki na książki’, [polica] ([palica], [poléca]) ‘półka’,
[polica] ‘mała deska pozioma w szafie, framudze lub na ścianie do stawiania
książek lub innych rzeczy’, półczyna ‘licha, nędzna półka’, półeczka [połeczka]
‘mała deska pozioma w szafie, framudze lub na ścianie do stawiania książek lub
innych rzeczy’, półka ‘deska pozioma w szafie, framudze lub na ścianie do
stawiania książek lub innych rzeczy’, regalik1 ‘rodzaj małej półki na towary,
książki’, regał2 ‘rodzaj półki na towary, książki’, szafa2 ‘półki na ławie stojące’,
szafeczka2 ‘bardzo małe półki na ławie stojące’, szafka2 ‘małe półki na ławie
stojące’, szafisko2 ‘wielkie półki na ławie stojące’, tresurka ‘półeczka wisząca w
pokoju do stawiania, kładzenia na niej drobiazgów’, [tuźnik] ‘łyżnik na tuzin łyżek
blaszanych’, załyżnik ‘rodzaj półki z otworami na łyżki’, załyscaż ‘rodzaj półki z
otworami na łyżki’;
1.3.3. wieszaki (13): grzęda ‘drążek zawieszony u powały, do przechowywania
poduszek, wieszania odzieży itp.’, kulka ‘kulas, hak drewniany’, [polednia]
([polidnia]) ‘dwie żerdzie w chacie, umocowane na kształt półki albo legarów do
wieszania różnych rzeczy’, poleń [páleń] ‘dwie żerdzie w chacie, umocowane na
kształt półki albo legarów do wieszania różnych rzeczy’, [rogacz] ‘wieszadło do
wieszania czapek’, rogaczyk ‘małe wieszadło do wieszania czapek’, szaragi
(szragi) ‘dwa drewna prostopadłe z poprzecznym w górze, socha, wieszadło,
drążek do wieszania czego’, szragany ‘dwa drewna prostopadłe z poprzecznym w
górze, socha, wieszadło, drążek do wieszania czego’, [wałek] ‘przyrząd do
zawieszania ręcznika w izbie jadalnej i czeladnej’, wieszadełko ‘małe haki, kołki
umocowane na desce lub połączone ze sobą w jakiś inny sposób, przeznaczone do
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wieszania na nich odzieży; wieszak’, wieszadło (wiesiadło, wisiadło) ‘haki, kołki
umocowane na desce lub połączone ze sobą w jakiś inny sposób, przeznaczone do
wieszania na nich odzieży; wieszak’, [wieszak] ‘haki, kołki umocowane na desce
lub połączone ze sobą w jakiś inny sposób, przeznaczone do wieszania na nich
odzieży’, wieszak ‘przyrząd do wieszania na nim ubrania składającego się z
poprzecznego, odpowiednio wygiętego pręta i haczyka; ramiączko’;
1.4. stoły (32): biureczko ‘rodzaj małego stołu do pisania z szufladami lub szafkami po
bokach’, biurko ‘rodzaj stołu do pisania z szufladami lub szafkami po bokach’, biuro
‘stół, stolik do pisania, kantorek’, [drejfus] ‘trójnóg, stół na trzech nogach wsparty’,
dryfus (drypus, [drybus]) ‘trójnóg, stół na trzech nogach wsparty’, gierydon (gerydon,
girydon) ‘mały stoliczek kątowy, wyższy od zwyczajnego; podnóże dla lichtarza’,
gierydonik ‘bardzo mały stoliczek kątowy, wyższy od zwyczajnego; podnóże dla
lichtarza’, jednosłupie ‘stolik na jednym słupie’, kantor (kontor, [kantora] ‘duży stół
do pisania i chowania papierów, biuro, biurko’, kantorek ‘stół do pisania i chowania
papierów, biuro, biurko’, komtuar ‘duży stół do pisania i chowania papierów, biuro,
biurko’, konsola ‘podstawa bez nóżek a. z dwiema nóżkami, przymocowana do
ściany, pod zwierciadłem, do stawiania na niej zegara, figurek, wazonów itp.;
podstawa ozdobna, postument pod figurką na ścianie’, konsolka ‘mała podstawa bez
nóżek a. z dwiema nóżkami, przymocowana do ściany, pod zwierciadłem, do
stawiania na niej zegara, figurek, wazonów itp.; podstawa ozdobna, postument pod
figurką na ścianie’, krzyżak ‘stół oparty na krzyżujących się nogach (krzyżakach)’,
krzyżal ‘stół oparty na krzyżujących się nogach (krzyżakach)’, pulpicik ‘pochyła mała
podpórka, rodzaj małych sztalug pod książkę lub nuty’, pulpit ‘pochyła podpórka,
rodzaj małych sztalug pod książkę lub nuty’, pulpitek ‘pochyła mała podpórka, rodzaj
małych sztalug pod książkę lub nuty’, pult ‘pochyła podpórka, rodzaj małych sztalug
pod książkę lub nuty’, sofra ‘stół’, stolczyk ‘mały stół’, [stolec] ‘stół’, [stolica] ‘stół’,
stoliczek ‘bardzo mały sprzęt domowy złożony z blatu na nogach’, stolik1 ‘mały sprzęt
domowy złożony z blatu na nogach’, stolnica1 ‘stół kuchenny do rąbania mięsa’, stół
‘sprzęt domowy złożony z blatu na nogach: stół drewniany’, trapeza ‘niski stół,
stolik’, trójnoże ‘stół na trzech nogach wsparty’, trójnóg ‘stół na trzech nogach
wsparty’, tryganiec ‘stół na trzech nogach wsparty’, trzynóg (trzenog) ‘stół na trzech
nogach wsparty’, [tryfus] ‘trójnóg, stół na trzech nogach wsparty’;
1.5. stoliki i szafki z lustrami (6): gotowalka ‘stolik z lustrem i przyborami do robienia
toalety; toaletka’, gotowalnia ‘stolik z lustrem i przyborami do robienia toalety;
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toaletka’, toaleta ‘lustro, zwykle z blatem i szufladkami oraz przyborami potrzebnymi
do stroju, ubierania się; gotowalnia’, toaletka ([teoletka]) ‘małe lustro, zwykle z
blatem i szufladkami oraz przyborami potrzebnymi do stroju, ubierania się;
gotowalnia’, tremo (trem) ‘wysokie lustro w ramach, często sięgające do ziemi,
połączone z konsolką’, [trymutka] ‘niska szafka wysokości stołu, z stojącym na niej a
opartym o ścianę większym lustrem’;
1.6. meble do spania (46):
1.6.1. łóżeczka dla dzieci (17): [bybka] ‘kołyska, kolebka, koleba ‘kołyska dziecinna’,
kolebczyca ‘mała kołyska dziecinna’, kolebeczka ‘mała kołyska dziecinna’,
[kolebeńka] ‘mała kołyska dziecinna’, [kolebina] ‘mała kołyska dziecinna’,
kolebka ([kolybka]) ‘kołyska dziecinna’, [kolebusia] ([kołybusia]) ‘mała kołyska
dziecinna’, koliba ‘kołyska dziecinna’, [kołysa] ‘dziecinne łóżeczko z urządzeniem
do huśtania, kolebka’, [kołysajka] ‘dziecinne łóżeczko z urządzeniem do huśtania,
kolebka’, kołyseczka ‘małe dziecinne łóżeczko z urządzeniem do huśtania,
kolebka’, [kołysia] małe dziecinne łóżeczko z urządzeniem do huśtania, kolebka’,
kołyska ‘dziecinne łóżeczko z urządzeniem do huśtania, kolebka’, [lula] ‘kołyska,
kolebka’, [lulka] ‘mała kołyska, kolebka’, [lulusia] ‘mała kołyska, kolebka’;
1.6.2. łóżka (29): jednosobnik ‘łóżko na jedną osobę’, kalata ‘prymitywne łóżko w
formie płaskiej skrzyni wspartej na czterech nóżkach’, łoże ‘sprzęt do spania’,
łożnica (łóżnica, [łoźnica]) ‘sprzęt do spania’, łożnik ‘sprzęt do spania’, [łożo]
([łozo]) ‘sprzęt do spania’, łożyko ‘sprzęt do spania’, łożysko ‘sprzęt do spania’,
[łóżczyna] ‘liche, nędzne łóżko’, łóżeczko ‘mały sprzęt do spania’, [łóżenko]
([łózienko]) ‘mały sprzęt do spania’, łóżko ‘sprzęt do spania’, [łyzko] ‘sprzęt do
spania’, [peretyka] ‘łóżko’, [pościel] ‘łóżko’, [pościela] ‘łóżko’, [pościelenie]
‘łóżko’, prycz (prycza, [prycie], [pryć]) ‘prymitywne łóżko, rodzaj tapczanu
zbitego z desek’, szelbiąg (szelbąg) ‘rozkładana ława służąca do spania, szlaban’,
szlaban ‘skrzynia podłużna, która, rozłożona, stanowi łóżko, a po złożeniu –
ławę’, szlabanik ‘mała skrzynia podłużna, która, rozłożona, stanowi łóżko, a po
złożeniu – ławę’, tapczan (tarczan) ‘deska szeroka albo ława do spania, łóżko w
kordegardzie, prycza’, tapczanik ‘mała deska szeroka albo ława do spania, łóżko w
kordegardzie, prycza’, [wer] ‘rodzaj skrzyni do spania, szlaban, tapczan z pościelą,
pogardliwie łóżko; posłanie wysoko umieszczone’, [wyreczko] ‘rodzaj małej
skrzyni do spania, szlaban, tapczan z pościelą, pogardliwie łóżko; posłanie wysoko
umieszczone’, [wyrko]1 ([werek], [werko]) ‘rodzaj skrzyni do spania, szlaban,
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tapczan z pościelą, pogardliwie łóżko; posłanie wysoko umieszczone’, wyrko2
‘pogard. liche, prymitywne łóżko, posłanie; rodzaj pryczy zbitej z desek’, [wyro]
([wero], [wery], [wyry]) ‘rodzaj wielkiej skrzyni do spania, szlaban, tapczan z
pościelą, pogardliwie łóżko; posłanie wysoko umieszczone’, [wyrcysko] ‘rodzaj
wielkiej skrzyni do spania, szlaban, tapczan z pościelą, pogardliwie łóżko;
posłanie wysoko umieszczone’;
1.7. elementy mebli (75): auszpant ‘tył mebla do oparcia (od ściany) obity materiałem’,
carga ‘rama stołu pod blatem’, [carga] ‘deska poprzeczna w łóżku’, gała ‘wielka
kulka, np. u łóżka’, gałeczka ‘mała kulka, np. u łóżka’, gałka ‘kulka, np. u łóżka’, gula
‘gałka, kula’, gulka ‘mała gałka, kula’, [idy] ‘bieguny u kolebki’, [igi] ‘bieguny u
kolebki’, jugo ‘bieguny u kolebki’, klapa u stołu ‘część blatu opuszczająca się na
zawiasach’, klapeczka u stołu ‘część bardzo małego blatu opuszczająca się na
zawiasach’, klapka u stołu ‘część małego blatu opuszczająca się na zawiasach’, klin
‘zatyczka wbijana w capy mebli składanych dla ściągnięcia ich części składowych’,
[kosiory] ‘bieguny u kolebki’, kozioł (kozieł) ‘jako podpórka do czego, np. pod blat
stołu, pod tapczan, itp.’, koziołek (koziełek) ‘jako mała podpórka do czego, np. pod
blat stołu, pod tapczan, itp.’, [krągi] ‘płozy u kolebki’, krzyżak ‘skrzyżowane belki,
pale stanowiące podstawę (nogi) stołu; [skrzyżal]’, kubant ‘ramiona ram stolcowych’,
lezyna ‘szabunek (gzymsik, brzeg o pewnym profilu) biegnący po narożnym kancie,
np. lezyna u szafy’, lezynka ‘niewielki szabunek (gzymsik, brzeg o pewnym profilu)
biegnący po narożnym kancie’, [lisztewka] ‘mały gzyms, np. na szafie’, [lisztwa]
‘gzyms, np. na szafie’, naczółek ‘górna, ozdobna (zwykle rzeźbiona) część niektórych
mebli, np. szafy itp.’, nastawa ‘górna część kredensu, składająca się z potrójnej półki’,
noga ‘część sprzętu, na której się ten sprzęt wspiera’, nożysko ‘duża część sprzętu, na
której się ten sprzęt wspiera’, nózia ‘bardzo mała część sprzętu, na której się ten sprzęt
wspiera’, nóżątko ‘bardzo mała część sprzętu, na której się ten sprzęt wspiera’,
nóżeczka ‘bardzo mała część sprzętu, na której się ten sprzęt wspiera’, [nóżeńka]
‘bardzo mała część sprzętu, na której się ten sprzęt wspiera’, nóżka ‘mała część
sprzętu, na której się ten sprzęt wspiera’, [nożuszka] ‘bardzo mała część sprzętu, na
której się ten sprzęt wspiera’, [nożyczka] ‘bardzo mała część sprzętu, na której się ten
sprzęt wspiera’, [obnóże] ‘wiązanie dolne nóg stołowych’, oskrzynie ‘zestawa z
czterech kawałków deski i z dna do nich’, podłokietnik ‘boczna poręcz krzesła lub
fotela (dla oparcia łokcia)’, [podstola] ‘szuflada’, [ponóżek] ‘część łóżka przypadająca
na nogi spoczywającego’, popchnica ‘szuflada’, [półskrzyneczek] ([puskrzyneczek],
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[półskrzyneniek]) ‘mała szuflada, przegródka, skrzyneczka wewnątrz skrzyni u góry
do jej boku przytwierdzona’, [półskrzynek] ([póskrzynek], [pókrzynek], [pówskrzynek])
‘szuflada, przegródka, skrzyneczka wewnątrz skrzyni u góry do jej boku
przytwierdzona’, [półskrzynka] ‘szuflada, przegródka, skrzyneczka wewnątrz skrzyni
u góry do jej boku przytwierdzona’, [półskrzynówek] ‘szuflada, przegródka,
skrzyneczka wewnątrz skrzyni u góry do jej boku przytwierdzona’, rukwand1 ‘tylna
ścina szafy’, rukwand2 ‘tylne oparcie, plecy w fotelu, krześle lub kanapie’, ruleta
‘kółko u nogi mebla, rolka’, ruletka ‘małe kółko u nogi mebla, rolka’, rygiel1 ‘klin u
nóg stołowych; klin, którym jedna część w sprzęcie składanym jest przymocowana do
drugiej’, rygiel2 ‘listwa wysuwana pod blatem stołu: stół rozsuwany na rygle’,
rygielek1 ‘mały klin u nóg stołowych; klin, którym jedna część w sprzęcie składanym
jest przymocowana do drugiej’, rygielek2 ‘mała listwa wysuwana pod blatem stołu:
stół rozsuwany na rygle’, [skrzyżal] ‘skrzyżowane belki, pale stanowiące podstawę
(nogi) stołu; krzyżak’, [sragi] ‘spód stołu, nogi stołowe zwykłe albo wiązane’, [sroga]
‘połączenie nóg stołowych w kształcie krzyża’, staluga1 (sztaluga) ‘wszelka podstawa
złożona z listew, drążków drewnianych, jak: nogi, trójnóg, statyw, kozioł, kobyłka do umieszczenia na niej blatu stołu’, stelaż1 ‘staluga, statyw, wszelka podstawa
złożona z listew, drążków drewnianych, jak: nogi, trójnóg, statyw, kozioł, kobyłka do umieszczenia na niej blatu stołu’, [stolik]1 ‘szuflada w stole’, stolnica2 ‘wierzch
stołu, blat stołu’, stolniczka ‘wierzch małego stołu, blat stołu’, [stólnik] ‘szuflada w
stole’, [szaragi] ‘nogi pod stół na krzyż zbite, krzyżulec, krzyżak’, szuflada
([siubláda]) ‘płytka skrzynka bez wierzchu, do wsuwania i wysuwania, np. pod płytę
stołu lub w komodę, szafę, framugę itp., służąca do schowania rozmaitych rzeczy’,
szufladeczka ‘płytka bardzo mała skrzynka bez wierzchu, do wsuwania i wysuwania,
np. pod płytę stołu lub w komodę, szafę, framugę itp., służąca do schowania
rozmaitych rzeczy’, szufladka ‘płytka mała skrzynka bez wierzchu, do wsuwania i
wysuwania, np. pod płytę stołu lub w komodę, szafę, framugę itp., służąca do
schowania rozmaitych rzeczy’, wezgłowie ([wężgłowie], [wierzgłowie]) ‘ściana łóżka,
o którą opierają się poduszki, haupt’, [wezgłoweczko] ‘mała ściana łóżka, o którą
opierają się poduszki’, wezgłówek ‘mała ściana łóżka, o którą opierają się poduszki’,
wezgłówko ‘mała ściana łóżka, o którą opierają się poduszki’, wspornik ‘ściana łóżka,
o którą opierają się poduszki’, zaplecek ‘część krzesła, ławki, łóżka itd., służąca do
opierania pleców, oparcie’, zastawek ‘hak czworograniasty do podtrzymywania deski,
półki u ściany’, [zastole] ‘deska pokrywająca dwa nieco od siebie odległe stoły’;
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2. sprzęty do użytkowania butów (6): chłopak do butów (chłopiec do butów) ‘przyrząd
do ściągania z nóg butów z cholewami’, kruczek ‘przyrząd do wdziewania butów na
nogi, chłopiec, rożek, owcug’, owcug ‘przyrząd do wdziewania butów na nogi,
chłopiec, kruczek, rożek’, pachołek ‘przyrząd do zdejmowania butów, chłopiec,
chłopak do butów, piesek’, piesek do (od) butów ‘rodzaj stołeczka, o który opiera się
nogi, aby łatwiej z nich było ściągać buty z cholewami, pachołek, chłopiec, chłopak
do butów’, rożek ‘przyrząd do wdziewania butów na nogi, chłopiec, kruczek, owcug’;
3. inne (28): [grzebak] ‘rodzaj pogrzebacza drewnianego’, [kociuba] ‘rodzaj
pogrzebacza drewnianego’, [koczarha] ‘rodzaj pogrzebacza drewnianego’, [kosior]
([kąsior], [koszor]) ‘rodzaj pogrzebacza drewnianego’, [kosiór] ([kosiur], [koszór],
[koszur])

‘rodzaj

pogrzebacza

drewnianego’,

kościor

‘rodzaj

pogrzebacza

drewnianego’, kroksztyn2 (kroksztyna) ‘podpórka ozdobna, np. do podtrzymywania
drążka, na którym wisi portiera’, kroksztynek2 ‘podpórka ozdobna, np. do
podtrzymywania drążka, na którym wisi portiera’, lambrekin ‘drążek umocowywany
nad oknem lub drzwiami do zawieszania firanek, zasłon’, ożóg ([ożeg], [ożeh], [ożog])
‘rodzaj pogrzebacza drewnianego’, parawan2 ([paraban]) ‘ścianka ruchoma, składana,
złożona z drewnianych skrzydeł obciągniętych papierem lub tkaniną’, parawanik2
‘mała ścianka ruchoma, składana, złożona z drewnianych skrzydeł obciągniętych
papierem lub tkaniną’, penal (pennal) ‘pudełko do piór’, piórnica ‘pudełko, gdzie się
pióra i ołówki chowa’, piórnik ‘pudełko, gdzie się pióra i ołówki chowa’, [piórówka]
‘pudełko, gdzie się pióra i ołówki chowa’, [pociak] ([pociask], [pociosk]) ‘rodzaj
gracy drewnianej do wygarniania popiołu, ożóg, kociuba’, [pociasek] ([pociosek])
‘rodzaj gracy drewnianej do wygarniania popiołu, ożóg, kociuba’, pultynek ‘mały
pulpit; mała podstawka, zwłaszcza do robót kobiecych’, rama ([ram], [ruma])
‘obwódka, oprawa, obsada z listew, najczęściej prostokątna lub owalna’ rameczka
‘bardzo mała obwódka, oprawa, obsada z listew, najczęściej prostokątna lub owalna’,
ramka ‘mała obwódka, oprawa, obsada z listew, najczęściej prostokątna lub owalna’,
staluga2 (sztaluga) ‘wszelka podstawa złożona z listew, drążków drewnianych, jak:
nogi, trójnóg, statyw, kozioł, kobyłka - do umieszczenia na niej tablicy szkolnej,
blejtramu malarskiego’, stelaż2 ‘staluga, statyw, wszelka podstawa złożona z listew,
drążków drewnianych, jak: nogi, trójnóg, statyw, kozioł, kobyłka - do umieszczenia na
niej tablicy szkolnej, blejtramu malarskiego’, szorulec ‘rodzaj pogrzebacza
drewnianego’, żardyniera (żardiniera) ‘ozdobna podstawa lub kosz na rośliny
doniczkowe’, żardynierka (żardinierka) ‘mała ozdobna podstawa lub kosz na rośliny
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doniczkowe’, żłobek ‘podłużna skrzynka do kwiatów umieszczana na oknie lub
balkonie; korytko’.

III.

Gospodarstwo wiejskie (obejście poza domem) (569):

1. produkcja żywności (552)
1.1. uprawa roli i roślin (147):
1.1.1. narzędzia i ich elementy (to, co jest potrzebne do uprawy roli i roślin)
(142):
1.1.1.1. nazwy narzędzi (to, co jest potrzebne do uprawy roli i roślin) (28):
brona ([barna], [borna], [bróna]) ‘narzędzie rolnicze w postaci kraty
drewnianej opatrzonej w równomiernych odstępach zębami, służące do
spulchniania i oczyszczania roli oraz przykrywania siewu’, bronka
‘niewielkie narzędzie rolnicze w postaci kraty drewnianej opatrzonej w
równomiernych

odstępach

zębami,

służące

do

spulchniania

i

oczyszczania roli oraz przykrywania siewu’, [dziabaka] ([dziabika])
‘motyka, czyli narzędzie, złożone z długiego, płaskiego żelaza,
haczykowato zakrzywionego, i z drewnianej rękojeści i służące do
wygrzebywania ziemi, okopywania roślin itp.’, [dziabka] ([dziobka])
‘motyka, czyli narzędzie, złożone z długiego, płaskiego żelaza,
haczykowato zakrzywionego, i z drewnianej rękojeści i służące do
wygrzebywania ziemi, okopywania roślin itp.’, [dziaka] ‘motyka, czyli
narzędzie, złożone z długiego, płaskiego żelaza, haczykowato
zakrzywionego, i z drewnianej rękojeści i służące do wygrzebywania
ziemi, okopywania roślin itp.’, [gafle] ‘widły drewniane’, [kociuba]
([koczuba], [kuczaba]) ‘drewniana motyka, narzędzie służące do
wygrzebywania ziemi, okopywania roślin’, [kociug] ([kociuga])
‘drewniana motyka, narzędzie służące do wygrzebywania ziemi,
okopywania roślin’, [kociubka] ‘mała drewniana motyka, narzędzie
służące do wygrzebywania ziemi, okopywania roślin’, [kopaczka]
‘motyka, czyli narzędzie, złożone z długiego, płaskiego żelaza,
haczykowato zakrzywionego, i z drewnianej rękojeści i służące do
wygrzebywania ziemi, okopywania roślin itp.’, [kopysz] ‘narzędzie do
ściągania nawozu’, [kula] ‘socha, rosocha’, [kulka] ‘mała socha,
rosocha’, motyczka ‘niewielkie narzędzie, złożone z długiego,
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płaskiego żelaza, haczykowato zakrzywionego, i z drewnianej rękojeści
i służące do wygrzebywania ziemi, okopywania roślin itp.’, motyka
‘kopaczka,

narzędzie,

złożone

z

długiego,

płaskiego

żelaza,

haczykowato zakrzywionego, i z drewnianej rękojeści i służące do
wygrzebywania ziemi, okopywania roślin itp.’, [poklito] ‘brona bez
zębów’, radełko ‘małe narzędzie rolnicze z jednym sośnikiem i
rękojeścią, służące do przeorywania w poprzek roli pooranej pługiem, a
to w celu spulchnienia jej wierzchniej warstwy; składa się m. in. z
podługowatego drzewa’, radlisko ‘wielkie narzędzie rolnicze z jednym
sośnikiem i rękojeścią, służące do przeorywania w poprzek roli
pooranej pługiem, a to w celu spulchnienia jej wierzchniej warstwy;
składa się m. in. z podługowatego drzewa’, radło [redło] ‘narzędzie
rolnicze z jednym sośnikiem i rękojeścią, służące do przeorywania w
poprzek roli pooranej pługiem, a to w celu spulchnienia jej wierzchniej
warstwy; składa się m. in. z podługowatego drzewa’, sękacz ‘brona z
drzewa jodłowego, w której sęki długie zastępują miejsce zębów’, sękal
‘brona z drzewa jodłowego, w której sęki długie zastępują miejsce
zębów’, [smyk] ‘rodzaj brony’, socha1 ‘pierwotny rodzaj radła, cały z
drzewa, mający tylko krój i lemiesz żelazne’, [soszka]1 ‘narzędzie
gospodarskie: mała socha do oborywania kartofli, buraków, marchwi’,
soszka2 (szoska) ‘pierwotny rodzaj małego radła, cały z drzewa, mający
tylko krój i lemiesz żelazne’, sożka1 ‘pierwotny rodzaj małego radła,
cały z drzewa, mający tylko krój i lemiesz żelazne’, [włók] ‘brona
drewniana’, włóka ‘narzędzie rolnicze składające się z kilku
drewnianych belek połączonych łańcuchami lub ciągłami, służące do
ścinania cienkiej górnej warstwy gleby z jednoczesnym spulchnianiem
i wyrównywaniem jej powierzchni’;
1.1.1.2. nazwy elementów narzędzi (114): [bidło] ‘beleczka z zębami u brony’,
bronik (broniak) ‘ząb od brony, kołek bronowy’, [buszta] ‘deska na
przodzie pługa’, [bylce] ‘beleczka z zębami u brony’, [ciągadło]1
([cięgadło]) ‘drąg przy grządzieli (dyszlu u sochy)’, [ciągadło]2
([cięgadło]) ‘dyszel u pługa’, [ciążadło]1 ([ciężadło] ‘drąg przy
grządzieli (dyszlu u sochy)’, [ciążadło]2 ([ciężadło] ‘dyszel u pługa’,
[cięga]1 ‘drąg przy grządzieli (dyszlu u sochy)’, [cięga]2 ‘dyszel u
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pługa’, [cofalnik] ([cafalnik)] ‘klin, sworzeń u pługa’, [cofalnica] ‘klin,
sworzeń u pługa’, [cofnik] ‘klin, sworzeń u pługa’, czepiga (capiga,
cepiga) ‘dwa krzywe drążki u pługa, radła lub sochy, które oracz
trzyma w ręku, orząc’, [dzierżak] ([dzirdzak]) ‘trzonek motyki’,
[dzierżuk] ‘trzonek motyki’, [grab] ‘ta część drzewa u grabi, w którą
wbite są zęby’, [grabisko] (grabiszcze, [grablisko]) ‘trzonek, kij od
grabi’, grablica ‘długi trzonek, kij, na którym oprawione są grabie’,
[grądziel] ([grąździel], [grądziela], [grązel], [grędziel], [grundziel],
[grządziel], [grzązel], [grząziel], [grzędziel]) ‘dyszel u sochy a. pługa z
dwiema w grubszym końcu odnogami zwykle samorodnymi’,
[grządzielówka] ‘dyszel u sochy a. pługa z dwiema w grubszym końcu
odnogami zwykle samorodnymi’, [hurc] ‘pociągacz u sochy, pręt
drewniany, przymocowany do grądziela i deski’, [igo] ([jigo], [jugo])
‘poprzeczny drążek u brony’, [jirzmo] ‘poprzeczny drążek u brony’,
[klucz] ‘dyszel u pługa pionowo rozszczepiony na końcu’, [kluczyczek]
‘bardzo mały dyszel u pługa pionowo rozszczepiony na końcu’,
[kluczyk] ‘mały dyszel u pługa pionowo rozszczepiony na końcu’,
[kluczysko] ‘wielki dyszel u pługa pionowo rozszczepiony na końcu’,
kozica ‘kij, pręt do oczyszczania pługa, kij na końcu okuty do
wypychania ziemi z pługa podczas orania, styk, istyk’, [koziczka] ‘kij,
pręt do oczyszczania pługa, kij na końcu okuty do wypychania ziemi z
pługa podczas orania, styk, istyk’, [kozielica] ‘kij, pręt do oczyszczania
pługa, kij na końcu okuty do wypychania ziemi z pługa podczas orania,
styk, istyk’, [kręgi] ‘drewniane koła, nadziewane na sochę żelazną’,
[kulbas] ‘styczysko u pługa, patyk, który się trzyma w ręku przy
oraniu, zapewne do czyszczenia pługa z ziemi’, [kulka] ‘prawa rękojeść
u sochy a. kawałek drzewa przywiązany do niej’, [lacha] ‘część pługa
po lewej stronie, którą się trzyma w ręku’, [laga] ‘część pługa po lewej
stronie, którą się trzyma w ręku’, [laseczka] ([lazeczka]) ‘część pługa
po lewej stronie, którą się trzyma w ręku’, [laska] ‘część pługa po
lewej stronie, którą się trzyma w ręku’, [laszczka] ‘część pługa po lewej
stronie, którą się trzyma w ręku’, melica [medlica] ‘kij, przywiązywany
do lewej rękojeści sochy’, mulica ‘drzewo przyprawione dla zręczności
kierowania sochą, trzymając za rękojeść’, [nasad] ‘(od sochy)
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drewniany

dyszel z długimi rękojeściami, w którym się osadza

lemiesz’, [nasadek] ‘(od sochy) mały drewniany dyszel z długimi
rękojeściami, w którym się osadza lemiesz’, nogi ‘część składowa
pługa, nasad pługowy, rękojeść pługa, kozica (kij, pręt do oczyszczania
pługa)’, [nożuszka] (nóżątka, nóżeczki, nóżęta, [nóżeńka], [nożyczka])
‘część składowa pługa, nasad pługowy, rękojeść pługa, kozica (kij, pręt
do oczyszczania pługa)’, nożyska ‘część składowa pługa, nasad
pługowy, rękojeść pługa, kozica (kij, pręt do oczyszczania pługa)’,
nózie ‘część składowa pługa, nasad pługowy, rękojeść pługa, kozica
(kij, pręt do oczyszczania pługa)’, nóżki ‘część składowa pługa, nasad
pługowy, rękojeść pługa, kozica (kij, pręt do oczyszczania pługa)’,
[obartel] ([obarkiel]) ‘kołek, za pomocą którego przewoje zaczepiają
się za grządziel (dyszel u sochy)’, [obartelek] ‘niewielki kołek, za
pomocą którego przewoje zaczepiają się za grządziel (dyszel u sochy)’,
[obartlik] ‘niewielki kołek, za pomocą którego przewoje zaczepiają się
za grządziel (dyszel u sochy)’, [obartuch] ‘kołek, za pomocą którego
przewoje zaczepiają się za grządziel (dyszel u sochy)’, odkładnica
‘deska, na którą ziemia, lemieszem albo naradlnikiem podniesiona, po
niej się spuszcza i na bok układa’, odkładnia ‘deska, na którą ziemia,
lemieszem albo naradlnikiem podniesiona, po niej się spuszcza i na bok
układa’, [odwalnica] ‘odkładnica (deska) u sochy, pługa’, [oszczepisko]
‘drążek u grabi, grabisko’, [peż] ‘kołek u przodu sochy i radła, służący
do zakładania wici od jarzma’, płacha ‘deska brzozowa osadzona w
dziurze grądzieli (dyszla u sochy)’, [płaszka] ‘mała deska brzozowa
osadzona w dziurze grądzieli (dyszla u sochy)’, [płoz] ‘deska
dwucalowa trójkątna w pługu, na której osadzony jest lemiesz’, [płozik]
‘deska dwucalowa trójkątna w pługu, na której osadzony jest lemiesz’,
[płuczna deska] ([płuzna deska]) ‘deska na spodzie pługa do
przytwierdzenia lemiesza’, [płuż] ‘kawałek drzewa łączący w pługu
grządziel z płużem; część pługa, w której jest osadzona jedna capiga’,
płużysko ‘drzewo, na które żelazne części pługa się nasadzają’,
[pobronek] ‘drążki u brony, w których osadzone są żelazne kołki
bronowe’, [polica] ([poleca], [palica]) ‘deska, na którą ziemia,
lemieszem albo naradlnikiem podniesiona, po niej się spuszcza i na bok
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układa’, [policzka] ‘mała deska, na którą ziemia, lemieszem albo
naradlnikiem podniesiona, po niej się spuszcza i na bok układa’,
[porączka] ‘melica, kołek do trzymania u radła’, [poręcz] ‘u sochy =
miejsce do trzymania’, [poręczka] ‘u sochy = niewielkie miejsce do
trzymania’, [posmyk] ‘część składowa brony, patyk’, [półbronek]
‘jeden z pięciu drewnianych czworobocznych słupków, z których
składa się brona’, [prożeczek]1 ‘mała deska czy klapka na kołach
podpierająca grządziel pługa’, prożek2 ‘deska, klapka na kołach,
podpierająca grządziel pługa: prożek u ośki pługa lub wozu = oś
drewniana na osi żelaznej’, [prożek]3 ‘mała deska czy klapka na kołach
podpierająca grządziel pługa’, [prożysko]2 ‘wielka deska czy klapka na
kołach podpierająca grządziel pługa’, [prożyszcze]2 ‘wielka deska czy
klapka na kołach podpierająca grządziel pługa’, [próg]2 ([porg], [parg])
‘deska czy klapka na kołach podpierająca grządziel pługa’, [pyzak]
‘gwóźdź dębowy, którym się przetyka warkocz u sochy’, [pyzka]
‘gwóźdź dębowy, którym się przetyka warkocz u sochy’, [rączka]
‘kołek do trzymania u radła, melica’, [rogacz] ‘grądziel u sochy z
dwiema rękojeściami, na którą wzięto młody świerk lub sosnę z dwoma
korzeniami o odpowiednich kierunkach’, [rogaczyk] ‘mały grądziel u
sochy z dwiema rękojeściami, na którą wzięto młody świerk lub sosnę
z dwoma korzeniami o odpowiednich kierunkach’, [ryszpa] ([ryspa])
‘słupica drewniana w pługu połączona ryszpą z płuzem’, [sęczek]
‘drewniana niewielka część radła, na której osadzona jest radlica’, [sęk]
‘drewniana część radła, na której osadzona jest radlica’, [skoblica]
([skublica]) ‘część składowa sochy’, [skobliczka] ‘niewielka część
składowa sochy’, słupiec ‘część drewniana pługa, łącząca nasad z
grządzielem’, [smołak] ‘jeden z dwóch drągów podkładanych zamiast
kół pod sochę dla jej przewiezienia’, [snuża] ([snóza]) ‘jedna z
beleczek poprzecznych w bronie’, [snużka] ‘jedna z małych beleczek
poprzecznych w bronie’, [socha]2 ‘deska brzozowa osadzona w dziurze
grządzieli (dyszla)’, [socha]3 ‘lewa rękojeść u pługa’, [soszka]3
([szoska]) ‘mała deska brzozowa osadzona w dziurze grządzieli
(dyszla)’, [soszka]4 ([szoska]) ‘mała lewa rękojeść u pługa’, [sożka]2
‘mała deska brzozowa osadzona w dziurze grządzieli (dyszla)’, [sożka]3
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‘mała lewa rękojeść u pługa’, [sprzęgacz]1 ‘część brony: cztery drążki
zbite w kształcie ramy’, [sprzęgacz]2 ‘klamra drewniana, łącząca dwie
brony’, stolczyk ‘mały kawałek drzewa łączący w pługu grządziel z
płużem; część pługa, w której jest osadzona jedna capiga’, stolec
‘kawałek drzewa łączący w pługu grządziel z płużem; część pługa, w
której jest osadzona jedna capiga’, [słupica] (słupnica) ‘kawałek
drzewa łączący w pługu grządziel z płużem; część pługa, w której jest
osadzona jedna capiga’, [storożka] ‘kołek drewniany służący do
zabezpieczenia koła od spadnięcia z osi’, [stowba] ‘iglica drewniana
łącząca osadę lemiesza z grządzielem przy pługu lub radle’, [śmigle]
‘beleczki w bronie, w których tkwią zęby, czyli broniaki’, [widła]
‘deska brzozowa osadzona w dziurze grądzieli (dyszla u sochy)’,
[wijce] ‘część pługa drewniana: drąg, dyszel ruchomy, jako
przedłużenie klucza’, [wjigo] ‘poprzeczny drążek u brony’, [włoczek]
‘niewielkie dwa drążki w kąt spojone, używane do wleczenia sochy w
pole’, [włoczysko] ‘dwa drążki w kąt spojone, używane do wleczenia
sochy w pole’, [włóki] ([włoki]) ‘dwa drążki w kąt spojone, używane
do wleczenia sochy w pole’, [wnórz] ‘część sochy przymocowana do
nasady w celu nadania sztywności widłom’, [zaboj] ‘drewniany klin
miedzy rogaczem a podczosem u sochy’;
1.1.2.

inne (5): cieniarnia ‘budowa z tyczek dla roślin’, rozgarniacz ‘narzędzie
ogrodnicze składające się z dwóch okutych desek ustawionych pod kątem
do powierzchni pola, służące do wyrównywania małych nierówności’,
ruszt (rost, roszt, [rośt], [rust]) ‘szaragi, drążki, tyczki, kraty z nich, do
rozwieszania na nich np. wina’, ruszcik ‘szaragi, drążki, tyczki, kraty z
nich, do rozwieszania na nich np. wina’, ziemianka ‘skrzynia na rośliny
wgłębiona w ziemię’;

1.2. obróbka roślin (to, co jest potrzebne do obróbki roślin) (243):
1.2.1. przyrządy (i ich elementy) do suszenia i przechowywania roślin (34): arfa1
‘podłużna rama zbita z wąskich deseczek, mająca dno z patyków lub
drucianej siatki do suszenia owoców i grzybów’, broga ‘daszek poszyty na
czterech drągach na skład zboża, siana’, brożek ‘mały daszek poszyty na
czterech drągach na skład zboża, siana’, [brożyna] ‘drąg w środku stogu’,
brożysko ‘wielki daszek poszyty na czterech drągach na skład zboża,
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siana’, bróg ‘daszek poszyty na czterech drągach na skład zboża, siana’,
jętki ‘żerdzie w stodołach nad klepiskami do suszenia albo składania
zboża’, kosznica ‘kosz wysoko z chrustu albo łoziny upleciony, w stodole
lub podwórku, szerszy u góry niż u dołu, z podwiewem u spodu,
przeznaczony do przechowywania kukurydzy jeszcze nie wymłóconej’,
kozioł ‘drewniane drążki lub nieduże belki zbite na skos w kształcie litery
X lub A, połączone poprzeczką lub pojedyncze, o dwóch lub więcej
ramionach jako stojak do suszenia

skoszonej trawy, koniczyny itp.’,

koziołek ‘drewniane drążki lub nieduże belki zbite na skos w kształcie
litery X lub A, połączone poprzeczką lub pojedyncze, o dwóch lub więcej
ramionach jako stojak do suszenia

skoszonej trawy, koniczyny itp.’,

[nosidła] ‘drążki do znoszenia siana do stogu’, ohłobla ‘żerdź przez stóg
siana do góry stercząca’, ostew ‘przyrząd do suszenia siana – drążek z
naturalnymi rozgałęzieniami, często drzewko świerkowe z odpowiednio
przyciętymi gałęziami lub okorowana tyczka z przetykanymi poprzecznie
żerdkami’, [ostrepka] ‘kół, wbity w ziemię, wkoło którego stoży się
(układa w stóg) siano’, [ostrew]1 ‘żerdź z gałęziami albo z kołkami wbijana
w ziemię do suszenia zboża, siana, koniczyny’, [ostrewka]1 ‘mała żerdź z
gałęziami albo z kołkami wbijana w ziemię do suszenia zboża, siana,
koniczyny’, [ostwie] żerdź z gałęziami albo z kołkami wbijana w ziemię do
suszenia zboża, siana, koniczyny’, [ostropiec] ‘drąg ze szczeblami, na
który układa się zboże albo siano w stóg’, [ozieroda] ‘wielka drabina
postawiona na gumnisku, do której się snopy wkładają do suszenia,
przepłot’, [ozierodzina] ‘żerdź, użyta do budowania ozierodu, czyli
wielkiej drabiny postawionej na gumnisku, do której się snopy wkłada do
suszenia, przepłot’, [ozieród] ‘wielka drabina postawiona na gumnisku, do
której się snopy wkładają do suszenia, przepłot’, [paleń] ([poląń], [poleń],
[polęń]) ‘dwie belki albo żerdzie, przymocowane obok siebie pod powałą
wzdłuż ściany do suszenia drzewa, lnu, owoców, cebuli itp, rusztowanie
nad nalepą’, piramida ‘trzy drągi ustawione w kozioł i połączone ze sobą
drążkami poprzecznymi, jakby szczeblami, za które zakłada się koniczynę
do wysuszenia’, piramidka ‘trzy niewielkie drągi ustawione w kozioł i
połączone ze sobą drążkami poprzecznymi, jakby szczeblami, za które
zakłada się koniczynę do wysuszenia’, [połędzie]‘drążki lub żerdzie,
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ułożone na belkach w stodole lub innym budynku do układania na nich (na
wyżkach) snopów zboża, słomy i zbioru siana’, [przepłot] ‘rodzaj bardzo
szerokiej drabiny nieruchomej ze słupów i żerdzi poprzecznych, do
suszenia zboża, grochu, jęczmienia itd.’, [przepłoty] ‘rusztowania o kilku
piętrach, na których len ostatecznie dojrzewa’, [rebel] ‘duży drąg, kołkami
z dwóch stron wystającymi nabijany, do kładzenia na sianie w gródce, aby
go owce nie rozwłóczyły’, [roztropiec] ‘drążek z sękami do suszenia
siana’, [stożyna] ‘pal wysoki, około którego układa się stóg siana’,
[stożysko] ‘pal wysoki, około którego układa się stóg siana’, suruki ‘drążki,
na których wieszają się liście tytoniowe w szopie dla wyschnięcia’,
[ściezor] ‘wielki drąg w środku stogu stojący, koło którego stoży się
(układa w stóg) siano, [tykło] ‘drąg, dookoła którego układają stóg’;
1.2.2. przyrządy (i ich elementy) do obróbki zbóż (142):
1.2.2.1. nazwy przyrządów (35): cep1 ([cepa], [cepy]) ‘narzędzie do młócenia’,
cepisko1

‘wielkie

narzędzie

do

młócenia’,

grabie

‘narzędzie

gospodarskie z drewna do zgarniania słomy i siana’, grabiska ‘duże
narzędzie gospodarskie z drewna do zgarniania słomy i siana’, grabki
‘małe narzędzie gospodarskie z drewna do zgarniania słomy i siana’,
grabla (grabła, [grabel], [grable]) ‘narzędzie gospodarskie z drewna
do zgarniania słomy i siana’, [graby] ‘małe narzędzie gospodarskie z
drewna do zgarniania słomy i siana (szczególnie przy kosie)’,
[juraszek] ‘narzędzie drewniane, pałąk do związywania snopów’,
[jurek] ‘narzędzie drewniane, pałąk do związywania snopów’, [kadłub]
‘część żaren (np. kloc drewniany, w którym osadzają się żarna do
mielenia zboża w domach; skrzynka w żarnach)’, [kadłubek] ‘mała
część żaren (np. kloc drewniany, w którym osadzają się żarna do
mielenia zboża w domach; skrzynka w żarnach)’, korczak ‘młyn,
którego zewnętrzne koło zaopatrzone jest w skrzynię, koło wodne
nasiębierne’, korczaczek ‘niewielki młyn, którego zewnętrzne koło
zaopatrzone jest w skrzynię, koło wodne nasiębierne’, korzecznik
‘młyn, którego zewnętrzne koło zaopatrzone jest w skrzynię, koło
wodne nasiębierne’, kosz ([kojsz], [kós]) ‘skrzynka drewniana,
zwężająca się ku dołowi, z której sypie się ziarno na kamienie
młyńskie’, [koszyczaszek] ‘bardzo mała skrzynka drewniana, zwężająca
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się ku dołowi, z której sypie się ziarno na kamienie młyńskie’,
koszyczek ‘mała skrzynka drewniana, zwężająca się ku dołowi, z której
sypie się ziarno na kamienie młyńskie’, koszyk ‘mała skrzynka
drewniana, zwężająca się ku dołowi, z której sypie się ziarno na
kamienie młyńskie’, koszysko ‘duża skrzynka drewniana, zwężająca się
ku dołowi, z której sypie się ziarno na kamienie młyńskie’, lada
‘skrzynia do zboża w młynie’, ladka ‘mała skrzynia do zboża w
młynie’, mącznica ‘skrzynia, szafarnia a. zasiek do chowania mąki’,
mącznik ‘skrzynia, szafarnia a. zasiek do chowania mąki’, mielarnia
‘przyrząd do mielenia, kruszenia, gniecenia, tarcia’, [mielnica]
‘przyrząd do mielenia, kruszenia, gniecenia, tarcia’, [młyjno] ‘przyrząd
do mielenia, kruszenia, gniecenia, tarcia’, młyn ([młen], [młójn])
‘przyrząd do mielenia, kruszenia, gniecenia, tarcia’, [młyneczek]
([młyniczek] ‘mały przyrząd do mielenia, kruszenia, gniecenia, tarcia’,
młynek ‘mały przyrząd do mielenia, kruszenia, gniecenia, tarcia’,
młynik (młynnik) ‘mały przyrząd do mielenia, kruszenia, gniecenia,
tarcia’, stęp ‘przyrząd z drewna do obtłukiwania lub miażdżenia ziarna,
rodzaj prymitywnych żaren’, stępa1 ([stęba], [stymba]) ‘przyrząd z
drewna do obtłukiwania lub miażdżenia ziarna, rodzaj prymitywnych
żaren’, stępka1 ‘niewielki przyrząd z drewna do obtłukiwania lub
miażdżenia ziarna, rodzaj prymitywnych

żaren’, [suka] ‘drewniana

część żaren’, [wijórek] ‘narzędzie drewniane, pałąk do związywania
snopów’;
1.2.2.2. nazwy elementów (107): [bicz] ‘bijak u cepa’, [biczyk] ‘ mały bijak u
cepa’, [biczysko] ‘wielki bijak u cepa’, [bijaczek] ‘mały bijak, czyli
krótszy kij u cepa’, [bijaczuszek] ‘mały bijaczek, czyli krótszy kij u
cepa’, bijak ‘krótszy kij u cepa’, cepak1 ‘dzierżak cepowy, dłuższy kij
cepa’, cepak2 ‘część cepów, którą się zboże uderza przy młóceniu,
krótszy kij u cepa, bijak’, [cepiłek] ‘dzierżak cepowy, dłuższy kij cepa’,
cepisko ‘dzierżak cepowy, dłuższy kij cepa’, cepowisko ‘dzierżak
cepowy, dłuższy kij cepa’, [głowa] ‘wierzchnia część cepu’, [dusiec]
‘belka przy kole młyńskim’, dyszel1 ‘drąg, którym wiatrak obracają
naprzeciw wiatrowi’, dyszelek1 ‘mały drąg, którym wiatrak obracają
naprzeciw wiatrowi’, [dyszołek] ‘mały drąg, którym wiatrak obracają
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naprzeciw wiatrowi’, dzierżak ([dzierżuk], [dzirdzak]) ‘kij dłuższy
cepa, cepisko’, futrówka ‘opierzenie wewnętrzne koła wodnego za
korcówkami,

ściana

tylna

z

desek’,

[głoweńka]

([główeńka])

‘wierzchnia część małego cepu’, [głowica] ‘wierzchnia część dużego
cepu’, [głowiczka] ‘wierzchnia część małego cepu’, [głowisia]
([głowiś], [głowusia]) ‘wierzchnia część małego cepu’, [głowisko]
‘wierzchnia część dużego cepu’, [głowiszcze] ‘wierzchnia część dużego
cepu’, [głowuchna] ‘wierzchnia część małego cepu’, [głowusieńka]
‘wierzchnia

część

małego

cepu’,

[główeczka]

([głoweczka)]

‘wierzchnia część małego cepu’, [główka] ‘wierzchnia część małego
cepu’, [główsko] ‘wierzchnia część dużego cepu’, [hławka] ‘wierzchnia
część małego cepu’, [klekot] ‘deszczułka przy żarnach, w której mlon
się obraca’, [kluczka] ‘krótki kijek u kosy do trzymania prawą ręką
przy koszeniu’, [kłokot] ‘deszczułka przy żarnach, w której mlon się
obraca’, [kłopot]1 ([chłopot]) ‘deszczułka przy żarnach, w której mlon
się obraca’, kłopot2 ([chłopot]) ‘mlon, drążek u żarn domowych,
wsadzany w ucho kamienia, którym kamień wierzchni obracają’,
[kłódka] ‘beleczka, w której są osadzone zęby grabi’, [kokoreczka]
‘deseczka przy zwierzchnim kamieniu żaren z dziurką, w której tkwi
czopek mlona’, [korcówka] ([karcówka]) ‘deska a. pojedyncze skrzydło
nabierające wodę (w młynie wodnym)’, korczyna1 ‘miejsce między
łopatkami koła wodnego’, [korczyna]2 ‘zbiór deszczułek poprzecznych
koła wodnego’, korcówka ‘miejsce między łopatkami koła wodnego’,
korytko ‘jedna z desek na kole wodnym, o które woda uderza i obraca
koło, in. korcówka, korczyna’, kosidło ‘rękojeść kosy’, kosisko
‘rękojeść kosy’, kosowisko ‘rękojeść kosy’, [kosiszcze] ‘rękojeść kosy’,
[kośkiewka] ‘rączka do trzymania kosy, [korzystka]’, kresopal ‘pal
wbity przy młynie a. przy innym zakładzie woda poruszanym,
wskazujący wysokość zwierciadła wody’, krokiewka ([krukiewka])
‘rączka do trzymania kosy [korzystka]’, [kulka] ‘drewno do trzymania
"kosiska" (u kosy), [laska] ‘część cepa, dzierżak, dłuższy kij cepa’,
[ławka] ‘deska w kadłubie żarnowym, w której umocowane jest
wrzeciono’, łopatka u koła młyńskiego ‘deska poprzeczna, na którą
spada woda i obraca koło’, łotok w upuście ‘pogródka, koryto z belek,
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którym woda pędzi na koła młyńskie’, łotoczek ‘mała pogródka, koryto
z belek, którym woda pędzi na koła młyńskie’, łub ‘drewniana osłona z
klepek na kamienie młyńskie, nie pozwalająca rozpylać się mlewu’,
łubek ‘niewielka drewniana osłona z klepek na kamienie młyńskie, nie
pozwalająca rozpylać się mlewu’, łubica ‘drewniana osłona z klepek na
kamienie młyńskie, nie pozwalająca rozpylać się mlewu’, łubień
‘drewniana osłona z klepek na kamienie młyńskie, nie pozwalająca
rozpylać się mlewu’, mącznica ([mocnica]) ‘belka wałowa w wiatraku’,
mącznica w młynie ‘dziura, rynienka, którą się sypie mąka, pytlownia,
koryto’, [mielacz] ([mielak]) ‘drążek od żaren, kij do obracania
kamienia żarnowego’, [miecze] ‘deseczki w śmigach wiatraka’,
międzykole ‘środkowy pierścień na kole młyńskim’, mlon [mlin]
‘drążek żarnowy do obracania kamieni, kłopot’, [motyczka] ‘deseczka
drewniana, przyprawiana do kosy przy koszeniu zboża’, [naczołek]
([naczółek]) ‘część koła młyńskiego (w której umocowane są palce)’,
[napiór] ‘cienkie deseczki używane do napierzania śmig wiatraka’,
obijak ‘część cepów, którą się, młócąc, uderza po zbożu’, [obitka]
‘obicie wiatrakowe na deskach, futrówka’, [odraźnica] ‘zastawa z
desek do zatrzymywania wody w młynie’, [otrębnica] ‘skrzynia, w
którą odchodzą otręby pszenne z rafki na wiatraku’, [pacha] ([paha])
‘cztery bale na wiatraku, tworzace kwadrat wpisany w koło młyńskie’,
[paszeczka] ‘cztery małe bale na wiatraku, tworzace kwadrat wpisany
w koło młyńskie’, paszka ‘cztery małe bale na wiatraku, tworzace
kwadrat wpisany w koło młyńskie’, [pała] ‘duży tłuczek w stępie
ręcznej’, [pałeczka] ‘mały tłuczek w stępie ręcznej’, [pałka] ‘tłuczek w
stępie ręcznej’, pióreczko u wiatraka ‘cienka mała deszczułeczka
pokrywająca skrzydła wiatraka’, [pióreńko u wiatraka] ‘cienka mała
deszczułeczka pokrywająca skrzydła wiatraka’, piórko u wiatraka
‘cienka mała deszczułeczka pokrywająca skrzydła wiatraka’, pióro u
wiatraka ‘cienka deszczułeczka pokrywająca skrzydła wiatraka’,
[podwalnica] ‘belka w wiatraku, na której leży i obraca się kark wału’,
[pojazd] ‘ruchoma podstawa wiatraka złożona z dwóch belek, na
których ślizga się wiatrak w czasie obracania go’, [przyhławek] ‘w
młynie wodnym, jeden z dwu kawałów belki czworograniastej, na
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których obracają się koła’, raczek ‘na wiatraku, niewielka miara
drewniana do regulowania odstępów między palcami koła młyńskiego’,
[raczuś] ‘na wiatraku, niewielka miara drewniana do regulowania
odstępów między palcami koła młyńskiego’, rak ([rek]) ‘na wiatraku,
miara drewniana do regulowania odstępów między palcami koła
młyńskiego’, [rożenk] ‘grabelki u kosy przy koszeniu zboża’, [rożenka]
‘grabelki u kosy przy koszeniu zboża’, [rygle] ‘belki w wiatraku
stanowiące jego szkielet, zwany [ryglówką, reglówką]’, [ryglówka]
([reglówka]) ‘szkielet w wiatraku’, [snoze w wodnym kole młyńskim]
‘deski spodnie w korcówkach’, stąpor (stępor, stempor, [stąpór])
‘tłuk, ubijak do tłuczenia w stępie’, stępa ‘tłuk, ubijak do tłuczenia w
stępie’, stęporek ([stęborek]) ‘niewielki tłuk, ubijak do tłuczenia w
stępie’, [styberek] ‘stęporek, czyli niewielki tłuk, ubijak do tłuczenia w
stępie’, [stylisko] ‘beleczka, w której są osadzone zęby grabi’,
[szczyrzysko] ‘stylisko od grabi’, [szponka] ‘zatyczka drewniana, by
"płachta" nie wyleciała ze szmigi wiatracznej’, [sztyber] ‘gruba, mocna
belka pionowa, utrzymująca cały wiatrak’, [sztyberek] ‘krótka, gruba,
mocna belka pionowa, utrzymująca cały wiatrak’, [śmigiel w młynie]
([szmigiel w młynie]) ‘kij rozszczepiony na jednym końcu; zakłada się
na wrzeciono i według niego układa się do równowagi kamień spodni,
to jest śmigluje się go, ażeby po nim równo się obracał kamień
wierzchni’, [trzymak] ‘część cepa przeznaczona do trzymania w ręku
podczas młócenia dzierżak, cepisko’, waga ‘belka, którą młyn
zatrzymują’, [walnica] ‘belka, na której spoczywa i obraca się wał
wiatraczny; belka w młynie, leżąca poprzecznie ponad wałem’, ważka
‘mała belka, którą młyn zatrzymuja’, [żabki] ‘drewienko piramidalnego
kształtu, zacięte w grubszym końcu; za to zacięcie zakłada się szponkę,
utrzymującą płachę w śmidze wiatraka’, [żarnówka] ‘kij obracający
żarna przy mieleniu; mlon’;
1.2.3. narzędzia (i ich elementy) do obróbki lnu lub konopi (19): cierlica
‘przyrząd z drewna do tarcia lnu’, czochra ‘drewniany grzebień do
oczyszczania lnu z główek nasiennych’, dziergaczka ‘drewniany grzebień
do oczyszczania lnu z główek nasiennych’, dzierglica (dzierlica)
‘drewniany grzebień do oczyszczania lnu z główek nasiennych’, kijania
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‘narzędzie do prania i otłukania lnu’, kijanka1

‘narzędzie do prania i

otłukania lnu’, klepaczka1 ‘przyrząd do klepania lnu lub konopi’, [krąg]
‘krążek w szczotce do lnu’, krążek ‘mały element kształtu kolistego w
szczotce do lnu’, krążysko ‘duży krążek w szczotce do lnu’, obijak ‘pałka,
którą się len obija’, [raf] ‘drewniany grzebień do oczyszczania lnu z
główek nasiennych; czochra, dziergaczka, dzierlica, dzierglica’, rafa
([rafy]) ‘drewniany grzebień do oczyszczania lnu z główek nasiennych;
czochra, dziergaczka, dzierlica, dzierglica’, szczoteczka ‘mała deska stale
umocowana z sterczącymi w niej grubymi prętami stalowymi, na której
czesze się konopie’, [szczoteńka] ‘mała deska stale umocowana z
sterczącymi w niej grubymi prętami stalowymi, na której czesze się
konopie’, szczotka ‘deska stale umocowana z sterczącymi w niej grubymi
prętami stalowymi, na której czesze się konopie’, [trzepacz] ‘drewniane
narzędzie do trzepania lnu, trzepaczka’, [trzepaczka] ‘deszczułka z ostrym
brzegiem, którą trzepie się międlony len w celu usunięcia paździerzy’,
[trzepak] ‘koło z osadzonymi na nim drewnianymi, wystającymi listwami,
wprawiane w ruch pedałem nożnym lub mechanicznie, służące do
trzepania wymiędlonego lnu’;
1.2.4. naczynia (5): [opała] ‘naczynie, w którym opałają zboże (wytrząsają z
niego plewy)’, opałeczka ‘naczynie, w którym opałają zboże (wytrząsają z
niego plewy)’, opałka ‘naczynie, w którym opałają zboże (wytrząsają z
niego plewy)’, [sypanka] ‘beczka do zsypywania zboża’, [sypań] ‘beczka
do zsypywania zboża’;
1.2.5. sita (8): arfa2 (harfa) ‘rama z przeciągniętymi drutami, rodzaj sita do
przesiewania zboża’, [przetacuś] ‘mały przyrząd młynarski do oddzielenia
pośladu od ziarna dobrego’, przetaczek ‘mały przyrząd młynarski do
oddzielenia pośladu od ziarna dobrego’, przetaczysko ‘wielki przyrząd
młynarski do oddzielenia pośladu od ziarna dobrego’, przetak ‘przyrząd
młynarski do oddzielenia pośladu od ziarna dobrego’, [recica] ‘rzadki
przetak, arfa do piasku lub żwiru’, [rawka] ‘rodzaj długiego sita w młynie’,
[trzeniak] ([trzyniak]) ‘rzeszoto, naczynie do przesiewania zboża’;
1.2.6. inne (11): [duca] ‘wydrążenie w stępie; wyżłobienie w żarnach, do którego
sypie się zboże’, [ducka] ([duczka]) ‘małe wydrążenie w stępie;
wyżłobienie w żarnach, do którego sypie się zboże’, [kluczka]1 ‘narzędzie
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do wyciągania siana z szopy, haczyk drewniany do skubania siana ze
stogów’, kluczka2 ‘żerdź długa z nosem do zrywania owoców’, [korba]
‘zagięty kawałek drzewa, do którego przytwierdzony jest kosak w
sieczkarni’, [korbeczka] ‘zagięty niewielki kawałek drzewa, do którego
przytwierdzony jest kosak w sieczkarni’, [korbka] ‘zagięty niewielki
kawałek drzewa, do którego przytwierdzony jest kosak w sieczkarni’,
[mielak] ‘kij do mielenia tabaki’, [tłuka] ‘stępa do robienia pęczaku,
przyrząd z drewna’, widełki ([widołki]) ‘małe narzędzie rolnicze składające
się z drewnianych zębów połączonych ze sobą i osadzonych na trzonku;
służy do nakładania, roztrząsania, rzadziej mieszania czego’, widły
([widła]) ‘narzędzie rolnicze składające się z drewnianych zębów
połączonych ze sobą i osadzonych na trzonku; służy do nakładania,
roztrząsania, rzadziej mieszania czego’;
1.2.7. sprzęty pomocnicze (24): [bańka] ‘rodzaj futerału drewnianego na osełkę
do ostrzenia kosy’, [kajda] ‘torebka z drzewa do chowania osełki, używana
przez kosiarzy’, kaletka ‘tulejka ostrokręgowa, wydrążona, przyczepiona
do pasa, służąca do przechowywania osełki podczas koszenia, kozica’,
kopystka ‘łopatka drewniana do ostrzenia kosy’, kozica ‘drewniana rurka
ostrokręgowa do przechowywania osełki podczas koszenia, kaletka’,
[koziczka] ‘mała drewniana rurka ostrokręgowa do przechowywania osełki
podczas koszenia’, [kószka] ‘naczynie drewniane z uchem, używane prze
kosiarzy do noszenia osełki w wodzie’, [kózka]1 ‘małe naczynko do wody,
potrzebnej kosiarzowi przy ostrzeniu kosy’, [kózka]2 ‘schowek drewniany
na osełkę, zatykany za pas kosiarza’, [kuzaj] ‘naczynie drewniane,
używane przez kosiarzy do wody i osełki’, [meciułka] ‘osełka drewniana
do ostrzenia kosy’, [medka] ‘osełka drewniana do ostrzenia kosy’, miernica
‘wielkie pudło drewniane do mierzenia buraków’, [muszczka] ([muśćka])
‘rodzaj osełki do ostrzenia kosy, drewienko do [muskania] kosy,
strychułek’, [muśka] ‘rodzaj osełki do ostrzenia kosy, drewienko do
[muskania] kosy, strychułek’, [oselnik] schowek drewniany na osełkę,
zatykany za pas kosiarza’, pawąz (powąz, powęzy, [pawęż], [powąż]) ‘drąg
przytrzymujący z wierzchu naklad (np. zboże) na wozie’, pawężnik ‘drąg,
którym przyciskają na wozie drabiniastym snopy, siano, słomę’,
[popychacz] ‘deszczułka płaska służąca do posuwania słomy w skrzynce
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rzezanej’, [rozczepka] ‘tyczka z rozszczepem na końcu, przeznaczona do
zdejmowania owoców z drzewa’, [stolica] ‘przednia część skrzynki w
sieczkarni ręcznej’, strycharka ‘deseczka, pręt, wałek do urównania rzeczy
sypkich równo z wrębami naczynia, miary’, strychulec1 ‘deseczka, pręt,
wałek do urównania rzeczy sypkich równo z wrębami naczynia, miary’,
strychulec2 ([strychułek]) ‘łopatka drewniana na krzyż karbowana,
nasmarowana kalafonią a. smołą szewską i osypana piaskiem, do ostrzenia
kosy’;
1.3. chów i hodowla zwierząt (162):
1.3.1. pomieszczenia i sprzęty służące do przebywania zwierząt (35): [duczek]
‘rodzaj małego gołębnika w kształcie skrzynki, przybity do ściany’, duk
‘rodzaj gołębnika w kształcie skrzynki, przybity do ściany’, [fertak]
(fertag]) ‘drabinka do odgradzania owiec’, gęśnik ‘wykonany z drewna
chlewek dla gęsi’, gołębieniec ‘wykonane z drewna pomieszczenie dla
gołębi’, gołębnik ‘wykonane z drewna pomieszczenie dla gołębi’, [grodka]
([gródka], [gródzka]) ‘mała zagroda w oborze albo stajni dla cieląt albo
źrebiąt’, [grodza] ([gródza]) ‘zagroda w oborze albo stajni dla cieląt albo
źrebiąt’, [grądzia] ‘żerdź, drążek, pręt, na którym odpoczywa ptactwo
domowe’, grządka ([grzędka]) ‘mała żerdź, niewielki drążek, pręt, na
którym odpoczywa ptactwo domowe’, grzęda (grząda, [grzęba]) ‘żerdź,
drążek, pręt, na którym odpoczywa ptactwo domowe’, karmnik ‘kojec do
tuczenia drobiu’, klatczysko1 ‘duży dom z prętów drewnianych na ptaki lub
zwierzęta’, klatczysko2 ‘duża zagroda dla konia w stajni z żerdzi albo
desek’, klateczka1 ‘mały domeczek z prętów drewnianych na ptaki lub
zwierzęta’, klateczka2 ‘mała zagroda dla konia w stajni z żerdzi albo
desek’, klatka1 ‘domeczek z prętów drewnianych na ptaki lub zwierzęta’,
klatka2 ‘zagroda dla konia w stajni z żerdzi albo desek, [przeoryna]’, kojec
(kociec) ‘klatka drewniana ze szczebli na kury, kaczki, gęsi’, kotnik
‘niewielka skrzynka wstawiana do domku zwierząt futerkowych, służąca
za gniazdo dla samicy i jej młodych’, kurnik ‘wykonany z drewna chlewek
dla kur’ [kurzeń] ‘chata stawiana jako lazaret dla owiec i bydła’, lasa1
([lesa]) ‘gęste drabiny w tzw. strądze, służące za przegrody dla owiec’,
lasa2 ‘hurt, płot ruchomy do ogradzania na polu owiec a. bydła’, [laska]1
‘małe gęste drabiny w tzw. strądze, służące za przegrody dla owiec’,
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[laska]2 ‘niewielki płot ruchomy do ogradzania na polu owiec a. bydła’,
[lesica] ‘hurt, płot ruchomy do ogradzania na polu owiec a. bydła’,
podgrzędna ‘blat z desek umieszczany pod grzędami, ułatwiający
oczyszczenie kurnika’, [podyszar] ‘półka w stajni sporządzana z kilku
desek razem ułożonych równolegle do podłogi’, [przeoryna] ‘zagroda,
przedział, klatka w stajni dla jednego konia’, roszt (rost, [rośt]) ‘pomost z
drągów na belkach nad chlewem, stajnią itp.’, ruszcik ‘mały pomost z
drągów na belkach nad chlewem, stajnią itp.’, [ruszt]2 ([rust]) ‘pomost z
drągów na belkach nad chlewem, stajnią itp.’, [rzęda] ‘żerdź, drążek, pręt,
na którym odpoczywa ptactwo domowe’, [szałas] ‘ogrodzenie na polanie
dla owiec’;
1.3.2. sprzęty służące do karmienia zwierząt (42): [cebratka] ‘rodzaj szaflika
szerszego u góry, naczynie, w którym dają jeść świniom’, danica
([dennica], [dojnica], [donica], [donnica], [dójnica], [dónica]) ‘cebrzyk, z
którego jedzą świnie’, drabina1 ‘w stajni: dwie żerdzie drewniane z
poprzecznymi szczeblami, za które zakłada się siano dla koni’, drabinka2
‘w stajni: dwie małe żerdzie drewniane z poprzecznymi szczeblami, za
które zakłada się siano dla koni’, drabka1 ‘w stajni: dwie małe żerdzie
drewniane z poprzecznymi szczeblami, za które zakłada się siano dla koni’,
[fajerka] ‘mały cebrzyk dla świń’, [fajra] ‘cebrzyk dla świń’, [futernja]
([futernija]) ‘skrzynia na obrok’, jasełeczka1 (jasłeczka) ‘mała drabinka
albo niewielkie naczynie zbite z desek na kształt rynny, w które zakładają
paszę dla bydła, żłób’, jasełka ‘mała drabinka albo niewielkie naczynie
zbite z desek na kształt rynny, w które zakładają paszę dla bydła, żłób’,
jasła1 ([jaśla]) ‘drabinka albo naczynie zbite z desek na kształt rynny, w
które zakładają paszę dla bydła, żłób’, jasłka1 ‘mała drabinka albo
niewielkie naczynie zbite z desek na kształt rynny, w które zakładają paszę
dla bydła, żłób’, [jasło] ([jaśle]) ‘drabinka albo naczynie zbite z desek na
kształt rynny, w które zakładają paszę dla bydła, żłób’, jaśliska ‘duża
drabinka albo duże naczynie zbite z desek na kształt rynny, w które
zakładają paszę dla bydła, żłób’, jaśliszka ‘mała drabinka albo niewielkie
naczynie zbite z desek na kształt rynny, w które zakładają paszę dla bydła,
żłób’, karmnik ‘mała drewniana skrzyneczka przeważnie mająca kształt
domku, z otworem z jednej strony, umieszczana zwykle na drzewie, sypie
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się do niej pokarm dla ptaków’, korytko ‘wydrążone w pniu małe naczynie,
w którym pojono bydło, ptactwo, konie’, ‘wydrążone w pniu naczynie, w
którym pojono bydło, ptactwo, konie; naczynie do zaprawy wapna itp.’,
[kryp]1 ([krypa]) ‘koryto z całego kloca do pojenia dobytku przy studni’,
[kryp]2 ([krypa]) ‘żłób’, kum ‘żłób, koryto dla bydła, koni’, [kumek] ‘mały
żłób, niewielkie koryto dla bydła’, [kumik] ‘mały żłób, niewielkie koryto
dla bydła, koni’, [kumitko] ‘korytko’, [peluście] ‘koniec koryta lub żłobu,
w którym znajduje się przyczółkowata ściana’, [peluść] ‘koniec koryta lub
żłobu, w którym znajduje się przyczółkowata ściana’, ploteczka ‘mała
drabinka do zakładania za nią siana w stajni, w oborze, żłób, jasła’, plotka
‘drabinka do zakładania za nią siana w stajni, w oborze, żłób, jasła’, ploty
‘duża drabinka do zakładania za nią siana w stajni, w oborze, żłób, jasła’,
[poidło] ([poiło], [pojło]) ‘koryto’, [przyciorek] ([przycirek]) ‘rodzaj
szaflika szerszego u góry, naczynie, w którym dają jeść świniom’,
[przykłapa] ‘przystawka przy chałupie do przechowywania paszy’, rafa
‘drabina w stajni nad żłobem, za którą koniom siano zakładają’, rafka
‘mała drabina w stajni nad żłobem, za którą koniom siano zakładają’,
[rufa] ‘drabki osadzone na podporach, do których dają słomę i siano
owcom’, sąsiek (samsiek, [sąmsiek], [somsieg], [somsiek]) ‘skrzynia
zrobiona z gontów; skrzynia na obrok’, [toczek] ‘małe koryto do pojenia
bydła i koni lub do zasypywania im obroku’, [tok] ‘koryto do pojenia bydła
i koni lub do zasypywania im obroku’, żłobiątko1 ‘bardzo mała drabinka
albo niewielkie naczynie zbite z desek na kształt rynny, w które zakładają
paszę dla bydła’, żłób1 ‘drabinka albo naczynie zbite z desek na kształt
rynny, w które zakładają paszę dla bydła’, żłóbek1 (żłobek) ‘mała drabinka
albo niewielkie naczynie zbite z desek na kształt rynny, w które zakładają
paszę dla bydła’, żłóbeczek1 (żłobeczek) ‘bardzo mała drabinka albo
niewielkie naczynie zbite z desek na kształt rynny, w które zakładają paszę
dla bydła’;
1.3.3. uprzęże, zaprzęgi i ich elementy (51): chomąto (chomąt, [chomęto],
[chómąt], [chómąto], [chómoto], [chomęt]) ‘część końskiej uprzęży
nakładana na szyję, składająca się z drewnianych kleszczy w kształcie
obłąka, o miękkim podkładzie’, [ciągadło] ([ciążadło], [cięgadło],
[ciężadło]) ‘spójnia w jarzmie’, [cięga] ‘spójnia w jarzmie’, [duga] ([dua],
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[duja], [duła], [duwa]) ‘drewniany kabłąk nad chomątem, służący w
zaprzęgu jednokonnym do przymocowania gązew chomąta do hołobli’,
[jarmo] ‘drewniany zaprząg zakładany na kark lub rogi i czoło wołów’,
[jarmica] ‘drewniany zaprząg zakładany na kark lub rogi i czoło wołów’,
[jarzeka] ‘kijek cienki, którym się jarzmo z boku zasuwa’, [jarzemka]
‘kijek cienki, którym się jarzmo z boku zasuwa’, [jarzmica] ‘jarzmo
kabłąkowate na trzeciego wołu, zaprzęganego do pługa pojedynczo z
przodu, gdy się orze trzema wołami’, jarzmo4 ([irzmo], [jerzmo], [jirzmo])
‘drewniany zaprząg zakładany na kark lub rogi i czoło wołów’, [jugo]
([jigo]) ([igo]) ‘drewniany zaprząg zakładany na kark lub rogi i czoło
wołów’, [kabłąk] ([kabłuk]) ‘część jarzma’, kleszcze ‘dwa drewniane pałąki
u chomąta krakowskiego’, kleszczki ‘dwa małe drewniane pałąki u chomąta
krakowskiego’, kleszczyki ‘dwa małe drewniane pałąki u chomąta
krakowskiego’, kleszczyny ‘drewniane symetryczne części chomąta
wygięte łukowato, kleszczyska ‘dwa duże drewniane pałąki u chomąta
krakowskiego’, [klucz] ‘część składowa jarzma’, [kluczka] ‘małe jarzmo na
jednego wołu’, [kluczyczek] ‘mała część składowa jarzma’, [kluczyk] ‘mała
część składowa jarzma’, [kluczysko] ‘duża część składowa jarzma’, [kluka]
‘jarzmo na jednego wołu’, [komento] ‘część końskiej uprzęży nakładana na
szyję, składająca się z drewnianych kleszczy w kształcie obłąka, o
miękkim podkładzie’, [krula] ‘kabłąk u jarzma, wkładany na szyję wołu’,
[kula] ‘kabłąk u jarzma, obejmujący szyję wołu’, kulbaczka ‘mała
drewniana osada siodła’, kulbaka ‘drewniana osada siodła’, [kulka] ‘mały
kabłąk u jarzma, obejmujący szyję wołu’, ostrzeżek ‘daszek u jarzma’,
[podkulek] ‘kabłąk u jarzma, obejmujący szyję wołu’, [prawda] ‘wklęsłość
w jarzmie, aby dogodnie mógł się utrzymać powój, to jest dwa kółka
wiciowe, służące do połączenia jarzma z sochą’, [prawdeczka] ‘bardzo
mała wklęsłość w jarzmie, aby dogodnie mógł się utrzymać powój, to jest
dwa kółka wiciowe, służące do połączenia jarzma z sochą’, [prawdka]
‘niewielka wklęsłość w jarzmie, aby dogodnie mógł się utrzymać powój, to
jest dwa kółka wiciowe, służące do połączenia jarzma z sochą’, prawka
‘środkowa część jarzma’, [rożek] ‘wierzch kleszczy u chomąta’, [snoza]
‘kijek cienki, którym się jarzmo z boku zasuwa’, [snózka] ([snóżka]) ‘kijek
cienki, którym się jarzmo z boku zasuwa’, socha ‘jarzmo’, soszka (sożka,
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szoska) ‘jarzmo’, [szczeble] ‘kijek cienki, którym się jarzmo z boku
zasuwa’, terlica1 ‘siodło drewniane o jednej kuli przedniej mające z tyłu
ławkę okrągłą z poduszką’, terlica2 ‘drzewo w kulbace, kulbaka jeszcze nie
obita’, [wałek] ‘wyższa na karkach wołów leżąca beleczka jarzma’,
[zanoska] ([zanyska]) ‘kijek cienki, którym się jarzmo z boku zasuwa’,
[zanoza]1 ‘kijek cienki, którym się jarzmo z boku zasuwa’, [zanoza]2
‘drążek łokciowej długości, z pałkowatym zgrubieniem na jednym końcu,
służący do podtrzymywania szyi wołów w kulach, a karków wołów w
zagłębieniach’, [zanoże] ‘zatyczki boczne w jarzmie’, zanożka ‘drążek
łokciowej długości, z pałkowatym zgrubieniem na jednym końcu, służący
do podtrzymywania szyi wołów w kulach, a karków wołów w
zagłębieniach’, [zaręba] ‘zagłębienie na powierzchni jarzma’, [zatka]
‘kijek cienki, którym się jarzmo z boku zasuwa’, [zatyk] ‘zatyczka przy
jarzmie’;
1.3.4. sprzęty służące do unieruchamiania zwierząt (4): [bronkt] ‘drewno ze
sznurami do uwiązywania bydła’, kobylica ‘bariera drewniana, do której
uwiązywano konie’, lisica ‘urządzenie z czterech dylów, które służy do
unieruchomienia konia podczas kucia’, lisiczka ‘niewielkie urządzenie z
czterech dylów, które służy do unieruchomienia konia podczas kucia’;
1.3.5. sprzęty wykorzystywane przy dojeniu (7): [dojarnik] ‘półka na mleko’,
[galeta] ([gielata], [gieleta], [giletka]) ‘wiaderko do dojenia, skopek do
mleka, kubełek z pałączkiem wewnątrz do dojenia owiec’, [koberek] ‘kij,
drążek, na którym noszą naczynie z mlekiem, sądy’, [pokowiec] ‘skopek,
szkopek’, skopek (szkopek) ‘naczynie drewniane w kształcie wiaderka z
jednym uchem, używane najczęściej przy dojeniu; dojnica’, [skop]
‘wiaderko roboty bednarskiej o jednym uchu, używane najczęściej przy
dojeniu’, [zamierek] ([zamirek]) ‘kijek do mierzenia udoju’;
1.3.6. sprzęty służące do identyfikowania obecności zwierząt (6): [grochulka]
‘grzechotka drewniana zawieszona na szyi bydłu pasącemu się po lesie’,
[kluczka] ‘kołatawka (dzwonek drewniany) zawieszana bydłu u szyi’, kołat
‘dzwonek drewniany zawieszany u szyi bydłu’, [kołatawka] ‘dzwonek
drewniany zawieszany u szyi bydłu’, kołatek ‘dzwonek drewniany
zawieszany u szyi bydłu’, kołatka ‘dzwonek drewniany zawieszany u szyi
bydłu’;
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1.3.7. pozostałe (17): bacik ([baciak]) ‘mały kij z nawiązanym postronkiem do
bicia’, bacisko ‘wielki kij z nawiązanym postronkiem do bicia’, bat ‘kij z
nawiązanym postronkiem do bicia, bicz, bizun, knut, korbacz, kańczuk,
dyscyplina’, batog (patog) (patok) ‘bat potężny, kańczuk, korbacz, knut’,
batożek ‘mniejszy bat potężny’, bicz1 ‘pręt z nawiązką do smagania, bat,
batog, bizun’, [batlewisko] ‘biczysko’, biczowisko ‘trzonek bicza’, biczyk1
‘mały pręt z nawiązką do smagania’, biczysko1 ‘wielki pręt z nawiązką do
smagania’, klumpy ‘drewniane buty ułatwiające koniom poruszanie się po
terenach bagiennych, torfowiskach’, kozica ‘rękojeść bicza, pręt do bicza,
biczysko’, [koziczka] ‘niewielka rękojeść bicza, mały pręt do bicza,
biczysko’, koziołek (koziełek) ‘rodzaj ławeczki o dwóch nogach na jednym
końcu, używany do kucia koni’, leszczotka ‘kleszcze drewniane, używane
do kastracji’, straga ‘rodzaj korytka na kozłach, na które rzeźnicy owce na
zabicie kładą’, [straganek] ‘rodzaj korytka na kozłach, na które rzeźnicy
owce na zabicie kładą’;
2. inne narzędzia i ich elementy (17): [grzędka] ‘drążek drewniany w sieczkarni’,
[kociuba] ([kociuga], [koczuba], [kuczaba]) ‘drewniana szufla, do przerzucania ciał
sypkich’, [kociug] ‘drewniana szufla, do przerzucania ciał sypkich’, [kociubka]
‘drewniana szufla, do przerzucania ciał sypkich’, [łopacisko] ‘rękojeść drewniana od
łopaty żelaznej’, [pies] ([pieś]) ‘w sieczkarni, maleńka deszczułka, przytwierdzana z
przodu do grządki, na której opierają nogę dla dodania siły’, [pieseczek] ‘w sieczkarni,
maleńka deszczułka, przytwierdzana z przodu do grządki, na której opierają nogę dla
dodania siły’, [piesek]1 ([piesk]) ‘w sieczkarni, maleńka deszczułka, przytwierdzana z
przodu do grządki, na której opierają nogę dla dodania siły’, [piesio] ‘w sieczkarni,
maleńka deszczułka, przytwierdzana z przodu do grządki, na której opierają nogę dla
dodania siły’, [piesuś] ‘w sieczkarni, maleńka deszczułka, przytwierdzana z przodu do
grządki, na której opierają nogę dla dodania siły’, pociosk ‘deszczułka z twardego
drewna, na długim stylisku osadzona, do zgarniania z drogi używana’, [posmyk]
‘część składowa skrzynki do sieczki’, [psik] ‘w sieczkarni, maleńka deszczułka,
przytwierdzana z przodu do grządki, na której opierają nogę dla dodania siły’, [psisko]
‘w sieczkarni, deska, przytwierdzana z przodu do grządki, na której opierają nogę dla
dodania siły’, [rapsla] ([rabsla]) ‘deszczułka do ruszania nogą w ladzie do sieczki’,
rydlówka ‘drewniana łopatka, na którą osadza się rydel’, [wapka] ‘w sieczkarni,
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maleńka deszczułka, przytwierdzana z przodu do grządki, na której opierają nogę dla
dodania siły’.

IV.

Elementy wspólne wyposażenia domu mieszkania i gospodarstwa wiejskiego
(106):
1. naczynia (14): gbel (gbeł) ‘kubeł’, kubeł (kubla, [kubło]) ‘naczynie drewniane u
góry lekko rozszerzone, z pałąkiem; używane bywa do wody, węgla, wapna,
śmieci, itp.’, kubełek ‘małe naczynie drewniane u góry lekko rozszerzone, z
pałąkiem; używane bywa do wody, węgla, wapna, śmieci, itp.’, parznia ‘naczynie
do parzy, w którym psom jeść dają’, [raszka] ‘szaflik’, [razeczka] ‘szafliczek’,
szafel ([safel], [siafel]) ‘okrągłe naczynie drewniane, z jednym lub dwoma uchami,
używane w gospodarstwie, zwłaszcza wiejskim’, szafliczek ‘okrągłe naczynie
drewniane, z jednym lub dwoma uchami, używane w gospodarstwie, zwłaszcza
wiejskim’, szaflik ‘okrągłe naczynie drewniane, z jednym lub dwoma uchami,
używane w gospodarstwie, zwłaszcza wiejskim’, [wanienka] ‘szaflik o jednym
uchu’, [waska] ‘szaflik o jednym uchu’, [waza] ‘szaflik’, [wazeczka] ‘mały
szaflik’, [wazka] ‘mały szaflik’;
2. drabiny i ich elementy (27): drabina2 ‘dwie równoległe żerdzie szczeblami
połączone służące do wchodzenia i schodzenia’, drabina3 ‘pal wbity w ziemię z
poprzecznymi drążkami do włażenia (np. przy kafarze)’, drabinka2 ‘dwie
równoległe krótkie żerdzie szczeblami połączone służące do wchodzenia i
schodzenia’, drabinka3 ‘krótki pal wbity w ziemię z poprzecznymi drążkami do
włażenia (np. przy kafarze), drabka2 ‘dwie równoległe krótkie żerdzie szczeblami
połączone służące do wchodzenia i schodzenia’, drabka3 ‘krótki pal wbity w
ziemię z poprzecznymi drążkami do włażenia (np. przy kafarze)’, [gozdeczek]
‘mały szczebel, stopień’, [gozdek] ([goździk]) ‘mały szczebel, stopień’, goźdź
(gwoźdź, góźdź) ‘szczebel, stopień’, [grabina] ‘dwie równoległe żerdzie
szczeblami połączone służące do wchodzenia i schodzenia’, [łazisko] ‘drabina’,
[łazota] ‘drabina’, [miecz] ‘szczebel płaski u drabiny’, [mieczyk] ‘niewielki
szczebel płaski u drabiny’, [mieczysko] ‘wielki szczebel płaski u drabiny’,
[miekowisko] ([miekowsko]) ‘wielki szczebel płaski u drabiny’, ostrew2 ‘rodzaj
drabiny w postaci słupa z poprzecznymi z dwu stron sterczącymi żerdkami
służącymi jako szczeble’, ostrewka2 ‘rodzaj małej drabiny w postaci słupa z
poprzecznymi z dwu stron sterczącymi żerdkami służącymi jako szczeble’,
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półdrabek ([półgrabek]) ‘drabina o jednej tylko żerdzi, przez którą szczeble
wychodzą na wylot’, półdrabinek ‘drabina o jednej tylko żerdzi, przez którą
szczeble wychodzą na wylot’, snoza (sznoza) ‘jeden ze szczeblów szerokich w
końcach i w środku drabinek, łączących listwy poboczne, czyli posmyki, miecz’,
[snozka] ‘jeden z małych szczeblów szerokich w końcach i w środku drabinek,
łączących listwy poboczne’, szczebel ‘jedno z drewnien poprzecznych, czyli stopni
w drabinie’, szczebelek ‘ jedno z małych drewnien poprzecznych, czyli stopni w
drabinie’, szczeblik ‘jedno z małych drewnien poprzecznych, czyli stopni w
drabinie’, [szczępel] ‘jedno z drewien poprzecznych, czyli stopni w drabinie’,
szprosy ‘szczeble w drabinie’;
3. sprzęty do czerpania i przenoszenia wody (65):
3.1. przyrządy do czerpania wody (48): [kicia] ([kycia]) ‘mały drąg do wyciągania
wiadra ze studni’, [kiciuś] ([kituś]) ‘mały drąg do wyciągania wiadra ze
studni’, [kić] ‘mały drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [kićka] ([kiśka])
‘mały drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [kinia] ‘mały drąg do wyciągania
wiadra ze studni’, [kisia] ‘mały drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [kitek]
‘mały drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [kitusiek] ‘mały drąg do
wyciągania wiadra ze studni’, [kituśka] ‘mały drąg do wyciągania wiadra ze
studni’, [kizia] ([kyzia]) ‘mały drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [kiziucha]
‘mały drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [kiziuchna] ‘mały drąg do
wyciągania wiadra ze studni’, [kiziulek] ‘mały drąg do wyciągania wiadra ze
studni’, [kiziulka] ‘mały drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [kiziuś] ‘mały
drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [klucz] ‘drąg u żurawia przy studni, do
którego przyczepia się wiadro’, [kluczyczek] ‘mały drąg u żurawia przy studni,
do którego przyczepia się wiadro’, [kluczyk] ‘mały drąg u żurawia przy studni,
do którego przyczepia się wiadro’, [kluczysko] ‘wielki drąg u żurawia przy
studni, do którego przyczepia się wiadro’, [kluczka] ‘niewielki drąg u góry
zakrzywiony, drąg z sękiem, kołkiem albo hakiem do zaczepiania, służący do
wyciągania wody ze studni’, [kluka] ‘drąg u góry zakrzywiony, drąg z sękiem,
kołkiem albo hakiem do zaczepiania, służący do wyciągania wody ze studni’,
[kociaszek] ‘mały drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [kocik] ([kociuk])
‘mały drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [kocisko] ‘wielki drąg do
wyciągania wiadra ze studni’, [kociszcze] ‘wielki drąg do wyciągania wiadra
ze studni’, [kociura] ‘wielki drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [kocur]
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([kociur], [koczur]) ‘wielki drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [kot]1 ‘drąg
do wyciągania wiadra ze studni’, [koteczek] ‘mały drąg do wyciągania wiadra
ze studni’, [kotek] ‘mały drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [kotuś] ‘mały
drąg do wyciągania wiadra ze studni’, [kotyszek] ‘mały drąg do wyciągania
wiadra ze studni’, [kula] ‘drąg u góry zakrzywiony, drąg z sękiem, kołkiem
albo hakiem do zaczepiania, służący do wyciągania wody ze studni’, [kulka]
‘zagięcie drewniane do zaczepiania wiadra u żurawia studziennego’, [oczep]
‘słup przy studni wkopany, u góry widłowaty, obejmujący drąg do dźwigania
wody żurawiem’, [smyk] ‘żerdź, u której wisi kubeł do żurawia (studni)’,
stojaczek ‘mały słup wprawiony prostopadle: stojak żurawia’, stojak ‘słup
wprawiony prostopadle: stojak żurawia’, [szniga] ([śniga]) ‘część żurawia od
studni: belka spoczywająca na rososze’, [świrśnia] ‘ruchoma belka żurawia
studziennego, osadzona w rososze’, [żłobeczek]2 ‘małe koryto drewniane, z
którego czerpie się wylana już ze studni woda’, [żłobek]2 ‘małe koryto
drewniane, z którego czerpie się wylana już ze studni woda’, [żłobiątko]2 ‘małe
koryto drewniane, z którego czerpie się wylana już ze studni woda’, [żłób]2
‘koryto drewniane, z którego czerpie się wylana już ze studni woda’, [żoruw]
‘przyrząd do wyciągania wody ze studni, drąg dwuramienny umieszczony na
wysokiej podstawie’, [żórek] ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni, drąg
dwuramienny umieszczony na wysokiej podstawie’, żuraw ‘przyrząd do
wyciągania wody ze studni, drąg dwuramienny umieszczony na wysokiej
podstawie’, żurawek (żurawik) ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni, mały
drąg dwuramienny umieszczony na wysokiej podstawie’;
3.2. przyrządy do przenoszenia wody (17): [jarmica] ‘nosidła do wody, sądy’,
[jarzemko] ([jarzymko]) ‘małe nosidła do wody, sądy’, jarzmo5 (jerzmo,
[irzmo], [jarmo], [jirzmo]) ‘nosidła do wody, sądy’, [jigo]2 ‘nosidła do wody,
sądy’, [kociuby] ([kociugi]) ‘nosidła do wody’, [kormesła] ([kormysła],
[kórmesła] ‘przyrząd do ułatwiania noszenia wody w konewkach, wiadrach:
pałka rozszerzona w środku, z wyżłobieniem na kark, mająca po końcach
łańcuszki lub sznury z haczykami na końcach do zaczepiania konewek, wiader,
nosidło, wodonosze’, [koromysł] ([koromysła], [koromysło], [koroniosło],
[korzemiosło], [kromisło]) ‘przyrząd do ułatwiania noszenia wody w
konewkach, wiadrach: pałka rozszerzona w środku, z wyżłobieniem na kark,
mająca po końcach łańcuszki lub sznury z haczykami na końcach do
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zaczepiania konewek, wiader, nosidło, wodonosze’, [kulka] ‘haczyk drewniany
przy nosidłach do zaczepiania o ucho konewki’, [nosaki] ‘drążek do noszenia
konewek albo wiader z wodą, sądy’, nosidło ‘drążek do noszenia konewek
albo wiader z wodą, sądy’, [nosiłki] ‘drążek do noszenia konewek albo wiader
z wodą, sądy’, [pedy] ‘drążek do noszenia konewek albo wiader z wodą, sądy’,
[powerek] ([powyrek]) ‘drążek, kij do przesadzania przez ucha wiadra, cebra i
noszenia wody, mleka’, [powyrka] ([powyrko]) ‘drążek, kij do przesadzania
przez ucha wiadra, cebra i noszenia wody, mleka’, sądy (sondy, [siądy],
[siońdy], [siudy], [sońdy], [suńdy]) ‘przyrząd do ułatwiania noszenia wody w
konewkach, wiadrach: pałka rozszerzona w środku, z wyżłobieniem na kark,
mająca po końcach łańcuszki lub sznury z haczykami na końcach do
zaczepiania konewek, wiader’, [szajdy] ([sządy], [szojnda], [szońdy],
[szójńdy], [szóńdy], [szundy], [szuńdy]) ‘przyrząd do ułatwiania noszenia wody
w konewkach, wiadrach: pałka rozszerzona w środku, z wyżłobieniem na kark,
mająca po końcach łańcuszki lub sznury z haczykami na końcach do
zaczepiania konewek, wiader’, [szmidy] ‘drążek do noszenia konewek albo
wiader z wodą, sądy’.

V.

Pozostałe przedmioty wykorzystywane do pracy pozarolniczej (566):

1. wykonywanie materiałów i ubrań (228):
1.1. elementy ubrań (5): guz ‘duży drewniany krążek służący do zapinania ubrania,
zapinka’, guziczek ‘mały drewniany krążek służący do zapinania ubrania,
zapinka’, guzik ‘drewniany krążek służący do zapinania ubrania, zapinka’, [sęk]
‘kołeczek, zatyczka, na którą zadzierzgają portki z przodu’, [sęczek] ‘mały
kołeczek, niewielka zatyczka, na którą zadzierzgają portki z przodu’;
1.2. wykonywanie tkanin (223): [baba]1 ‘pewna część kołowrotka do przędzenia’,
babcia1 ‘pewna niewielka część kołowrotka do przędzenia’, babciutka1 ‘pewna
niewielka część kołowrotka do przędzenia’, babeczka1 ‘pewna niewielka część
kołowrotka do przędzenia’, [babiono]1 ‘pewna wielka część kołowrotka do
przędzenia’, babisko1 ‘pewna wielka część kołowrotka do przędzenia’,
[babiszcze]1 ‘pewna wielka część kołowrotka do przędzenia’, babizna1 ‘pewna
wielka część kołowrotka do przędzenia’, babka1 ‘pewna niewielka część
kołowrotka do przędzenia’, babsko1 ‘pewna wielka część kołowrotka do
przędzenia’, [babsztur]1 ‘pewna wielka część kołowrotka do przędzenia’,
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babuchna1 ‘pewna niewielka część kołowrotka do przędzenia’, babula1 ‘pewna
niewielka część kołowrotka do przędzenia’, babuleńka1 (babulinka, [babulenka],
[babulińka]) ‘pewna niewielka część kołowrotka do przędzenia’, babulka1 ‘pewna
niewielka część kołowrotka do przędzenia’, babunia1 ‘pewna niewielka część
kołowrotka do przędzenia’, babunieczka1 ‘pewna niewielka część kołowrotka do
przędzenia’, [babuńcia]1 ‘pewna niewielka część kołowrotka do przędzenia’,
babusia1 ‘pewna niewielka część kołowrotka do przędzenia’, babuś1 ‘pewna
niewielka część kołowrotka do przędzenia’, bardo ([berdo]) ‘przybijaczka, płocha,
grzebień tkacki, narzędzie tkackie do tężenia = do przybijania pasm postawy,
płocha, przez której szczebelki przechodzą nici osnowy’, bidła (bidło) ‘rama, w
której umieszczana jest płocha do przybijania wątku, in. lada, w lm. nabitki,
nabiłki, zbijacze’, bijaczka ‘rama, w której umieszczana jest płocha do przybijania
wątku, in. lada, w lm. nabitki, nabiłki, zbijacze’, bijadło ‘rama, w której
umieszczana jest płocha do przybijania wątku, in. lada, w lm. nabitki, nabiłki,
zbijacze’, cank ‘czółenko używane przy tkaniu płótna’, [cepy] ‘części warsztatu
tkackiego znajdujące się pod krosnami i naciskane nogami’, cewa1 (cew, cyw)
‘drewienko okrągłe podłużne, wpodłuż przewiercone, aby się na sznurku posuwać
mogło’, cewa2 (cywa) ‘szpulka, szpula do zwijania nici’, ceweczka ‘mała szpulka,
szpula do zwijania nici’, cewie (cywie) ‘drewienko okrągłe podłużne, wpodłuż
przewiercone, aby się na sznurku posuwać mogło’, cewka (cywka)‘szpulka, szpula
do zwijania nici’, [cewnik] ([cywnik]) ‘narzędzie do owijania przędzy na cewie, in.
konik, spularz, spulstak’, [chłątek] ‘część warsztatu tkackiego’, [chłopiec] ‘w
kołowrotku komunikator, połączony z deszczułką, naciskaną nogą’, [człapiej]
‘deszczka, przyciskana nogą (w kołowrotku), [czołnik] ([czołnyk]) ‘czółenko do
wkładania cewki w krosnach, t.j. w warsztacie tkackim’, czółenko1 ‘przyrząd do
robienia koronek frywolitkowych lub siatki’, czółenko2 ‘drewniana łódeczka, w
której się mieści szpulka z nićmi wątku’, czyn (cyn) ‘wąska deszczółka dzieląca
nici, umieszczona w dziurawce’, deptak ‘pedał w maszynie tkackiej’, [deszczka]
‘ławka przy warsztacie tkackim’, [dziurawka] ‘deszczułka w krosnach’,
[dziurowatka] ‘deseczka w krosnach z dziurkami w liczbie nie mniej niż 40, przez
które

przeprowadza

się

nici’,

fligle

‘drewniane

kołeczki,

do

których

przymocowane są sznurki, przytrzymujące szaft (ramkę drewnianą w warsztacie
tkackim)’, giser ‘rama drewniana, do której przywiązane są ilwy, czyli druciki do
nawłóczenia osnowy’, [głuch] ‘kij, stanowiący część warsztatu tkackiego’, głuszek
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‘mały kij, stanowiący część warsztatu tkackiego’, [izbanek] ‘ławka przy warsztacie
tkackim’, [juraszek] ‘narzędzie drewniane, krótki kijek, używany do zwijania
przędzy w kłębki’, [jurek] ‘narzędzie drewniane, krótki kijek, używany do
zwijania przędzy w kłębki’, kądziel ‘pręt, patyk, deseczka, na której umocowuje
się pęk lnu, konopi albo wełny do przędzenia’, [kądzielina] ‘mały pręt, patyk,
deseczka, na której umocowuje się pęk lnu, konopi albo wełny do przędzenia’,
[kądziołeczka] ‘bardzo mały pręt, patyk, deseczka, na której umocowuje się pęk
lnu, konopi albo wełny do przędzenia’, kądziołka (kądziółka, [kądziałka]) ‘mały
pręt, patyk, deseczka, na której umocowuje się pęk lnu, konopi albo wełny do
przędzenia’, kobyłka ‘część warsztatu tkackiego, na której się zawiesza berdo i
nity,

kołowrotek2 ‘przyrząd służący do zwijania nici, zwijadło, wijadło,

[wituszki]’, kołowrotek3 (kołowrótek) ‘przyrząd do przędzenia, kółko, kądziel’,
kołowrót2 (kołowrot, [konowrót], [koowrót], [korowłot], [korowrot]) ‘kołowrotek,
przyrząd od przędzenia, kółko’, [konik] ‘cewnik, narzędzie do owijania przędzy na
cewie, kołowrotek ‘niewielki przyrząd od przędzenia, kółko’, [krążek] ‘górna
część kądzieli’, krędziołek ‘krężel, walec drewniany zatknięty w przęślicę, służący
do nawijania przędziwa; kądziel’, [krążołek] ([krężołek], [kręziołek]) ‘mały walec
drewniany zatknięty w przęślicę, służący do nawijania przędziwa’, [krędziel]
‘walec drewniany zatknięty w przęślicę, służący do nawijania przędziwa; kądziel’,
krężel ([krążel], [krężal], [kręzel]) ‘walec drewniany zatknięty w przęślicę, służący
do nawijania przędziwa; kądziel’, krężelek ‘mały walec drewniany zatknięty w
przęślicę, służący do nawijania przędziwa’, [krężek] ‘mały walec drewniany
zatknięty w przęślicę, służący do nawijania przędziwa’, krosienka ‘mała ramka z
naciągniętą na nią tkaniną a. skórą do wyszywania, warsztacik do wyszywania’,
[krosieńca] ‘warsztat tkacki’, krosnka ‘mała ramka z naciągniętą na nią tkaniną a.
skórą do wyszywania, warsztacik do wyszywania’, krosno1 (krosna,krośna) ‘mała
ramka z naciągniętą na nią tkaniną a. skórą do wyszywania, warsztacik do
wyszywania’, krosno2 (krosna, krośna) ‘warsztat tkacki’, krośny ‘warsztat tkacki’,
[kryzołek] ‘mały walec drewniany zatknięty w przęślicę, służący do nawijania
przędziwa’, [krzyż]1 ‘część kołowrotka’, krzyżek

‘mała część kołowrotka’,

krzyżyczek1 ([krzyziczek]) ‘mała część kołowrotka’, krzyżyk1 ([krzyzik]) ‘mała
część kołowrotka’, lada ‘bidło, rama, w której umieszczana jest płocha do
przybijania wątku’, ladka ‘mała rama, w której umieszczana jest płocha do
przybijania wątku’, [laska] ‘kij z drzewa laskowego [motowidło]’, [łódka]
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‘czółenko tkackie’, [listwa]4 ‘przyrząd do przepuszczania nici w krosnach’,
[listewka]4 ‘niewielki przyrząd do przepuszczania nici w krosnach’, [listeweczka]4
‘niewielki przyrząd do przepuszczania nici w krosnach’, [motak] ([motka])
‘przyrząd służący do odmierzania i zwijania w motki nici, przędzy, szpagatu’,
motowidło ‘przyrząd służący do odmierzania i zwijania w motki nici, przędzy,
szpagatu’, motowidełko ([motowidko]) ‘mały przyrząd służący do odmierzania i
zwijania w motki nici, przędzy, szpagatu’, nabilnice ‘przyrząd, którym przybija się
wątek przy robieniu płótna w warsztacie, część krosien domowych, lada,
przybijaczka’, [nabiłki] ‘mały przyrząd, którym przybija się wątek przy robieniu
płótna w warsztacie, część krosien domowych, lada, przybijaczka’, [nabiły]
‘przyrząd, którym przybija się wątek przy robieniu płótna w warsztacie, część
krosien domowych, lada, przybijaczka’, [nabitki] ‘przyrząd, którym przybija się
wątek przy robieniu płótna w warsztacie, część krosien domowych, lada,
przybijaczka’, [naciągacz] ‘część krosien, służąca do nawijania zrobionego płótna
na nawój’, [natęgacz] ‘część warsztatu tkackiego’, natla ‘przyrząd, na który
nawija się szpagat albo nici przy wyrobie taśm, siatek’, natelka ‘mały przyrząd, na
który nawija się szpagat albo nici przy wyrobie taśm, siatek’, nawojek ‘wał w
krosnach, w warsztacie tkackim, na który przędzę, osnowę nawijają’, nawój
([nawoj]) ‘wał w krosnach, w warsztacie tkackim, na który przędzę, osnowę
nawijają’, [nicajnik] ‘pudełko z przyborami do szycia’, ocedzarka ‘przepustnica,
deseczka służąca przy snuciu osnowy z grobownicy na snowadło; zabezpiecza
przędzę przed poplątaniem; ułatwia ułożenie przędzy na snowadle’, pacholczyk
‘mały słupek w kołowrotku, osadzony pionowo w „stąłku”, pacholec ‘duży słupek
w kołowrotku, osadzony pionowo w „stąłku”, [pacholiczak] ([pacholiczek]) ‘mały
słupek w kołowrotku, osadzony pionowo w „stąłku”, pacholik ‘mały słupek w
kołowrotku, osadzony pionowo w „stąłku”, pacholisko ‘bardzo duży słupek w
kołowrotku, osadzony pionowo w „stąłku”, pachoł [pachol] ‘duży słupek w
kołowrotku, osadzony pionowo w „stąłku”, pachołeczek ‘mały słupek w
kołowrotku, osadzony pionowo w „stąłku”, [pachołki] ‘dwa słupki w kołowrotku,
osadzone pionowo w „stąłku”, [pała] ‘zdecydowanie grubszy koniec wrzeciona w
kądzieli’, [pałeczka] ‘nieco mniejszy grubszy koniec wrzeciona w kądzieli’,
[pałka] ‘grubszy koniec wrzeciona w kądzieli’, pedał ‘podnóżek, stopień w
warsztacie tkackim, przymocowany u samej ziemi do nicionek i służący do
przebierania nogami’, piesek2 ([piesk]) ‘rodzaj kołowrotu’, piesek3 ([piesk]) ‘w
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warsztacie tkackim, kawałek drewna zachodzący w zęby kółka i tym sposobem
tamujący ruch nawoju z płótnem’, [pióro]1 ‘rączka podłużna u motowidła’,
[pióro]2 ‘część składowa kądzieli: drążek ostro zakończony, osadzony w przęślicy,
na który się kładzie krążel’, pióreczko1 ‘bardzo mała rączka podłużna u
motowidła’, pióreczko2 ‘bardzo mała część składowa kądzieli: drążek ostro
zakończony, osadzony w przęślicy, na który się kładzie krążel’, piórko1 ‘mała
rączka podłużna u motowidła’, piórko2 ‘mała część składowa kądzieli: drążek
ostro zakończony, osadzony w przęślicy, na który się kładzie krążel’, [pióreńko]1
‘bardzo mała rączka podłużna u motowidła’, [pióreńko]2 ‘bardzo mała część
składowa kądzieli: drążek ostro zakończony, osadzony w przęślicy, na który się
kładzie krążel’, płoza ([płoz], [płóz], [płuz]) ‘dwa kawałki drewniane, na których
przesuwa się kołowrót’, płozik ‘małe dwa kawałki drewniane, na których przesuwa
się kołowrót’, [pocieś] ‘deska u kołowrotka, do której przymocowuje się
przędziwo’, [pocios] ‘łopatka korytkowa podłużnie wyżłobiona, osadzona w
desce, na której się siedzi, przędąc’, [początek] ‘wrzeciono’, począteczek ‘małe
wrzeciono’, [podnóże] ‘dolna część warsztatu tkackiego, rodzaj pedału, którym
wprawia się w ruch nicielnice’, [podnóżek] ‘dolna część warsztatu tkackiego,
rodzaj pedału, którym wprawia się w ruch nicielnice’, [podnóżka] ‘dolna część
warsztatu tkackiego, rodzaj pedału, którym wprawia się w ruch nicielnice’, [ponit]
‘część warsztatu tkackiego, [ponozy] ‘część krosien domowych’, [ponoże] ‘pedał u
krosien, kołowrotka’, [postata] ‘krosna tkackie’, [postawa] ‘krosna tkackie’,
postaweczka ‘bardzo małe krosna tkackie’, postawka ‘małe krosna tkackie’,
[potat] ‘przyrząd do nawijania cew w krosnach’, [półnoża] ‘pewna część warsztatu
tkackiego’, [prątek] ‘pręcik drewniany ok. pięciu cali długi w czółniku tkackim; na
prątek ten nasadza się cewka z nawitą przędzą’, prząślica (prząśnica, [prząślnica])
‘wąska deseczka, do której przywiązuje się przędziwo, część kołowrotka’,
prząśliczka (przęśliczka) ‘bardzo wąska deseczka, do której przywiązuje się
przędziwo, część kołowrotka’, przepustnica ‘ocedzarka, deseczka służąca przy
snuciu osnowy z grobownicy na snowadło; zabezpiecza przędzę przed
poplątaniem; ułatwia ułożenie przędzy na snowadle’, przęśl ‘wąska deseczka, do
której przywiązuje się przędziwo, część kołowrotka’, przęślica (pręślica,
[przęślnica], [przęśnica]) ‘wąska deseczka, do której przywiązuje się przędziwo,
część kołowrotka’, przybijaczka ‘płocha, grzebień tkacki, narzędzie tkackie do
tężenia = do przybijania pasm postawy, płocha, przez której szczebelki przechodzą
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nici osnowy [berda, berdo, bardo]’, [przykrącka] ‘śruba drewniana u wózka do
przędzenia’, [przysiadka] ‘deska, na której siada prządka i w którą jest wetknięta
przęślica’, [przyszlic] ‘przyrząd z dziurką, w którą się krężel wtyka, przęślica’,
[ramiona] ‘części krosien, na wierzchu staciw przymocowane’, ramiączka ‘małe
części krosien, na wierzchu staciw przymocowane’, [raminki] ‘małe części
krosien, na wierzchu staciw przymocowane’, [ramioneczka] ‘bardzo małe części
krosien, na wierzchu staciw przymocowane’, ramionka ‘małe części krosien, na
wierzchu staciw przymocowane’, [ramiusiucka] ‘bardzo małe części krosien, na
wierzchu staciw przymocowane’, rączka ‘drążek, jedna ze składowych części
warsztatu tkackiego’, retki ‘w warsztacie tkackim, drążek z szeregiem sterczących
drutów, pomiędzy które wkładają nici, aby się z sobą nie plątały w czasie tkania z
nich tkaniny’, retkam ‘w warsztacie tkackim, drążek z szeregiem sterczących
drutów, pomiędzy które wkładają nici, aby się z sobą nie plątały w czasie tkania z
nich tkaniny’, [rytka] ‘w warsztacie tkackim, drążek z szeregiem sterczących
drutów, pomiędzy które wkładają nici, aby się z sobą nie plątały w czasie tkania z
nich tkaniny’, [sajda] ‘część warsztatu tkackiego przy podnóżkach’, samle ‘pedały
w warsztacie tkackim’, sice ‘czółenko’, [sokadełko]‘małe narzędzie do nawijania
nici z kłębków na cewki, złożone z korytka, dwóch rączek, kółka i walca’,
[sokadło] ([siokadło]) ‘narzędzie do nawijania nici z kłębków na cewki, złożone z
korytka, dwóch rączek, kółka i walca’, [spionek] ([spienek], [śpionek], [szpionek])
‘prątek, pręcik drewniany ok. pięciu cali długi w czółniku tkackim; na prątek ten
nasadza się cewka z nawitą przędzą’, [spularz]1 ‘narzędzie do owijania przędzy na
cewie’, [spularz]2 ‘kółko w warsztacie tkackim’, [spulstak] ‘cewnik, narzędzie do
owijania przędzy na cewie, [stachulec] ‘przyrząd do podsuwania płótna w
krosnach tkackich’, staciwa1 (staciwy) ‘części krosien domowych stanowiące wraz
ze słupkami główną podstawę krosien’, staciwa2 (staciwy) ‘drążki stanowiące
podstawę krosien’, staciwa3 (staciwy) ‘ramy warsztatu tkackiego starego systemu’,
staciwa4 (staciwy) ‘warsztat tkacki starego systemu’, [stepno] ‘kij, stanowiący
część snowalni; krzyżak z czterema kołkami na końcach, osadzony na koziołku i
razem z nim stanowiący wiatuch, przyrząd do nawijania nici na kłębek’, stępidło
‘pedał w warsztacie: stępidło u krosien’, [stępa] ‘grube koryto drewniane w
foluszu, w którym parzą i ubijają sukno’, [stępka] ‘małe koryto drewniane w
foluszu, w którym parzą i ubijają sukno’, [stołek] ‘w kołowrotku trzynożny zydel,
w którego pochyłej desce jest śruba do podnoszenia lub zniżania kołowrotka’,
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stołeczek ‘w kołowrotku trzynożny mały zydel, w którego pochyłej desce jest
śruba do podnoszenia lub zniżania kołowrotka’, stołczyk ‘w kołowrotku trzynożny
mały zydel, w którego pochyłej desce jest śruba do podnoszenia lub zniżania
kołowrotka’, [stołuszek] ([stołyszek]) ‘w kołowrotku trzynożny mały zydel, w
którego pochyłej desce jest śruba do podnoszenia lub zniżania kołowrotka’,
[stopnie] ‘podnóżki, podnoże, pedały – deski przymocowane do nicionek w
warsztacie tkackim i służące do przebierania nogami’, [sucka]1 ‘deseczka w
kołowrotku, cienka i wąska, łącząca kolbę z podelgą, którą prządka porusza
naciskaniem nogi, gdy przędzie’, [sucka]2 ‘kawałek drewna zachodzący w zęby
kółek i tamujący ruch nawoju z nićmi w warsztacie tkackim, [sucka]3 ‘w
kołowrotku czyli kółku, połączenie z pedałem’, [suka] ‘w warsztacie tkackim,
kawałek drewna, zatyczka do hamowania ruchu’, suczka ‘w warsztacie tkackim,
mały kawałek drewna, zatyczka do hamowania ruchu’, suczysko ‘w warsztacie
tkackim, wielki kawałek drewna, zatyczka do hamowania ruchu’, sunia ‘w
warsztacie tkackim, mały kawałek drewna, zatyczka do hamowania ruchu’, suńka
‘w warsztacie tkackim, mały kawałek drewna, zatyczka do hamowania ruchu’,
[sukadło] ‘narzędzie do nawijania nici na cewkę’, suwałka ‘drąg w wiejskim
warsztacie tkackim, przytrzymujący nawój z przędzą, ażeby się nie odkręcał’, szaft
‘w warsztacie tkackim: ramka drewniana z nićmi kręconymi, które się na osnowę
zakładają’, [szalmbrat] ‘wałeczek w warsztacie tkackim do ściskania nici’,
[szkróbka] ‘miejsce przy warsztacie tkackim na przechowywanie "człónków",
"cywek" itp.’, szpula ‘cewka, drewienko w formie rurki z sterczącymi brzegami po
końcach, do nawijania nici’, szpulka ‘mała cewka, drewienko w formie rurki z
sterczącymi brzegami po końcach, do nawijania nici’, [szpulrad] ([szpulrat])
‘kołowrotek’, [śpingiel] ‘prątek, pręcik drewniany ok. pięciu cali długi w czółniku
tkackim; na prątek ten nasadza się cewka z nawitą przędzą’, tambor ‘kółko do
naciągania na nie materiału, gdy się ma na nim haftować’, tamborek (tamburek)
‘kółko do naciągania na nie materiału, gdy się ma na nim haftować’, [toczak]
‘przyrząd do nawijania przędzy na cewki’, [tryb] ‘kółko do pokręcenia wału w
warsztacie tkackim’, trybek (trybik) ‘kółko do pokręcenia wału w warsztacie
tkackim’, [warcula] ([wartkula]) ‘kołowrotek do przędzenia’, [wartka kądziel]
‘kołowrotek do przędzenia’, wijadło ‘przyrząd w postaci skrzyżowanych drążków
osadzonych ruchomo na podstawce, służący do przewijania nici z motka na kłębek
lub na cewki tkackie’, [wijak] ‘przyrząd w postaci skrzyżowanych drążków
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osadzonych ruchomo na podstawce, służący do przewijania nici z motka na kłębek
lub na cewki tkackie’, [wijatka] ([zwijatka]) ‘przyrząd do zwijania przędzy,
złożony z dwóch drewienek na krzyż złożonych’, [wijórek] ‘narzędzie drewniane,
krótki kijek, używany do zwijania przędzy w kłębki’, [wirek] ‘przyrząd w postaci
skrzyżowanych drążków osadzonych ruchomo na podstawce, służący do
przewijania nici z motka na kłębek lub na cewki tkackie’, [wituszki] ‘kołowrotek
do zwijania, motowidło’, [wózek] ‘kołowrotek do przędzy’, wrzecioneczko ‘bardzo
mały wałek drewniany, ku jednemu końcowi coraz cieńszy, służący przy
przędzeniu do kręcenia włókien i nawijania na nie nici, w przęśnicach, machinach
przygotowawczych i niciarkach’, wrzecionko ‘mały wałek drewniany, ku jednemu
końcowi coraz cieńszy, służący przy przędzeniu do kręcenia włókien i nawijania
na nie nici, w przęśnicach, machinach przygotowawczych i niciarkach’, wrzeciono
‘szpindel, wałek drewniany, ku jednemu końcowi coraz cieńszy, służący przy
przędzeniu do kręcenia włókien i nawijania na nie nici, w przęśnicach, machinach
przygotowawczych i niciarkach’, [zbijacze] ‘rama, w której umieszczona jest
płocha, t.j. długa na szerokość płótna, szerokość 5 cali, grzebieniowata drabinka,
składająca się z delikatnych szczebelków, treścią zwanych, pomiędzy którymi
przechodzą nici postawu’, zwijadełko ‘kołowrotek do zwijania, motowidło’,
zwijadłko (zwijadko, [zwijatko]) ‘kołowrotek do zwijania, motowidło’, zwijadło
‘kołowrotek do zwijania, motowidło’;
2. wyrób obuwia (59):
2.1. nazwy obuwia (32): chodaczek ‘mały trzewik albo but nędzny z drewna; łapeć,
kurp’, chodaczyny ‘liche chodaki z drewna’, chodaczysko ‘wieki chodak, but z
drewna’, chodak ‘trzewik albo but nędzny z drewna; łapeć, kurp’, [drewniak]
‘chodak, trzewik z drewnianą podeszwą’, dreznary ‘trzewiki drewniane’, [dyfla]
‘chodak drewniany’, [hapeć] ‘obuwie z łyka, chodak, kurp, pantofel’, [karpie]
‘chodaki, trepy, trzewiki z drewnianą podeszwą’, klinik ‘u trzewika kobiecego,
obcas z drzewa lipowego’, [kłumpie] ‘trzewiki z drewnianą podeszwą i skórzanym
wierzchem, chodaki drewniane’, kośle ‘chodaki drewniane’, krypeć ‘prymitywne
obuwie z kory, łapcie’, kurp 'łapeć, chodak pleciony z łyka’, kurpiel 'łapeć, chodak
pleciony z łyka’, [łapeć] ‘obuwie z łyka, chodak, kurp, pantofel’, [łyczak] ‘chodak
z łyka lipowego’, obijak ([obijaki]) ‘rodzaj obuwia z podeszwami drewnianymi’,
[obijańce] ‘rodzaj obuwia z podeszwami drewnianymi’, [okólaki] ‘obuwie z
drewniana podeszwą, dokoła obitą skórą’, [plompie]1 ‘buty skórzane z
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podeszwami drewnianymi’, [plompie]2 ‘rodzaj obuwia z jednej sztuki olszyny’,
[postoły] ‘chodaki, łapcie z kory lub łyka, karpie’, saboty ‘trzewiki drewniane,
używane przez wieśniaków we Francji’, [szłapcie] ([słapcie]) ‘chodaki, trepy,
trzewiki z podeszwą drewnianą a z wierzchem ze skóry’, [trep] ‘pantofel z
podeszwą drewnianą i kapą skórzaną’, trepcie ‘trepki, trzewiki z drewnianymi
podeszwami’, trepki ‘podeszwy drewniane z drzewa lekkiego, ze skórą na wierzch
stopy zachodzącą, noszone przez hutników i węglarzy, sandały’, [trepki] ‘trzewiki
z drewnianymi podeszwami’, [trepy] ([drepy]) ‘chodaki drewniane’, [trypeczki]
‘małe trzewiki z drewnianymi podeszwami’, trzewiki duńskie ‘trzewiki z
drewnianą podeszwą i skórzanym wierzchem, chodaki drewniane’;
2.2. przyrządy do wyrobu butów (27): [ćwak] ‘szpilka, szyft drewniany szewski’,
ćwieczek ‘mała szpilka, niewielki szyft drewniany szewski’, ćwiek ([ćwek],
[ćwięk], [ćwiok] ‘szpilka, szyft drewniany szewski’, depka (debka) ‘drewienko,
wsuwane na kopycie pod heskę, czyli skórę’, fumel ‘drewienko do gładzenia
podeszwy’, galant ‘drewno do polerowania podeszwy obuwia’, galancik ‘małe
drewno do polerowania podeszwy obuwia’, kolanko ‘drewienko, które szewc
podkłada na kolanie pod trzewik, gdy go szyje’, [kot]2 ‘forma drewniana, na której
szewc robi obuwie’, kopycisko ‘wielka forma drewniana, na której szewc robi
obuwie’, kopył ([kopyt]) ‘forma drewniana, na której szewc robi obuwie’, kopytko
‘mała forma drewniana, na której szewc robi obuwie’, kopyto ‘forma drewniana,
na której szewc robi obuwie’, krawalnica ‘deska lipowa a. olszowa, na której
szewcy przykrawają skórę’, kroilnica ‘deska lipowa a. olszowa, na której szewcy
przykrawają skórę’, łapka ‘narzędzie z drewna do gładzenia obcasów’, łub ‘część
ruchoma kopyta, która się znajduje między obcasem a podeszwą’, łubek ‘część
ruchoma niewielkiego kopyta, która się znajduje między obcasem a podeszwą’,
[nastka] ‘część kopyta szewskiego’, palmatka ‘deszczułka używana do podeszwy,
z jednego końca wąska, z drugiego szersza i zaokrąglona’, prawidełko ‘małe
prawidło, forma: prawidło szewskie do butów z cholewami’, prawidło ‘forma:
prawidło szewskie do butów z cholewami (=przyrząd służący szewcowi do
wyprostowania cholew’, pucholc (puc-holc) ‘narzędzie z drewna do gładzenia
obcasów, ogładzik’, sztychulec ‘listewka, którą szewc na kolanie podkłada do
przeszywania butów’, śpileczka ‘niewielki drewniany ćwieczek, używany przy
wyrobie obuwia’, śpilka (szpilka) ‘drewniany ćwieczek, używany przy wyrobie
obuwia’, wastęgiel ‘stolik szewski’;
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3. inne (279):
3.1. narzędzia i przyrządy (92): apograf ‘drewniany przyrząd do kopiowania
rysunków’, baba2 ‘kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’,
babeczka2 ‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’,
babcia2 ‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’,
babciutka2 ‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’,
[babiono]2 ‘wielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’,
babisko2 ‘wielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’,
[babiszcze]2 ‘wielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’,
babizna2 ‘wielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’, babka2
‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’, babsko2
‘wielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’, babsztel2
(babsztyl) ‘wielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’,
babsztrych2 ‘wielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’,
[babsztur]2 ‘wielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’,
babuchna2 ‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’,
babula2 ‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania, ubijania, taranek’,
babuleńka2 ([babulenka]) ‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią do wbijania,
ubijania, taranek’, babulinka2 [babulińka] ‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią do
wbijania, ubijania, taranek’, babulka2 ‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią do
wbijania, ubijania, taranek’, babunia2 ‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią do
wbijania, ubijania, taranek’, babunieczka2 ‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią
do wbijania, ubijania, taranek’, [babuńcia]2 ‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią
do wbijania, ubijania, taranek’, babusia ‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią do
wbijania, ubijania, taranek’, babus2 (babuś) ‘niewielka kłoda dębowa z rękojeścią
do wbijania, ubijania, taranek’, bitnia ‘kafar, baran, baba do wbijania palów’,
dobień ‘pniaczek osadzony na dzierżaku, stępor do ubijania ziemi’, dobnia
([dołbnia]) ‘pniaczek osadzony na dzierżaku, stępor do ubijania ziemi’, dobniak
‘drewniany młotek kamieniarski w kształcie półkuli z rączką służący do pobijania
dłut przy obróbce kamieni miękkich’, drewniak ‘zegar drewniany u dróżników’,
[durszlak] ‘(w olejarni) krążek drewniany dziurkowany, umieszczony w otworze
lisicy’, [durszlaczek] ‘(w olejarni) mały krążek drewniany dziurkowany,
umieszczony w otworze lisicy’, grzebień ‘deseczka drewniana przymocowana do
warsztatu, ze sterczącymi zębami stalowymi, którymi czyści się szczecinę a.
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włos’, grzebienek ([grzebieniek], [grzebionek]) ‘mała deseczka drewniana
przymocowana do warsztatu, ze sterczącymi zębami stalowymi, którymi czyści się
szczecinę a. włos’, grzebiuszczek ([grzebuszczek], [grzebiuszyk], [grzebuszek])
‘mała deseczka drewniana przymocowana do warsztatu, ze sterczącymi zębami
stalowymi, którymi czyści się szczecinę a. włos’, grzebyczek (grzebyszczek,
[grzebyszek]) ‘mała deseczka drewniana przymocowana do warsztatu, ze
sterczącymi zębami stalowymi, którymi czyści się szczecinę a. włos’, grzebyk
‘mała deseczka drewniana przymocowana do warsztatu, ze sterczącymi zębami
stalowymi, którymi czyści się szczecinę a. włos’, klepadło ‘to, czym się klepie,
kloc do ubijania ziemi, ubijak’, klepulec ‘deseczka do wyrównywania powierzchni
czcionek, złożonych w formę, znajdująca się już na prasie a. na maszynie’, [klima]
‘przyrząd rymarski, składający się z dwóch deszczułek, w środku wydętych’,
kobylisko ([kobylsko]) ‘wielki przyrząd drewniany do przytrzymywania skóry w
czasie

szycia

u

siodlarzy,

rymarzy’,

kobyła

‘przyrząd

drewniany

do

przytrzymywania skóry w czasie szycia u siodlarzy, rymarzy’, kobyłeczka ‘bardzo
mały przyrząd drewniany do przytrzymywania skóry w czasie szycia u siodlarzy,
rymarzy’, kobyłka ‘mały przyrząd drewniany do przytrzymywania skóry w czasie
szycia u siodlarzy, rymarzy’, [krzyziczek] ‘przyrząd drewniany kształtu litery T do
celowania przy robotach niwelacyjnych’, [krzyzik] ‘przyrząd drewniany kształtu
litery T do celowania przy robotach niwelacyjnych’, krzyż2 ‘przyrząd drewniany
kształtu litery T do celowania przy robotach niwelacyjnych; krzyż celowniczy a.
niwelacyjnych’, krzyżyk2 (krzyżek) ‘przyrząd drewniany kształtu litery T do
celowania przy robotach niwelacyjnych’, krzyżyczek2 ‘przyrząd drewniany kształtu
litery T do celowania przy robotach niwelacyjnych’, lągło ‘narzędzie z drzewa
twardego w kształcie podkowy, służące bartnikom do wchodzenia na drzewo’,
lerka ‘przyrząd drewniany, za pomocą którego skręca się równo kilka sznurków w
jeden’, łacisko ‘wielki przyrząd drewniany do ścisłego mierzenia długości na
gruncie’, łata ([łat]) ‘przyrząd drewniany do ścisłego mierzenia długości na
gruncie’, łopacisko ‘duża deszczułka karbowana z rękojeścią, potrzebna do
pobijania i równania słomy przy poszywaniu strzechy’, łopata ‘deszczułka
karbowana z rękojeścią, potrzebna do pobijania i równania słomy przy poszywaniu
strzechy’, łopateczka ‘mała deszczułka karbowana z rękojeścią, potrzebna do
pobijania i równania słomy przy poszywaniu strzechy’, łopatka ‘mała deszczułka
karbowana z rękojeścią, potrzebna do pobijania i równania słomy przy poszywaniu
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strzechy’,

neklob

‘rodzaj

dużych

cęgów

drewnianych,

służących

do

przytrzymywania rzemieni, skrzydeł powozowych itp. w czasie ich szycia’, pucka
‘krótki odrzynek drzewa obłego osadzonego na stylisku – do ubijania ziemi’,
regleta1 ‘deseczka drewniana używana do regulowania odstępów miedzy
wierszami, regleta2 ‘deseczka, na której zecer trzyma w ręku część złożonego
tekstu rozbierając go’, rolbret ‘wałek do wygładzania świec woskowych’,
saneczki1 ‘bardzo mały przyrząd drewniany, obciążony kamieniami, umocowany
do końca grubej liny w czasie jej robienia i sunący się za nią w miarę jej kurczenia
się, wykorzystywany w pracy przez powroźników’, sanie1 ‘przyrząd drewniany,
obciążony kamieniami, umocowany do końca grubej liny w czasie jej robienia i
sunący się za nią w miarę jej kurczenia się, wykorzystywany w pracy przez
powroźników’, sanki1 ‘niewielki przyrząd drewniany, obciążony kamieniami,
umocowany do końca grubej liny w czasie jej robienia i sunący się za nią w miarę
jej kurczenia się, wykorzystywany w pracy przez powroźników’, [sieniec]
([szyniec]) ‘narzędzie garncarskie: klepeczka z boków zaostrzona, służąca do
zagładzenia nierówności naczynia, utoczonego na kole garncarskim’, [skudło]
‘deszczułka, łopatka do równania strzechy przez pobijanie’, stęp (stępy, stempy)
‘przyrząd do rozdrabniania, składający się z 10 lub 12 stęporów, t.j. dużych tłoków
z drzewa klonowego lub grabowego, opatrzonych na końcu żelaznym okuciem, i z
koryta, w którym stępory rozkruszają dany materiał’, strzechałka ([strycharka])
‘deszczułka karbowana z rękojeścią, potrzebna do pobijania i równania słomy przy
poszywaniu strzechy’, suczka ‘mały klocek do zabijania klinów’, strychulec
‘deseczka, wałek itp. do wygładzania powierzchni cegły w formie w czasie jej
wyrabiania’, suczysko ‘wielki klocek do zabijania klinów’, suka ‘klocek do
zabijania klinów’, sunia ‘mały klocek do zabijania klinów’, suńka ‘mały klocek
do zabijania klinów’, szlaga ‘młot drewniany z długą rączką, do bicia gliny przy
jej rozrabianiu’, szlażka ‘mały młot drewniany z długą rączką, do bicia gliny przy
jej rozrabianiu’, szlażka ‘młotek drewniany, służący do wyklepywania blatów kafli
od środka, ażeby nie były zapadłe od frontu’, szczelina ‘deszczułka, której używa
zecer w drukarni, do wyjmowania pisma z winkielaku’, szczelinka ‘mała
deszczułka, której używa zecer w drukarni, do wyjmowania pisma z winkielaku’,
szpana ‘przyrząd drewniany, zastępujący miejsce szpilnapu przy przędzeniu na
lofrze’, sztrajchholc ‘słup drewniany z dziurami, w które wsadza się floki ze
szpagatem do suszenia’, tamulec ‘klin drewniany, służący do chwilowego
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rozsuwania klepek w celu zakładania między nie rogoziny lub też innego
uszczelniającego środka’, taranek ‘kloc dębowy z rękojeścią służący do ubijania
nawierzchni, wbijania pali (przy układaniu kamieni, posypywaniu żwirem
nawierzchni dróg, robotach wodnych, itp.; baba’, tarka ‘deszczułka mularska z
rękojeścią do wygładzania tynku’, tareczka ‘deszczułka mularska z rękojeścią do
wygładzania tynku’, [trep] ‘przyrząd do podnoszenia ciężarów: belka pochyła z
zaciosami w formie schodków, na które opiera się drąg’, trzepaczka ‘drewniany
przyrząd u introligatora do roztrzepywania sznurków do okładki u książki’,
ubijaczek ‘niewielki pniaczek osadzony na dzierżaku, stępor do ubijania ziemi’,
ubijadło ‘pniaczek osadzony na dzierżaku, stępor do ubijania ziemi’, ubijak
(obijak) ‘pniaczek osadzony na dzierżaku, stępor do ubijania ziemi’, wałuszek
‘narzędzie drewniane, zheblowane na półokrągło, z rączką, używane do
wygładzania tynku w miejscach owalnych’, zgrzeblica ‘narzędzie płaskie, mające
karby drewniane w celu wydobycia ze skóry groszkowatości’;
3.2. skrzynie i inne pojemniki (42): buberta ‘skrzynia w suszarni słonecznej na
szyszki drzew iglastych’, czcionnik ‘rodzaj szuflady z przedziałkami na czcionki,
kaszta’, fanna ‘skrzynia lub kadź drewniana do rozrabiania wapna’, fola1
‘skrzynka do gaszenia wapna’, fola2 ‘skrzynia do przepłukiwania rud’, garsom
(garszow, garsiow) ‘rodzaj naczynia garbarskiego, wyrabianego przez bednarza’,
graca ‘skrzynia do rozrabiania a. lasowania wapna’, gracownia ‘skrzynia do
przepłukiwania rud, fola’, gruba ‘skrzynia do lasowania wapna’, grubka ‘mała
skrzynia do lasowania wapna’, kadź zatopowa ‘kadź, fasa z dębnicą, wkopana w
ziemię, w której skóry garbują, ferzenka gruba’, kalafiorówka ‘skrzynka do
przewożenia kalafiorów’, kastra ‘drewniana skrzynia z uchwytami służąca do
sporządzania zaprawy murarskiej i jej przenoszenia’, kaszteczka ‘rodzaj
niewielkiej szuflady z przedziałkami na czcionki, czcionnik’, kaszta ‘rodzaj
szuflady z przedziałkami na czcionki, czcionnik’, kasztka ‘rodzaj małej szuflady z
przedziałkami na czcionki, czcionnik’, [kopanka] ‘koryto drewniane, w którym
skóry farbują, mulda’, [kramka] ‘skrzynka noszona przez wędrownych kupców’,
krowieńcownica ‘skrzynia do krowieńcowania, czyli utrwalania krowieńcem
zaprawy na włóknie’, mulda ‘koryto drewniane, w którym skóry farbują’, [nieca]
‘koryto drewniane, w którym skóry farbują, mulda’, niecka1 ([miecka], [necka])
‘koryto drewniane, w którym skóry farbują, mulda’, [niecki] ([miecki]) ‘koryto
drewniane, w którym skóry farbują, mulda’, [nieckuszka] ([niecuszka]) ‘małe
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koryto drewniane, w którym skóry farbują, mulda’, [niecucha]1 ‘duże koryto
drewniane, w którym skóry farbują, mulda’, niecułeczka ‘bardzo małe koryto
drewniane, w którym skóry farbują, mulda’, niecułka1 (nieczułka) ‘małe koryto
drewniane, w którym skóry farbują, mulda’, nosiłki ‘drewniana skrzynka okuta
bednarką, z uchwytami do przenoszenia materiałów budowlanych’, płóczka ‘kadź,
w której płóczą skóry’, [potak] ‘skrzynka przenośna do narzędzi kowalskich’,
radówka ‘beczka na smołę, zawierająca w sobie 35 wiader miary litewskiej’,
[safel] ‘okrągłe naczynie drewniane, z jednym lub dwoma uchami, używane w
murarstwie do zaprawy, wapna’, samsiek (sąsiek, [sąmsiek], [somsieg], [somsiek])
‘skrzynia z przegrodami wewnątrz’, szafel ([siafel]) ‘okrągłe naczynie drewniane,
z jednym lub dwoma uchami, używane w murarstwie do zaprawy, wapna’,
szafliczek ‘okrągłe naczynie drewniane, z jednym lub dwoma uchami, używane w
murarstwie do zaprawy, wapna’, szaflik ‘okrągłe naczynie drewniane, z jednym
lub dwoma uchami, używane w murarstwie do zaprawy, wapna’, [wanienka]
‘szaflik o jednym uchu’, [waska] szaflik o jednym uchu’, [waza] ‘szaflik’,
[wazeczka] ‘mały szaflik’, [wazka] ‘mały szaflik’, wapnica ‘naczynie, skrzynia na
wapno’, wapniówka ‘naczynie, skrzynia na wapno’, zakwaśnik ‘beczka, w której
włókna podlegają działaniu kąpieli kwasowej’;
3.3. meble (19):
3.3.1. meble w warsztatach rzemieślniczych (8): konik ‘stołek podłużny a na nim
dwie płaskie deseczki, służący do szpanowania grubych skór przy szyciu’,
płyta ‘stół garbarski, dębowy’, płytka ‘niewielki stół garbarski, dębowy’,
werbank

‘stół

zegarmistrza,

warsztatowy
jubilera,

blacharski’,

pieczętarza’,

werbret

werkcajg

‘stół,

‘szafka,

warsztat
w

której

przechowują się narzędzia introligatorskie’, wilbanek ‘ława służąca za
warsztat, na którym się wyrabia kafle’, wilbanek ‘ławka, na której zagniata
się glinę do wyrobów garncarskich’;
3.3.2. meble sklepowe (8): bufecik ‘niewielki stół sklepowy, kontuar’, bufet ‘stół
sklepowy, kontuar’, kantor ‘długi stół w sklepie, za którym stoją
sprzedający, lada’, kantorek ‘długi niewielki stół w sklepie, za którym stoją
sprzedający, lada’, kontuar ‘rodzaj stołu oddzielającego sprzedawcę i
towar od kupującego; lada, bufet’, lada2 ‘stół sklepowy, kontuar’, [ladka]2
‘niewielki stół sklepowy, kontuar’, meblościanka ‘zespół szaf, półek,
regałów tworzący przegrodę dzielącą wnętrze, sklepowe itp.’;
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3.3.3. pozostałe meble (3): podest ‘rodzaj stołu ustawiany na scenie celem
urządzenia schodów, gór, balkonów itp.’, regalik2 ‘drewniana niewielka
szafka, w której umieszcza się kasety z czcionkami’, regał2 ‘drewniana
szafka, w której umieszcza się kasety z czcionkami’;
3.4. kramy, stragany (8): kram (krom [krąm]) ‘rodzaj niewielkiego prowizorycznego
sklepu, zwykle drewniana budka, stragan, czasem tylko ława, stół itp. z
porozkładanym

drobnym

towarem’,

kramarnia

‘rodzaj

niewielkiego

prowizorycznego sklepu, zwykle drewniana budka, stragan, czasem tylko ława,
stół itp. z porozkładanym drobnym towarem’, kramik ‘rodzaj niewielkiego
prowizorycznego sklepu, zwykle drewniana budka, stragan, czasem tylko ława,
stół itp. z porozkładanym drobnym towarem’, [kramnica] ‘rodzaj niewielkiego
prowizorycznego sklepu, zwykle drewniana budka, stragan, czasem tylko ława,
stół itp. z porozkładanym drobnym towarem’, ławy targowe ‘szeregi kramów,
tasów, straganów, jatki’, przyławek ‘deska albo stół do rozkładania towarów przed
kramem’, stragan ‘stół, ława, deski na podstawach, na których przekupień
rozkłada swój towar, kram pod gołym niebem’, straganik ‘mały stół, niewielka
ława, deski na podstawach, na których przekupień rozkłada swój towar, kram pod
gołym niebem’;
3.5. formy, modele, szablony (39): baba3 ‘forma drewniana, na której prasują i
fasonują kapelusze’, babcia3 ‘mała forma drewniana, na której prasują i fasonują
kapelusze’, babciutka3 ‘mała forma drewniana, na której prasują i fasonują
kapelusze’, babeczka3 ‘mała forma drewniana, na której prasują i fasonują
kapelusze’, [babiono]3 ‘duża forma drewniana, na której prasują i fasonują
kapelusze’, babisko3 ‘duża forma drewniana, na której prasują i fasonują
kapelusze’, [babiszcze]3 ‘duża forma drewniana, na której prasują i fasonują
kapelusze’, babizna3 ‘duża forma drewniana, na której prasują i fasonują
kapelusze’, babka3 ‘mała forma drewniana, na której prasują i fasonują kapelusze’,
babsko3 ‘duża forma drewniana, na której prasują i fasonują kapelusze’, babsztel3
(babsztyl) ‘duża forma drewniana, na której prasują i fasonują kapelusze’,
babsztrych3 ‘duża forma drewniana, na której prasują i fasonują kapelusze’,
[babsztur]3 ‘duża forma drewniana, na której prasują i fasonują kapelusze’,
babuchna3 ‘mała forma drewniana, na której prasują i fasonują kapelusze’,
babula3 ‘mała forma drewniana, na której prasują i fasonują kapelusze’,
babuleńka3 ([babulenka]) ‘mała forma drewniana, na której prasują i fasonują
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kapelusze’, babulinka3 ([babulińka]) ‘mała forma drewniana, na której prasują i
fasonują kapelusze’, babulka3 ‘mała forma drewniana, na której prasują i fasonują
kapelusze’, babunia3 ‘mała forma drewniana, na której prasują i fasonują
kapelusze’, babunieczka3 ‘mała forma drewniana, na której prasują i fasonują
kapelusze’, [babuńcia]3 ‘mała forma drewniana, na której prasują i fasonują
kapelusze’, babus3 (babuś) ‘duża forma drewniana, na której prasują i fasonują
kapelusze’, babusia3 ‘mała forma drewniana, na której prasują i fasonują
kapelusze’, manekin1 ‘lalka, postument o kształtach ludzkich do układania na nim
sukien, potrzebny malarzom, rzeźbiarzom, krawcowym’, model1 ‘przedmiot
wykonany z drewna służący do wykonania form odlewniczych’, model2
‘przedmiot z drewna, służący za wzór do wykonania czegoś w większych
rozmiarach albo w większej ilości, wzór, modła, forma’, modelusz (modeljusz)
‘przedmiot z drewna, służący za wzór do wykonania czegoś w większych
rozmiarach a . w większej ilości, wzór, modła, forma’, modła ‘wykrój z deski
według danego rysunku, używany przez mularzy do ciągnienia gzymsów’, [pienia]
‘forma drewniana na kapelusze’, pieniek ‘mała forma drewniana na kapelusze’,
pieniuszek ([pieniaszek], [piniaszek]) ‘bardzo mała forma drewniana na
kapelusze’, pień ‘forma drewniana na kapelusze’, [podoba] ‘deseczka wykrojona,
podług której wykonywa się rzecz jaka w budowli, szablon’, stoczek ‘stoczek u
fryzjera = główka drewniana, na której się perukę stawia’, szablon ‘deseczka
wykrojona w naturalnej wielkości, podług których wykonuje się rzecz jaka w
budowli’, szablonik ‘mała deseczka wykrojona w naturalnej wielkości, podług
których wykonuje się rzecz jaka w budowli’, wajnsztoczki ‘dwa małe wałeczki w
środku długości grubsze, do rozciągania rękawiczek’, wajnsztoki ‘dwa wałeczki w
środku długości grubsze, do rozciągania rękawiczek’, [wałek] ‘kawałek deseczki
małej do skręcania i wiązania sieci’;
3.6. pozostałe (79): arfa3 (harfa) ‘rama z przeciągniętymi drutami, rodzaj sita do
przesiewania żwiru’, balansjer ‘dźwignia, belka w środku podparta i przy wahaniu
poruszająca zawieszone u jej końców drągi od tłoków, korb itp.’, bierka ‘mała
deseczka lub drewienko z pewnym znakiem, dawane przez kuśnierzy i garbarzy,
którzy takiż znak robią na skórach, wziętych do roboty lub wyprawy, obowiązując
się zwrócić te same skóry podług danej bierki’, blat ‘płyta zbita z desek służąca do
mieszania suchego betonu, przesiewania żwiru lub używana jako pomost na
rusztowaniu’, blacik ‘niewielka płyta zbita z desek służąca do mieszania suchego
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betonu, przesiewania żwiru lub używana jako pomost na rusztowaniu’, błazek
‘pozioma belka w taranie, przyrządzie do wybijania oleju z siemienia lnianego u
górali polskich i na podgórzu karpackim’, [ciągadło] ([cięgadło], [ciążadło],
[ciężadło]) ‘żerdka przy miechu w kuźni’, [cięga] ‘żerdka przy miechu w kuźni’,
[cofalnica] ([cofalnik], [cafalnik]) ‘drąg, wstrzymujący tartak, wóz itp.’, [cofnik]
‘drąg, wstrzymujący tartak, wóz itp.’, drewniak ‘szteg drewniany, sztabik, czyli
materiał niższy od czcionek, rozmaitej długości i szerokości, do zapełnienia
większych miejsc między czcionkami, liniami, wierszami, np. na afiszu, w tabeli,
całych pustych stronic, przedziałów między kolumnami – kiedy forma ma iść pod
prasę’, dźwignia ‘belka w środku podparta i przy wahaniu poruszająca zawieszone
u jej końców drągi od tłoków, korb itp., in. wahacz, balansjer’, federholc ‘listwa
drewniana, w której osadzone są pióra, liniujące papier’, gibaczka miechowa
‘drążek do poruszania miecha kowalskiego’, [grondas] ‘drąg z jednego końca
okuty żelazem, służący do przecinania lodu’, heftlada ‘rama z przeciągniętymi
prostopadle sznurkami, do których przyszywano grzbiety oprawionych książek’,
jasełka ‘małe nosze do noszenia ciężarów’, jasełeczka2 (jasłeczka) ‘małe nosze do
noszenia ciężarów’, jaśliszka (jaśliska) ‘wielkie nosze do noszenia ciężarów’,
jasła2 ‘nosze do noszenia ciężarów’, jasłka2 ‘małe nosze do noszenia ciężarów’,
kierat ‘koło palczaste, poziomo na stojącym wale osadzone i obracane zwykle
przez konie, niekiedy przez ludzi, służące do nadawania ruchu jakiejś machinie
(np. we młynach), kołowrót konny’, kierownik ‘kołowrot kłonicowy, jarzmo
zwrotni, belka ruchoma, na której spoczywają długie przedmioty, ładowane na
dwa wagony’, koza ‘deska z podpórkami i uchwytami używana do noszenia cegieł
na plecach’, [kozeńka] ‘niewielka deska z podpórkami i uchwytami używana do
noszenia cegieł na plecach’, [kozia] ‘niewielka deska z podpórkami i uchwytami
używana do noszenia cegieł na plecach’, [koziczka] ‘niewielka deska z
podpórkami i uchwytami używana do noszenia cegieł na plecach’, kozioł
‘drewniane drążki lub nieduże belki zbite na skos w kształcie litery X lub A,
połączone poprzeczką lub pojedyncze, o dwóch lub więcej ramionach’, [kozucha]
‘niewielka deska z podpórkami i uchwytami używana do noszenia cegieł na
plecach’, [kozuchna] ([koziuchna]) ‘niewielka deska z podpórkami i uchwytami
używana do noszenia cegieł na plecach’, [kozula] ‘niewielka deska z podpórkami i
uchwytami używana do noszenia cegieł na plecach’, [kózeczka] ‘niewielka deska z
podpórkami i uchwytami używana do noszenia cegieł na plecach’, kózka ([kozka])
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‘niewielka deska z podpórkami i uchwytami używana do noszenia cegieł na
plecach’, [kułaczek] ‘niewielki ząb drewniany w kole maszynowym, tryb’, [kułak]
‘ząb drewniany w kole maszynowym, tryb’, łacisko2 ‘wielka łata, czyli dwie
listwy połączone ze sobą dwoma poprzecznymi kawałkami drzewa, używane
zamiast desek, na których schną kafle’, łata2 ‘dwie listwy połączone ze sobą
dwoma poprzecznymi kawałkami drzewa, używane zamiast desek, na których
schną kafle’, maneż ‘koło palczaste, poziomo na stojącym wale osadzone i
obracane zwykle przez konie, niekiedy przez ludzi, służące do nadawania ruchu
jakiejś machinie (np. we młynach), kołowrót konny’, nawijka ‘drewienko, na które
się nawija w kłębek drut, gdy się ma nim okręcać jaki przedmiot’, obwarzaneczek
‘niewielkie kółko drewniane, używane do zawieszenia dekoracji w teatrze’,
obwarzanek (obarzanek) ‘kółko drewniane, używane do zawieszenia dekoracji w
teatrze’, orszlam ‘deska, na której miech kowalski spoczywa’, pawąz (powąz,
[pawęż] ‘drąg do noszenia ciężarów’, pawężnik ‘drąg do noszenia ciężarów’,
pochylnia ‘płaszczyzna pochyła zbudowana z drewna służąca do wtaczania i
staczania ciężarów, ułatwiająca wjeżdżanie i zjeżdżanie pojazdów’, pociągacz1
‘tyczka zawieszona u końca ciągi, to jest krokwi do odmykania stawidła
upustowego, i służąca do pociągania ciągi, a tym samym odmykania lub
spuszczania stawidła’, [pociągacz]2 ‘drążek do poruszania miecha kowalskiego,
gibaczka miechowa’, pocięgiel ‘tyczka zawieszona u końca ciągi, to jest krokwi do
odmykania stawidła upustowego, i służąca do pociągania ciągi, a tym samym
odmykania lub spuszczania stawidła’, podbitka ‘listwy przybite do belek
sufitowych, tworzące pomieszczenie do suszenia kafli’, podkładka ‘jeden z
kliników drewnianych, jakie się podkładają pod narożniki ciosów, kładzionych na
sobie, aby otrzymać szpary dla przyjęcia cementu’, powerek ‘drąg tragarski’,
powęzy ‘drąg do noszenia ciężarów’, prawidełko ‘mała forma: prawidło w
ludwisarni = deska do wykształtowania ozdób na glinianym wzorze armatnim’,
prawidło ‘forma: prawidło w ludwisarni = deska do wykształtowania ozdób na
glinianym wzorze armatnim’, rekebret ‘w powroźnictwie: drewniany blat z
dziurami, w które zasadza się floki’, rola ‘wałek drewniany w powroźnictwie,
umieszczony w saniach, na którym obracają się nitki taśmy w czasie jej robienia’,
rolka ‘mały wałek drewniany w powroźnictwie, umieszczony w saniach, na
którym obracają się nitki taśmy w czasie jej robienia’, rowek ‘rant w deskach pod
formy i przy czcionkach’, [sklepka] ‘deseczka z dziurkami po końcach, aby się
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pęta, liny nie pokręciły’, sztucbret ‘deska do sztucowania (obcinania na końcach)
świec woskowych’, [taran] ‘pniak dębowy w olejarni’, taranek (tyranek) ‘mały
pniak dębowy w olejarni’, trat (tret, tryt) ‘dół płytki ze ścianą wokoło z desek i
podłogą, nakryty dachem na słupach, służący przy cegielni do deptania, czyli
tratowania gliny’, wahacz ‘dźwignia, belka w środku podparta i przy wahaniu
poruszająca zawieszone u jej końców drągi od tłoków, korb itp.’, walik ‘niewielki
tram, gruby walec drewniany, będący osią obrotu w machinach’, wał ‘tram, gruby
walec drewniany, będący osią obrotu w machinach’, wałek1 ‘niewielki tram, gruby
walec drewniany, będący osią obrotu w machinach’, wałek2 ‘drewniany cylinder
obracający się dokoła swej osi; obracająca się część maszyny, aparatu, urządzenia,
mająca kształt walca’, wałka ‘używany w garbarstwie obrotowy bęben drewniany,
wypełniony ekstraktem garbnika, którym nasyca się skóry’, werbret ‘deska
szeroka, mająca z dwóch stron dziury, w które zasadza się wystające pod dno pręty
koszyka w czasie jego plecenia, aby na tej desce stał koszyk sztywno, jak na
warsztacie’, wikiel ‘linijka załamana pod kątem prostym, do przyrzynania papieru,
tektury’, winkielaczek ‘rodzaj niewielkiej linii drewnianej z wyżłobieniem na cały
szereg ustawionych obok siebie czcionek’, winkielak ‘rodzaj linii drewnianej z
wyżłobieniem na cały szereg ustawionych obok siebie czcionek’, winkielek ‘mała
linijka załamana pod katem prostym, do przyrzynania papieru, tektury’, [włok]
‘rodzaj skrzyni z desek, bez dna, o jednym ramieniu poprzecznym i dwu
podłużnych, ciągnionej przez woły lub konie dla zgarniania błota z dziedzińca lub
ulicy’, wrzecionko ‘(w ludwisarni) niewielka sztuka drzewa stożkowata, na której
robi się model armaty glinianej’, wrzeciono ‘(w ludwisarni) ‘sztuka drzewa
stożkowata, na której robi się model armaty glinianej’, zecbret (zycbret) ‘deska
wyheblowana, służąca so spuszczania na nią kolumn złożonego pisma’, zwrotnia
‘kołowrot kłonicowy, jarzmo zwrotni, belka ruchoma, na której spoczywają długie
przedmioty, ładowane na dwa wagony’.

VI.

Pojazdy i ich elementy (405):

1. nazwy ogólne (28):
1.1. nazwy ogólne pojazdów (5): wozik1 ([wózik]) ‘niewielki sprzęt do jazdy, do
wożenia, jakikolwiek wehikuł’, wozisko1 ‘wielki sprzęt do jazdy, do wożenia,
jakikolwiek wehikuł’, wóz1 ‘sprzęt do jazdy, do wożenia, jakikolwiek wehikuł’,
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wózek1 ([wozek]) ‘niewielki sprzęt do jazdy, do wożenia, jakikolwiek wehikuł’,
wózeczek1 ‘bardzo mały sprzęt do jazdy, do wożenia, jakikolwiek wehikuł’;
1.2. nazwy ogólne elementów pojazdów (23): [baran] ‘kłoda wywiercona u koła,
obracająca się koło osi, głowa koła’, [baranek] ‘mała kłoda wywiercona u koła,
obracająca się koło osi, głowa koła’, [baraneczek] ([baranczek], [baranyszek])
‘mała kłoda wywiercona u koła, obracająca się koło osi, głowa koła’, [baraniec]
‘mała kłoda wywiercona u koła, obracająca się koło osi, głowa koła’, [baranisko]
‘wielka kłoda wywiercona u koła, obracająca się koło osi, głowa koła’, brus ‘część
drewniana, jeden z elementów składowych w drewnianej konstrukcji’, [cigło]
([cygło]) ‘dyszel, drąg umocowany do przedniej części wozu, bryczki, sań itp.
umożliwiający kierowanie pojazdem przy pomocy zaprzęganych do niego koni’,
drążek ‘dyszel poboczny, hołobla’, [dymwaga] ‘kawałek drzewa, umieszczony
poprzecznie do dyszla, do którego przyczepiają się orczyki, stelwaga; grundwaga’,
dyszel2 ([dyszla], [dyśla]) ‘drąg, służący do kierowania wozem albo powozem’,
dyszelek2 ([dyszołek]) ‘mały drąg, służący do kierowania wozem albo powozem’,
dzwono ‘część obwodu koła’, kozielec ‘siedzenie dla woźnicy w pojeździe konnym
(dawniej także dla służby)’, kozioł (kozieł, koziół) ‘siedzenie dla woźnicy w
pojeździe konnym (dawniej także dla służby)’, koziołek (koziełek) ‘siedzenie dla
woźnicy w pojeździe konnym (dawniej także dla służby)’, [koziuleńko] siedzenie
dla woźnicy w pojeździe konnym (dawniej także dla służby)’, koźlec ‘siedzenie
dla woźnicy w pojeździe konnym (dawniej także dla służby)’, nasad ‘belka w
wozie lub saniach, na której są osadzone kłonice’, oś ‘drewniany element
konstrukcyjny łączący koła’, piasta ([piazda], [piauzda]) ‘kłoda wywiercona u
koła, obracająca się koło osi, głowa koła’, powodziec ‘dyszel’, skrzynia ‘nadwozie
pojazdów otwartych’, sworzeń ‘trzpień drewniany umożliwiający skręt pojazdu’;
2. sanie i ich elementy (55):
2.1. nazwy sań (14): [gnatki] ‘małe saneczki do zwożenia kloców’, [korczuha] ‘sanki
do wywożenia drzewa ze zrębów’, [ragucie] ‘sanie niepodkute do zwożenia drew’,
saneczki2 ‘bardzo mały pojazd na płozach do jeżdżenia po śniegu’, sanie2 ‘wóz,
pojazd na płozach do jeżdżenia po śniegu’, [sanie kopaniki] ‘sanie, mające płozy z
naturalnym zagięciem z wykopanego korzenia drzewa’, sanki2 ‘mały pojazd na
płozach do jeżdżenia po śniegu’, sań ‘wóz, pojazd na płozach do jeżdżenia po
śniegu’, [smyk] ‘rodzaj sań w kształcie litery A, gdzie na samych płozach kładą
kamienie wielkie, beczki itp., aby je przewieźć’, [smyki] ‘sanie’, szlifa (ślifa,
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szlufa) ‘sanki, płozy do wleczenia ciężarów’, [szłaje] ‘sanie parokonne z dyszlem,
o bardzo grubych płozach kutych’, tapicany ‘sanie o blatowaniu na płozach
schodzących się w charakterystyczny dziób’, [wózek] ‘sanie porządniej, niż proste,
zrobione, wybite łubem itp.. (dla odróżnienia od sani pod ciężary’;
2.2. nazwy elementów sań (41): [błozno] ‘nasad u sań, leżący w poprzek płozów’,
[gakt] ‘przód w prostych saniach, umocowany do płoz’, [gnatki] ‘tylna część sani
chłopskich’, [igo] ([jigo], [jugo]) ‘poprzeczny drążek u sań’, [jirzmo] ‘poprzeczny
drążek u sań’, [kleńki] ‘zakrzywione płozy gnatek (małych saneczek) albo sań’,
[kluka] ‘płóz u sań’, [kopanica] ‘przedni koniec sań’, [kopanik] ‘płoz do sań z
naturalnym zagięciem z wykopanego korzenia drzewa’, [kopyła] ‘prostopadłe
kawałki drzewa, osadzone w płozach (sań) i łączące je z korpusem sań’, koza
‘ławka z karbami o dwóch nogach na jednym końcu do spychania drzewa z sań’,
[kozeńka] ‘mała ławka z karbami o dwóch nogach na jednym końcu do spychania
drzewa z sań’, [kozia] ‘mała ławka z karbami o dwóch nogach na jednym końcu
do spychania drzewa z sań’, [koziczka] ‘mała ławka z karbami o dwóch nogach na
jednym końcu do spychania drzewa z sań’, koziołek ‘siodełko w saniach
szlichtadowych’, [kozucha] ([kozuchna], [koziuchna]) ‘mała ławka z karbami o
dwóch nogach na jednym końcu do spychania drzewa z sań’, [kozula] ‘mała ławka
z karbami o dwóch nogach na jednym końcu do spychania drzewa z sań’,
[kózeczka] ‘mała ławka z karbami o dwóch nogach na jednym końcu do spychania
drzewa z sań’, kózka [kozka] ‘mała ławka z karbami o dwóch nogach na jednym
końcu do spychania drzewa z sań’, [kratki] ‘listewki przybijane do prążków u sań’,
[lgi]1 ‘przyrząd drewniany, nakładany na sanie dla podtrzymywania drzewa’,
[lgi]2 ‘tylna część sań’, ławina ‘połoz u sań, drzewo zakrzywione, z którego spód
sań zrobiony’, odbój ([odboje]) ‘łukowate sztuki drzewa po obu bokach sań,
zabezpieczające je od zaczepiania się i wywrotu’, [oklenie] ‘drzewo łączące w
poprzecznym kierunku obie kopanice (płozu u sań) na wierzchu kopył
(prostopadłych kawałków drzewa osadzonego w płozach i łączących z korpusem’,
[osłonka] ‘deska na spodzie wozu u sani’, [ostróżniki] ‘łukowate sztuki drzewa po
obu bokach sań, zabezpieczające je od zaczepiania się i wywrotu’, płoza (płoz,
połoz, [płóz], [płuz]) ‘jedna z dwóch podstaw z drewna (np. z grabiny), jakby
wielkich łyżw, podkutych szyną lub bosych, na których osadzone są sanie’, płozik
‘jedna z dwóch niewielkich podstaw z drewna (np. z grabiny), jakby wielkich
łyżw, podkutych szyną lub bosych, na których osadzone są sanie’, stram1
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([strama]) ‘jeden z czterech słupków osadzonych w saniach i podtrzymujących
dwie nasady’, stram2 ([sztram]) ‘poprzeczna belka w saniach, siedząca na
słupicach wpuszczonych w płozy’, [stramica] ‘poprzeczna belka w saniach,
siedząca na słupicach wpuszczonych w płozy’, [suczka] ‘mały kawałek drzewa, w
którym orczyk przytwierdza się do gnatek (małych saneczek) albo do sani’,
[suczysko] ‘duży kawałek drzewa, w którym orczyk przytwierdza się do gnatek
(małych saneczek) albo do sani’, [suka] ‘kawałek drzewa, w którym orczyk
przytwierdza się do gnatek (małych saneczek) albo do sani’, [sunia] ‘mały
kawałek drzewa, w którym orczyk przytwierdza się do gnatek (małych saneczek)
albo do sani’, [suńka] ‘mały kawałek drzewa, w którym orczyk przytwierdza się
do gnatek (małych saneczek) albo do sani’, [wiązy] ‘drzewo łączące w
poprzecznym kierunku obie kopanice na wierzchu kopył (kawałkach drzewa w
saniach)’, [wjigo] ‘poprzeczny drążek u sań’, [włacuchy] ‘tylna część sani
chłopskich’, [włóki] ‘tylna część sani chłopskich’;
3. karety, powozy, bryczki i ich elementy (96):
3.1. nazwy karet, powozów i bryczek (67): amerykan ‘czterokołowy pojazd lekki bez
budy, rodzaj bryczki o kanciastych kształtach, używany w XX w.’, bastarda
(basztarda) ‘berlina, dwuosobowa kareta z końca XVIII w i 1 poł. XIX w. o
charakterze podróżnym’, berlina ‘kareta czteroosobowa, bezresorowa od 1663 do
końca XVIII w.; później na resorach stojących, jednej lub dwóch ozworach’,
berlinka ‘dwuosobowa berlina dziewiętnastowieczna’, brożek ‘kotczy, kareta
otwarta’, bryczka ‘wóz mniejszy podróżny, czasem z półnakryciem, bryczeczka
‘wóz mniejszy podróżny, czasem z półnakryciem’, bryczuchna ‘wóz mniejszy
podróżny, czasem z półnakryciem’, bryczulka ‘wóz mniejszy podróżny, czasem z
półnakryciem’, bryczuszka ‘wóz mniejszy podróżny, czasem z półnakryciem’,
bryczysko ‘wóz podróżny, czasem z półnakryciem’, bryka ‘wóz mniejszy
podróżny, czasem z półnakryciem’, czortopchajka ‘jeden z typów bryczki
czterokołowej lekkiej z koziołkiem tylnym’, dezobliżantka ‘kareta na jedną osobę,
soliterka, w czasach saskich i stanisławowskich’, dormeza ‘leżajka, kareta
podróżna z luksusowym wyposażeniem, do spania’, dorożka [doróżka] ‘pojazd do
wynajęcia, powóz publiczny, fiakr’, [dorożka] ‘powóz, kocz’, [drążki] ‘pojazd do
wynajęcia, powóz publiczny, fiakr’, drożka [dróżka] ‘pojazd do wynajęcia, powóz
publiczny, fiakr’, duc ‘powóz damski spacerowy z kozłem tylnym dla służącego, z
budą i dużym przednim wachlarzem (błotnikiem)’, ekwipaż ‘pojazd paradny z
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zaprzęgiem, w XIX w. elegancki powóz’, faeton ‘lekki powóz resorowy otwarty,
bez drzwiczek, z podnoszoną w razie niepogody budą’, fiakier ‘pojazd do
wynajęcia, dorożka’, garderoba ‘pojazd podróżny w XVIII w., przeznaczony do
przewożenia rzeczy osobistych wraz ze służbą’, kabriolet ‘lekki dwukołowy
powóz spacerowy’, karecisko ‘wielki powóz z pudłem oszklonym, zwykle na
cztery osoby’, kareta [karęta] ‘powóz z pudłem oszklonym, zwykle na cztery
osoby’, karetka ‘mały powóz z pudłem oszklonym, zwykle na cztery osoby’,
kariola ‘lekki dwukołowy powozik’, karioleczka ‘lekki mały dwukołowy
powozik’, kariolka (karjulka) ‘lekki dwukołowy powozik’, karoca ‘bardzo bogato
zdobiona kareta z XVII i XVIII w.’, karykiel ‘lekki powozik, koczyk’, [karyta]
‘powóz z pudłem oszklonym, zwykle na cztery osoby’, kocz (kotcz [koć]) ‘powóz
półodkryty, faeton’, koczobryk ‘pojazd podróżny, duża bryczka z drzwiczkami’,
koczyk ‘mały powóz półodkryty, faeton’, kolasa ‘powóz’, [kolaseczka] ‘bardzo
mały powóz’, [kolaseńka] ‘bardzo mały powóz’, kolaska ‘mały powóz’, kolebka
‘średniowieczny pojazd zamożnych kobiet o różnym przeznaczeniu’, korab
‘pogardliwa nazwa niemodnego dużego pojazdu podróżnego z XVII w.’, kosz
(koczczy, kotczy, kotsz) ‘powóz półodkryty, faeton’, landara ‘powóz oszklony,
którego buda może być opuszczana, z jednakowo szerokimi siedzeniami, przednim
i tylnym, wewnątrz’, landauer ‘powóz oszklony, którego buda może być
opuszczana, z jednakowo szerokimi siedzeniami, przednim i tylnym, wewnątrz’,
lando ‘powóz’, landolet ‘otwarty pojazd konny, 2-osobowe lando’, leżajka ‘kareta
podróżna, dormeza’, milord ‘dwuosobowy powóz z kozłem stangreckim i budą, do
składania, nisko osadzony na resorach eliptycznych’, nejtyczanka ‘typ bryczki
prostej i uniwersalnej, używany i produkowany na wschodnich i połudn.-wschod.
regionach Polski w 2 poł. XIX w. i na pocz. XX w.’, pająk ‘powóz na czterech
szeroko rozstawionych kołach do powożenia do właściciela, z miejscem dla lokaja
z tyłu, używany do spacerów lub imprez sportowych’, pantofel ‘mały powóz
spacerowy z XVIII w. dla kobiety’, parkowiec ‘powóz bez budy czterokołowy,
czteroosobowy, o charakterze spacerowym, rozpowszechniony w XX w.’, patelnia
‘jeden z rodzajów bryczki używanej na wschodzie Polski’, polowiec
‘dwudziestowieczna

dwukołowa

bryczka

polówka,

produkowana

i

rozpowszechniona szczególnie w Wielkopolsce’, powozik ‘mały wóz wykwintny,
osobowy, na resorach, pojazd, kocz, faeton’, powozisko ‘wielki wóz wykwintny,
osobowy, na resorach, pojazd, kocz, faeton’, powóz ‘wóz wykwintny, osobowy, na
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resorach, pojazd, kocz, faeton’, półkoszki ‘wóz, bryczka dwoma koszami
wyłożona’, soliterka ‘kareta mała na jedną osobę o podwoziu berliny, modna w 2
poł. XVIII w.’, taradajka1 (taradeyka) ‘lekki, dość prymitywny wózek szlachecki
na drewnianych, długich resorach’, tarantas ‘rodzaj bryczki o specyficznej
budowie podwozia, w której zamiast resorów żelaznych kładziono długie listwy
drewniane silnie sprężynujące, popularny w Polsce w XIX i pocz. XX w.’,
wagnerka ‘dorożka elegancka, wynajmowana przez wykwintną publiczność’,
wasąg ‘wóz, bryka półkoszkami wysłana’, wasążek ‘niewielki wóz, mała bryka
półkoszkami wysłana’, wolancik ‘lekki, odkryty niewielki powozik’, wolant
‘lekki, odkryty powozik’;
3.2. nazwy elementów powozów i bryczek (29): chustaczka (chustawka) ‘miejsce na
rzeczy z tyłu powozu’, dąg (dęg) ‘drążek czworoboczny, płaski użyty w bryczce
jako resor’, [hojdałka] ([hojdanka], [hojdawka], [hójdawka]) ‘miejsce na rzeczy z
tyłu powozu’, ferdekszpan ‘listwa drewniana, używana przy naciaganiu skóry na
budę powozową’, huśtaczka ([huśtawka], [huźdawka]) ‘miejsce na rzeczy z tyłu
powozu’, [kielnia] ‘rodzaj skrzyni na drobne pakunki pod siedzeniem woźnicy lub
na tylnej części bryczki a. powozu’, kozioł stangrecki ‘siedzisko powożącego z
przodu pojazdu’, kozioł tylny ‘ławka lokajska’, kwersztyk ‘część drewniana wąska
poprzeczna za pudłem czyli korpusem powozu, łącząca tylne resory powozu’,
lajchsztok ‘drążek z łapką na końcu, w którą się wkłada świece’, [letry] ([litry])
‘wasąg, umocowany na osiach kosz stanowiący wnętrze bryczki, wozu itp.’,
łąbędzia szyja ‘drewniana część konstrukcyjna podwozia karety paradnej od 2 poł.
XVII-XIX w., umożliwiająca skręt przednich kół’, podnóżek stangrecki ‘część
kozła przedniego’, podwozie ‘wszystkie części konstrukcyjne, dzięki którym
pojazd jedzie’, półkosz ‘kosz wstawiony na jedną z dwóch połów woza (przodek
lub zadek jego) i stanowiący wysłanie jego ścian i dna’, półkoszek1 ([pókoszek])
wasąg, umocowany na osiach kosz stanowiący wnętrze bryczki, wozu itp.’,
półkoszek2 ‘kosz wstawiony na jedną z dwóch połów woza (przodek lub zadek
jego) i stanowiący wysłanie jego ścian i dna’, pudło ‘nadwozie karet i pojazdów
zamkniętych’, sztelwaga ([stelwaga], [stenwaga], [stylwaga], [stymwaga],
[stynwaga], [sztynwaga]) ‘część przodka powozu, w która wchodzi dyszel i za
którą zaprzęgają się konie a przyczepiają się orczyki’, [sztylwaga] ‘część przodka
powozu, w która wchodzi dyszel i za którą zaprzęgają się konie a przyczepiają się
orczyki’, szweler ‘gruba część drewniana, okuta żelazem, łącząca części pudła
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powozowego’, tafelka ‘niewielka cienka deseczka, służąca do obicia pudła
powozowego, stanowiąca ścianę korpusu’, tafla ‘cienka deseczka, służąca do
obicia pudła powozowego, stanowiąca ścianę korpusu’, [wasąg]1 (fasąg, wasung)
‘umocowany na osiach kosz stanowiący wnętrze bryczki, wozu itp.’, wasąg1
(fasąg, wasung) ‘wierzch bryki wstawiony na osie’, wasążek ‘wierzch niewielkiej
bryki wstawiony na osie’, wasążek ‘umocowany na osiach niewielki kosz
stanowiący wnętrze bryczki, wozu itp.’, wrąb karety ‘pudło, buda’, zrąb karety
‘pudło, buda’, zrąbek karety ‘małe pudło, niewielka buda’;
4. wozy, wózki i ich elementy (207):
4.1. nazwy wozów i wózków (62): bieda (bida, biga) ‘wózek o dwóch kołach’, bidka
(biedka) ‘niewielki wózek o dwóch kołach’, [drabie] ‘wóz drabiniasty’, drabinki
‘mały wóz drabiniasty’, drabiny ‘wóz drabiniasty’, drabki ‘mały wóz drabiniasty’,
drabiniak ‘wóz drabiniasty’, fornalka ‘fura, furmanka, wóz’, fura ([fora]) ‘wóz,
furmanka do przewożenia ciężarów’, fureczka ‘bardzo mały wóz, niewielka
furmanka do przewożenia ciężarów’, furka ‘mały wóz, niewielka furmanka do
przewożenia ciężarów’, furmanka ‘wóz, fura, fornalka’, jednokole (jenokole)
‘wózek o dwóch kółkach, bidka’, jednokółka ‘wózek o dwóch kółkach, bidka’,
kałamaszka ‘mały wózek jednokonny’, [kara]1 ‘wielki, prosty wóz o czterech
kołach do wożenia ciężarów’, [kara]2 ‘wóz bez drabin’, [kara]3 ‘wóz do zboża’,
[kara]4 ‘wóz na dwóch silnych kołach zwykle ze skrzynią na wierzchu, do
wywożenia śmieci, gnoju’, karabon ‘wóz skórą czarną obity’, karawan ‘pojazd
ciężki do przewożenia towarów’, [karka]1 ‘mały wóz bez drabin’, [karka]2 ‘mały
wóz do zboża’, [karka]3 ‘wózek ręczny dwukołowy, taczki’, [karulińka]1 ‘mały
wóz bez drabin’, [karulińka]2 ‘mały wóz do zboża’, kary1 ([gary]) ‘wóz na dwóch
silnych kołach zwykle ze skrzynią na wierzchu, do wywożenia śmieci, gnoju’,
kary2 ([gary]) ‘wielki, prosty wóz o czterech kołach do wożenia ciężarów’, kocz
(kotcz, [koć]) ‘wóz, furmanka’, koczyk ‘mały wóz, niewielka furmanka’, kolasa1
‘wóz chłopski, wiejski, bryka, wasąg wyplatany’, [kolasa]2 ‘wóz do wywożenia
gnoju’, [kolaseczka]1 ‘mały wóz do wywożenia gnoju’, [kolaseczka]2 ‘niewielki
wóz chłopski, wiejski, bryka, wasąg wyplatany’, [kolaseńka]1 ‘mały wóz do
wywożenia gnoju’, [kolaseńka]2 ‘niewielki wóz chłopski, wiejski, bryka, wasąg
wyplatany’, [kolaska]1 ‘mały wóz do wywożenia gnoju’, kolaska2 ‘niewielki wóz
chłopski, wiejski, bryka, wasąg wyplatany’, [koleśnik] ‘wóz, fura’, kolimaga ‘wóz
pakowny z budą’, kosz (koczczy, kotczy, kotsz) ‘wóz, furmanka’, latra ([ladry],
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[latry]) ‘wóz do gnoju’, leterka ‘mały wóz drabiniasty’, letra (latra) ‘wóz
drabiniasty’, pałuba ‘rodzaj wozu transportowego o nadwoziu z łubu’, maża
‘prymitywny wóz ukraiński zrobiony z samego drewna’, [pojedynek] ‘wóz
jednokonny bez dyszla, tylko z hołoblami i duhą’, powozik ‘niewielki wóz, mała
fura, furmanka’, powozisko ‘wielki wóz, duża fura, furmanka’, powóz ‘wóz, fura,
furmanka’, [powózeczek] ‘mały wóz, wózek’, [powózek] ‘wóz, wózek’, półdrabki
([półgrabki]) ‘wóz mający za boki półdrabki’, półkrytek ‘mały wózek z budą
popularny w Polsce w XVII i XVIIIw.’, skarbniczki ‘lekkie wózki trasportowe
obijane skórą’, skarbnik ‘duży wóz bagażowy z przykrywą okutą żelazem,
kształtem przypominał kufer położony na podwozie’, [snaść] ‘wóz wiejski po
odjęciu z niego kół, wasąg’, wozisko2 ‘wielki pojazd zaprzężony w konie służący
do przewożenia czego; fura, furmanka’, wóz2 ‘pojazd zaprzężony w konie służący
do przewożenia czego; fura, furmanka’, wózek2 ‘pojazd na kołach zaprzężony w
konie lub poruszany ręcznie, mechanicznie itp., służący do przewożenia czego’,
wózeczek2 ‘niewielki pojazd na kołach zaprzężony w konie lub poruszany ręcznie,
mechanicznie itp., służący do przewożenia czego’, wóz letrowy ‘wóz drabiniasty’;
4.2. elementy wozów (145): [barczyk] ‘orczyk, drążek u wozu poprzecznie
zawieszony, na którego końcach zaczepiają się postronki dla zaprzężenia koni,
bark u stelwagi’, [bicz]2 ‘żerdź, na której wiązany jest orczyk konia
przyprzężonego do dwóch dyszlowych koni’, [biczownik] ‘żerdź, na której
wiązany jest orczyk konia przyprzężonego do dwóch dyszlowych koni’, [biczyk]2
‘mała żerdź, na której wiązany jest orczyk konia przyprzężonego do dwóch
dyszlowych koni’, [biczysko]2 ‘wielka żerdź, na której wiązany jest orczyk konia
przyprzężonego do dwóch dyszlowych koni’, [bierce] ‘drążek u wozu poprzecznie
zawieszony, na którego końcach zaczepiają się postronki dla zaprzężenia koni,
bark u stelwagi, barczyk’, chodnica ‘kładka z boku wozu ‘, [danica] ‘deska
calowa, którą kładą na dnie wozu przez całą jego długość’, dennica1 ([delnica])
‘deska od wozu, używanego do gnoju’, dennica1 ([delnica]) ‘deska spodnia u
wozu między drabinami’, [deszczka] ‘poddenica u wozu’, deszczułka ‘deseczka
pomiędzy szczeblami u wozu’, dłubanki ‘deski w wozie do gnoju, gnojówki,
gnojownice’,

[drabie]

‘boki

wozu

drabiniastego’,

drabina

‘bok

wozu

drabiniastego’, drabinka ‘bok małego wozu drabiniastego’, drabka ‘bok małego
wozu drabiniastego’, drągi ‘wóz mający po bokach dwa grube drągi a między nimi
deskę, wóz drągowy’, drążki [drączki] ‘niewielki wóz mający po bokach dwa
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grube drągi a między nimi deskę’, [drewniak] ([drwniak]) ‘wóz drewniany,
niekuty’, [dymnica]1 ‘deska od wozu, używanego do gnoju’, [dymnica]2 ‘deska
spodnia u wozu między drabinami’, dzwonko ‘część drewnianego obwodu małego
koła u wozu, umocowana na dwu szprychach’, dzwono ([zwono]) ‘część
drewnianego obwodu koła u wozu, umocowana na dwu szprychach’, gara
‘nadwozie wozu transportowego, wiejskiego’, [gnojanka] ‘boczna deska na wozie
od gnoju, wróbnia, [pomost, wrotnia]’, [gnojnica] ‘boczna deska na wozie od
gnoju, wróbnia, [pomost, wrotnia]’, [gnojownica] ‘boczna deska na wozie od
gnoju, wróbnia, [pomost, wrotnia]’, [gnojówka] ‘boczna deska na wozie od gnoju,
wróbnia, [pomost, wrotnia]’, hołobla ([hołobel], [ołobel], [ołobla]) ‘jeden z dwóch
dyszlów pobocznych, w które konia do pojedynczego wózka wprzęgają’,
[hołobelka] ‘jeden z dwóch małych dyszlów pobocznych, w które konia do
pojedynczego wózka wprzęgają’, [kara]5 ‘przednia albo tylna część wozu o dwóch
kołach’, [karka]4 ‘przednia albo tylna część małego wozu o dwóch kołach’,
[karulińka] ‘przednia albo tylna część małego wozu o dwóch kołach’, [kierak]
‘ruchoma ławka z kłonicami na przedniej osi’, kierowniki ‘ruchoma ławka z
kłonicami na przedniej osi’, kładnica ‘kłodzina drewniana na osiach wozu i
wzdłuż jego leżąca, w której końcach zatykają się kłonice’, kłonica (kłonnica,
[kłodnica], [kłónica]) ‘jeden z czterech drążków, umocowanych jednymi końcami
na końcach osi, a drugimi podtrzymujących półkoszki, drabiny albo skrzynie
wozu’, [kołowrót]3 (konowrót], [koowrót], [korowłot], [korowrot]) ‘kawałek
drewniany w wozie, spoczywający na nasadzie i służący do kierowania wozu’,
[kołowrotek]4 ([kołowrótek], [kołowratek]) ‘mały kawałek drewniany w wozie,
spoczywający na nasadzie i służący do kierowania wozu’, [krzepciny] ‘drążki
wprawione w oś zadnią wozu’, [krzepcizna] ‘skręt, część wozu, złożona z dwóch
drewien, wbitych w oś’, [krzywaczka] ‘kłonica’, [kula]1 ‘kłonica albo drążek
podpierający ją u wozu’, [kula]2 ‘kołek do zatykania koła u wozu’, [kulka]1
‘kłonica albo drążek podpierający ją u wozu’, [kulka]2 ‘mały kołek do zatykania
koła u wozu’, [kulbon] ‘kłonica u wozu’, [latra] ([ladra]) ‘deska boczna w wozie,
gnojownica’, leterka1 ‘deska boczna u małego wozu’, leterka2 ‘mała drabina u
wozu’, letra1 (latra) ‘deska boczna u wozu’, letra2 (latra, [letry], [litra], [litry])
‘drabiny, drągi kładzione wzdłuż wozu’, [lga] ‘jeden z drążków do
podtrzymywania pniaków w wozie’, [lon] ‘zatyczka, przetyczka do osi, kołek
drewniany zabezpieczający koło u wozu od spadnięcia’, [lonek] ‘mała zatyczka,
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przetyczka do osi, niewielki kołek drewniany zabezpieczający koło u wozu od
spadnięcia’, luśnia (lusznia) ‘drążek z twardego drewna u wozu, w jednym końcu
okuty i w szynklu utkwiony, drugim zaś końcem, górnym, wpuszczony na czop w
kulę i podpierający ją’, luśnianka ([liśnianka] ‘drążek z twardego drewna u wozu,
w jednym końcu okuty i w szynklu utkwiony, drugim zaś końcem, górnym,
wpuszczony na czop w kulę i podpierający ją’, [ławka] ‘część wozu, w której
osadzone są kłonice, kawałek drzewa wzdłuż osi między kołami’, [możdżeń]
([mozdzeń], [możdzień]) ‘kołek z twardego drzewa, w obydwu końcach
ścieńczony, którym się spajają z sobą dzwona kół u wozu, tybel’, nasada (nasad)
‘kłodzina drewniana na osiach wozu i wzdłuż jego leżąca, w której końcach
zatykają się kłonice’, [obartel] ‘ruchoma ławka z kłonicami na przedniej osi’,
[obartelek] ‘ruchoma mała ławka z kłonicami na przedniej osi’, [obartlik]
‘ruchoma mała ławka z kłonicami na przedniej osi’, obodziak (obwodziak) ‘koło
wozowe, mające obód (obwód koła wozowego) z jednego kawałka, nie z dzwon’,
[oboda] ([obłoda]) ‘obwód koła wozowego z jednego giętego drewna; drążek
zwinięty w koło i osadzony na szprychach zamiast dzwon’, obód ([obod]) ‘obwód
koła wozowego z jednego giętego drewna; drążek zwinięty w koło i osadzony na
szprychach zamiast dzwon’, [odkólka] ‘kawałek drzewa, podpierający drabinkę u
wozu’, [odos] ([otos]) ‘tyczka od końca osi do początku hołobli idąca i
utrzymująca hołoblę w pewnej rozwartości’, [odosa] ([otosa]) ‘tyczka od końca
osi do początku hołobli idąca i utrzymująca hołoblę w pewnej rozwartości’,
ohłobla ‘jeden z dwóch dyszlów pobocznych, w które konia do pojedynczego
wózka wprzęgają’, [ohołobla] ‘jeden z dwóch dyszlów pobocznych, w które konia
do pojedynczego wózka wprzęgają’, orczyca ‘zawieszony w poprzek dyszla
drążek, do którego przymocowuje się orczyki; sztelwaga’, orczyk ‘drążek u wozu
poprzecznie zawieszony, na którego końcach zaczepiają się postronki dla
zaprzężenia koni, bark u stelwagi, barczyk’, [ordynek] ([ordynka]) ‘deska
stanowiąca dno wozu’, [osłona] ([obsłona]) ‘deska boczna na wozie do wożenia
gnoju, kamieni itp.’, [osłonka] ‘niewielka deska boczna na wozie do wożenia
gnoju, kamieni itp.’, [peż] ‘kołek u przodu wozu, służący do zakładania wici od
jarzma’, [poddanica] ‘deska stanowiąca dno wozu’, [poddanko] ‘deska stanowiąca
dno wozu’, [poddennica] ‘deska stanowiąca dno wozu’, [poddenka] ‘deska
stanowiąca dno wozu’, [podejma] ‘kawałek drzewa pod rozworą u wozu do
podtrzymywania dyszla poziomo, aby nie padał’, [podelga] ‘kawałek drzewa pod
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rozworą u wozu do podtrzymywania dyszla poziomo, aby nie padał’, [podema]
‘kawałek drzewa pod rozworą u wozu do podtrzymywania dyszla poziomo, aby
nie padał’, [podkulek]1 ‘drążek z twardego drewna u wozu, w jednym końcu okuty
i w szynklu utkwiony, drugim zaś końcem, górnym, wpuszczony na czop w kulę i
podpierający ją’, [podkulek]2 ‘kołek do zatykania koła u wozu’, [podpórka]
‘drążek do podpierania kulasa u wozu’, [podtoki] ‘drąg u wozu, widłowato
rozdwojony, osadzony w osi tylnej, łączący zadnią część wozu z przednią’,
podyma1 ‘część drewniana przedniego podwozia u wozu umożliwiająca ruch i
skręt kół’, [podyma]2 ([poddyma]) ‘kawałek drzewa pod rozworą u wozu do
podtrzymywania dyszla poziomo, aby nie padał’, [pole] ‘gruby drąg ociosany
czworobocznie, leżący (na osi) w poprzek wozu’, [poleczko] ([póleczko],
[policzko], [poliszko]) gruby drąg ociosany czworobocznie, leżący (na osi) w
poprzek wozu’, [poleńko] ‘gruby drąg ociosany czworobocznie, leżący (na osi) w
poprzek wozu’, [poliko] ‘gruby drąg ociosany czworobocznie, leżący (na osi) w
poprzek wozu’, [pólko] ‘gruby drąg ociosany czworobocznie, leżący (na osi) w
poprzek wozu’, [pomost] ‘deska boczna na wozie od gnoju’, [pomostek] ‘mała
deska boczna na wozie od gnoju’, [pomościk] ‘mała deska boczna na wozie od
gnoju’, półdrabek ([półgrabek]) ‘jedna z dwóch wąskich drabin stanowiących boki
wozu drabiniastego’, półdrabinek ‘jedna z dwóch wąskich drabin stanowiących
boki wozu drabiniastego’, półdrabinka ‘jedna z dwóch wąskich drabin
stanowiących boki wozu drabiniastego’, półwozie ‘połowa wozu (przednia, tylna)’,
[prożeczek]2 ‘część wozu, w której osadzone są kłonice, kawałek drzewa wzdłuż
osi między kołami’, [prożek]2 ‘część wozu, w której osadzone są kłonice, kawałek
drzewa wzdłuż osi między kołami’, [prożysko]2 ‘część wozu, w której osadzone są
kłonice, kawałek drzewa wzdłuż osi między kołami’, [prożyszcze]2 ‘część wozu, w
której osadzone są kłonice, kawałek drzewa wzdłuż osi między kołami’, [próg]2
‘część wozu, w której osadzone są kłonice, kawałek drzewa wzdłuż osi między
kołami’, [przyjma] ‘u wozu, kawałek drzewa poprzecznie łączącego włóki, który
w środku na sworzeń do tylnego nasadu gnatek przymocowany łączy gnatki z
włókami’, [przykrywa] ‘deska, na której spoczywają drabinki wozu’, [przykrywka]
‘deska, na której spoczywają drabinki wozu’, [puzdrak] ‘wyżłobienie w dyszlu
tylnego półwozia’, rozwora ‘drąg umocowany w zadnim śródosiu woza a
rozszczepionym przednim końcem wchodzący w przodek woza, aby tym
sposobem łączyć z sobą jego zadek i przodek i służyć do podłużania lub skracania
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wozu’, [rozwór] ‘drąg umocowany w zadnim śródosiu woza a rozszczepionym
przednim końcem wchodzący w przodek woza, aby tym sposobem łączyć z sobą
jego zadek i przodek i służyć do podłużania lub skracania wozu’, [rozwórka]
‘niewielki drąg umocowany w zadnim śródosiu woza a rozszczepionym przednim
końcem wchodzący w przodek woza, aby tym sposobem łączyć z sobą jego zadek
i przodek i służyć do podłużania lub skracania wozu’, [rycabel] ‘ruchoma ławka z
kłonicami na przedniej osi’, [ryczon] ‘ruchoma ławka z kłonicami na przedniej
osi’, [sala] ‘jedno z dwóch drewien, przymocowanych do osi wozu: przy tylnej osi
osadzone są w nim kłonice, a przy przedniej kołowrót’, [sinica] ‘jeden z dwóch
drążków stanowiących osadę dyszla i podtrzymujących go na odpowiedniej
wysokości’, [skręt] ‘krzepcizna, część wozu, złożona z dwóch drewien, wbitych w
oś’, [spodniak] ‘spodnia deska u wozu’, [spodniarka] ‘spodnia deska u wozu’,
[spodówka] ‘spodnia deska u wozu’, [spódnica] ‘deska stanowiąca dno wozu’,
[suka] ‘rodzaj hamulca u wozu; kawałek drewna z rowkiem, w który wchodzi koło
przy hamowaniu wozu’, [swora] (stwora) ‘drąg w środku woza, który jest na to,
aby dyszel nie szedł na dół’, [sworka] ‘mały drąg w środku woza, który jest na to,
aby dyszel nie szedł na dół’, [szponga] (sponga, szpąga, [śpąga], [szpunga])
‘deszczułka pomiędzy szczeblami u wozu’, sztelwaga ([stelwaga], [stylwaga],
[stymwaga] [stenwaga], [stynwaga], [sztynwaga], [sztylwaga]) ‘część przodka
wozu, w która wchodzi dyszel i za którą zaprzęgają się konie a przyczepiają się
orczyki’, [śmigle] ‘w drabinach u wozu, szczeble nie okrągłe, lecz płaskie,
wystrugane w rodzaju listew mocnych’, [śnica]1 ‘drążki wprawione w oś zadnią
wozu’, [śnica]2 ([sznica]) ‘jeden z dwóch drążków stanowiących osadę dyszla i
podtrzymujących go na odpowiedniej wysokości’, tylnik ‘deska zamykająca tył
(rzadziej przód) wozu; zatylnik, zatyłek’, [urc(yk)] ‘orczyk’, [werblik] ‘drewienko
na końcu lejc, zaczepiające się za kantar’, widły u woza ‘hołoble, dwa dyszle,
między którymi ciągnie koń pojedynkowo’, [wojniczki] ‘dwie żerdki po obu
bokach zaprzęgniętego konia, wprawione zamiast dyszla do gnatek lub sani;
dyszle u jednokonnego wozu’, [wrotnia] ‘deska boczna na wozie od gnoju’,
[wróbnia] ‘deska boczna na wozie od gnoju’, [zagwozdka] ‘zatyczka na końcu
osi, aby koło nie spadało, lonek, lon’, [zakładnica] ‘deska do wozu, dodana do
gnojnic’, zatylnik ‘deska zamykająca tył (rzadziej przód) wozu, tylnik, zatyłek’,
[zatyłki] ‘zasuwki zbite z kliku desek i zasłaniające przód i tył wozu’, [zwiono]
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‘część drewnianego obwodu koła u wozu, umocowana na dwu szprychach’,
[zwirka] ([zwórka]) ‘rozwora u woza’;
5. inne pojazdy (19): braek (brek) ‘duży wieloosobowy i wielokonny pojazd sportowy o
prostej skrzyni z ławkami’, dyliżans ‘dziewietnastowieczny, wieloosobowy pojazd
podróżny zamknięty, używany przez organizacje poczty w Europie’, [gara] ‘wózek ze
skrzynią do wożenia ziemi, gliny’, hipomobil ‘pojazd konny’, jagdwagen
‘czterokołowy, wieloosobowy pojazd myśliwski niemiecki, otwarty, o kanciastej
skrzyni z drabinką z tyłu na upolowana zwierzyną’, karawan ‘wóz pogrzebowy, ciężki
pojazd ozdobny do przewożenia trumien’, kiszka ‘długi staropolski pojazd dworski w
rodzaju linijki o dwóch wzdłużnych ławkach, przeznaczony dla muzykantów’, kolasa
‘prymitywny wóz transportowy o drewnianych osiach , znany powszechnie na Rusi i
wschodnich terenach Polski od XVI-XIX w.’, linijka2 ‘lekki pojazd czterokołowy z
jednym długim siedzeniem tapicerowanym, na którym siadało się bokiem’, linijka
myśliwska ‘duży pojazd na polowanie dworskie, rzadki i luksusowy, używany w
XVIII-XX w.’, powózka ‘wóz wojskowy’, półwozie ‘wózek o dwóch kołach i dwóch
dyszlach do przewozu pakunków od pociągu do miejsca odbioru i odwrotnie’,
półwózek ‘wózek o dwóch kołach i dwóch dyszlach do przewozu pakunków od
pociągu do miejsca odbioru i odwrotnie’, steinkellerka ‘kurierka, wieloosobowy
pojazd komunikacji pocztowej w Polsce w XIX w.’, stołczyk2 ‘lektyka, środek
transportu lądowego’, stołeczek2 ‘lektyka, środek transportu lądowego’, stołek2
‘lektyka, środek transportu lądowego’, [stołuszek]2 ([stołyszek]) ‘mała lektyka, środek
transportu lądowego’, włóki ‘prymitywny środek transportu, zwykle dwa długie drążki
połączone pod pewnym kątem; służy do przewożenia narzędzi rolniczych, kamieni,
drewna, siana’, żurnaliera ‘duży pojazd wieloosobowy do przejażdżek po okolicach’.

VII.

Pozarolne pozyskiwanie produktów spożywczych (153):

1. akcesoria łowieckie (18): bałwanica ‘żerdź, na której osadza się bałwany służące
do wabienia cietrzewi’, berło ‘drążek drewniany z poprzeczką, na którym
spoczywa ptak łowczy’, buława1 ‘wielka laska z gałką. którą ludzie rozstawieni
wokoło ostępu, gdzie znajdują się spędzone zwierzęta, podają jedni drugim bez
ustanku dla przekonania się czy czuwają’, buławka ‘laska z gałką. którą ludzie
rozstawieni wokoło ostępu, gdzie znajdują się spędzone zwierzęta, podają jedni
drugim bez ustanku dla przekonania się czy czuwają’, drążek ‘kawał drewna
mający na końcach dwie obroże, służące do spinania psów myśliwskich po parze’,
228

gumience ‘deseczka zheblowana, na która posypuje się przynętę dla ptaków’,
koraliczki ‘bardzo małe gałki drewniane z powbijanymi w nie ostrymi sztyftami,
zawieszone na szyi psom legawym, zbyt gorącym w układaniu’, korale ‘gałki
drewniane z powbijanymi w nie ostrymi sztyftami, zawieszone na szyi psom
legawym, zbyt gorącym w układaniu’, koraliki ‘małe gałki drewniane z
powbijanymi w nie ostrymi sztyftami, zawieszone na szyi psom legawym, zbyt
gorącym w układaniu’, [koralisie] ‘bardzo małe gałki drewniane z powbijanymi w
nie ostrymi sztyftami, zawieszone na szyi psom legawym, zbyt gorącym w
układaniu’, lasa ‘krata w samołówce na ptaki drapieżne’, [laska] ‘niewielka krata
w samołówce na ptaki drapieżne’, solnik ‘korytko, przeważnie pień z
wyżłobieniem u góry, wypełnione solą pomieszaną z innymi związkami
nieorganicznymi, np. gliną, ustawione w lesie w celu uzupełnienia pokarmu
zwierzyny solami mineralnymi; lizawka’, telir ‘samołówka z drzewa bukowego na
niedźwiedzia u Hucułów’, tłuczek ‘deska oparta na szypliku, którą ptaszki bić
można’, tryzub ‘szopka, żłób, urządzany w lesie do zakładania paszy dla zwierząt
leśnych’, tykieł (tykiel) ‘tyka, kij, do którego przywiązuje się siatka, sidło na
ptaki’, zwierzyniak ‘wóz do przewożenia upolowanej zwierzyny’;
2. akcesoria pszczelarskie (81): barć ‘otwór wydrążony w żywym drzewie dla
umieszczeniu roju pszczół, kłoda z wydrążonym otworem dla roju pszczół’, belec
‘pień, kłoda=ul’, bezdenek ‘lekki ul drewniany bez dna, o przekroju kolistym i
nierozbieralnym gnieździe, używany w południowo-wschodnich rejonach kraju do
połowy XIX w.’, dennica ‘spód ula’, dłuziec ‘deseczka do zatykania barci’, dłuż
‘deseczka do zatykania barci’, dłużec ‘deseczka do zatykania barci’, dłużeń
‘deseczka do zatykania barci’, dłużnia ‘deseczka do zatykania barci’, dłużnica
‘deseczka do zatykania barci’, dłużnik ‘deseczka do zatykania barci’, drzewo
dziane ‘drzewo, w którym jest ul, drzewo bartne, barć’, dwójnica (dwojnica) ‘dwie
barcie w jednej sośnie’, dzianek ‘drzewo, w którym jest ul, drzewo bartne, barć’,
dzianka ‘drzewo, w którym jest ul, drzewo bartne, barć’, dzion (dzienia, dzień,
[dzienie]) ‘barć w drzewie żywym wyrobiona, ul leśny, barć w ulu’, [dzionia]
‘otwór ula na drzewie’, [dziono] ‘wydrążenie pnia (część ula)’, dzwon ([zwon])
‘kloc drzewa, uwiązany na wici, przybity poniżej zatworu barci w celu
przeszkodzenia niedźwiedziowi dostać się do miodu’, głowa ula ‘wierzchnia część
ula’, [głoweńka ula] ([główeńka ula]) ‘wierzchnia część małego ula’, głowica ula
‘wierzchnia część dużego ula’, [głowiczka ula] ‘wierzchnia część małego ula’,
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[głowisia ula] ‘wierzchnia część małego ula’, głowisko ula ‘wierzchnia część
dużego ula’, [głowiszcze ula] ‘wierzchnia część dużego ula’, [głowiś ula]
‘wierzchnia część małego ula’, [głowuchna ula] ‘wierzchnia część małego ula’,
[głowusia ula] ‘wierzchnia część małego ula’, [głowusieńka ula] ‘wierzchnia część
małego ula’, główeczka ula

(głoweczka ula) ‘wierzchnia część małego ula’,

główka ula ([hławka ula]) ‘wierzchnia część małego ula’, [główko ula]
‘wierzchnia część dużego ula’, jarczos ‘kawałek drzewa, który wsadzają do
otworu barci, z końca jednego jak klin zaciosany, a dalej okrągły i sięgający
wewnątrz aż do strony przeciwległej barci albo dzieni, mostek dla pszczół w
środku barci’, jarkul ‘kawałek drzewa, który wsadzają do otworu barci, z końca
jednego jak klin zaciosany, a dalej okrągły i sięgający wewnątrz aż do strony
przeciwległej barci albo dzieni, mostek dla pszczół w środku barci’, [kapa]
‘daszek na ulu’, [kłoda] ‘rodzaj ula’, [kłódka] ([kłodka], [kłotka]) ‘rodzaj ula’,
korzennik ‘ul z kory przywiązany na pewnej wysokości do drzewa rosnącego’,
koszka (kószka) ‘ul drewniany, dzion’, lachy ‘duże deseczki wewnątrz barci, do
których pszczoły plastry przylepiają’, lagi ‘duże deseczki wewnątrz barci, do
których pszczoły plastry przylepiają’, laseczki [lazeczki] ‘małe deseczki wewnątrz
barci, do których pszczoły plastry przylepiają’, laski ‘deseczki wewnątrz barci, do
których pszczoły plastry przylepiają’, [laszczki] ‘małe deseczki wewnątrz barci, do
których pszczoły plastry przylepiają’, [lisica] ‘praska ręczna do wytłaczania miodu
z wosku albo z wygotowanych suchych plastrów’, łaźbień ‘ławeczka, na której
siada bartnik, łaźbiąc (podbierając pszczołom miód)’, oczkas ‘kawałek drzewa,
który wsadzają do otworu barci, z końca jednego jak klin zaciosany, a dalej
okrągły i sięgający wewnątrz aż do strony przeciwległej barci albo dzieni, mostek
dla pszczół w środku barci’, odenek ‘pomost z drągów chroniący barć przed
niedźwiedziem’, [pałuba] ‘czapka drewniana, którą się nakrywa ul z pnia
drewnianego’, [pieniaszek] ([piniaszek]) ‘mały ul w klocu drzewnym’, pieniek
‘mały ul w klocu drzewnym’, pieniuszek ‘mały ul w klocu drzewnym’, pień ‘ul w
klocu drzewnym’, [płacha] ‘deszczułka zamykająca otwór w ulu, dłużnica, zatuła,
zatwór’, [płaszka] ‘mała deszczułka zamykająca otwór w ulu’, podkur ‘pomost
zrobiony na drzewie poniżej barci, żeby się do niej niedźwiedź nie dostał, połatka,
ter, werek’, połatka ‘pomost zrobiony na drzewie poniżej barci, żeby się do niej
niedźwiedź nie dostał’, [pomagacz] ‘stołek, czyli pomocnik w pasiece z
kompletem narzędzi zawierający rojnicę itp., [pomagier] ‘stołek, czyli pomocnik
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w pasiece z kompletem narzędzi zawierający rojnicę itp.’, [pomagała] ‘stołek,
czyli pomocnik w pasiece z kompletem narzędzi zawierający rojnicę itp.’,
pomocnik ‘stołek, czyli pomocnik w pasiece z kompletem narzędzi zawierający
rojnicę itp.’, [pomodzier] ‘stołek, czyli pomocnik w pasiece z kompletem narzędzi
zawierający rojnicę itp.’, samobitnia ‘kloc drzewa, uwiązany na wici, przybity
poniżej zatworu barci w celu przeszkodzenia niedźwiedziowi dostać się do
miodu’, [snoza] ‘deseczka, listewka poprzeczna w ulu, służąca pszczołom do
przyczepiania plastrów; półka w ulu; deseczka przybita nad dłużnią u barci’,
[snozka] ‘mała deseczka, listewka poprzeczna w ulu, służąca pszczołom do
przyczepiania plastrów; półka w ulu; deseczka przybita nad dłużnią u barci’,
snozik ‘drewniana rama wewnątrz ula, dająca się wysuwać, do której przyczepia
się plaster miodu’, snozowy ul ‘ul z klamrami drewnianymi’, ter ‘pomost zrobiony
na drzewie poniżej barci, żeby się do niej niedźwiedź nie dostał, podkur’, ul [hul]
‘mieszkanie (kłoda wyżłobiona, szafka itp.) zrobione dla roju pszczół’, ulik ‘małe
mieszkanie (kłoda wyżłobiona, szafka itp.) zrobione dla roju pszczół’, ul ramowy
‘ul rozbieralny wyposażony w ruchome ramki, które są dostępne od góry lub z
boku’, werek ‘pomost zrobiony na drzewie poniżej barci, żeby się do niej
niedźwiedź nie dostał, podkur’, wzdłuż (zdłuż) ‘deseczka do zatykania barci’,
zasuwa ‘deseczka do zatykania barci’, zasuweczka ‘mała ‘deseczka do zatykania
barci’, zasuwka ‘deseczka do zatykania barci’, zatuła ‘deseczka do zatykania
barci’, zatwor (zawtór) ‘deska zamykająca otwór w ściance ula lub w barci albo
przegradzająca otwór w ściance ula lub w barci albo przegradzająca wnętrze ula’,
[zatwora] ‘deska zamykająca otwór w ściance ula lub w barci albo przegradzająca
otwór w ściance ula lub w barci albo przegradzająca wnętrze ula’, zatworek
‘niewielka deska zamykająca otwór w ściance ula lub w barci albo przegradzająca
otwór w ściance ula lub w barci albo przegradzająca wnętrze ula’, [zdłuza]
([zdłuż], [zdłuże]) ‘deseczka do zatykania barci’;
3. wędkarstwo i rybołówstwo (55): baszta ‘skrzynia drewniana przy dopływie wody
do stawu, broniąca wstępu rybom drapieżnym; krata, niedopuszczająca ryb do
upustu’, basztka ‘mała skrzynia drewniana przy dopływie wody do stawu,
broniąca wstępu rybom drapieżnym; krata, niedopuszczająca ryb do upustu’,
[drzazgownik] ‘klapka, deseczka przy sieci dla straszenia ryb’, holma ‘belka,
nakrywająca słupy stawidłowe (w zastawie, zasuwie do puszczania wody stawów,
sadzawek na koło młyńskie lub zastawiania jej), jasełeczka3 (jasłeczka)
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‘niewielkie kraty drewniane, którymi zastawia się dopływ i odpływ wody w
stawie, szczeg. podczas spuszczania wody i odławiania ryb’, jasełka3 (jasłka)
‘niewielkie kraty drewniane, którymi zastawia się dopływ i odpływ wody w
stawie, szczeg. podczas spuszczania wody i odławiania ryb’, jasła3 ‘kraty
drewniane, którymi zastawia się dopływ i odpływ wody w stawie, szczeg. podczas
spuszczania wody i odławiania ryb’, jaśliska ‘wielkie kraty drewniane, którymi
zastawia się dopływ i odpływ wody w stawie, szczeg. podczas spuszczania wody i
odławiania ryb’, jaśliszka ‘niewielkie kraty drewniane, którymi zastawia się
dopływ i odpływ wody w stawie, szczeg. podczas spuszczania wody i odławiania
ryb’, jaz ([jaź]) ‘płot przez rzekę do wstrzymywania i łowienia ryb’, [kleszczka]
([kliszczka]) ‘prątek drewniany do robienia sieci, igliczka’, kobyłki ‘dwa drążki,
umocowane na końcach sieci do trzymania jej i kierowania nią’, mnich
‘wydrążony kloc drzewa albo rura drewniana do spuszczania wody ze stawu;
upust, składający się z części pionowej czyli właściwego mnicha i koryta
poziomego, złączonego z mnichem’, mniszeczek ‘wydrążony mały kloc drzewa
albo rura drewniana do spuszczania wody ze stawu; upust, składający się z części
pionowej czyli właściwego mnicha i koryta poziomego, złączonego z mnichem’,
mniszek ‘wydrążony mały kloc drzewa albo rura drewniana do spuszczania wody
ze stawu; upust, składający się z części pionowej czyli właściwego mnicha i koryta
poziomego, złączonego z mnichem’, mniszysko ‘wydrążony wielki kloc drzewa
albo rura drewniana do spuszczania wody ze stawu; upust, składający się z części
pionowej czyli właściwego mnicha i koryta poziomego, złączonego z mnichem’,
odłówka ‘skrzynia służąca do odłowu ryb w czasie spuszczania wody ze stawu’,
ogier ‘drąg do podtrzymywania górnego brzegu sieci’, ogierek ‘drąg do
podtrzymywania górnego brzegu sieci’, potycz (potycze) ‘jedna z tyk, żerdzi,
którymi ściany wielkich sieci się osaczają’, pudło3 ‘naczynie drewniane w postaci
krótkiej i płaskiej łódki z podziurawionymi umyślnie ścianami, do przewożenia
ryb w czasie połowu’, pudełko3 ‘małe naczynie drewniane w postaci krótkiej i
płaskiej łódki z podziurawionymi umyślnie ścianami, do przewożenia ryb w czasie
połowu’, pudełeczko3 ([pudołeczko]) ‘bardzo małe naczynie drewniane w postaci
krótkiej i płaskiej łódki z podziurawionymi umyślnie ścianami, do przewożenia
ryb w czasie połowu’, pudlisko3 ‘wielkie naczynie drewniane w postaci krótkiej i
płaskiej łódki z podziurawionymi umyślnie ścianami, do przewożenia ryb w czasie
połowu’, pułapka ‘skrzynka z dnem z listew ułożonych w kratę, zastawiana dla
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połowu ryb przy korytach prowadzących wodę z młynówki na koła’, [reki]
‘zagroda z tyczek w wodzie przy łowieniu ryb’, rozpąki ‘kije, które się kładą w
sieć, aby się nie przewracała w miejscach zarosłych’, sadz (sadź, [sadza], [sodz])
‘skrzynia z otworami do przechowywania żywych ryb w wodzie’, sadzawica
‘skrzynia z otworami do przechowywania żywych ryb w wodzie’, [sadziec]
‘skrzynia z otworami do przechowywania żywych ryb w wodzie’, sadzowisko
‘skrzynia z otworami do przechowywania żywych ryb w wodzie’, skrzyneczka3
‘bardzo małe naczynie drewniane z tarcic, zbudowane w kształcie tratwy a służące
do przewożenia ryb żywych wodą’, skrzynia3 [krzynia] ‘naczynie drewniane z
tarcic, zbudowane w kształcie tratwy a służące do przewożenia ryb żywych wodą’,
[skrzynica]3 ‘naczynie drewniane z tarcic, zbudowane w kształcie tratwy a służące
do przewożenia ryb żywych wodą’, skrzynisko3 ‘wielkie naczynie drewniane z
tarcic, zbudowane w kształcie tratwy a służące do przewożenia ryb żywych wodą’,
skrzynka3 ‘małe naczynie drewniane z tarcic, zbudowane w kształcie tratwy a
służące do przewożenia ryb żywych wodą’, skrzynuszka ‘bardzo małe naczynie
drewniane z tarcic, zbudowane w kształcie tratwy a służące do przewożenia ryb
żywych wodą’, [skrzyń] ‘naczynie drewniane z tarcic, zbudowane w kształcie
tratwy a służące do przewożenia ryb żywych wodą’, socha ‘widełki drewniane do
opierania

podrywki

przy

wyciąganiu

jej

z

wody’,

[spław]

‘skrzynia

podziurawiona, zapuszczana w wodę, do przechowania w niej ryb w żywym
stanie’, spławek (spławik) ‘mała skrzynia podziurawiona, zapuszczana w wodę, do
przechowania w niej ryb w żywym stanie’, toczysko ‘krążek z drewna dębowego
lub bukowego ułatwiający przesuwanie się sieci po dnie’, trępek ‘drewniany
trzonek, długości ok. 4,5 m., z umocowanym klockiem, używany jako narzędzie
pomocnicze do płoszenia ryb i napędzania ich do sieci’, [wałek] ‘kawałek deseczki
małej do skręcania i wiązania sieci’, wędlisko ‘długi cienki kij stanowiący część
wędki’, [wędowisko] ‘długi cienki kij stanowiący część wędki’, wędzisko ‘długi
cienki kij stanowiący część wędki’, węgornia ‘skrzynia w wodzie do
przechowywania żywych węgorzy’, [węgornia] ‘przyrząd przy młynach, i
upustach, podobny do chobotni, służący do łapania węgorzy’, wychowalnia
‘drewniana skrzynia w ośrodku zarybieniowym gospodarstwa pstrągowego
służące do dalszej hodowli larw rybich (wyjętych z aparatów wylęgowych)’,
zastawa ‘płot przez rzekę do wstrzymywania i łowienia ryb’, zastawnik ‘płot przez
rzekę do wstrzymywania i łowienia ryb’, [zaiz] ‘płot przez rzekę do
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wstrzymywania i łowienia ryb’, żabica ‘listwa drewniana poprzeczna, przybita z
wierzchu sadza (skrzyni podziurawionej)’.

VIII. Przyrządzanie, podawanie i przechowywanie jedzenia (604):
1. naczynia do podawania i przechowywania jedzenia (319):
1.1. beczki i ich elementy (107):
1.1.1. nazwy ogólne (55): achtel1 ([aftel], [jachtel]) ‘beczka niewielkich
rozmiarów’, bartanik ‘beczułka kilkogarncowa’, baryła ‘beczka pękata,
okseft, fasa’, baryłczyna1 ‘mała baryłka’, baryłczyna2 ‘licha baryłka’,
baryłeczka ‘mała baryłka’, baryłka (barełka) ‘mała baryła’, beczka
‘naczynie bednarskie o dwóch dnach’, beczułeczka ‘bardzo małe naczynie
bednarskie o dwóch dnach’, beczułka ‘małe naczynie bednarskie o dwóch
dnach’, beczuszka ‘bardzo małe naczynie bednarskie o dwóch dnach’,
[bednia] ‘bodnia, kubeł drewniany, duża dzieża drewniana, beczka z
zamykanym wiekiem’, [bodanka] ([bodenka]) ‘mały kubeł drewniany,
dzieża drewniana, beczka z zamykanym wiekiem’, boróweczka ‘mała
borówka, czyli beczka z drzewa borowego czyli sosnowego’, borówka
‘beczka z drzewa borowego czyli sosnowego’, cap (ocap) ‘czop,
stożkowata zatyczka otworu we frontowym dnie beczki’, centnarówka
‘cetnarówka, beczułka, mieszcząca w sobie centnar’, czop2 ‘stożkowata
zatyczka otworu we frontowym dnie beczki, szpunt’, czopeczek2 ‘bardzo
mała stożkowata zatyczka otworu we frontowym dnie beczki’, czopek2
‘mała stożkowata zatyczka otworu we frontowym dnie beczki’, czopik2
‘mała stożkowata zatyczka otworu we frontowym dnie beczki’, ćwiartka
‘beczka, zawierająca 15 garncy’, ćwiartówka ‘beczka, zawierająca 15
garncy’, dryfus2 (drypus, [drejfus], [drybus], [tryfus]) ‘beczka o trzech
nogach’, [fasa] ‘naczynie z klepek, stągiew, beczka, kufa’, [faseczka]
‘bardzo małe naczynie z klepek, stągiew, beczka, kufa’, [faska] ‘małe
naczynie z klepek, stągiew, beczka, kufa’, gwóźdź ‘czop u beczki’,
gwoździk ‘mały czop u beczki’, kętnar (kantnar, katnar) ‘podkłady z
drzewa pod beczki w piwnicach, koryto pod beczkę do ściekania drożdży,
tragar, legar’, kętnarek ‘niewielkie podkłady z drzewa pod beczki w
piwnicach, koryto pod beczkę do ściekania drożdży, tragar, legar’, komiega
(komaga, komięga, [komiaha]) ‘fasa, kufa’, korzeniówka ‘rodzaj beczki
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plecionej z korzeni sosnowych’, krówki ‘podstawki drewniane pod beczki,
kętnary, legary’, kufa ‘fasa, wielka beczka, okseft’, [niepodraga] ‘baryłka’,
putniczka ‘mały kubeł drewniany, dzieża drewniana, beczka z zamykanym
wiekiem’, półbaryłek (półbaryle) ‘mała baryłka, naczynie o połowę
mniejsze od baryły, dwa wiadra’, półbaryła ‘mała baryłka, naczynie o
połowę mniejsze od baryły, dwa wiadra’, półbeczek ‘naczynie o połowę
mniejsze od beczki’, półbeczka ‘naczynie o połowę mniejsze od beczki’,
putnia ‘kubeł drewniany, duża dzieża drewniana, beczka z zamykanym
wiekiem’, [sądek] ‘baryłka, beczułka’, [schodek] ‘sądek, beczka’, sędzina
‘faska’, statek ‘naczynie domowe, sądek, beczułka itp.’, [statk] ‘naczynie
domowe, sądek, beczułka itp.’, sudzina ‘wielkie naczynie, fasa’, szesnastka
‘baryłka zawierająca 1/16 okseftu, to jest 3 3/4 garncy polskich’, szpuncik
‘korek drewniany, czop, zatyczka’, szpunt ([szpont], [szpuntr], [śpond])
‘korek drewniany, czop, zatyczka’, sztuczka ‘beczka dwuokseftowej
pojemności’, toczek ‘mała kufa, fasa, kadź, okseft’, tok ‘kufa, fasa, kadź,
okseft’, tuna ‘beczka, beczułka, faska’, tunka ‘mała beczka, beczułka,
faska’, [tynka] ‘wysoka beczułka’;
1.1.2. beczki do przechowywania płynów (36): ankierek ‘beczka dębowa do
płynów, 6 - 9 – garncowa’, antał ‘beczułka na wino, piwo itp. objętości 18
garnców, ćwierć dużej beczki’, antałeczek ‘bardzo mała beczułka na wino,
piwo’, antałek ‘mała beczułka na wino, piwo’, baryłka ‘mała beczka,
antałek do przechowywania i przewożenia towarów, zwłaszcza cieczy’,
brajnik ‘kadź zbiorna na brahę, tj. naczynie, zbiornik na wywar
gorzelniowy’, braźnik ‘kadź zbiorna na brahę, tj. naczynie, zbiornik na
wywar gorzelniowy’, [ćwiartówka] ‘beczka mieszcząca w sobie 25 litrów
płynu’, ćwierćbeczek ‘czwarta część beczki, antałek, beczułka, baryłka’,
drailing ‘wielka beczka na wino o pojemności 13,58 hl’, fasa ‘olbrzymia
beczka na piwo’, kadka ‘małe naczynie z dnem okrągłym do płynów,
rodzaj beczki z jednym dnem, u spodu przeważnie szerszej; mała kadź’,
[kaduszeczka] ‘małe naczynie z dnem okrągłym do płynów, rodzaj beczki z
jednym dnem, u spodu przeważnie szerszej; mała kadź’, [kaduszka] ‘małe
naczynie z dnem okrągłym do płynów, rodzaj beczki z jednym dnem, u
spodu przeważnie szerszej; mała kadź’, kadź ‘naczynie z dnem okrągłym
do płynów, rodzaj beczki z jednym dnem, u spodu przeważnie szerszej,
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fasa, kufa, stągiew’, [konwas] ‘beczka w szynku’, korytko ‘kadka, w którą
ścieka z kadzi filtracyjnej klarowna brzeczka’, łagan ‘koryto, na którym
stoją beczki z piwem górnej fermentacji, służące jednocześnie za zbiornik
spływających drożdży’, łahun ‘naczynie drewniane w kształcie beczki z
dwoma dnami rozmaitej wielkości, z otworem u wierzchu do odpływu
wódki destylującej się w gorzelni’, okseft ‘wielka beczka do wina i innych
płynów’, pipa ‘beczka wydłużona do wina, oliwy, używana szczególnie w
Hiszpanii’, pipka ‘mała beczka wydłużona do wina, oliwy, używana
szczególnie w Hiszpanii’, półbeczułek (półbeczułka) ‘miara półbeczułki
wynosząca, antałek’, półkadek ‘mała kadź, kadka, przykadek, półkufek’,
półkufek ‘mała kadź, kadka, przykadek’, półokseft ‘beczka objętości
połowy okseftu, to jest 30-u garncy’, przycier ‘kadź na zacier’, przycierek
‘mała kadź na zacier’, [przyciorek] ([przycirek]) ‘beczułka na wino albo do
parzenia sieczki krowom’, przykadek (przekadek) ‘mała kadź, półkadek,
stągiew’, [skus] ‘beczka do piwa’, stawienka ‘niewielka beczka a. kubeł do
trzymania w nich wody w domu na użytek podręczny’, stojak ‘wielka kufa,
kadź, beczka stojąca na okowitę’, ukseft ‘okseft, beczka, jedna z
największych do wina i innych płynów’, [winówka] ([winiówka]) ‘beczka
od wina’, zaciernica ‘kadź zacierowa, naczynie, w którym się zacieranie
odbywa, przycier, przycierek’;
1.1.3. beczki do pozostałych produktów (16): [duczek] ‘beczka z wiekiem na
mąkę, kaszę itp.’, [kadłub] ‘beczka ogromna, beczka na ogórki’, kłoda
‘fasa, duża beczka do rzeczy suchych albo płynnych, do kapusty’,
półsolówka ‘półbeczułka na sól’, [półsolarek] ‘półbeczułka na sól’,
półśledziówka ‘mała beczka na śledzie’, solówka ‘beczka od soli’,
[solewka] ([soliwka]) ‘beczka od soli’, [solárek] ‘beczka od soli’, stawnia
‘beczka, fasa, służąca do składania warzywa na zimę’, stawnica ‘beczka
spora, stojąca bez dna górnego, do kwaszenia w niej kapusty lub buraków’,
[stawówka] ‘beczka o jednym dnie do kapusty lub buraków’, [sypanka]
‘beczka do zsypywania zboża’, [sypań] ‘beczka do zsypywania zboża’,
śledziówka ‘solanka, beczka do śledzi, do ryb słonych’, [tynka] ‘beczka z
wiekiem do przechowywania mąki, kaszy itp.; faska duża do mąki’;
1.2. naczynia do płynów (89):
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1.2.1. naczynia do mleka (22): [bucior] ‘naczynie na mleko’, [deza] ‘kadź na
mleko’, dojnica (danica, [dennica], [donica], [donnica], [dojka], [dojnik],
[dójnica], [dónica]) ‘szkopek do mleka’, dojniczka ‘mały szkopek na
mleko’, [dzer] ‘naczynie do mleka, rodzaj dojnicy’, łagiewka ‘cebrzyk na
mleko’, [łatka] ‘naczynie na mleko’, [mleczak] ([mliczak]) ‘naczynie na
mleko, dojnica’, [obońka] ‘naczynie bednarskie: rodzaj szafliczka
zamkniętego dwoma dnami, do przenoszenia mleka, żętycy’, [obonieczka]
‘małe naczynie bednarskie: rodzaj szafliczka zamkniętego dwoma dnami,
do przenoszenia mleka, żętycy’, [okrawek] ‘szaflik na mleko’, [puciera]
([puciora], [pucier], [pucierz]) ‘cebrzyk z nogami, w którym się mleko
klaga (ścina) na ser, i żętycę przechowuje’, [putera] ([putyra])‘skopek na
mleko’, putra ‘duże naczynie na mleko’, [rajtok] ‘wiaderko na mleko’, sąd
(ssąd) ‘naczynie z drewna, zwłaszcza naczynie do zlewania mleka’,
sądeczek ‘bardzo małe naczynie z drewna do zlewania mleka’, sądek ‘małe
naczynie z drewna do zlewania mleka’, [sądyszek] ‘bardzo małe naczynie z
drewna do zlewania mleka’, [szafliczek] ‘naczynie drewniane do mleka,
cebrzyk, szkopek’, [szeroczek] ‘szerokie naczynie drewniane do mleka’,
[tynka] ‘naczynie do mleka’;
1.2.2. pozostałe naczynia do płynów (67): [achtel]2 ([aftel], [jachtel]) ‘ceber,
szafel’, achtelek (achtelik, [aktelik])

‘mały ceber, szafel’, [bemborek]

‘ceberek bednarskiej roboty, wiaderko z pałąkiem, do noszenia wody,
mleka’, bukacik ‘naczynie drewniane do płynów’, ceber [czeber] ‘wielkie
naczynie drewniane z uszami do noszenia wody albo trunków’, ceberek
‘mały ceber, czyli naczynie drewniane z uszami do noszenia wody albo
trunków’, [cebrata] ‘wielkie naczynie drewniane z uszami do noszenia
wody albo trunków’, cebrzyk ‘mały ceber, czyli naczynie drewniane z
uszami do noszenia wody albo trunków’, cebrzyczek ‘mały ceber, czyli
naczynie drewniane z uszami do noszenia wody albo trunków’, [cebrzuk]
‘mały ceber, czyli naczynie drewniane z uszami do noszenia wody albo
trunków’, [cembrzyk] ‘mały ceber, czyli naczynie drewniane z uszami do
noszenia wody albo trunków’, [cebrzycysko] ‘wielki ceber’, [cełnecka]
‘kadź do przechowywania żętycy’, [cober] ‘wielkie naczynie drewniane z
uszami do noszenia wody albo trunków’, [czebrotek] ([czebrotka]) ‘wielkie
naczynie drewniane z uszami do noszenia wody albo trunków’, czerpaczek
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([czerpeczek]) ‘mały kubek do żętycy’, czerpak ‘kubek do żętycy’, [czop]
‘wielka kadź, np. w gorzelni’, [drybus] ‘naczynie do wody, niskie a dosyć
szerokie’, dzber ‘ceber, czyli naczynie drewniane z uszami do noszenia
wody albo trunków’, dżber ‘wielkie naczynie drewniane z uszami do
noszenia wody albo trunków’, [flita] ([flóta]) ‘naczynie do mleka, misa do
jedzenia dla czeladzi’, [flitka] ‘naczynie do mleka, szaflik, np. do pomyj’,
kilsztok ‘chłodnik, chłodnica, aparat z drewna służący do chłodzenia piwa
po jego uwarzeniu’, konew ‘wielka konewka’, koneweczka ‘mała
konewka’, konewica ‘duża konewka’, konewka ‘naczynie do noszenia
płynów bednarskie w kształcie uciętego stożka z uchem z boku’,
[konewusia] ‘mała konewka’, konwia ‘wielka konewka’, łagiew ‘naczynie
podróżne do napoju z drzewa, baryłka’, łagiewka ‘mała łagiew, czyli
naczynie podróżne do napoju z drzewa’, łagunica ‘naczynie podróżne do
napoju z drzewa, baryłka’, łagwica ‘naczynie podróżne do napoju z
drzewa, baryłka’, [polewanica] ‘szaflik na trzech nogach, stągiewka, czyli
naczynie roboty bednarskiej do przechowywania wody, ku górze
zwężające się, o trzech nóżkach, z przykrywą’, [półachtel] ‘połowa
achtela’, [półachtelek] ‘mniejsza połowa achtela’, [półkwarcie] ‘naczynie
pół kwarty zawierające w sobie; naczynie tejże mniej więcej objętości, do
czerpania wody’, [półkwarcina] ‘naczynie pół kwarty zawierające w sobie;
naczynie tejże mniej więcej objętości, do czerpania wody’, półkwartek
‘naczynie pół kwarty zawierające w sobie; naczynie tejże mniej więcej
objętości, do czerpania wody’, [przecier] ([przeciór]) ‘duża kadź do wody
(przed zaprowadzeniem gorzelni "przecierano" w takich kadziach słód i
żyto), putnia ‘naczynie bednarskie do przenoszenia płynów na plecach
przy pomocy szelek; wiadro, ceberek, szaflik do zlewania’, [putniczka]
‘małe naczynie bednarskie do przenoszenia płynów na plecach przy
pomocy szelek; wiadro, ceberek, szaflik do zlewania’, [sądek] ([sudek])
‘naczynie drewniane, u góry węższe; naczynie do zlewania mleka lub
barszczu; cebrzyk, baryłka, beczułka’, [schodek]2 ‘naczynie drewniane, u
góry węższe; naczynie do zlewania mleka lub barszczu; cebrzyk, baryłka,
beczułka’, szkopiec ([skopiec]) ‘wiaderko roboty bednarskiej o jednym
uchu’, [spust] ‘ceber’, stągiewka ‘mała stągiew, czyli naczynie roboty
bednarskiej do przechowywania wody ku górze zwężające się, o trzech
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nóżkach, z pokrywą’, stągiew (stągwia, stądew, [stungiew]) ‘naczynie
roboty bednarskiej do przechowywania wody ku górze zwężające się, o
trzech nóżkach, z pokrywą’, [szkopyszek] ‘mały szkopek’, [sztanda]
([stenda]) ‘stągiew do wody’, [sztandka] ([stendka]) ‘mała sztanda, czyli
stągiew do wody’, [sztuńderek] ‘stągiew’, trunkal ‘naczynie bednarskie do
trunków’, [tryfus]2 ([trybus]) ‘szaflik na trzech nogach, stągiewka, czyli
naczynie roboty bednarskiej do przechowywania wody, ku górze
zwężające się, o trzech nóżkach, z przykrywą’, [wanna]1 ‘balia, duży
ceber’, wąwór ([wębor], [wębork], [wębórk], [węmbór]) ‘ceberek
bednarskiej roboty, wiaderko z pałąkiem, do noszenia wody, mleka’,
[węborek] (wamborek, [wąworek], [wemborek]) ‘ceberek bednarskiej
roboty, wiaderko z pałąkiem, do noszenia wody, mleka’, [węboryszek]
‘mały węborek, czyli ‘ceberek bednarskiej roboty, wiaderko z pałąkiem, do
noszenia wody, mleka’, [wisieluch] ‘cebrzyk z wysokimi uszami i
poręczą’, wodworek ‘ceberek bednarskiej roboty, wiaderko z pałąkiem, do
noszenia wody, mleka’, [zber] ‘wielki ceber’, [zberzyczek] ([żberzyczek])
‘bardzo małe naczynie drewniane z uszami do noszenia wody albo
trunków’,

[zwierzchniczek]

‘cebrzyczek’,

[żber]

‘wielkie

naczynie

drewniane z uszami do noszenia wody albo trunków’, [żberek] ‘mały
naczynie drewniane z uszami do noszenia wody albo trunków’, [żberzyk]
‘małe naczynie drewniane z uszami do noszenia wody albo trunków’;
1.3. naczynia do podawania i przechowywania produktów (57): [achtel]3 ([aftel],
[jachtel]) ‘statek dębowy na masło, u dołu szerszy, z dwoma uszami’, achtelek
(achtelik, [aktelik]) ‘mały statek dębowy na masło, u dołu szerszy, z dwoma
uszami’, drożdżarka ‘naczynie drewniane do przechowywania drożdży’, fasa
‘naczynie drewniane z jednym dnem do przechowywania np. mąki, śliwek, kadź,
okseft’, faseczka ‘bardzo małe ‘naczynie drewniane z jednym dnem do
przechowywania np. mąki, śliwek’, faska ‘małe naczynie drewniane z jednym
dnem do przechowywania np. mąki, śliwek’, [galeta] ‘faska drewniana na masło’,
[jasełeczko] ([jasołeczko]) ‘bardzo mała puszka drewniana na łój do kaganka’,
[jasełko] ([jasołko]) ‘mała puszka drewniana na łój do kaganka’, jasło ‘puszka
drewniana na łój do kaganka’, [jasołko]1 ‘naczynie drewniane na masło’,
[jasołko]2 ‘puszka drewniana na łój do kaganka’, [jasołeczko] ‘naczynie drewniane
na masło’, [jasółeczko]1 ‘bardzo mała puszka drewniana na łój do kaganka’,
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[jasółeczko]2 ‘miseczka na mydło, mydlarka’, jaszcz1 ‘naczynie drewniane na
masło, bryndzę, powidła itd.; skrzynia, pudło’, [jaszcz]2 ‘słój drewniany’, jaszczek1
(jaszczyk) ‘małe naczynie drewniane na masło, bryndzę, powidła itd.; skrzynia,
pudło’, jaszczek2 (jaszczyk) ‘mały słój drewniany’, [jaszczyk] ‘toczona puszka
drewniana na masło’, [jaszczysko]1 ‘duże naczynie drewniane na masło, bryndzę,
powidła itd.; skrzynia, pudło’, [jaszczysko]2 ‘duży słój drewniany’, joszyczek1
‘małe naczynie drewniane na masło, bryndzę, powidła itd.; skrzynia, pudło’,
joszyczek2 ‘mały słój drewniany’, [klagownica] ‘naczyńko drewniane do
przechowywania klagu, czyli podpuszczki do mleka’, [kłoda] ‘kubeł, wydłubany z
kloca; naczynie drewniane na zboże’, kłodka (kłódka, [kłotka]) ‘mały

kubeł,

wydłubany z kloca; małe naczynie drewniane na zboże’, [krużlik] ([kruźlik])
‘toczona puszka drewniana na masło’, krygielek ‘skrzynka drewniana do ciasta’,
maniorka ‘jasło, puszka drewniana na łój do kaganka’, masielnica (maselnica)
‘naczynie stołowe na masło, faska (naczynie drewniane z klepek) na masło’,
masielniczka (maselniczka) ‘naczynie stołowe na masło, faska (naczynie
drewniane z klepek) na masło’, maślaniczka ‘naczynie stołowe na masło, faska
(naczynie drewniane z klepek) na masło’, maślannica ‘naczynia do składania
masła, faska na masło’, maślnica ([maślica]) ‘naczynia do składania masła, faska
na masło’, [maślniczka] ‘naczynia do składania masła, faska na masło’, półfasek
‘naczynie stanowiące połowę faski’, stągiew ‘naczynie do kwaszenia kapusty’,
stągiewka ‘małe naczynie do kwaszenia kapusty’, [swiaz] ([świoz], [swioz])
‘naczynie drewniane okrągłe do masła, dla robotników w polu pracujących’,
[sypanka] ‘duża dzieża do przechowywania mąki’, śpiżarka ‘podługowata
skrzynia na domowe zapasy żywności’, taca ‘płaskie naczynie drewniane z
wystającymi krawędziami, służące do podawania na stół potraw, napojów i naczyń
stołowych’, tacka ‘małe płaskie naczynie drewniane z wystającymi krawędziami,
służące do podawania na stół potraw, napojów i naczyń stołowych’, tacuchna
‘bardzo małe płaskie naczynie drewniane z wystającymi krawędziami, służące do
podawania na stół potraw, napojów i naczyń stołowych’, [tok] ‘kłoda wydrążona
na rzeczy sypkie, naczynie z długiej kłody drzewa wyrobione’, [toczek] ‘mała
kłoda wydrążona na rzeczy sypkie, naczynie z długiej kłody drzewa wyrobione’,
tworzydło ‘jasło, puszka drewniana na łój do kaganka’, [tworzytko] ‘drewniana
szeroka faseczka na masło, przykryta szczelnie denkiem’, tyna ‘faska drewniana z
przykrywką; także kubeł’, [tyna] ‘fasa, faska drewniana do zsypywania mąki w
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spiżarni, z przykrywką u góry’, [tynka] ‘fasa, faska drewniana do zsypywania
mąki w spiżarni, z przykrywką u góry’, [tyrtań] ‘maslnica’, [tyrtosicek] maslnica’,
[tyrtoska] ‘maslnica’, wanna drożdżowa ‘naczynie bednarskie niskie, szerokie,
służące do przechowywania pod zimną wodą drożdży na matkę’, wanienka
drożdżowa

‘małe

naczynie

bednarskie

niskie,

szerokie,

służące

do

przechowywania pod zimną wodą drożdży na matkę’, wanienieczka drożdżowa
‘bardzo małe naczynie bednarskie niskie, szerokie, służące do przechowywania
pod zimną wodą drożdży na matkę’;
1.4. łyżki, czerpaki (51): [chochla] ([chochła]) ‘duża łyżka drewniana’, [chochelka]
‘drewniana łyżeczka, czerpaczek’, czerp ‘naczynie drewniane do czerpania,
nabierka’, czerpacz (czyrpacz, [czerpach], [czyrpak]) ‘naczynie drewniane do
czerpania, nabierka’, czerpaczka ‘naczynie drewniane do czerpania, nabierka’,
czerpak ‘naczynie drewniane do czerpania, nabierka’, czerpaszka

‘naczynie

drewniane do czerpania, nabierka’, czerpnica ‘naczynie drewniane do czerpania,
nabierka’, czerpadło ‘naczynie drewniane do czerpania, nabierka’, czerpaczek
([czerpeczek]) ‘małe naczynie drewniane do czerpania, nabierka’, [ferula] ‘łyżka
drewniana do mieszania żętycy’, kauszyk ‘mały kowsz, czyli drewniane czerpadło
z rączką do wody’, kielnia ‘głęboka warząchew do czerpania wody, czerpaczka
kuchenna, wiaderko’, koncha ‘czerpak lub łyżka’, korczaczek1 ‘mała łyżka
drewniana, warząchew’, korczaczek2 ‘małe naczynie z drzewa a. korzenia
wydrążone, do czerpania wody z wiadra a. do przesypywania zboża, czerpak
drewniany’, korczak1 ‘naczynie z drzewa a. korzenia wydrążone, do czerpania
wody z wiadra a. do przesypywania zboża, czerpak drewniany’, korczak2 ‘wielka
łyżka drewniana, warząchew’, korecznik1 ‘naczynie z drzewa a. korzenia
wydrążone, do czerpania wody z wiadra a. do przesypywania zboża, czerpak
drewniany’, korecznik2 ‘wielka łyżka drewniana, warząchew’, [korszczuk] ‘wielka
łyżka drewniana, warząchew’, [korszkew] ‘wielka łyżka drewniana, warząchew’,
[kowsz] ‘drewniane czerpadło z rączką do wody’, [kowszyk] ‘mały kowsz, czyli
drewniane czerpadło z rączką do wody’, [kórczak] ([kórzczak]) ‘wielka łyżka
drewniana, warząchew’, [kórzkiew] ‘wielka łyżka drewniana, warząchew’,
[kubełko] ‘małe naczynie dłubane z rączką do nabierania wody’, [kubło] ‘naczynie
dłubane z rączką do nabierania wody’, kuszyk ‘mały kowsz, czyli drewniane
czerpadło z rączką do wody’, [łézka] ‘drewniane narzędzie do nabierania,
czerpania pokarmów, zwłaszcza płynnych’, [łożka] ‘drewniane narzędzie do
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nabierania, czerpania pokarmów, zwłaszcza płynnych’, [łycha] ([łyga]) ‘duże
drewniane narzędzie do nabierania, czerpania pokarmów, zwłaszcza płynnych’,
[łyjska] ‘drewniane narzędzie do nabierania, czerpania pokarmów, zwłaszcza
płynnych’, [łyża] ‘duże drewniane narzędzie do nabierania, czerpania pokarmów,
zwłaszcza płynnych’, [łyżczyca] ‘duże drewniane narzędzie do nabierania,
czerpania pokarmów, zwłaszcza płynnych’, łyżeczka ‘małe drewniane narzędzie
do nabierania, czerpania pokarmów, zwłaszcza płynnych’,

łyżka ‘drewniane

narzędzie do nabierania, czerpania pokarmów, zwłaszcza płynnych’, [macocha]
([macecha], [macycha]) ‘warząchew’, macoszka ‘mała warząchew’, macoszysko
‘duża warząchew’, nabierka1 ‘naczynie z trzonem lub uchem do czerpania i
przelewania cieczy, czerpak’, nabierka2 ‘wybijak, czerpak, czerpadło naczynie w
kształcie kubła, obsadzone na długim drążku, do przelewania płynów (piwa) przy
pomocy rynny, z kadzi do kadzi przez krawędzie’, [opołonik] ‘warząchew’, [petra]
‘duża łyżka drewniana do kładzenia jedzenia na miskę’, [połonik] ([połonok])
‘warząchew’, [rączka] ‘naczynie do nabierania wody z beczki, zwykle z rękojeścią
zakrzywioną, którą się zwiesza o brzeg beczki’, [siepka] ‘naczynie do czerpania
wody z stągiewki’, warząchew ([warząchiew]) ‘wielka drewniana łyżka kuchenna,
używana

przy

gotowaniu

potraw’,

warzucha

([warzecha],

[warzęcha],

[warzęchwa], [warzocha], [warzuchew], [warzycha]) ‘wielka drewniana łyżka
kuchenna, używana przy gotowaniu potraw, [warzednia] ‘wielka drewniana łyżka
kuchenna, używana przy gotowaniu potraw’, [warzeszysko] ‘wielka drewniana
łyżka kuchenna, używana przy gotowaniu potraw’;
1.5. miski (15): bluda ‘miska drewniana’, [kopanka] ‘niecka, naczynie kształtu koryta
płaskiego, wyżłobione z kłody, do zarabiania ciasta’, krzynów ([skrzynów])
‘naczynie drewniane, okrągłe, rodzaj niecki, misa’, krzynówek ‘małe naczynie
drewniane, okrągłe, rodzaj niecki, misa’, [krzynoweczek] ‘bardzo małe naczynie
drewniane, okrągłe, rodzaj niecki, misa’, micha ‘naczynie wielkie, niskie bez
wywiniętych wrębów’, misa ([nisa], [mnisa]) ‘naczynie wielkie, niskie bez
wywiniętych wrębów’, [misczysko] ‘naczynie wielkie, niskie bez wywiniętych
wrębów’, miseczka ‘niewielkie naczynie niskie bez wywiniętych wrębów’, miska
‘naczynie niskie bez wywiniętych wrębów’, [misulka] ‘niewielkie naczynie niskie
bez wywiniętych wrębów’, [mosurowa obońka] ‘dzieża wyrobiona z jednej sztuki
drzewa’, półmich ‘wielki półmisek’, półmisek (półmisie) ‘naczynie stołowe, rodzaj
płytkiej misy’, [wahon] ‘duża miska drewniana’;
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2. naczynia do przygotowywania i przyrządzania jedzenia (225):
2.1. naczynia do wyrobu masła (47): baran ‘beczułka do robienia masła, osadzona na
koziołku poziomo, z kolbą do kręcenia, używana najczęściej przez pachciarzy’,
[bołtusznik] ‘drewniane naczynie do bicia masła’, [bójaczka] ‘drewniane naczynie
do bicia masła’, [bójka] ‘drewniane naczynie do bicia masła’, [bucarka] ‘cedzidło
(przy robieniu masła)’, [kiernia] ([kierznia]) ‘drewniane naczynie do bicia masła’,
[kiernice] ([kierznica]) ‘drewniane naczynie do bicia masła’, [kierz] ‘drewniane
naczynie do bicia masła’, [kierzanka] ([kierzenka], [kierzónka], [kierzynka],
[kirzanka], [kirzenka], [kirzonka], [kirzynka]) ‘drewniane naczynie do bicia
masła’, [koluszko] ‘kółeczko drewniane, wkładane na [laskę] w [maśniczce]’,
[kołotuszka] ‘przyrząd do robienia masła’, [krąg] ‘krążek w kierzni’, [krążek]1
‘mały część kierzni’, [krążek]2 ‘tłuczek do bicia śmietany’, [krążysko] ‘wielki
krążek w kierzni’, [krędziołek] ‘denko z dziurką i kijem w [bójce] (maślnicy)’,
[krężel] ‘denko na pręcie w kierzni (maślnicy)’, krężelek ([krążołek], [krężołek])
‘mały krężel, czyli denko na pręcie w kierzni’, [kręziołek] ([krężałek], [kryzołek])
‘mały krężel, czyli denko na pręcie w kierzni’, [krężek] ‘mały krężel, czyli denko
na pręcie w kierzni’, lacha ‘wielki tłuczek w kierzance’, laga ‘wielki tłuczek w
kierzance’, laseczka [lazeczka] ‘mały tłuczek w kierzance’, [laska] ‘tłuczek w
kierzance’, [laszczka] ‘mały tłuczek w kierzance’, maselnica ‘naczynie do bicia
masła’, masielniczka ‘mała maselnica, naczynie lub przyrząd do wyrobu masła’,
maślanica (maślannica) ‘naczynie do bicia masła’, maślnica ([maśnica]) ‘naczynie
do bicia masła’, [maślniczka] ‘małe naczynie do bicia masła’, [pizdniak] ‘kij w
kierzance do robienia masła’, [pizdnica] ‘kierzanka, naczynie do bicia masła’,
[podchlebiajek] ‘pokrywka nakładana na tłuczkę od kierzni, aby się śmietana nie
rozpryskiwała w czasie robienia masła’, [podchlebnik] ([podchlibnik]) ‘pokrywka
nakładana na tłuczkę od kierzni, aby się śmietana nie rozpryskiwała w czasie
robienia masła’, [popierdeczka] ‘maślnica, kierzanka w zagadce’, prawda
‘wypukłowklęsłe naczyńko wkładające się podczas robienia masła na maślnicę,
aby się śmietana nie rozpryskiwała’, prawdeczka ‘bardzo małe wypukłowklęsłe
naczyńko wkładające się podczas robienia masła na maślnicę, aby się śmietana nie
rozpryskiwała’, prawdka ‘małe wypukło-wklęsłe naczyńko wkładające się
podczas robienia masła na maślnicę, aby się śmietana nie rozpryskiwała’, [tłuczek]
([tłuczka]) ‘kijek z okrągłą, podziurkowaną deseczką na końcu, do robienia mleka
w kierzance’, tłuczka ‘drewniane naczynie do bicia masła’, [toczko] ([tocko])
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‘małe, wypukło-wklęsłe naczyńko, wkładane na maślnicę, podczas robienia masła,
aby się śmietana nie rozpryskiwała’, [tryndaweczka] ‘maślnica, kierzanka (w
zagadce)’, [wiernik] ([wirnik]) ‘wypukło-wklęsłe naczyńko, wkładające się
podczas robienia masła na maślnicę, aby się śmietana nie rozpryskiwała’,
[wiernicek] ([wirnicek]) ‘wypukło-wklęsłe naczyńko, wkładające się podczas
robienia masła na maślnicę, aby się śmietana nie rozpryskiwała’, [wierzchenek]
([wierzchonek]) ([wierzchynek]) ‘wieko naczynia do robienia masła z otworem w
środku, przed który przechodzi kij od tłuczka; także każde wieczko, pokrywka’,
[wierzchnica] ([wierzchniczek]) ‘wieko naczynia do robienia masła z otworem w
środku, przed który przechodzi kij od tłuczka; także każde wieczko, pokrywka’,
[wierzchnik] ‘wieko naczynia do robienia masła z otworem w środku, przed który
przechodzi kij od tłuczka; także każde wieczko, pokrywka’, [wierzchołek] ‘wieko
naczynia do robienia masła z otworem w środku, przed który przechodzi kij od
tłuczka; także każde wieczko, pokrywka’, [wierzyk] ‘wieko naczynia do robienia
masła z otworem w środku, przed który przechodzi kij od tłuczka; także każde
wieczko, pokrywka’;
2.2. naczynia do wyrobu i pieczenia chleba (24): bajda (bajta) ‘skrzynia, w której
piekarze wyrabiają ciasto’, chlebnica1 ‘dzieża od chleba’, [chlebnica] ‘łopata do
chleba, in. [wiosło]’, chlebnica2 ‘szafa do chleba’, dzieża ‘naczynie do
rozczyniania i mieszania mąki na chleb’, dzieżeczka ‘bardzo małe naczynie do
rozczyniania i mieszania mąki na chleb’, dzieżka ‘małe naczynie do rozczyniania i
mieszania mąki na chleb’, [gierztla] ‘deska do pieczenia chleba; łopata do
wsuwania chleba do pieca’, kociuba ‘narzędzie drewniane do wygarniania węgli z
pieca chlebowego’, kociubka ‘małe narzędzie drewniane do wygarniania węgli z
pieca chlebowego’, kopanka ‘niecka do robienia ciasta, chleba’, koryto ‘skrzynia,
w której piekarze wyrabiają ciasto’, korytko ‘mała skrzynia, w której piekarze
wyrabiają ciasto’, [kosior] (kościom, [kąsior], [kosiór], [kosiur], [koszor], [koszór],
[koszur]) ‘deszczułka osadzona na długim kiju do wygarniania żaru z pieca
chlebowego, [kosiorek] ‘mała deszczułka osadzona na długim kiju do wygarniania
żaru z pieca chlebowego’, łopata ‘narzędzie do wsuwania pieczywa do pieca,
rodzaj cienkiej, czasem dość szerokiej deski, okrągłej lub podłużnej, zwężającej
się stopniowo i tworzącej długi kij, trzonek’, łopacisko ‘duże narzędzie do
wsuwania pieczywa do pieca, rodzaj cienkiej, czasem dość szerokiej deski,
okrągłej lub podłużnej, zwężającej się stopniowo i tworzącej długi kij, trzonek’,
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łopateczka ‘bardzo małe narzędzie do wsuwania pieczywa do pieca, rodzaj
cienkiej, czasem dość szerokiej deski, okrągłej lub podłużnej, zwężającej się
stopniowo i tworzącej długi kij, trzonek’, łopatka ‘małe narzędzie do wsuwania
pieczywa do pieca, rodzaj cienkiej, czasem dość szerokiej deski, okrągłej lub
podłużnej, zwężającej się stopniowo i tworzącej długi kij, trzonek’, [wąklica]
‘drewniana dzieża średniej wielkości’, [wiosło] ‘łopata do wsadzania w piec
chleba, chlebnica’, wiosełko [wiosełko] ‘małe łopata do wsadzania w piec chleba’;
2.3. naczynia do wyrobu serów (11): [krawalnica] ‘ławka do wyciskania sera; prasa
domowa do serów’, lesica ‘klatka, skrzynia zrobiona z kratek, plecionka z wikliny
do suszenia serów; sernica, sernik’, [parzenica] ‘forma drewniana do serów w
kształcie serca’, [podyszar] ‘półka w szałasie na sery’, [przykrącka] ‘śruba
drewniana u prasy do robienia serów’, sernica (sernik) ‘lesica, domek przewiewny
na czterech słupach lub jednym, służący do przechowywania serów w czasie lata’,
[szafa]3 ‘naczynie na twaróg, które się zawiesza, żeby serwatka wyciekała’,
[szafeczka]3 ‘bardzo małe naczynie na twaróg, które się zawiesza, żeby serwatka
wyciekała’, [szafisko]3 ‘wielkie naczynie na twaróg, które się zawiesza, żeby
serwatka wyciekała’, [szafka]3 ‘małe naczynie na twaróg, które się zawiesza, żeby
serwatka wyciekała’, tworzydło ‘forma drewniana, w których sery wyciskają’;
2.4. sita (27): [obeczaj] ([obiecaj], [obejczaj], [obieczaj], [obyczaj]) ‘łubowa rama
przetaka, sita’, [obiecadło] ([obecadło]) ‘łubowa rama przetaka, sita’, [obieczajno]
‘łubowa rama przetaka, sita’, [obyczajka] ‘łubowa rama przetaka, sita’,
[oduczajka] ‘łubowa rama przetaka, sita’, [półtrójniak] ‘gatunek sita’, [przetacuś]
‘małe sito z większymi dziurkami czworograniastymi’, przetaczek ‘małe sito z
większymi dziurkami czworograniastymi’, przetaczysko ‘wielkie sito z większymi
dziurkami czworograniastymi’, przetak ‘rodzaj sita z większymi dziurkami
czworograniastymi’, [rajtak] ([rajtok]) ‘przetak’, rzeszocisko1 ‘wielka krata do
przesiewania, arfa’, rzeszocisko2 ‘wielki gęsty przetak, sito’, rzeszocisko3 ‘wielki
przetak z wielkimi otworami’, rzeszotko1 ([rzesiutko]) ‘mała krata do
przesiewania, arfa’, rzeszotko2 ([rzesiutko]) ‘mały gęsty przetak, sito’, rzeszotko3
([rzesiutko]) ‘mały przetak z wielkimi otworami’, rzeszoto1 [reszoto] ‘gęsty
przetak, sito’, rzeszoto2 ‘krata do przesiewania, arfa’, rzeszoto3 ‘rodzaj przetaka z
wielkimi otworami’, [sicina] ‘sprzęt gospodarski służący do przesiewania mąki,
rzadziej innych materiałów, czasem też do cedzenia, ma kształt płytkiego bębna z
dnem z siatki włosianej lub drucianej, gęstszej niż w przetaku lub rzeszocie i z
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bokami z drewna’, siteczko ‘bardzo mały sprzęt gospodarski służący do
przesiewania mąki, rzadziej innych materiałów, czasem też do cedzenia, ma kształt
płytkiego bębna z dnem z siatki włosianej lub drucianej, gęstszej niż w przetaku
lub rzeszocie i z bokami z drewna’, sitko ‘mały sprzęt gospodarski służący do
przesiewania mąki, rzadziej innych materiałów, czasem też do cedzenia, ma kształt
płytkiego bębna z dnem z siatki włosianej lub drucianej, gęstszej niż w przetaku
lub rzeszocie i z bokami z drewna’, sito ‘sprzęt gospodarski służący do
przesiewania mąki, rzadziej innych materiałów, czasem też do cedzenia, ma kształt
płytkiego bębna z dnem z siatki włosianej lub drucianej, gęstszej niż w przetaku
lub rzeszocie i z bokami z drewna’, [skrążak] ‘przetak mniejszy, służący do
skrążania, czyli potrząsania w kółko zboża, z czego powstają skrążki’, [złotówka]
‘sito’, [złotóweczka] ‘małe sito’;
2.5. młynki (3): młynek ‘przyrząd ręczny do mielenia’, otok ‘kloc do żarn do mielenia
w domu, kadłub’, pióro w młynku ‘element z deszczułek osadzony na walcu w
tylnej części młynka polskiego’;
2.6. pozostałe naczynia (114): bajda (bajta) ‘skrzynia, w której rzeźnicy wyrabiają
czarny salceson’, bracha ‘stolnica a. tarcica do wygniatania ciasta za pomocą
drąga’, [buława] ‘wałek od makotry’, [buławka] ‘mały wałek od makotry’,
[butnia] ‘rodzaj skrzynki, używanej w browarze do noszenia słodu’, [ciastnica]
‘niecka, naczynie kształtu koryta płaskiego, wyżłobione z kłody, do zarabiania
ciasta’, dobień ‘pniaczek osadzony na dzierżaku, stępor do ubijania kapusty’,
[dobnia] ([dołbnia)] ‘kloc na drągu do ubijania kapusty’, dogotowywacz ‘skrzynka
o grubych ścianach, wyłożona materiałem źle przewodzącym ciepło, np..
azbestem,

sianem,

wełna

drzewną,

szczelnie

zamykana,

służąca

do

dogotowywania lub utrzymywania w ciepłym stanie potraw’, [dołbieszka]1 ‘żerdź
z osadzoną u dołu kłodeczką a. zgrubiała u dołu w kształcie kłodeczki, służąca do
ubijania kapusty w kadziach’, [dołbieszka]2 ‘niewielkie narzędzie do ubijania
kapusty kwaszonej’, [dyszelek] ‘drążek do zagniatania ciasta’, [firlak] ‘mątewka,
koziołek, kołatka, kołatewka, kołatuszka, kłotewka, narzędzie kuchenne do
rozmącania’, garnegiel ‘półka, na którą kładą się deski z piernikami do
wyschnięcia’, kłotewka ‘drewienko sosnowe rosochate na końcu do rozbijania w
naczyniu zaprawianych potraw, mątew, mątewka, rogalka, koziołek’, [kołatewka]
narzędzie do rozbijania białka jaj a. do rozmącania zaprawy barszczu’, [kołatka]
narzędzie do rozbijania białka jaj a. do rozmącania zaprawy barszczu’, kołatuszka
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([kołotuszka]) ‘mątewka, narzędzie do kłócenia rzadkich pokarmów’, [kopań]
‘duża niecka drewniana (szczególnie do czyszczenia zabitych wieprzy)’,
[kopanka] ([kopańka]) ‘mała niecka drewniana (szczególnie do czyszczenia
zabitych wieprzy)’, [kopańka] ‘niecka do wygniatania ciasta’, [kopaniuszka]
‘bardzo mała niecka drewniana (szczególnie do czyszczenia zabitych wieprzy)’,
kopysteczka ‘bardzo małe drewno długie, płaskie w końcu, do mieszania,
rozcierania, gniecenia, wybijania, wiosło, łopatka’, kopystka ‘małe drewno długie,
płaskie w końcu, do mieszania, rozcierania, gniecenia, wybijania, wiosło, łopatka’,
kopyść ‘drewno długie, płaskie w końcu, do mieszania, rozcierania, gniecenia,
wybijania, wiosło, łopatka’, korytko ‘małe koryto, skrzynia, w której rzeźnicy
wyrabiają czarny salceson’, [korytko] ‘niecka’, koryto ‘skrzynia, w której rzeźnicy
wyrabiają czarny salceson’, koziełek (koziołek) ‘mątew, kij rosochaty do mieszania
płynów’, [krążaczki] ‘niecki do krążania (siekania) kapusty’, krępolec (krępulec)
‘zgięty kawałek drzewa, na którym rzeźnicy zwykle wieszają zarznięte barany,
cielęta i inne mięso’, krosno (krosna, krośna, krośny) ‘ramka kwadratowa, na
której umieszcza się płótno a. flanela, do cedzenia płynów’, [krycha] ‘pałka do
ubijania a. tarcia kartofli’, kum ‘koryto do mięsa solonego’, [kumek] ([kumik])
‘małe koryto do mięsa solonego’, [kwirl] ([kwerla], [kwirla]) ‘mątewka, koziołek,
kołatka, kołatewka, kołatuszka, kłotewka, narzędzie kuchenne do rozmącania’,
[kwirlejka] mątewka, koziołek, kołatka, kołatewka, kołatuszka, kłotewka,
narzędzie kuchenne do rozmącania’, lajpczyk ‘deska duża do przenoszenia
pierników z miejsca na miejsce w pracowni’, lajstka ‘deska duża do przenoszenia
pierników z miejsca na miejsce w pracowni’, leszczoty ‘dwie deseczki do
wieszania sadła na strychu’, leszczotki ‘dwie małe deseczki do wieszania sadła na
strychu’, linkholc ‘wałek do ciasta’, łopatka ‘narzędzie kuchenne, kopyść,
kopystka, łopystka, wiosło’, lasa ‘krata z prętów drewnianych do suszenia słodu i
owoców, ruszt, sito do suszarni’, łopystka ‘narzędzie kuchenne, kopyść, kopystka’,
łopysteczka ‘narzędzie kuchenne, kopyść, kopystka’, [makohon] ‘wałek w donicy,
wiercimak’, [matółka] ‘tłuczek drewniany (do tłuczenia kartofli), mątew
‘drewienko rosochate do mącenia, mieszania, kłócenia płynów, jaj w kuchni,
koziołek, kłotewka, kołatuszka, rogalka’, [mątwica] ‘drewienko rosochate do
mącenia, mieszania, kłócenia płynów, jaj w kuchni, koziołek, kłotewka,
kołatuszka, rogalka’, mątewka [motewka] ‘małe drewienko rosochate do mącenia,
mieszania, kłócenia płynów, jaj w kuchni’, [nieca] ‘naczynie kształtu koryta
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płaskiego, wyżłobione z kłody, do zarabiania ciasta’, niecka2 [necka], [niecki],
[miecka], [miecki]) ‘naczynie kształtu koryta płaskiego, wyżłobione z kłody, do
zarabiania ciasta’, niecucha2 ‘wielkie naczynie kształtu koryta płaskiego,
wyżłobione z kłody, do zarabiania ciasta’, niecułka2 (nieczułka) ‘małe naczynie
kształtu koryta płaskiego, wyżłobione z kłody, do zarabiania ciasta’, niecułeczka
‘bardzo małe naczynie kształtu koryta płaskiego, wyżłobione z kłody, do
zarabiania ciasta’, [niecuszka] ([nieckuszka]) ‘małe naczynie kształtu koryta
płaskiego, wyżłobione z kłody, do zarabiania ciasta’, nosznia ‘naczynie do
noszenia słodu’, [odcedzaczka] ([odcydzaczka]) ‘deseczka okrągła z otworami do
odcedzania ugotowanych ziemniaków itp.’, [odcedzadło] ‘deseczka okrągła z
otworami do odcedzania ugotowanych ziemniaków itp.’, [odwodnica] ‘drążek do
zawieszania kotła nad ogniem’, [packa] ‘pałka (np. do ubijania kapusty w
beczce)’, pała ‘wielki kij z grubym końcem lub z osadzonym na końcu kawałkiem
drewna służący do ubijania, ugniatania czego; tłuczek’, pałeczka ‘mały kij z
grubym końcem lub z osadzonym na końcu kawałkiem drewna służący do
ubijania, ugniatania czego; tłuczek’, pałka ‘kij z grubym końcem lub z osadzonym
na końcu kawałkiem drewna służący do ubijania, ugniatania czego; tłuczek’,
[potaczka] ‘naczynie do robienia piwa, trynóg’, [pucka] ‘pałka, tłuczek’, putnia
‘naczynie do noszenia słodu’, [rogal] ‘mątew, drewienko rosochate do mącenia,
mieszania, kłócenia płynów, jaj w kuchni, koziołek, kłotewka, kołatuszka’,
[rogalek] ‘mały rogal, drewienko rosochate do mącenia, mieszania, kłócenia
płynów, jaj w kuchni’, [rogaliczek] ‘bardzo małe drewienko rosochate do mącenia,
mieszania, kłócenia płynów, jaj w kuchni’, [rogalik] ‘mały rogal, drewienko
rosochate do mącenia, mieszania, kłócenia płynów, jaj w kuchni’, [rogalka]1
([rogatka]) ‘mątew, drewienko rosochate do mącenia, mieszania, kłócenia płynów,
jaj w kuchni, koziołek, kłotewka, kołatuszka’, [rogalka]2 ‘kijek z sęczkami do
gniecenia ziemniaków po ugotowaniu’, [rogalka]3 ([łogarka]) ‘narzędzie do
mieszania mąki w wodzie’, rozpórka ‘odpowiednio przycięta deseczka służąca do
rozpinania skór zwierzęcych w celu ich wysuszenia’, rózga ‘narzędzie do bicia
białek, złożone z rączki drewnianej, opatrzonej na końcu drucianą główką
gruszkowatą, [rozdziczka] ‘bardzo małe narzędzie do bicia białek, złożone z rączki
drewnianej, opatrzonej na końcu drucianą główką gruszkowatą’, różczka
(rószczka, rózczka) ‘małe narzędzie do bicia białek, złożone z rączki drewnianej,
opatrzonej na końcu drucianą główką gruszkowatą’, [rózdeczka] ‘małe narzędzie
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do bicia białek, złożone z rączki drewnianej, opatrzonej na końcu drucianą główką
gruszkowatą’, rózeczka (różeczka) ‘małe narzędzie do bicia białek, złożone z
rączki drewnianej, opatrzonej na końcu drucianą główką gruszkowatą’,
[różczeczka] ‘bardzo małe narzędzie do bicia białek, złożone z rączki drewnianej,
opatrzonej na końcu drucianą główką gruszkowatą, [różdżałeczka] ‘bardzo małe
narzędzie do bicia białek, złożone z rączki drewnianej, opatrzonej na końcu
drucianą główką gruszkowatą’, siekalnica ‘deska, na której siekają’, stępa ‘tłuk,
ubijak do tłuczenia w stępie’, [stępa]2 ‘przyrząd do tłuczenia jęczmienia na pęczak
i prosa na jagły’, [stępa]3 ‘tłuczek do soli, służący zarazem do jej
przechowywania’, [stępek] ‘pieniek z wyżłobioną wklęsłością i tłuczkiem, do
tłuczenia soli’, [stępka]2 ‘duży moździerz drewniany do tłuczenia soli’, [stępka]3
‘mały przyrząd do tłuczenia jęczmienia na pęczak i prosa na jagły’, [stępka]4
‘tłuczek do soli, służący zarazem do jej przechowywania’, stępor (stąpor, stempor,
[stąpór]) ‘tłuk, ubijak do tłuczenia w stępie’, stęporek ([stęborek]) ‘mały tłuk,
ubijak do tłuczenia w stępie’, stolnica2 ([stolica]) ‘blat drewniany z wystającym do
góry z trzech stron brzegiem, do siekania mięsa, zagniatania ciasta itp.; stół z
takim blatem’, stolniczka2 ‘mały blat drewniany z wystającym do góry z trzech
stron brzegiem, do siekania mięsa, zagniatania ciasta itp.; stół z takim blatem’,
szlaczek ‘deska mała, wąska, z uchem na końcu, do wsadzania w piec wyrobów,
szlak (ślak) ‘deska wąska, z uchem na końcu, do wsadzania w piec wyrobów’,
szyber1 ‘łopata na której wsadza się w piec pierniki’, szyber2 ‘wąska długa łopata
do wsuwania pieczywa do pieca’, [szyber]3 ‘wałek do ciasta’, szyberek1 ‘mała
łopata na której wsadza się w piec pierniki’, szyberek2 ‘mała wąska łopata do
wsuwania pieczywa do pieca’, śpil (śpila, szpil, szpila) ‘listewka, pręt drewniany,
w obu końcach zaostrzony do rozpinania bitego zwierzęcia’, tafla ‘blat
jednostajny, z jednej deski, na stole do lingowania, czyli wałkowania ciasta’,
tafelka ‘niewielki blat jednostajny, z jednej deski, na stole do lingowania, czyli
wałkowania ciasta’, [trajtoczek] ‘niecka’, [troki] ‘koryto, niecka’, ubijaczek ‘mały
pniaczek osadzony na dzierżaku, stępor do ubijania kapusty’, ubijało ‘pniaczek
osadzony na dzierżaku, stępor do ubijania kapusty’, ubijak ‘pniaczek osadzony na
dzierżaku, stępor do ubijania kapusty’, [wałkownica] ‘wałek do wałkowania
ciasta’, wałkownica ‘prasa, stolnica wałkarska’, wiercimak ‘wałek do rozcierania
np. maku w donicy’, [wiercioch] ‘wałek do rozcierania np. maku w donicy’;
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3. wagi (7): bezmian (przezmian) ‘rodzaj wagi bez szal, m. in. z drewna; waga rzymska,
drążek z przedziałką, do którego od spodu przyczepia się przedmiot ważony i gwicht
stały a waży się przez przesuwanie punktu podporu’, bezmiar (bezmiarka, przezmiar)
‘rodzaj wagi bez szal, m. in. z drewna; waga rzymska, drążek z przedziałką, do
którego od spodu przyczepia się przedmiot ważony i gwicht stały a waży się przez
przesuwanie punktu podporu’, kołowrotek5 (kołowratek, kołowrótek) ‘mała belka
poprzeczna, u której wiszą szale wagi’, kołowrót5 (kołowrot, [konowrót], [koowrót],
[korowłot], [korowrot]) ‘belka poprzeczna, u której wiszą szale wagi’, przemian
‘rodzaj wagi bez szal, m. in. z drewna; waga rzymska, drążek z przedziałką, do
którego od spodu przyczepia się przedmiot ważony i gwicht stały a waży się przez
przesuwanie punktu’, [przezmąt] ‘rodzaj wagi bez szal, m. in. z drewna; waga
rzymska, drążek z przedziałką, do którego od spodu przyczepia się przedmiot ważony
i gwicht stały a waży się przez przesuwanie punktu podporu’, statera ‘bezmian,
przemian (gatunek wagi) rodzaj wagi bez szal, m. in. z drewna; waga rzymska, drążek
z przedziałką, do którego od spodu przyczepia się przedmiot ważony i gwicht stały a
waży się przez przesuwanie punktu podporu’;
4. koszyki (19): [kabłączek] ‘mały pręt zgięty w półkole u kosza’, [kabłąk] ‘pręt zgięty
w półkole u kosza’, kadłub ‘koszyk z kory drzewnej do noszenia jagód’, kadłubek
‘mały koszyk z kory drzewnej do noszenia jagód’, kazub (każub, kozub, kożub) ‘pudło
z kory albo łubiane, kadłub, kosz, kobiałka’, kazubka ‘pudło z kory albo łubiane,
kadłub, kosz, kobiałka’, koszałka ‘koszyk owalnie podługowaty, mniej lub więcej
płaski, z wici spleciony, zwykle z dwoma uchami, jeżeli jest większy’, [kozubeczek]
‘małe pudło z kory albo łubiane, kadłub, kosz, kobiałka’, kozubek ‘małe pudło z kory
albo łubiane, kadłub, kosz, kobiałka’, łub ‘króbka, koszałka, pudło z łubu, czyli kory’,
łubek ‘mały łub, czyli króbka, koszałka, pudło z łubu, czyli kory’, [łubianka] ‘króbka,
koszałka, pudło z łubu, czyli kory’, [łubka] ‘króbka, koszałka, pudło z łubu, czyli
kory’, [nawiska] ‘kobiałka z kory brzozowej’, [opała] ‘króbka, kobiałka, koszyk
okrągły od spodu, kobiel’, opałeczka ‘mała króbka, kobiałka, koszyk okrągły od
spodu, kobiel’, opałka ‘króbka, kobiałka, koszyk okrągły od spodu, kobiel’, pompeki
‘cztery kije narożne w koszyku’, szpłet ‘opleciona deseczka podłużna w środku
wieczka kosza, w której umocowane są końcami sztaki’;
5. inne (30): [cebratka] ‘szaflik’, ćwiartka (czwiartka, [ćwiertka], [czwartka])
‘ośmiogarncowe naczynie drewniane’, ćwiartnik ‘rodzaj kubła z dwiema rączkami,
będącymi przedłużeniem klepek’, ćwierć ‘naczynie drewniane o pojemności czwartej
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części korca’, drybusek ‘faseczka, szaflik’, [gratek] ‘naczynie drewniane podobne do
szaflika, cebrzyk, dojnica’, kadłub1 ‘naczynie z jednej sztuki drzewa wyrobione’,
[kadłub]2 ‘naczynie z pnia wydrążone (kubeł, króbka do zbierania kartofli)’, kadłubek1
‘małe naczynie z jednej sztuki drzewa wyrobione’, [kadłubek]2 ‘małe naczynie z pnia
wydrążone (kubeł, króbka do zbierania kartofli)’, [klucz]1 ‘hak, szczególnie
drewniany, np. do wieszania kotła nad ogniskiem’, [klucz]2 ‘krzywy kawałek żerdki
do wieszania kotła z żętycą’, [kluczka] ‘hak, szczególnie drewniany, np. do wieszania
kotła nad ogniskiem’, [kluczyczek] ‘bardzo mały krzywy kawałek żerdki do wieszania
kotła z żętycą’, [kluczyk] ‘mały krzywy kawałek żerdki do wieszania kotła z żętycą’,
[kluczysko] ‘wielki krzywy kawałek żerdki do wieszania kotła z żętycą’, [kluka] ‘hak,
szczególnie drewniany, np. do wieszania kotła nad ogniskiem’, [konfas] ‘stągiew,
kadź’, krzyżaki1 ‘dwie deszczki, na krzyż zbite, zawieszone za końce, do kładzenia
sadła’, krzyżaki2 ‘dwie deszczki, na krzyż, służące jako podstawa dzieży’, liszow
‘naczynie drewniane do ryb’, [póczwartek] ([półczwartek]) ‘ośmiogarncowe naczynie
drewniane, ćwiartka’, [przyciarek] ‘naczynie podobne do szaflika, szersze ku górze’,
trąbnik ‘naczynie wysokie z klepek, napełnione wodą i lodem, do ochłodzenia wódki,
skraplającej się w alembiku i spływającej przez dwie rury, przechodzące przez
trąbnik’, [tynka] ‘niecka’, [uchwat] ‘narzędzie do wydostawania saganów z ognia:
półobręcz żelazna z drewnianą rękojeścią’, wiadereczko ‘bardzo małe naczynie
bednarskiej roboty’, wiaderko ‘małe naczynie bednarskiej roboty’, wiadro ([wiedro])
‘naczynie bednarskiej roboty, kubeł, usztek, węborek’, [wymborek] ([wemborek])
‘wiadro’;
6. cechy (4): baryłkowy ‘mający wygląd baryłki’, łagiewkowaty ‘mający wygląd
łagiewki, czyli cebrzyka na mleko’, łubkowy ‘mający wygląd łubków’, okseftowy
‘mający wygląd okseftu, czyli wielkiej beczki do wina’.

IX.

Dbałość o ciało, higiena, porządki, leczenie, rozrywka, wypoczynek (290)

1. ochrona ciała, dbałość o nie, higiena (53): [biegan] ‘drążek w izbie, za który
trzymają się dzieci uczące się chodzić’, chodaczki dziecinne ‘chodulka, łubki
dziecinne, narzędzie, które dzieciom przyprawiano do kolan, aby się uczyły prosto
nogi stawiać’, chodulka1 ‘chodaczek, łubki dziecinne, narzędzie, które dzieciom
przyprawiano do kolan, aby się uczyły prosto nogi stawiać’, chodulka2 ‘stojak, wózek,
w którym dzieci uczą się chodzić’, dłubiząb ‘wykałaczka, dłubaczka, patyczek
zaostrzony do wydłubywania spomiędzy zębów resztek jedzenia’, dryfus3 (drypus,
251

[drejfus], [drybus], [tryfus]) ‘wanienka na trzech nogach’, [dyrlagi] ([derlogi])
‘trójnóg służący za kołyskę dla dzieci w polu’, jasełka4 ‘małe nosze do noszenia
ludzi’, jasełeczka4 (jasłeczka) ‘małe nosze do noszenia ludzi’, jaśliszka4 ‘małe nosze
do noszenia ludzi’, jaśliska4 ‘wielkie nosze do noszenia ludzi, jasła4 ‘nosze do
noszenia ludzi’, jasłka4 ‘małe nosze do noszenia ludzi’, [kibel] ‘cebrzyk w areszcie’,
koliząb (kołoząb) ‘wykałaczka, dłubaczka, patyczek zaostrzony do wydłubywania
spomiędzy zębów resztek jedzenia’, kosztur (kostur, kosztar, [kostor], [kośtur]) ‘laska
wielka, kij oprawny w żelazo’, kryczek ‘niewielka rączka zakrzywiona u laski lub kija
w parasolu’, kryk ‘rączka zakrzywiona u laski lub kija w parasolu’, [kryka] ‘kula,
laska, kij potężny’, [krzywak] ‘laska u góry zakrzywiona’, [kulbacha] ‘kij, laska’,
[kulbaszka] ‘niewielki kij, mała laska’, lacha ‘gruba, sążnista laska, pałka, pała’, laga
‘gruba, sążnista laska, pałka, pała’, laska3 ‘pręt drewniany, na końcu zagięty albo
zakończony ozdobną rączką, służący do podpierania się’, laska4 ‘kij w parasolu’,
[maciek] ‘laska duża z zakrzywioną rączką’, [niecki] ‘wanna’, łubki dziecinne
‘chodaczek, chodulka, narzędzie, które dzieciom przyprawiano do kolan, aby się
uczyły prosto nogi stawiać’, [oblak] ‘kij juhaski’, puławka ‘laska z wiśniowego
drzewa, którym słyną Puławy’, ratafelek ‘pasek w oprawie drewnianej do wecowania
brzytew’, [scugiel] ‘szczudło’, siekaniec ‘kij juhaski’, [spełtek] ‘laseczka, kijek’,
[sperulec] ‘kij juhaski’, stolce ‘szczudła, soszki, szczeble, stołki’, stolczyk ‘niewielki
stołek dziurawy do odbywania na nim potrzeby naturalnej, siedzenie dziurawe w
wychodku’, stolec ‘stołek dziurawy do odbywania na nim potrzeby naturalnej,
siedzenie dziurawe w wychodku’, szczudełko1 ‘mała drewniana podpora kaleki
zamiast nogi, kula’, szczudełko2 ‘jeden z dwóch małych drążków, soszek z
podpórkami na nogi, na których stojąc, chodzą’, szczudło1 ‘drewniana podpora kaleki
zamiast nogi, kula’, szczudło2 ‘jeden z dwóch drążków, soszek z podpórkami na nogi,
na których stojąc, chodzą’, śpilka do zębów ‘wykałaczka, zębodłub’, wanna2 ‘naczynie
bednarskie podłużne niskie służące przede wszystkim do kąpania’, wojdówka ‘laska’,
wykałacz ‘patyczek zaostrzony do wydłubywania spomiędzy zębów resztek jedzenia,
zębodłub’, wykałaczka ‘patyczek zaostrzony do wydłubywania spomiędzy zębów
resztek jedzenia, zębodłub’, wykłówacz ‘patyczek zaostrzony do wydłubywania
spomiędzy zębów resztek jedzenia, zębodłub’, wykłówaczka ‘patyczek zaostrzony do
wydłubywania spomiędzy zębów resztek jedzenia, zębodłub’, zębacz ‘wykałaczka,
dłubaczka, patyczek zaostrzony do wydłubywania spomiędzy zębów resztek jedzenia’,
zębidło ‘wykałaczka, dłubaczka, patyczek zaostrzony do wydłubywania spomiędzy
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zębów resztek jedzenia’, zębodłub ‘wykałaczka, dłubaczka, patyczek zaostrzony do
wydłubywania spomiędzy zębów resztek jedzenia’;
2. ozdoby ciała (4): [kibałek] ‘obrączka z leszczyny a. dębiny do okręcania włosów na
głowie u kobiet, zastępująca grzebień’, pacioreczek ‘bardzo mała gałka z drzewa
zwykle z otworem umożliwiającym nanizanie na nitkę’, paciorek (paciorka, paciórka)
‘niewielka gałka z drzewa zwykle z otworem umożliwiającym nanizanie na nitkę’,
paciorki ‘sznurek, nitka z nanizanymi drewnianymi gałkami, korale’;
3. leczenie i opieka nad chorymi (19): berła ‘kule drewniane, którymi posługują się
chromi i kulawi’, kopystka ‘łopatka do przytrzymywania języka’, [krokiew]2
([krokwa], [krukiew], [krukwa]) ‘wysoki kij z poprzeczką sięgający pachy, używany
jako podpora przez kulawych i ułomnych, szczudło; drewniana podpórka zastępująca
kalece odjęta nogę, rodzaj protezy’, krokiewka ‘mała laska, kula, kostur, szczudło’,
[kruka] ‘laska, kula, kostur, szczudło’, [krukwia] ‘laska, kula, kostur, szczudło’, kula
‘wysoki kij z poprzeczką sięgający pachy, używany jako podpora przez kulawych i
ułomnych, szczudło; drewniana podpórka zastępująca kalece odjęta nogę, rodzaj
protezy’, kulka ‘mały kij z poprzeczką sięgający pachy, używany jako podpora przez
kulawych i ułomnych, szczudło; drewniana podpórka zastępująca kalece odjętą nogę,
rodzaj protezy’, lektyczka1 ‘niewielkie nosze dla chorych w postaci krytego łóżka’,
lektyczka2 ‘niewielkie nosze w postaci krytego krzesła’, lektyka1 ‘nosze dla chorych w
postaci krytego łóżka’, lektyka2 ‘nosze w postaci krytego krzesła’, leszczota ‘deseczka
rozszczepiona do opatrunku złamań kości, łubki’, leszczotka ‘mała deseczka
rozszczepiona do opatrunku złamań kości, łubki’, [łątka]1 ‘manekin, fantom - sztuczna
postać ludzka ze stawami ruchomymi, używana do nauki opatrunków higienicznych’,
łubki ‘leszczota, cienkie deszczułki stosowane w celu unieruchomienia złamanej
kończyny’, okleszczyna ‘deseczka długa, wąska i cienka, do opatrywania kości
złamanych służąca (assula)’, przekrawacz ‘stolnica rowkowana do robienia pigułek, za
pomocą której przekrawa się na części równe wałeczek utoczony z ciasta
pigułkowego’, szyna ‘drewniany przyrząd ortopedyczny służący do unieruchamiania
złamanych kończyn’;
4. dbałość o czystość ubrań i otoczenia (90): [baleja] ‘płaskie naczynie bednarskie do
prania bielizny’, balia [balija] ‘płaskie naczynie bednarskie do prania bielizny’,
balijka ([balejka]) ‘małe płaskie naczynie bednarskie do prania bielizny’, drapacz
‘wycieraczka do obuwia zrobiona z drzewa’, drybus1 ‘kadź, używana do mycia naczyń
w gorzelniach i browarach’, [drybus]2 ‘naczynie o trzech nogach do ługowania
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bielizny, bielenia za pomocą ługu’, [drybusek] ‘rodzaj balii do prania bielizny’,
drynkfas ‘beczka na pomyje, pomyjnik’, [fasa] ‘naczynie z klepek, balia do prania’,
[faseczka] ‘bardzo małe naczynie z klepek, balia do prania’, [faska] ‘małe naczynie z
klepek, balia do prania’, [kaczałka] ‘wałek spod wałkownicy (maglownicy)’, kijanka2
(kijonka) ‘narzędzie do wybijania bielizny przy praniu, in. pracz, praczyk, praczek,
pralnik, pranik’, [kilfas] ‘naczynie do zlewania pomyj’, [klepaczka]2 ‘kijanka do
prania bielizny’,[knypówka] ‘deseczka do czyszczenia guzików u mundura’, [koberek]
‘kij, drążek, na którym noszą naczynie z pomyjami, sądy’, [konfas] ([konwas])
‘naczynie drewniane o trzech nogach do zlewania pomyj a. umywania naczyń
kuchennych’, kryka ‘drąg z deską na końcu przybitą pod kątem, do mieszania
gotującego się mydła’, [liszaf] ([liszof], [luszaf], [luszof]) ‘cebrzyk do mycia naczynia
kuchennego, pomywalnik’, łubianka ‘beczka do parzenia bielizny’, magiel ‘ręczny
przyrząd do gładzenia pranej bielizny, wałkownica’, [magielnica]1 ‘ręczny przyrząd
do gładzenia pranej bielizny, wałkownica’, [magielnica]2 ‘wierzchnia część magla,
obciążona kamieniami i suwająca się po wałkach z bielizną’, [magla] ‘ręczny przyrząd
do gładzenia pranej bielizny, wałkownica’, [maglarka] ‘deszczułka do ręcznego
maglowania, podłużna z karbami poprzecznymi, którymi odwrócona do wałka z
bielizną, gładzi ją’, [magle] ‘ręczny przyrząd do gładzenia pranej bielizny,
wałkownica’, [maglica]1 ([manglica], [menglica]) ‘ręczny przyrząd do gładzenia
pranej bielizny, wałkownica’, [maglica]2 ([manglica], [menglica]) ‘wierzchnia część
magla, obciążona kamieniami i suwająca się po wałkach z bielizną’, maglownica1
‘wierzchnia część magla, obciążona kamieniami i suwająca się po wałkach z bielizną’,
maglownica2

‘deszczułka

do

ręcznego

maglowania,

podłużna

z

karbami

poprzecznymi, którymi odwrócona do wałka z bielizną, gładzi ją’, maglowniczka
‘deszczułka do ręcznego maglowania, podłużna z karbami poprzecznymi, którymi
odwrócona do wałka z bielizną, gładzi ją’, maglownik1 ‘wałek, na który się nawija
bieliznę’, maglownik2 ‘część magla suwająca się po wałkach z bielizną’, maglownik3
‘podłużna deszczułka z poprzecznymi karbami do ręcznego maglowania’, [mengla]
([mangla]) ‘ręczny przyrząd do gładzenia pranej bielizny, wałkownica’, [mietełeczka]
‘mały pęk rózeg brzozowych, związanych w narzędzie do zamiatania’, [mietlica]
‘wielki pęk rózeg brzozowych, związanych w narzędzie do zamiatania’, mietlucha
‘miotła’, [mietełeczka] ‘bardzo mały pęk rózeg brzozowych, związanych w narzędzie
do zamiatania’, miotełka ([mietełka]) ‘mały pęk rózeg brzozowych, związanych w
narzędzie do zamiatania’, miotlisko1 ([mietlisko]) ‘wielki pęk rózeg brzozowych,
254

związanych w narzędzie do zamiatania’, miotlisko2 ‘trzonek miotły, miejsce związania
miotły’, miotlisko3 ([mietlisko]) ‘miotła, drapak, drapaka’, miotła1 ([mietła], [miotło],
[nietła]) ‘pęk rózeg brzozowych, związanych w narzędzie do zamiatania’, [mietlonka]
‘mały pęk rózeg brzozowych, związanych w narzędzie do zamiatania’, [miśnica]
‘wanienka do mycia statków, cebrzyk do mycia naczyń kuchennych’, [miśnik]
([myśnik], [myźnik]) ‘naczynie do obmywania misek i talerzy, luszof, pomywalnik’,
płóczka ‘naczynie do płukania’, [polewalnica] ‘naczynie na trzech krótkich nogach do
polewania w nim bielizny brudnej, stągiewka’, [polewanka] ([poliwanka]) ‘naczynie
na trzech krótkich nogach do polewania w nim bielizny brudnej, stągiewka’, pomyjak1
‘ceber, naczynie do pomyj’, pomyjak2 ‘naczynie do zmywania statków kuchennych’,
[pomyjarz] ‘ceber, naczynie do pomyj’, pomyjnica1 ‘naczynie do zmywania statków
kuchennych’, [pomyjnica]2 ‘ceber, naczynie do pomyj’, pomyjak ‘ceber, naczynie do
pomyj’, [pomyjarz] ([pomyjorz]) ‘naczynie do zmywania statków kuchennych’,
pomyjnik1 ‘ceber, naczynie do pomyj’, pomyjnik2 ‘naczynie do zmywania statków
kuchennych’,

[pomywaczka]

pomywalnia

‘naczynie

do

‘naczynie
zmywania

do

zmywania

statków

statków

kuchennych’,

kuchennych’,
pomywalnik

(pomywadlnik) ‘naczynie do zmywania statków kuchennych’, [potaczka] ‘naczynie
bednarskie na trzech nogach ze szpuntem w dnie, do zalewania chust ukropem
podczas prania, zolnik, potok, żłukto’, potoczka1 ([potaczka]) ‘cebrzyk na trzech
wysokich nogach do zmywania statków w kuchni, pomywalnik, luszof, liszaf, liszof,
luszaf’, [potoczka]2 ‘wielkie naczynie do moczenia bielizny, do krochmalu’, pracz
‘narzędzie do wybijania bielizny przy praniu, kijanka’, praczek ‘narzędzie do
wybijania bielizny przy praniu, kijanka’, praczka ‘narzędzie do wybijania bielizny
przy praniu, kijanka’, praczyk ‘narzędzie do wybijania bielizny przy praniu, kijanka’,
pralnik ‘narzędzie do wybijania bielizny przy praniu, kijanka’, pranik ([prannik])
‘narzędzie do wybijania bielizny przy praniu, kijanka’, prasulec ‘bal wycięty w
półkole, do prasowania wykańczanych sukien’, [rascka] ([rażka]) ‘szaflik bez uch na
pomyje’, szaflik ‘naczynie do zmywania statków kuchennych’, sztyl ‘kadź do robienia
ługu’, [tacko] ‘wałek drewniany, na który owija się bielizna i ręczną karbownicą "taca
się", t.j. magluje’, tara ‘kawałek szerokiej deski pokrytej poprzecznymi karbami,
umożliwiającymi tarcie bielizny’, [toczko] ([tocko]) ‘maglownica’, [tryfus]1 ‘naczynie
na trzech krótkich nogach do polewania w nim bielizny brudnej, stągiewka’, [tryfus]2
‘pomywalnik, cebrzyk do mycia naczynia kuchennego’, wałkownica ‘maglownica,
magiel ręczny; deska w karby nacinana, którą prze, ciągając bieliznę, nawiniętą na
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wałek, maglują ją’, [waseczka] ‘małe naczynie drewniane z dwoma uszami do mycia
naczyń kuchennych; szaflik z uszkiem’, [waska] ‘naczynie drewniane z dwoma
uszami do mycia naczyń kuchennych; szaflik z uszkiem’, [waszka] ‘mała balijka z
uszami’, [wiernik] ([wirnik]) ‘maglownica’, [wiernicek] ([wirnicek]) ‘maglownica’,
[zolnik] ([zołnik]) ‘naczynie z klepek drewnianych na trzech nóżkach, w którym
bielizna się zoli (moczy, gotuje w zole = ługu)’, [zolnica] ([zołnica]) ‘naczynie z
klepek drewnianych na trzech nóżkach, w którym bielizna się zoli (moczy, gotuje w
zole = ługu)’, [żłukta] ([żłukto]) ‘naczynie bednarskie na nóżkach, u dołu nieco
szersze, stągiewka, drybus, trójnóg, beczułka, naczynie do prania’;
5.

wypoczynek (124):

5.1. sport (53):
5.1.1. sporty zimowe (14): biegówki ‘narty przeznaczone do biegów narciarskich’,
łyża ‘rodzaj podeszwy drewnianej, przytwierdzanej pod obuwiem, ze
sterczącym ostrym kantem żelaznym a. stalowym, zagiętym z przodu w górę do ślizgania się po lodzie’, [łyżby] ‘narty norweskie, polskie, góralskie, rodzaj
bardzo długich łyżew do ślizgania się po śniegu’, [łyże] ‘narty norweskie,
polskie, góralskie, rodzaj bardzo długich łyżew do ślizgania się po śniegu’,
łyżewka ‘rodzaj podeszwy drewnianej, przytwierdzanej pod obuwiem, ze
sterczącym ostrym kantem żelaznym a. stalowym, zagiętym z przodu w górę do ślizgania się po lodzie’, łyżwa ([łożwa], [łużba], [łyżba], [łyźwa]) ‘rodzaj
podeszwy drewnianej, przytwierdzanej pod obuwiem, ze sterczącym ostrym
kantem żelaznym a. stalowym, zagiętym z przodu w górę - do ślizgania się po
lodzie’, [łyżwice] ‘narty norweskie, polskie, góralskie, rodzaj bardzo długich
łyżew do ślizgania się po śniegu’, narta (nart) ‘rodzaj podeszwy drewnianej,
przytwierdzanej pod obuwiem, ze sterczącym ostrym kantem żelaznym a.
stalowym, zagiętym z przodu w górę - do ślizgania się po lodzie’, płoza ‘część
narty wykonana z drewna; deska’, [ski] ‘narty norweskie, polskie, góralskie,
rodzaj bardzo długich łyżew do ślizgania się po śniegu’, [skije] ‘narty
norweskie, polskie, góralskie, rodzaj bardzo długich łyżew do ślizgania się po
śniegu’, [skierny] ‘narty norweskie, polskie, góralskie, rodzaj bardzo długich
łyżew do ślizgania się po śniegu’, [sletery] ([śletery]) ‘narty norweskie,
polskie, góralskie, rodzaj bardzo długich łyżew do ślizgania się po śniegu’,
śnieżak ‘narty’;

256

5.1.2. krokiet (23): baba4 ‘kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’,
babcia4 ‘mały kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’,
babciutka4 ‘mały kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’,
babeczka4 ‘mały kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’,
[babiono]4 ‘wielki kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’,
babisko4 ‘wielki kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’,
[babiszcze]4 ‘wielki kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’,
babizna4 ‘wielki kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’, babka4
‘mały kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’, babsko4 ‘wielki
kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’, babsztrych4 ([babsztur])
‘wielki kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’, babsztyl4
(babsztyl) ‘wielki kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’,
babuchna4 ‘mały kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’,
babula ‘mały kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, pikieta’,
babuleńka4 (babulinka, [babulenka], [babulińka]) ‘mały kołek, od którego
zaczyna się gra w krokieta, pikieta’, babulka4 ‘mały kołek, od którego zaczyna
się gra w krokieta, pikieta’, babunia4 ‘mały kołek, od którego zaczyna się gra
w krokieta, pikieta’, [babuńcia]4 ‘mały kołek, od którego zaczyna się gra w
krokieta, pikieta’, babunieczka4 ‘mały kołek, od którego zaczyna się gra w
krokieta, pikieta’, babusia4 ‘mały kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta,
pikieta’, babuś4 (babus) ‘wielki kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta,
pikieta’, młotek2 ‘drewniany przyrząd z długim toczonym trzonem używany do
gry w krokieta’, pikieta ‘kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta, baba’,
5.1.3. inne (16): banda ‘poręcz bilardu’, bil ‘kij używany do wprawiania w ruch kul
bilardowych’, kaczałka ([kociołka]) ‘krążek drewniany, uderzany kijami
(rodzaj gry)’, koń ‘drewniana podłużna skrzynka obita skórą na czterech
wysuwanych nogach jako przyrząd gimnastyczny’, maczuga ‘rodzaj pałki z
grubym końcem, używana w sporcie’, odskocznia ‘deska pochyło leżąca do
skakania z niej, trampolina’, packa ‘owalna deseczka zakończona uchwytem
służąca jako prymitywna rakieta do nauki gry w tenisa’, pilnik ‘pałka do
podbijania piłki, palant’, podest ‘u skoczków, deseczka do odbijania się’,
tramplin ‘deska w jednym końcu ruchoma, pochyło leżąca i elastyczna, od
której człowiek odbija się nogą, robiąc skok gimnastyczny, odskocznia’,
trampolina ‘deska w jednym końcu ruchoma, pochyło leżąca i elastyczna, od
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której człowiek odbija się nogą, robiąc skok gimnastyczny, odskocznia’, tycz
([tyca]) ‘drążek długi, równomiernie gruby, służący do skoku w dal lub w
górę’, tyczka ‘drążek długi, równomiernie gruby, służący do skoku w dal lub w
górę’, tyczyna ‘drążek długi, równomiernie gruby, służący do skoku w dal lub
w górę’, tyka ([tyk]) ‘drążek długi, równomiernie gruby, służący do skoku w
dal lub w górę’, żabki sportowe ‘szczudła o niskich stopach’;
5.2. rozrywka (26): bąk ‘zabawka dziecinna z drzewa, zwykle w kształcie dwóch
stożków złączonych podstawami, na osi, wprawiona w ruch wirowy, wydaje
przeciągłe buczenie’, biegun ‘płoza łukowata do bujania, kołysania, biegun u
kołyski, fotela, konika drewnianego’, chodun ‘biegun u kolebki konika
drewnianego itp.’, cyga ‘bąk, zabawka dziecinna tokarskiej roboty puszczana w
ruch wirowy za pomocą nawijanego na nóżkę cygi sznurka’, grele ‘palki używane
w grze chłopskiej’, huśtawka ‘kolebka a. deska na sznurach do huśtania się’,
karuzela ‘konie drewniane lub ławki, umocowane na rodzaju kieratu i obracające
się z nim wokoło, podczas zabaw ludowych’, kiczka ‘krótki kawałek drewna
zakończony ostro z obu stron, stosowany w grze o tej samej nazwie’, kluczki
‘drążki, słupki w huśtawce’, konik ‘zabawka dziecinna, zwykle drewniana,
wyobrażająca konia’, [krąg] ([kręg]) ‘krążek drewniany do gry’, [krążek] ‘mały
krąg drewniany do gry’, [krążysko] ‘duży krążek drewniany do gry’, kręgiel
‘słupek drewniany do gry’, kręgielek ‘mały słupek drewniany do gry’, lala ‘łątka,
zabawka dziecinna z drzewa’, lalka ‘mała łątka, zabawka dziecinna z drzewa’,
laleczka ‘bardzo mała łątka, zabawka dziecinna z drzewa’, laluchna ([laluszka])
‘bardzo mała łątka, zabawka dziecinna z drzewa’, łątka2 ‘marionetka, lalka
dziecięca’, łąteczka ‘mała lalka dziecięca’, [samociążki] ‘małe saneczki ciągane
przez chłopców’, [samoletki] ‘saneczki używane przez chłopców do spuszczania
się z gór’, turkawka ‘zabawka dziecinna z drzewa, zwykle w kształcie dwu
stożków złączonych podstawami i osadzonych na osi; wprawiona w ruch wirowy
wydaje przeciągłe buczenie; bąk’, warcabnica ‘tablica do gry w warcaby’;
5.3. tworzenie dźwięków (19): glegotka ‘grzechotka, kołatka, brzękadło, dzwonek
drewniany’, gruchawka ‘grzechotka, kołatka’, gruchotka ‘grzechotka, kołatka’,
grzechotka (grzegotka, krzekotka, [grechotka]) ‘narzędzie drewniane, wydające
pewnego rodzaju suchy szelest, kołatka’, [klakotaczka] ‘grzechotka, kołatka,
brzękadło, dzwonek drewniany’, klekot ‘drewniana kołatka’, klekotka [klakotka]
‘grzechotka, kołatka, brzękadło, dzwonek drewniany’, klepadło ‘klekotka, kołatka,
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grzechotka’, kłapacz ‘kołatka drewniana’, [kłapacz] ‘terkotka’, [kłapaczka]
‘klekotka, kołatka’, [kłapot] ‘grzechotka, kołatka, brzękadło, dzwonek drewniany’,
pała ‘wielka pałka do bębna, do kotłów = drążek z główką’, pałeczka ‘mała pałka
do bębna, do kotłów = drążek z główką’, pałka ‘do bębna, do kotłów = drążek z
główką’, rzegotka ‘narzędzie drewniane, wydające pewnego rodzaju suchy szelest,
kołatka’, trajkotka ‘drewniana kołatka; grzechotka’, wab ‘piszczałka, gwizdek
zrobiony ze świeżej gałązki lipowej czy wierzbowej’, wabik ‘piszczałka, gwizdek
zrobiony ze świeżej gałązki lipowej czy wierzbowej’;
5.4. przyrządy do palenia tytoniu (fajki i ich części) (26): antypka (antybka) ‘cybuch z
czereśni tureckiej’, cybuch ‘rurka z drewna, przez którą się ciągnie dym z fajki’,
cybuszek ‘mała rurka z drewna, przez którą się ciągnie dym z fajki’, fajczysko
‘duży przyrząd z drewna do palenia tytoniu, lulka, cybuch z lulką’, fajeczka ‘mały
przyrząd z drewna do palenia tytoniu, lulka, cybuch z lulką’, fajka ‘przyrząd z
drewna do palenia tytoniu, lulka, cybuch z lulką’, główka ‘drewniany element
fajki’, kublówka ‘fajka drewniana’, lulka ‘część fajki, w którą wkłada się tytoń,
pieta; cybuch z pietą, fajka’, [obcug] ‘część fajki, do której przy paleniu tytoniu
ścieka sok z cybucha; kolanko u fajki, odejmowane dla odlewania soku’, odlewek
(odlewka, [odliwek]) ‘część fajki, do której przy paleniu tytoniu ścieka sok z
cybucha; kolanko u fajki, odejmowane dla odlewania soku’, pipa ‘lulka, fajka’,
pipka ‘mała pipa’, [piparek] ‘ krótki drewniany cybuszek do fajki góralskiej’,
[pipazur] ([piparos], [piparus], [pipasur], [piporas], [piporos], [piposor]) ‘krótki
drewniany cybuszek do fajki góralskiej’, stambułka ‘fajka, lulka turecka’,
tabakiera ‘płaskie pudełko do noszenia tabaki przy sobie’, tulejka ‘czopek z
drzewa, wpuszczony w cybuch lub cygarniczkę, na którym osadza się bursztyn’,
tytoniera ‘drewniane pudełko na tytoń’, tytonierka ‘małe drewniane pudełko na
tytoń’, węgierka ‘gatunek fajki drewnianej wysokiej, koblówka’, [zatyczka]
‘przykrywka do fajki’, zatyk ‘przykrywka do fajki’, zatyka ‘przykrywka do fajki’,
zatykaczka ‘przykrywka do fajki’, zatykadło ‘przykrywka do fajki’.

X.

Ochrona mienia (95): baran ‘taran, belka zakończona ciężarem żelaznym w
kształcie głowy barana używana w starożytności do rozbijania bram i murów’,
bengiel ‘kij, pałka, palica: chłopska broń’, berdysz (bardysz)‘kij z siekierką na
kształt halabardy’, blokhauz (blokauz) ‘budynek z drzewa dla obrony, fortyfikacja,
twierdza z bloków; strażnica’, blokuz ‘budynek z drzewa dla obrony, fortyfikacja,
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twierdza z bloków; strażnica’, brzechwa ‘element strzały do łuku lub kuszy;
drewniany, okrągły, zwykle jesionowy pręt’, buk ‘pałka, maczuga’, buława
‘krótka laska, na końcu pękata, kij z grubszym końcem, palka, maczuga’,
buławeczka ‘bardzo krótka laska, na końcu pękata, kij z grubszym końcem, palka,
maczuga’, buławka ‘bardzo krótka laska, na końcu pękata, kij z grubszym końcem,
palka, maczuga’, cep2 ‘kij; rodzaj broni’, cepisko2 ‘duży kij; rodzaj broni’,
ciskawka ‘kij rozszczepiony na końcu do ciskania kamyków’, [ciupaga] ‘laska
góralska z toporkiem, siekierka, in. [wataszka]’, drzewiec ‘włócznia, oszczep,
kopia, dzida, spisa, dziryt, pika, lanca’, drzewce2 ‘włócznia, oszczep, kopia, dzida,
spisa, dziryt, pika, lanca’, drzewce3 ‘drewniana część, rękojeść włóczni a.
chorągwi, oszczepisko’, drzeweczko2 ‘mała włócznia, oszczep, kopia, dzida, spisa,
dziryt, pika, lanca’, drzeweczko3 ‘drewniana mała część, rękojeść włóczni a.
chorągwi,

oszczepisko’,

[drzewiąteczko]1

‘mały

trzon

kopii,

drzewce,

oszczepisko’, [drzewiąteczko]2 ‘mała włócznia, kopia, oszczep’, [drzewiątko]1
‘mały trzon kopii, drzewce, oszczepisko’, [drzewiątko]2 ‘mała włócznia, kopia,
oszczep’, drzewiczko1 ‘mały trzon kopii, drzewce, oszczepisko’, drzewiczko2 ‘mała
włócznia, kopia, oszczep’, [drzewię]1 ([drzewie]) ‘mały trzon kopii, drzewce,
oszczepisko’, [drzewię]2 ([drzewie]) ‘mała włócznia, kopia, oszczep’, drzewisko1
‘duży trzon kopii, drzewce, oszczepisko’, drzewisko2 ‘duża włócznia, kopia,
oszczep’, drzewko1 ‘mały trzon kopii, drzewce, oszczepisko’, drzewko2 ‘mała
włócznia, kopia, oszczep’, drzewo1 ‘trzon kopii, drzewce, oszczepisko’, drzewo2 ‘
włócznia, kopia, oszczep’, drzewsko1 ‘duży trzon kopii, drzewce, oszczepisko’,
drzewsko2 ‘duża włócznia, kopia, oszczep’, hurdycja ‘ganek drewniany, wystający
na zewnątrz murów obronnych, z którego wyrzucano pociski i wylewano wrzące
ciecze’, izbica ‘rodzaj skrzyni drewnianej napełnionej ziemia lub kamieniami,
wchodzącej w skład umocnień wałów obronnych w dawnych grodach’, kitajka
‘laska drewniana nabijana krzemieniami, kij z nacięciami na korze, obity
ćwiekami’, kobylenie1 ‘bariera, kłoda pełna ostrych kołów w bramach dla
przeszkodzenia wjazdu, rogatki, kozły’, kobylenie2 ‘kłoda najeżona ostrymi
kołami, używana dawniej dla osłony obozu tudzież piechoty od ataków jazdy’,
kobylica1 (kobelica, kobielica) ‘bariera, kłoda pełna ostrych kołów w bramach dla
przeszkodzenia wjazdu, rogatki, kozły’, kobylica2 (kobelica, kobielica) ‘kłoda
najeżona ostrymi kołami, używana dawniej dla osłony obozu tudzież piechoty od
ataków jazdy’, kobyliczka1 ‘mała bariera, kłoda pełna ostrych kołów w bramach
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dla przeszkodzenia wjazdu, rogatki, kozły’, kobyliczka2 ‘kłoda najeżona ostrymi
kołami, używana dawniej dla osłony obozu tudzież piechoty od ataków jazdy’,
kobylina1 ‘bariera, kłoda pełna ostrych kołów w bramach dla przeszkodzenia
wjazdu, rogatki, kozły’, kobylina2 ‘kłoda najeżona ostrymi kołami, używana
dawniej dla osłony obozu tudzież piechoty od ataków jazdy’, kobylnica1 ‘bariera,
kłoda pełna ostrych kołów w bramach dla przeszkodzenia wjazdu, rogatki, kozły’,
kobylnica2 ‘kłoda najeżona ostrymi kołami, używana dawniej dla osłony obozu
tudzież piechoty od ataków jazdy’, kopijka ‘niewielkie drzewce, spisa, lanca,
pika’, kopijnica ‘drzewce do kopji’, kopja (kopje) ‘drzewce, spisa, lanca, pika’,
lanca ‘pika ułańska z proporcem, czyli chorągiewka, kopja’, lera ‘przepustnica,
deska z dziurami odpowiadającymi wagomiarom armat, przez nie przepuszczają
się kule, dobierając je do armat’, [łozo] ‘kolba, drewniana nasada strzelby’,
łączysko ‘drewniane narzędzie do strzelania strzałami’, łączyszcze ‘drewniane
narzędzie do strzelania strzałami’, łęczycko ‘drewniane narzędzie do strzelania
strzałami’, łuczek ([łączek]) ‘drewniane małe narzędzie do strzelania strzałami’,
łuk (łąk, łęk) ‘drewniane narzędzie do strzelania strzałami’, łuka ‘drewniane
narzędzie do strzelania strzałami’, maczuga ‘kij z grubym końcem, w którym
osadzone są ostre krzemienie lub kawałki metalu, stanowiący broń ludów
pierwotnych’, macużka ‘mały kij z grubym końcem, w którym osadzone są ostre
krzemienie lub kawałki metalu, stanowiący broń ludów pierwotnych’, nacinka
‘laska drewniana nabijana krzemieniami, kij z nacięciami na korze, obity
ćwiekami’, nasiek ‘laska drewniana nabijana krzemieniami, kij z nacięciami na
korze, obity ćwiekami; siekaniec, siekanka, nasieka, maczuga’, nasieka ‘laska
drewniana nabijana krzemieniami, kij z nacięciami na korze, obity ćwiekami;
siekaniec, siekanka, nasiek, maczuga’, oszczepisko ‘drzewce u oszczepu’, palcat
([palcant]) ‘kij używany do fechtunku’, palcatek ‘niewielki kij używany do
fechtunku’, pawęż (pawęza, paweza, pawęża) ‘tarcza, osłona z drzewa, używana
niegdyś przez pieszych żołnierzy dla zakrycia siebie od strzał z łuku tudzież ukłuć
i uderzeń broni białej’, pawężeczka

‘mała tarcza, osłona z drzewa, używana

niegdyś przez pieszych żołnierzy dla zakrycia siebie od strzał z łuku tudzież ukłuć
i uderzeń broni białej’, pawężka ‘mała tarcza, osłona z drzewa, używana niegdyś
przez pieszych żołnierzy dla zakrycia siebie od strzał z łuku tudzież ukłuć i
uderzeń broni białej’, pika ‘broń składająca się z długiego drzewca i małego,
ostrego grotu; lanca, włócznia, dzida, spisa’, pobojczyk ‘(do strzelby, armaty) –
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drewniane narzędzie do wpychania naboju w lufę’, pobojec ‘(do strzelby, armaty)
– drewniane narzędzie do wpychania naboju w lufę’, poterna ‘korytarz zrobiony
robotą ciesielską, służący do przejścia z wnętrza fortecy do rowu’, proca (prok,
[proc]) ‘narzędzie niegdyś używane do miotania pocisków’, przepustnica ‘lera,
deska z dziurami odpowiadającymi wagomiarom armat, przez nie przepuszczają
się kule, dobierając je do armat’, [puszczawka] ‘kij rozszczepiony na końcu do
rzucania kamieni’, rodela (rondela) ‘puklerz drewniany skórą powleczony’,
rogatki ‘tyczki drewniane ostro okute, którymi piechota wstrzymuje natarczywość
kawalerii, zastawiając się nimi’, [rozczepka] ‘kijek rozszczepany na końcu, w
który to rozszczep zakłada się kamień i, machnąwszy kijkiem, wyrzuca się go jak
z procy’, siekaniec ‘laska drewniana nabijana krzemieniami, kij z nacięciami na
korze, obity ćwiekami’, siekanka ‘laska drewniana nabijana krzemieniami, kij z
nacięciami na korze, obity ćwiekami’, stempel ‘(do strzelby, armaty) - drewniane
narzędzie do wpychania naboju w lufę’, stempelek (stępelek, stemplik ) ‘(do
strzelby, armaty) – małe drewniane narzędzie do wpychania naboju w lufę’, sztęfel
‘(do strzelby, armaty) – drewniane narzędzie do wpychania naboju w lufę’,
[strzelaczka] ‘kijek rozszczepiony na końcu do rzucania kamyków’, śmiga ‘kij
rozszczepiony na końcu do ciskania kamyków, ciskawka’, śmigawka ([świgawka])
‘kij rozszczepiony na końcu do ciskania kamyków, ciskawka’, taran ‘belka
dębowa, w końcu okuta na kształt głowy baran, która dawniej tłuczono mury,
baran, baba’, [wartnica] ‘kij, który nosi strażnik nocny’, [watrál] ([watlarz]) ‘kij
zbójecki, opalony i nabijany gwoźdźmi; duży, ciężki kij’, wekiera (wiekiera) ‘kij z
wielką gałka na końcu, maczuga’, zapalniczek ‘brant, niewielka rurka drewniana
nabita zaprawą prochową, zakitowana w bombie, przy pomocy którego zapala się
proch zawarty w wewnętrznym wydrążeniu bomby’, zapalnik ‘brant, rurka
drewniana nabita zaprawą prochową, zakitowana w bombie, przy pomocy którego
zapala się proch zawarty w wewnętrznym wydrążeniu bomby’.
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C. SFERA: JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
(MÓJ UMYSŁ I JEGO ROZWÓJ)
I.

Charakter człowieka i jego cechy (29):

1. oceny rzemieślników (29):
1.1. nazwy (24):
1.1.1. pozytywne (5): arcymajster ‘wyróżniający się wśród majstrów’, profesjant
([prefesjant]) ‘ten, co zna swą profesję, powołanie, zawód; zawodowiec,
fachowiec, wykwalifikowany rzemieślnik, rękodzielnik’, profesjonalista ‘ten, co
zna swą profesję, powołanie, zawód; zawodowiec, fachowiec, wykwalifikowany
rzemieślnik, rękodzielnik’, profesjonista ‘ten, co zna swą profesję, powołanie,
zawód; zawodowiec, fachowiec, wykwalifikowany rzemieślnik, rękodzielnik’,
sztuczny rzemieślnik ‘zmyślny, zdolny, biegły’;
1.1.2. negatywne (19): bednarzyna1 ‘lichy bednarz’, bednarzyna2 ‘bednarz godzien
politowania’, bednarzysko ‘bednarz godzien politowania’, fuszer1 ‘kiepski
rzemieslnik, partacz, partoła’, fuszerka1 ‘kobieta – fuszer’, majstrzyna ‘biedny
albo

lichy

majster’,

partacz1

‘lichy,

nieumiejętny

rzemieślnik,

fuszer,

paskudziarz’, partoła ‘lichy, nieumiejętny rzemieślnik, fuszer, paskudziarz’,
[pateracz] lichy, nieumiejętny rzemieślnik, fuszer, paskudziarz’, [patera] ‘lichy,
nieumiejętny rzemieślnik, fuszer, paskudziarz’, [partała] ‘lichy, nieumiejętny
rzemieślnik, fuszer, paskudziarz’, paskudziarz ‘lichy, nieumiejętny rzemieślnik,
partacz, partoła, fuszer’, przeszkadzacz ‘lichy rzemieślnik, partacz, fuszer’,
przeszkadza ‘lichy rzemieślnik, partacz, fuszer’, przeszkodźca ‘lichy rzemieślnik,
partacz, fuszer’, przeszkodziciel ‘lichy rzemieślnik, partacz, fuszer’, przeszkodnik
‘lichy rzemieślnik, partacz, fuszer’, wiórołup ‘ironicznie o lichym, marnym
stolarzu, cieśli’, zimny rzemieślnik ‘partacz, fuszer, niewart rzemieślnika’;
1.2. żartobliwe nazwy rzemieślników (5): dzięcioł ‘cieśla żartobliwie’, majsteria
‘żartobliwie majstrowie’, skrobidecha ‘stolarz pogardliwie, żartobliwie’, skrobideska
‘stolarz żartobliwie’, skrobiwiór ‘stolarz żartobliwie’.

II.

Akcesoria z drewna służące pracy umysłowej (36): abak ‘deszczułka albo
tablica, która posługiwano się w dawnych czasach do wykonywania rachunków
arytmetycznych’, abakus ‘deszczułka albo tablica, która posługiwano się w
dawnych czasach do wykonywania rachunków arytmetycznych’, celbrat ‘tablica
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do rachowania pieniędzy, liczmannica’, cyrkiel (cerkiel) ‘narzędzie do kreślenia
kół i mierzenia linii’, cyrkielek ‘małe narzędzie do kreślenia kół i mierzenia linii’,
cyrklisko (cerklisko) ‘duże narzędzie do kreślenia kół i mierzenia linii’, ekier
‘liniał o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślania lub
sprawdzenia kąta prostego a także do kreślenia linii równoległych’, ekierka ‘liniał
o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślania lub sprawdzenia
kąta prostego a także do kreślenia linii równoległych’, kątownica (kątnica) ‘liniał
o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślania lub sprawdzenia
kąta prostego a także do kreślenia linii równoległych’, kątownik ‘liniał o dwóch
ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślania lub sprawdzenia kąta
prostego a także do kreślenia linii równoległych’, krągcyrkiel ‘cyrkiel, którego
ramiona są łukowate’, krzyżownica ‘kątnica, węgielnica, liniał o dwóch ramionach
pod kątem prostym, służący do nakreślania lub sprawdzenia kąta prostego a także
do kreślenia linii równoległych’, książka drzewa ‘skrzynka w kształcie książki
zrobiona z deszczułek drzew, krzewów i podkrzewów leśnych, zawierająca w
sobie liście, kwiaty, owoce, nasiona suszone, przyklejone oraz korzeń, węgiel,
popiół i wiór spod hebla’, liczebnica ‘tablica do liczenia, np. abak, celbrat,
szczoty’, liczmannica (liczmanica) ‘tablica do liczenia, np. abak, celbrat, szczoty’,
liczydeska ‘tablica do liczenia, np. abak, celbrat, szczoty’, [lenija] ‘listewka,
według której liniują’, [lenijarz] ‘listewka, według której liniują’, linia2 (linea)
‘listewka, według której liniują’, liniał2 ‘listewka, według której liniują’,
linijeczka2 ‘mała listewka, według której liniują’, linijka3 ‘mała listewka, według
której liniują’, [liniuszka] ([leniuszka]) ‘mała listewka, według której liniują’,
przykładnica ‘drewniany przyrząd kreślarski, z poprzeczną listwą stałą lub
ruchomą, przykładany przy rysowaniu do krawędzi rysownicy; umożliwia
rysowanie linii równoległych’, punktura ‘rodzaj cyrkla, narzędzie drewniane do
naznaczenia różnej miary i formatu książki’, rajsbret (rajzbret) ‘deska, do której
przytwierdza się papier kreślarski; rysownica’, rajsbrecik ‘mała deska, do której
przytwierdza się papier kreślarski’, rysownica ‘gładka, prostokątna deska
wykonana z miękkiego drewna, do której przymocowuje się papier rysunkowy’,
stolnica3 ‘blat, na którym przytwierdza się papier do rysowania, rysownica,
rajzbret’, stolniczka3 ‘mały blat, na którym przytwierdza się papier do rysowania,
rysownica, rajzbret’, tablica1 ‘płyta, blat, tafla do umieszczania informacji o
czymś’, tablica2 ‘wielka czarna deska, służąca w klasie, w sali wykładowej, do
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pisania na niej kredą’, tabliczka1 ‘mała płyta, blat, tafla do umieszczania
informacji o czymś’, tabliczka2 ‘mała czarna deska, służąca w klasie, w sali
wykładowej, do pisania na niej kredą’, węgielmus2 ‘liniał o dwóch ramionach pod
kątem prostym, służący do nakreślania lub sprawdzenia kąta prostego a także do
kreślenia linii równoległych’, węgielnica2 (wągielnica) ‘liniał o dwóch ramionach
pod kątem prostym, służący do nakreślania lub sprawdzenia kąta prostego a także
do kreślenia linii równoległych’.

III.

Sztuka (173):

1. artystyczne rzemiosła w drewnie (153):
1.1. nazwy artystycznych rzemiosł w drewnie (16): drzeworytnictwo ‘zajęcie
drzeworytnika, sztuka drzeworytnicza, ksylografia’, ebenisteria ‘stolarstwo
artystyczne, kunsztowne’, korzenioplastyka ‘wykonywanie rzeźb, ozdób itp. z
korzeni’, ksylografia ‘sztuka wyrzeźbiania rycin z napisami na drewnianych
tablicach, które smarowano czernidłem i odbijano na papierze; sztuka robienia
drzeworytów, drukowanie drzeworytów’, płaskorzeźba ‘płaskorzeźbiarstwo;
sztuka wykonywania płaskorzeźb’, płaskorzeźbiarstwo ‘sztuka wykonywania
rzeźb niewiele nad płaszczyznę swego tła wystające’, rytownictwo ‘sztuka
graficzna polegająca na rytowaniu, obejmująca szereg technik rytowniczych, np.
drzeworyt’, rzezanie ‘rzeźba, sztuka rzeźbiarska’, rzeźba1 ‘rzeźbiarstwo,
snycerstwo,

skulptura’,

snycerstwo’,

skulptura

(rzeźbierstwo)

rzeźbiarstwo
‘snycerstwo,

rzeźbiarstwo’,

‘sztuka

rzeźbiarska,

snycerka

‘artystyczne

rzemiosło, sztuka rzeźbienia w drzewie; sztuka snycerska, snycerstwo’, snycerstwo
(sznicerstwo, śnicerstwo) ‘rzeźbiarstwo, sztuka snycerska’, snycerszczyzna
(sznicerszczyzna,

śnicerszyzna)

‘robota

snycerska,

wyroby

snycerskie’,

wklęsłorzeźba ‘sztuka rzeźbienia wykonanego przez drążenie powierzchni
materiału rzeźbiarskiego’, zooplastyka ‘naśladowanie kształtów zwierząt w
rzeźbie’;
1.2. miejsce wykonywania artystycznych rzemiosł w drewnie (3): drzeworytnia
‘zakład

drzeworytniczy’,

rzeźbiarnia

‘pracownia

rzeźbiarska’,

snycernia

(sznicernia, śnicernia) ‘warsztat snycerski, pracownia snycerza’;
1.3. osoby (17):
1.3.1. nazwy wykonawców czynności artystycznych (14): [bogorób] ‘rzeźbiarz
wiejski wyrabiający figurki świętych’, drążyciel (drożyciel) ‘ten, który coś
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wydrąża; ten, co wyrzyna dłutem obrazy, rzeźbiarz’, drzeworytnik ‘ten, co
robi

drzeworyty’,

ksylograf

‘piszący,

wyrzynający

na

drewnie,

drzeworytnik’, obraźnik ‘rzeźbiarz, snycerz’, obraźny ‘rzeźbiarz, snycerz’,
posążnik ‘ten, co robi posągi, snycerz, rzeźbiarz’, rytownik ‘specjalista w
rytowaniu; ten, co rytuje’, rzezacz ‘rzeźbiarz, rytownik, snycerz’, rzeźbiarz
‘artysta albo rzemieślnik, który się zajmuje rzeźbieniem, snycerz’, skulptor
‘artysta zajmujący się skulpturą, czyli snycerstwem, rzeźbiarz, snycerz’,
snycerz (snicarz, snicerz, snyczar, sznicar, sznicer, sznicerz, sznycer,
śnicerz) ‘artysta rzeźbiący w drewnie, rzeźbiarz’, świątkarz ‘artysta ludowy
rzeźbiący w drzewie figurki świętych’, zooplasta ‘rzeźbiarz modelujący
zwierzęta’;
1.3.2. żeńskie nazwy wykonawców czynności artystycznych (3): drzeworytniczka
‘ta, co robi drzeworyty’, rzeźbiarka ‘ta, która zajmuje się rzeźbieniem’,
snycerka ‘rzeźbiarka’;
1.4. czynności (61): dorzeźbiać ‘rzeźbienia dokończyć’, dorzeźbić ‘rzeźbienia
dokończyć’, dorzeźbienie ‘dokończenie rzeźbienia’, [kryzować] ([bryzować],
[fryzować]) ‘rzeźbić, ozdabiać rzeźbą’, [kryzowanie] ‘rzeźbienie, ozdabianie
rzeźbą’,

ksylografować

‘odbijać,

drukować

sposobem

ksylograficznym’,

ksylografowanie ‘odbijanie, drukowanie sposobem ksylograficznym’, narzeźbienie
‘wyrzeźbienie wielu, rzeźbiąc jedno po drugim’, narzeźbić ‘rzeźbiąc jedno po
drugim, wiele wyrzeźbić’, narzeźbić się ‘namęczyć się albo nasycić się rzeźbiąc’,
nawyrzeźbiać ‘wyrzeźbiając jedno po drugim, wyrzeźbić w wielkiej liczbie’,
nawyrzeźbianie ‘wyrzeźbianie w wielkiej liczbie, wyrzeźbiając jedno po drugim’,
płaskorzeźbić

‘wykonywać

płaskorzeźby’,

płaskorzeźbienie

‘wykonywanie

płaskorzeźb’, podrzeźbiać ‘wyrzeźbiać do pewnego stopnia; nieco, z lekka
wyrzeźbiać’, podrzeźbianie ‘wyrzeźbianie do pewnego stopnia; nieco, z lekka
wyrzeźbianie’, podrzeźbienie ‘wyrzeźbienie do pewnego stopnia; nieco, z lekka
wyrzeźbienie’, podrzeźbić ‘wyrzeźbić do pewnego stopnia; nieco, z lekka
wyrzeźbić’, polichromia ‘w budownictwie i rzeźbie ozdabianie ornamentów
różnobarwnymi malowidłami’, popodrzeźbiać ‘podrzeźbić jedno po drugim’,
popodrzeźbianie ‘podrzeźbienie jednego po drugim’, porzeźbić1 ‘wyrzeźbić jedno
po drugim; pokończyć rzeźbienie’, porzeźbić2 ‘spędzić pewien czas na rzeźbieniu’,
porzeźbianie ‘wyrzeźbienie jednego po drugim; pokończenie rzeźbienia’,
porzeźbienie ‘spędzenie pewnego czasu na rzeźbieniu’, powyrzeźbiać ‘wyrzeźbić
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jedno po drugim; wyrzeźbić w wielu miejscach’, powyrzeźbianie ‘wyrzeźbienie
jednego po drugim; wyrzeźbienie w wielu miejscach’, [ryzać] ‘rznąć, rzezać’,
[ryzanie] ‘rznięcie, rzezanie’, [ryzować] ‘fryzować, rzeźbić, ozdabiać rzeźbą’,
[ryzowanie] ‘rzeźbienie, ozdabianie rzeźbą’, rzezać1 ([rzazać]) ‘ryć, strugać
(rzeźbić, wyrzynać) obrazy, figury’, rzezać2 ([rezać], [rzazać]) ‘wyrzynać, rzeźbić,
rytować, sztychować, ryć, cyzelować’, rzezanie ‘rycie, struganie (rzeźbienie,
wyrzynanie)’, rzeźbić ‘wyrzynać, wykuwać kształty czyje, robić rzeźby’,
rzeźbienie ‘wyrzynanie, wykuwanie kształtów czyich, robienie rzeźb’, rznąć
([rnąc], [rżnąć], [rźnąć], [żnąć]) ‘wyrzynać, rzeźbić, rytować, sztychować, ryć,
cyzelować’, [rzonąć] ‘wyrzynać, rzeźbić, rytować, sztychować, ryć, cyzelować’,
[rzynać] ‘wyrzynać, rzeźbić, rytować, sztychować, ryć, cyzelować’, rznięcie
‘wyrzynanie, rzeźbienie, rytowanie, sztychowanie, rycie, cyzelowanie’, ryt
‘wycinanie dowolnych motywów za pomocą ostrych narzędzi w materiale, takim
jak drzewo’, snycerować (snicerować, sznicerować) ‘rzeźbić w drewnie’,
snycerowanie ‘rzeźbienie w drewnie’, snycować ‘rzeźbić w drzewie’, urzeźbić
‘rzeźbiąc urobić, uformować; wyrzeźbić’, urzeźbienie ‘urobienie rzeźbiąc,
uformowanie;

wyrzeźbienie’,

uwypukłorzeźbić

‘uczynić

wypukłorzeźbą’,

uwypukłorzeźbienie ‘uczynienie wypukłorzeźbą’, wrzeźbić ‘rzeźbiąc wbić,
wcisnąć’, wrzeźbienie ‘wbicie, wciśnięcie rzeźbiąc’, wybierać ‘dłubać, wyżłabiać,
wyrzeźbiać, rznąć’, wybrać ‘wydłubać, wyżłobić, wyrzeźbić, wyrznąć’, wybranie
‘wydłubanie, wyżłobienie, wyrzeźbienie, wyrznięcie’, wypłaskorzeźbić ‘wyrazić w
płaskorzeźbie, wyrobić jako płaskorzeźbę’, wypłaskorzeźbienie ‘wyrażenie w
płaskorzeźbie, wyrobienie jako płaskorzeźbę’, wyrzezać ‘wyrzeźbić, wykonać
rzeźbę; wyryć, wyciąć na czym ornament’, wyrzeźbiać ‘co rzeźbiąc wyrabiać;
wykonywać rzeźbę’, wyrzeźbić ‘co rzeźbiąc wyrobić; wykonać rzeźbę’,
wyrzeźbienie ‘co rzeźbiąc wyrobienie; wykonanie rzeźby’, wysnycerować
(wysznicerować) ‘wyrznąć po snycersku, wyryć, wyrzeźbić’, wysnycerowanie
‘wyrznięcie po snycersku, wyrycie, wyrzeźbienie’;
1.5. narzędzia rzeźbiarskie (20): dłutko trójkątne proste ‘dłuto rzeźbiarskie do
drewna’, dłutko trójkątne zgięte ‘dłuto rzeźbiarskie do drewna’, flachajza ‘dłuto
rzeźbiarskie’, kąciak ‘dłuto rzeźbiarskie do usuwania materiału z narożników
wewnętrznych’, łężyk płaski skośny ‘dłuto rzeźbiarskie do drewna’, łężyk płaski
ścięty ‘dłuto rzeźbiarskie do drewna’, łężyk płaski ścięty lewy ‘dłuto rzeźbiarskie
do drewna’, łężyk płaski ścięty prawy ‘dłuto rzeźbiarskie do drewna’, łężyk prosty
267

płaski ‘dłuto rzeźbiarskie do drewna’, łężyk prosty wklęsły ‘dłuto rzeźbiarskie do
drewna’, łężyk wygięty płaski ‘dłuto rzeźbiarskie do drewna’, łężyk trójkątny ‘dłuto
rzeźbiarskie do drewna’, łężyk wygięty prosty ‘dłuto rzeźbiarskie do drewna’, łężyk
wygięty wklęsły krótki ‘dłuto rzeźbiarskie do drewna’, rajbor ‘świder rzeźbiarski
do drewna’, rowiak ‘dłuto rzeźbiarskie’, rylec ‘rywadlnik, narzędzie do rycia,
rytowania używane w snycerstwie’, rywadlnik ‘rylec, narzędzie do rycia,
rytowania używane w snycerstwie’, skośnik ‘gatunek dłuta rzeźbiarskiego’;
1.6. wytwory (to, co zostało wytworzone) (24): drzeworycik ‘rysunek wyryty na
drzewie i odbity na papierze’, drzeworyt ‘rysunek wyryty na drzewie i odbity na
papierze’, figura ‘rzeźba w drzewie’, holcsznyt ‘rycina rznięta na drzewie,
drzeworyt’, plakieta ‘dekoracyjna płytka z drzewa, zwykle prostokątna, ozdobiona
płaskorzeźbą albo napisem’, plakietka ‘mała dekoracyjna płytka z drzewa, zwykle
prostokątna, ozdobiona płaskorzeźbą albo napisem’, płaskorzeźba ‘rzeźba
wykonana na powierzchni drzewa, wystająca nieco ponad tę powierzchnię,
stanowiąca z nią jedną całość’, posąg ‘rzeźba z drewna przedstawiająca postać
ludzką’, posążek ‘mała rzeźba z drewna przedstawiająca postać ludzką’, relief
‘kompozycja rzeźbiarska, ornament wykonany na płyci, technika rzeźbienia;
płaskorzeźba’, rustyk ‘ozdoba z drzewa nieobranego z kory’, rycie ‘rzeźba,
szczegół wyrzeźbiony’, ryt1 ‘przedmiot rytowany, ozdobiony rytowaniem, rycina’,
ryt2 ‘wzór, deseń wykonany za pomocą wycinania za pomocą ostrych narzędzi w
materiale, takim jak drzewo’, rzezanie ‘rzeźba; przedmiot, szczegół rzeźbiony’,
rzeźba2 ‘dzieło sztuki rzeźbiarskiej; postać, ozdoba, szczegół rzeźbiony’,
rzeźbienie ‘rzeźba; rzeźbiona ozdoba, ornament’, szfug ‘rzeźba zrobiona przez
rzeźbiarza za pomocą cyrkla’, świątek ‘figura świętego wykonana przez ludowego
artystę’, trofea ‘ozdoby rzeźbione, wyobrażające zbroje, chorągwie itd.’,
wklęsłorzeźba ‘rzeźba wklęsła, wykonana przez drążenie powierzchni materiału
rzeźbiarskiego’, wypukłorzeźba ‘płaskorzeźba, w której sceny, figury czy motywy
dekoracyjne występują wypukło z tła; relief wypukły’, wyrzezywanie ‘rzeźba,
ozdoba wyrznięta’, wyrzynanie ‘rzeźba, ozdoba wyrznięta’;
1.7. cechy

(12):

drzeworytniczy

drzeworytnictwa’,
płaskorzeźbny

‘charakterystyczny

ksylograficzny
‘charakterystyczny

dla

drzeworytnika

‘charakterystyczny
dla

płaskorzeźby’,

dla

albo

ksylografii’,
płaskorzeźbowy

‘charakterystyczny dla płaskorzeźby’, polichromijny ‘pokryty polichromią’,
polichromowany ‘pokryty polichromią’, reliefowy ‘odnoszący się do reliefu, czyli
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kompozycji rzeźbiarskiej lub ornamentu wykonanego na płycie techniką
rzeźbienia’, rytowniczy ‘charakterystyczny dla rytownictwa albo rytownika’,
rzeźbiarski ‘odnoszący się do rzeźbiarza, dotyczący rzeźbienia’, słupiarski
‘snycerski, rzeźbiarski’, snycerski (sznicerski, śnicerski) ‘rzeźbiarski’, [wykrącany]
‘rzeźbiony’;
2. pozostałe dziedziny sztuki (20):
2.1. akcesoria (przybory z drewna potrzebne do działalności artystycznej) (20):
blejtram2 (blitram) ‘rama, na którą naciąga się płótno do obrazu’, blejtramie
‘mała rama, na którą naciąga się płótno do obrazu’, klaps ‘połączone przegubowo
drewniane deseczki, wydające przy szybkim zamknięciu charakterystyczne
klapnięcie; moment ten rejestruje się na taśmie filmowej obrazu i na taśmie
dźwięku, na początku każdego ujęcia, co umożliwia synchronizację obu taśm
podczas montażu filmu’, lalka ‘posąg, manekin, model drewniany wyobrażający
człowieka i mogący się zginać we wszystkich członkach, używany przez malarzy i
rzeźbiarzy’, laleczka ‘niewielki posąg, manekin, model drewniany wyobrażający
człowieka i mogący się zginać we wszystkich członkach, używany przez malarzy i
rzeźbiarzy’, łacisko ‘duża rama, na której naciągnięte jest płótno dekoracji
wyobrażającej drzwi na scenie w teatrze’, łata ‘rama, na której naciągnięte jest
płótno dekoracji wyobrażającej drzwi na scenie w teatrze’, łątka3 ‘manekin,
fantom, sztuczna postać ludzka ze stawami ruchomymi, służąc malarzom i
rzeźbiarzom jako wzór’, malsztok ‘kij malarski do podpierania ręki przy
malowaniu’, manekin2 ‘figura z drzewa mająca kształty ludzkie (czasem o
ruchomych kończynach albo mająca tylko sam tułów); używana przez artystów
plastyków – jako model’, model3 ‘manekin, służący malarzowi albo rzeźbiarzowi
za wzór do wykonania obrazu albo posągu’, musztabel ‘kij malarski do
podpierania ręki przy malowaniu, inaczej malsztok’, paleta ([paletra]) ‘deszczułka
z otworem na palec wielki, na której malarz, mając malować, układa farby i
dobiera kolory’, paletka ‘bardzo mała deszczułka z otworem na palec wielki, na
której malarz, mając malować, układa farby i dobiera kolory’, podobrazie ‘deska,
na której się maluje’, stelaż ‘sztaluga, statyw’, sztaluga2 (staluga) ‘wszelka
podstawa złożona z listew, drążków drewnianych, jak: nogi, trójnóg, statyw,
kozioł, kobyłka - do umieszczenia na niej blejtramu malarskiego’, trap ‘ruchoma
część podłogi zapadająca się pod scenę; zapadnia’, zasuweczka ‘część niewielkiej
dekoracji teatralnej, malowana na płótnie i przybita na łatach drewnianych,
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wyobrażająca ścianę domu, dachy, przedpokój, krzaki itp., ustawiona zwykle poza
oknami lub drzwiami scenicznymi’, zasuwa ‘część dekoracji teatralnej, malowana
na płótnie i przybita na łatach drewnianych, wyobrażająca ścianę domu, dachy,
przedpokój, krzaki itp., ustawiona zwykle poza oknami lub drzwiami
scenicznymi’.

IV.

Sprawy ostateczne (124):

1. praktyki religijne (55):
1.1. dewocjonalia i przybory z drewna wykorzystywane do praktyk religijnych (21):
feretron ‘figura obnoszona na procesjach’, [jasełeczka]5 ([jasłeczka]) ‘drewniana
szopka, figurki przedstawiające narodzenie Chrystusa, stawiane w kościele w
okresie świąt Bożego Narodzenia’, jasełka5 ‘drewniana szopka, figurki
przedstawiające narodzenie Chrystusa, stawiane w kościele w okresie świąt
Bożego Narodzenia’, [jasła]5 ([jasły]) ‘drewniana szopka, figurki przedstawiające
narodzenie Chrystusa, stawiane w kościele w okresie świąt Bożego Narodzenia’,
[jasłka]5 ‘drewniana szopka, figurki przedstawiające narodzenie Chrystusa,
stawiane w kościele w okresie świąt Bożego Narodzenia’, [jaślice]5 ‘drewniana
szopka, figurki przedstawiające narodzenie Chrystusa, stawiane w kościele w
okresie świąt Bożego Narodzenia’, [jaśliczki]5 ([jaśliszka]) ‘drewniana szopka,
figurki przedstawiające narodzenie Chrystusa, stawiane w kościele w okresie świąt
Bożego Narodzenia’, [kantyczek] ‘krzyż drewniany’, kołat ‘to, czym się kołacze,
grzechotka, klekotka używana w kościele’, kołatka (kołatek)‘to, czym się kołacze,
grzechotka, klekotka używana w kościele’, [kołatawka] to, czym się kołacze,
grzechotka, klekotka używana w kościele’, odgłośnica ‘płyta z desek w
dzwonnicy, umieszczona nad dzwonem dla odbijania się jego głosu’, pasyjka
‘figurka

Chrystusa,

przybita

na

krzyżu,

mały

krucyfiks’,

potoch

‘(u

prawosławnych) pastorał biskupi, krzywula (laska)’, posoch ‘(u prawosławnych)
pastorał biskupi, krzywula (laska), przecznica ‘ramię poprzeczne krzyża’,
[prześnica] ‘ramię poprzeczne krzyża’, [taradajda] ‘grzechotka, kołatka używana
w Wielki Piątek zamiast dzwonka’, [taradajka]2 ([teradajka], [taradejka])
‘grzechotka, kołatka używana w Wielki Piątek zamiast dzwonka’, [tarapata]
‘grzechotka, kołatka używana w Wielki Piątek zamiast dzwonka’, [tarapatka]
([taratatka], [taratasta]) ‘grzechotka, kołatka używana w Wielki Piątek zamiast
dzwonka’;
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1.2. meble (meble z drewna wykorzystywane do praktyk religijnych) (20): klęczalnik
‘ławeczka do klęczenia z pulpitem’, klęcznik ‘ławeczka do klęczenia z pulpitem’,
konfesjonał ([konfesyjáł]) ‘siedzenia dla spowiadającego w kształcie budki z
klęcznikami dla spowiadających się, spowiednica’, [lontarz] ([łątarz], [łótarz])
‘stół w kościele pod obrazem świętym, na którym odprawia się msza i na którym
składają ofiary’, ławki w kościele ‘siedzenia z ławek połączonych ze sobą i ze
wspólnymi pulpitami’, mensa1 ‘wierzchnia deska na komodach w zakrystii’,
mensa2 ‘wierzchnia deska ołtarza’, ołtarz (ołtarz, [oltarz], [ontarz], [óntarz],
[ółtarz]) ‘stół w kościele pod obrazem świętym, na którym odprawia się msza i na
którym składają ofiary’, ołtarzyk ‘mały stół w kościele pod obrazem świętym, na
którym odprawia się msza i na którym składają ofiary’, pulpicik ‘niewielka
podstawka przenośna z pochyłym blatem, na której kładzie się mszał przy mszy
św.’, pulpit ‘podstawka przenośna z pochyłym blatem, na której kładzie się mszał
przy mszy św.’, pulpitek ‘niewielka podstawka przenośna z pochyłym blatem, na
której kładzie się mszał przy mszy św.’, pult ‘podstawka przenośna z pochyłym
blatem, na której kładzie się mszał przy mszy św.’, spowiadalnica ‘konfesjonał,
siedzenia dla spowiadającego w kształcie budki z klęcznikami dla spowiadających
się’, spowiednia ‘konfesjonał, siedzenia dla spowiadającego w kształcie budki z
klęcznikami dla spowiadających się’, spowiednica ‘konfesjonał, siedzenia dla
spowiadającego w kształcie budki z klęcznikami dla spowiadających się’, stalle
(stal, stala) ‘ozdobne ławy z wysokimi oparciami w kościele dla dostojników,
zwłaszcza duchownych, uczestniczących w nabożeństwie’, tronik ‘ozdobny
niewielki fotel stojący zwykle na podwyższeniu pod baldachimem, honorowe
miejsce dostojników kościelnych’, tron ‘ozdobny fotel stojący zwykle na
podwyższeniu pod baldachimem, honorowe miejsce dostojników kościelnych’,
tryptyk (tryptych) ‘ołtarzyk albo ołtarz szafiasty z dwoma pobocznymi skrzydłami,
do otwierania i zamykania części środkowej’;
1.3. inne (14): ambona2 ‘kazalnica, mównica kościelna’, amboneczka2 ‘bardzo mała
kazalnica, mównica kościelna’, ambonka2 ‘mała kazalnica, mównica kościelna’,
bóżnica ‘drewniany dom modlitwy żydów, synagoga’, cerkiew ‘drewniana
świątynia chrześcijańska obrządku prawosławnego’, [cęta] ([ceta]) ‘tęcza w
budowli kościołów, drzewo poprzek kościoła, od ściany do ściany, niekiedy
obłąkowate, ale pospolicie proste, przedzielające części kościoła jedną od drugiej
górą, na którym stoi zazwyczaj krzyż’, dzwonnica ‘budynek z drewna lub jego
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część z drewna do zawieszania dzwonów’, kaplica ‘niewielka drewniana budowla
sakralna’, kazalnica ‘ambona, katedra kaznodziejska’, kościół ‘budynek z drewna,
miejsce modlitwy chrześcijan’, odgłośnik ‘drewniany daszek nad kazalnicą’, [tąnż]
‘tęcza w budowli kościołów, drzewo poprzek kościoła, od ściany do ściany,
niekiedy obłąkowate, ale pospolicie proste, przedzielające części kościoła jedną od
drugiej górą, na którym stoi zazwyczaj krzyż’, tęcza (tęcz) ‘w budowli kościołów:
drzewo poprzek kościoła, od ściany do ściany, niekiedy obłąkowate, ale pospolicie
proste, przedzielające części kościoła jedną od drugiej górą, na którym stoi
zazwyczaj krzyż’, [tęga] ([tąga]) ‘tęcza w budowli kościołów, drzewo poprzek
kościoła, od ściany do ściany, niekiedy obłąkowate, ale pospolicie proste,
przedzielające części kościoła jedną od drugiej górą, na którym stoi zazwyczaj
krzyż’;
2. akcesoria z drewna wykorzystywane do wymierzania kar (52):
2.1. szubienice i szafoty (12): drewna ‘szubienica’, krzyst ‘rodzaj szubienicy z dwóch
drzew zbitych w poprzek’, krzyż2 ‘rodzaj szubienicy z dwóch drzew zbitych w
poprzek’, krzyżek2 ‘rodzaj małej szubienicy z dwóch drzew zbitych w poprzek’,
krzyżyczek2 ([krzyziczek]) ‘rodzaj małej szubienicy z dwóch drzew zbitych w
poprzek’, krzyżyk2 ([krzyzik]) ‘rodzaj małej szubienicy z dwóch drzew zbitych w
poprzek’, stolica ([stolicka]) ‘szafot’, szafot ‘rusztowanie, na którym spełniają
karę śmierci lub piętnowania na skazanych’, szafotowy ‘przeznaczony budowy
szafotu: belka szafotowa’, szubienica (szubieńca, szybienica, [szubienika]) ‘dwa
słupy połączone u góry belką poprzeczną, u której wieszają przestępców’,
szubieniczka ‘dwa niewielkie słupy połączone u góry belką poprzeczną, u której
wieszają przestępców’, trzy drewna ‘szubienica’;
2.2. wykonywanie innych kar (40): dyba ‘słup, przy którym smagano złoczyńców,
pręgierz’, dyby ‘kłoda przewiercona, wkładana za karę na ręce i nogi’, dybki ‘mała
kłoda przewiercona, wkładana za karę na ręce i nogi’, feruła ‘linia, która bito
uczniów po rękach za przewinienia’, gąsior ‘pręgierz wiejski’, husak ‘drewno w
postaci dyb na szyję’, kij ‘kłoda, dyby’, kijaczek (kijasek, kijaszek) ‘mała kłoda,
niewielkie dyby’, [kijczysko] ‘wielka kłoda, duże dyby’, kijeczek ‘mała kłoda,
niewielkie dyby’, kijek ([kijak]) ‘mała kłoda, niewielkie dyby’, kijocha ‘wielka
kłoda, duże dyby’, [kijos] ‘wielka kłoda, duże dyby’, kijsko ‘wielka kłoda, duże
dyby’, [kirsko] ‘wielka kłoda, duże dyby’, kłoda1 ‘dwie belki z półkolistymi
wycięciami, w które zakuwano nogi więźniów, przestępców’, kłoda2 ‘pniak z
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otworami na nogi przestępcy, dyba, wilk’, kłódka (kłodka, [kłotka]) ‘niewielki
pniak z otworami na nogi przestępcy, dyba, wilk’, kobylica ‘przyrząd drewniany w
kształcie konia, na który sadzają żołnierza za karę, koń’, kobyliczka ‘niewielki
przyrząd drewniany w kształcie konia, na który sadzają żołnierza za karę, koń’,
kobylisko ‘rodzaj dużej ławki, na której kładą skazanego na chłostę’, [kobylsko]
‘rodzaj dużej ławki, na której kładą skazanego na chłostę’, kobyła ‘rodzaj ławki,
na której kładą skazanego na chłostę’, kobyłeczka ‘rodzaj małej ławki, na której
kładą skazanego na chłostę’, kobyłka ‘rodzaj małej ławki, na której kładą
skazanego na chłostę’, kuna ‘słup z kółkiem żelaznym wkładanym dawniej na
szyję albo na rękę winowajcom, wystawionym na sromotę publiczną, zwykle
przed kościołem, pręgierz’, kunica ‘słup z kółkiem żelaznym wkładanym dawniej
na szyję albo na rękę winowajcom, wystawionym na sromotę publiczną, zwykle
przed kościołem, pręgierz’, miotła2 [mietła] ‘pomiotełka, rózga, łoza używana do
wymierzania chłosty’, [miotło] ‘pomiotełka, rózga, łoza używana do wymierzania
chłosty’, [nietła] ‘pomiotełka, rózga, łoza używana do wymierzania chłosty’,
pręgierz ‘w średniowiecznych miastach: słup, przy którym wystawiano na widok
publiczny przestępców i dokonywano chłosty’, [snozki] ‘rodzaj małych klamer
drewnianych, którymi przymocowują ręce winowajcy do ławki kary’, snozy
‘rodzaj klamer drewnianych, którymi przymocowują ręce winowajcy do ławki
kary’, [wełk] ‘dyba, kłoda do skuwania rąk i nóg’, wilk ‘dyba, kłoda do skuwania
rąk i nóg’, [wilczaszek] ‘mała dyba, kłoda do skuwania rąk i nóg’, [wilcosek] ‘mała
dyba, kłoda do skuwania rąk i nóg’, wilczek ‘mała dyba, kłoda do skuwania rąk i
nóg’, wilczysko ‘wielka dyba, kłoda do skuwania rąk i nóg’, [wołk] ‘dyba, kłoda do
skuwania rąk i nóg’;
3. funeralia (17): deszczka ‘grobowa deska, trumna’, domowina ‘trumna’, domowinka
‘trumna’, [drzewisko] ‘trumna dla samobójcy’, [karba] ‘wiecha, orędzie, kula, kluka,
krzyżyk drewniany, wić kręcona, deseczka karbowana obnoszona po wsi z
zaproszeniem

na

pogrzeb’,

półtrumienka

‘spodnia

połowa

trumny,

deską

przykrywana’, [przykładzina] ‘kloc sosnowy lub dębowy z gałęzią w formie krzyżyka,
zastępujący u ludu na Wołyniu nagrobek’, [trona] ([tronna]) ‘skrzynia, w której
umarłych chrześcijan chowają’, [trówla] ([trówła]) ‘trumna, czyli skrzynia, w której
umarłych chrześcijan chowają’, [truchla] ([truchła], [ trugła] ‘trumna, czyli skrzynia,
w której umarłych chrześcijan chowają’, [trudna] ‘skrzynia, w której umarłych
chrześcijan chowają’, trumieneczka ‘mała skrzynia, w której umarłych chrześcijan
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chowają’, trumienka ‘mała skrzynia, w której umarłych chrześcijan chowają’, trumna
(truna, trunna, [troma], [truma]) ‘skrzynia, w której umarłych chrześcijan chowają’,
trumnica ‘trumna, czyli skrzynia, w której umarłych chrześcijan chowają’, trumnisko
‘wielka skrzynia, w której umarłych chrześcijan chowają’, [wrąbek] ([wrąbka],
[wręby]) ‘drewienko karbowane, ćwierć łokcia długie, używane w celu zawiadomienia
sąsiadów o śmierci; krzyżyk używany na tenże cel’.

D. SFERA: JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA
(MÓJ STOSUNEK DO INNYCH)
I.

Stosunki rodzinne (związki, zależności zachodzące między osobami) (218)

1. osoby (37):
1.1. nazwy odojcowskie (11): bednarczyk1 ‘syn bednarza’, bednarzówna ‘córka
bednarza’, bondarówna ‘córka bondara’, cieślówna ‘córka cieśli’, sitarzówna
‘córka sitarza’, stolarczyk1 ‘syn stolarza’, stolarzówna ‘córka stolarza’,
stolarczanka ‘córka stolarza’, szrotyrz ‘bednarczyk, syn bednarza’, sztelmachówna
(stelmachówna) ‘córka stelmacha’, tokarczyk1 ‘syn tokarza’;
1.2. nazwy odmężowskie (22): bednareczka ‘żona bednarza’, bednarka3 ‘żona
bednarza’, bednarzowa ‘żona bednarza, bednarka’, bondarowa ‘żona bondara,
bednarzowa’, cieślarka2 ‘żona cieśli’, cieślowa ‘żona cieśli’, kopyciarka ‘żona
kopyciarza’, krześlarka ‘żona kreślarza’, lermajstrowa ‘żona lermajstra’,
majstrowa ‘żona majstra’, rzemieślniczka ‘żona rzemieślnika’, sitarka ‘żona
sitarza’, stelmaszka ‘żona stelmacha’, stolarka3 ‘żona stolarza’, [stolareczka] ‘żona
stolarza’, stolarzowa ‘żona stolarza’, sztelmachowa (stelmachowa, stalmachowa,
sztalmachowa) ‘żona stelmacha’, sztelmaszka2 (stelmaszka, sztalmaszka) ‘żona
stelmacha’, [stelmasiczka] ‘żona stelmacha’, tokarka ‘żona tokarza’, tokarzowa
‘żona tokarza’, trumniarka ‘żona trumniarza’;
1.3. pary małżeńskie (4): magistrostwo (magistrowstwo) ‘majster z żoną’, majsteria
‘majster z żoną’, majsterstwo ‘majster z żoną’, majstrostwo ‘majster z żoną’;
II.

Stosunki służbowe (związki, zależności zachodzące między osobami) (111):

1. osoby (69):
1.1. uczące się rzemiosła (uczniowie i terminatorzy) (40): abecadlarz ‘początkujący w
jakiejś nauce, w rzemiośle’, abecedariusz ‘początkujący w jakiejś nauce, w
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rzemiośle’,

bednarczyk2

‘terminator

bednarski’,

cajtownik

‘terminator

rzemieślniczy czasowo praktykujący’, chłopak ‘terminator, uczeń u majstra’,
chłopiec ‘terminator, uczeń u majstra’, ciesielczyk ‘czeladnik albo chłopak
ciesielski’, czeladniczek ‘młody czeladnik’, czeladka ‘czeladnicy i terminatorowie
służący u jednego majstra’, czeladniczysko ‘stary czeladnik’, czeladnik1
‘pracownik, fachowo wykwalifikowany i zapisany do danego cechu, podmajstrzy’,
czeladnik posadzkarski ‘podmajstrzy wyrabiający posadzki’, czeladnik trumniarski
‘podmajstrzy wyrabiający trumny’, czeladź ‘czeladnicy i terminatorowie, służący
u jednego majstra’, giezela ‘czeladnik’, karmnik ‘tytuł w cechu towarzysza
niższego rzędu’, lerkamrat ‘współtowarzysz w terminie’, muzykant ‘uczeń
rzemieślniczy,

terminator’,

pachoł

[pachol]

‘stary

terminator,

uczeń

rzemieślniczy’, pacholisko ‘stary terminator, uczeń rzemieślniczy’, pacholec ‘stary
terminator, uczeń rzemieślniczy’, [pachołek] ‘terminator, uczeń rzemieślniczy’,
pachołeczek

([pacholiczek],

[pacholiczak])

‘młody

terminator,

uczeń

rzemieślniczy’, pacholik ([pacholczyk]) ‘młody terminator, uczeń rzemieślniczy’,
pieniężnik (pieniędznik) ‘terminator rzemieślniczy, który opuścił termin, nie
wyzwoliwszy się i przyjął gdzie indziej miejsce płatne’, podmajstrzy ‘podmajster,
pomocnik majstra, czeladnik cechowy’, podmajster ‘podmajstrzy, pomocnik
majstra, czeladnik cechowy’, podmajstrzyni ‘pomocniczka majstra’, podmistrz
‘podmajstrzy,

pomocnik

majstra’,

punktator

‘pomocnik

rzeźbiarski’,

rzemieślniczek ‘czeladnik, towarzysz rzemieślniczy, wykwalifikowany rzemieślnik
pracujący pod kierunkiem majstra’, stolarczyk2 ‘chłopiec stolarski’, stolarczyk3
‘czeladnik stolarski’, szabownik ‘czeladnik stolarski, umiejący szabować, czyli
ciągnąć gzymsiki, brzegi o pewnym profilu za pomocą hybla odpowiedniego’,
szrotyrz ‘bednarczyk, terminator bednarski’, terminator ‘uczeń rzemieślniczy
odbywający naukę pod kierunkiem majstra’, terminatorka ‘forma żeńska od
terminator’, tokarczyk2 ‘terminator tokarski’, towarzysz ‘czeladnik, wyzwoleniec:
towarzysz rzemieślniczy’, wyzwoleniec ‘terminator wyzwolony na czeladnika’;
1.2. samodzielni rzemieślnicy (mający prawo prowadzić własny warsztat, kształcić
uczniów i zatrudniać czeladników) (12): cechownik ‘rzemieślnik należący do
cechu’, lermajster ‘majster, u którego w nauce przebywa terminator’, łachmytek
[łachmitek] ‘rzemieślnik miejski’, magister ‘najwyższy stopień, przyznawany
przez cech rzemieślnikowi, rzemieślnik, który samodzielnie warsztat prowadzić
może, kierujący robotą’, majster1 ‘starszy miedzy pracownikami’, majster2
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(mejster, [maśter], [mester]) ‘najwyższy stopień, przyznawany przez cech
rzemieślnikowi, rzemieślnik, który samodzielnie warsztat prowadzić może,
kierujący robotą’, manufakturzysta ‘rękodzielnik, właściciel manufaktury’,
majsterek ‘młody majster’, majstrzyk ‘młody majster’, mistrz ‘rzemieślnik o
wysokich kwalifikacjach, starszy cechu, posiadacz dyplomu uprawniającego do
samodzielnego prowadzenia warsztatu rzemieślniczego i do samodzielnego
wykonywania swego zawodu; majster’, [połetek] ‘rzemieślnik miejski’, werkmistrz
‘najwyższy stopień, przyznawany przez cech rzemieślnikowi, rzemieślnik, który
samodzielnie warsztat prowadzić może, kierujący robotą’;
1.3. rzemieślnicy niezrzeszeni w cechu (8): biegun ‘rzemieślnik niecechowy,
wykonujący rzemiosło bez zezwolenia cechu; partacz, sturarz’, [dłubała]
‘rzemieślnik-samouczek’, fuszer2 ‘zajmujący się rzemiosłem poza cechem,
rzemieślnik niewyzwolony’, fuszerka2 ‘kobieta zajmująca się rzemiosłem poza
cechem, rzemieślniczka niewyzwolona’, partacz2 ‘partoła , nie należący do cechu,
fuszer’, partaczka ‘kobieta zajmująca się rzemiosłem poza cechem’, partoła
‘partacz, nie należący do cechu, fuszer’, szturarz ‘rzemieślnik nie zrzeszony w
cechu, zwalczany przez cech i władze miejskie’;
1.4. stanowiska i urzędy rzemieślnicze (9): bajzycmajster ‘delegowany z urzędu
starszych na gospodę cechową’, bezycmajster ‘mistrz, majster wybierany razem z
kilku innymi do asystowania innym mistrzom, cechmistrzom podczas posiedzeń
cechowych

(wiek

XVII

i

XVIII)’,

cechmistrz

‘starszy

zgromadzenia

rzemieślniczego’, [cechmistrzmajster] ‘starszy zgromadzenia rzemieślniczego’,
cechmistrzostwo ‘urząd cechmistrza’, majsteria ‘stopień, urząd majstra’,
werkmajster ‘gospodarz warsztatowy, kierownik warsztatu’, werkfirer ‘gospodarz
warsztatowy, kierownik warsztatu’, [wegkwir] ‘gospodarz warsztatowy, kierownik
warsztatu’;
2. zrzeszenia rzemieślników (4): cech1 ‘zgromadzenie rzemieślnicze’, gwiazda ‘rodzaj
stowarzyszenia

rzemieślniczego’,

[wark]

‘cech

rzemieślniczy’,

zgromadzenie

‘zgromadzenie jako stała instytucja = stowarzyszenie, zrzeszenie, związek,
towarzystwo, korporacja, cech: zgromadzenie rzemieślników’;
3. miejsca spotkań rzemieślników i ich uczniów (6): cech2 ‘miejsce, gdzie się cech
schodzi, gospoda cechu’, czeladnia (czeladna) ‘izba dla czeladzi, izba czeladna’,
[czeladnik]2 ‘izba dla czeladzi, izba czeladna’, [czeladnica] ‘izba dla czeladzi, izba
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czeladna’, gospoda ‘miejsce posiedzeń cechowych

u rzemieślników (zwykle w

Bawarii)’, gospodka ‘mała gospoda’;
4. wynagradzanie rzemieślników (4): akord ‘zapłata rzemieślnika od sztuki’,
akordować ‘umawiać się z rzemieślnikiem o zapłatę od sztuki’, fercentag (fircrntag)
‘wypłata za czternaście dni pracy, obrachunek dwutygodniowy’, lon ‘zapłata
tygodniowa albo dwutygodniowa czeladnika lub robotnika’;
5. czynności, stany, zajęcia (27): czeladnictwo ‘stan, zajęcie czeladnika’, czeladnikować
‘być czeladnikiem’, czeladnikowanie ‘bycie czeladnikiem’, drobnorzemieślniczy
‘dotyczący drobnych rzemieślników, złożony z drobnych rzemieślników’, fuszerka
‘wykonywanie roboty poza kontrolą cechu’, kunszt ‘rzemiosło, szczególnie
misterniejsze’, [majsterka] ‘majsterstwo, rzemiosło, zajęcie majstra’, majsterstwo
‘umiejętność, zajęcie majstra, majstrowanie, rzemiosło’, majstrować ‘być majstrem,
wykonywać rzemiosło’, majstrowanie ‘bycie majstrem, wykonywanie rzemiosła’,
manufaktura ‘rękodzielnictwo; przedsiębiorstwo przemysłowe we wczesnej fazie
produkcji kapitalistycznej, oparte na pracy rękodzielniczej, będące fazą przejściową
między warsztatem rzemieślniczym a fabryką’, obstalunek ‘zlecenie wykonania
czegoś, zamówienie czegoś u rzemieślnika’, rękodzielnictwo ‘przemysł rękodzielny,
rzemiosło, zatrudnianie rękodzielnika’, robić rzemiosło ‘uprawiać, wykonywać je;
zajmować się, trudnić się, parać się, bawić się nim’, rzemieślniczenie ‘bycie
rzemieślnikiem, trudnienie się rzemiosłem, oddawanie się wyłącznie jakiejś pracy’,
rzemieślniczyć ‘być rzemieślnikiem, trudnić się rzemiosłem, oddawać się wyłącznie
jakiej pracy’, rzemiosłko ‘zdrobnienie od rzemiosło’, rzemiosło1 ‘określony rodzaj
zatrudnienia, specjalność, stan, zawód, powołanie, proceder’, rzemiosło2 (rzemiesło,
rzemiosło) ‘zawodowa praca ręczna za pomocą narzędzi lub przyrządów, profesja,
fach, kunszt, zajęcie rzemieślnika, jego specjalność’, rzemiosło3 ‘prawo zajmowania
się

rzemiosłem;

wykonywać
‘prowadzenie,

stanowisko

rzemiosło,

rzemieślnika’,

zajmować

wykonywanie

się

rzemiosła,

trybować

‘prowadzić,

rzemiosło

rzemiosłem’,
zajmowanie

trybowanie
się

rzemiosła

rzemiosłem’,

wszechmajsterski ‘obejmujący wiele dziedzin majsterskich; właściwy majstrowi,
znającemu wiele dziedzin rzemiosła’, wymajstrować ‘wykonać jakąś robotę ręczną,
majstrując zrobić co; zmajstrować’, wymajstrzyć ‘wykonać jakąś robotę ręczną,
majstrując zrobić co; zmajstrować’, wyterminować ‘wybyć w terminie, w nauce u
rzemieślnika, wypraktykować; odbyć termin’, wyterminowanie ‘wybycie w terminie,
w nauce u rzemieślnika, wypraktykowanie; odbycie terminu’;
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6. zachowania niezgodne z prawem (1): kita ‘kradzież drzewa lub materiału
budowlanego przy budowie domu, popełniana przez cieślów’.

III. Rzemieślnicze obrzędy, tradycje, zwyczaje, święta (56): auflega1 (oflega) ‘sesja
cechowa, na której zbierają stałe składki od rzemieślników’, auflega2 (oflega) ‘składka
miesięczna do kasy cechowej’, blaumontag ‘poniedziałek świętowany przez
rzemieślników, świętowanie w poniedziałek’, [burkot]1 ‘dzień wyboru nowego
cechmistrza’, [burkot]2 ‘sam wybór ze wszystkimi ceremoniami (w Żywcu)’, cycha
‘dzban i kubki cechowe’, [dawida] ‘okrzyk, malujący hulankę rzemieślników’, fajerant
‘wieczorny

odpoczynek

rzemieślnika

po

pracy’,

fercentag

‘czternaście

dni

obowiązkowej pracy u majstra, który wyzwolił’, ferglajch ‘przyjęcie przez ogół
czeladników świeżo wyzwolonego rzemieślnika za towarzysza’, ferglajchować
‘poddawać ferglajchowi’, ferglajchowanie ‘poddawanie ferglajchowi’, fertyngielt
‘pieniądze na przepicie, opłata za wypite’, gieszynk ‘dar w ilości dwóch złotych,
otrzymywany przez wędrownego czeladnika, gdy ten zjawi się w obcym mieście i
przedstawi się starszemu w cechu’, giezelsztyk ‘sztuka, wyrób popisowy przy
wyzwolinach na czeladnika’, gmerk ‘znak autorski, utrwalony na dziele sztuki przez
średniowiecznych snycerzy’, heblówka ‘egzamin rzemieślniczy u stolarza’, hyblówka
‘ceremonia wyzwalania czeladnika stolarskiego za pomocą wielkiego hybla, którym
niby go hyblowano’, krankasa ‘kasa, do której idą składki obowiązkowe rzemieślnika,
korzystającego z nich w razie choroby’, królewski dzień ‘u rzemieślników =
poniedziałek (jako dalszy ciąg hulanki niedzielnej)’, kundszaft ‘świadectwo
rzemieślnicze, patent’, lerbryf ‘świadectwo wyzwolin, atest czeladniczy’, magister sztuk
‘sztuka, wykonana przez wypisującego się na majstra, w celu przekonania cechu o
odpowiednim jego uzdolnieniu’, majstersztyk (majstersztuk) ‘sztuka, wykonana przez
wypisującego się na majstra, w celu przekonania cechu o odpowiednim jego
uzdolnieniu’, majstrować się ‘wkupywać się do zgromadzenia cechowego’,
majstrowanie się ‘wkupywanie się do zgromadzenia cechowego’, opłatne wyzwolenia
‘wyzwolenia w rzemiośle, za który płacą, płatne’, [palemka] ‘niewielka zielona wiecha,
umieszczana przez cieślów na budynku przy założeniu pierwszych krokwi’, [palma]
‘zielona wiecha, umieszczana przez cieślów na budynku przy założeniu pierwszych
krokwi’, [palmeczka] ‘niewielka zielona wiecha, umieszczana przez cieślów na
budynku przy założeniu pierwszych krokwi’, poterminować ‘pobyć pewien czas w
terminie, pobyć terminatorem’, poterminowanie ‘pobycie pewien czas w terminie,
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pobycie

terminatorem’,

przypowiedni

(przypowiedny)

‘patent,

świadectwo

rzemieślnicze’, rajsa [rajza] ‘wędrówka rzemieślnika’, [różdżka]1 ‘poczęstunek dla
bednarzy, jak krokwie na dachu postawią’, [różdżka]2 ‘gałązki smrekowe, którymi
budarze zdobią krokwie nowo budującego się domu’, sztuka ‘wyrób rzemieślnika
wyzwalającego się na czeladnika lub majstra, świadczący o jego wymaganym
uzdolnieniu, majstersztyk’, sztuka czeladnicza ‘robota, wykonana przez wyzwalającego
się czeladnika’, termin ‘termin u rzemieślnika = czas nauki praktycznej chłopca,
praktyka u rzemieślnika’, terminatorka ‘czas nauki praktycznej chłopca, praktyka u
rzemieślnika’, terminatorstwo ‘bycie w terminie, uczenie się zawodu u majstra’,
terminek ‘krótki termin’, terminować ‘być w terminie, uczyć się zawodu u majstra’,
terminowanie ‘bycie w terminie, uczenie się zawodu u majstra’, trybówka ‘rodzaj kary,
stosowanej wobec dawnych rzemieślników’, wyzwolenie ‘wyzwolenie terminatora
rzemieślniczego = wypisanie go na rzemieślnika’, wyzwolić (wyzwolnić, wywolić)
‘wyzwolić terminatora rzemieślniczego = wypisać go na czeladnika, majstra, dawać
komu uprawnienia czeladnika, majstra po złożeniu przez niego odpowiedniego
egzaminu’, wyzwalać ‘dawać komu uprawnienia czeladnika, majstra po złożeniu przez
niego

odpowiedniego

egzaminu’, wyzwoliny ‘wyzwalanie,

wyzwolenie;

czas,

formalność, obrządek cechowy, uroczystość wyzwolenia, uczta z powodu wyzwolenia
czeladnika’ zaterminować ‘zacząć termin u majstra, zacząć praktykę terminatorską’,
zaterminowanie ‘zaczęcie terminu i majstra, zaczęcie praktyki terminatorskiej’,
zawędrować1 (zawendrować) ‘o czeladniku, który odbył wędrówkę zagraniczną dla
wydoskonalenia się’, zawędrować2 (zawendrować) ‘zgłosić się (choćby kilkakrotnie) do
majstra po robotę’, zawędrowanie (zawędrowanie) ‘o czeladniku, który odbył
wędrówkę zagraniczną dla wydoskonalenia się’,

zawędrowanie (zawędrowanie)

‘zgłoszenie się (choćby kilkakrotnie) do majstra po robotę’, żałosne ‘uczta pożegnalna
sitarzy’.

IV. Stosunki społeczne (odnoszenie się do kogo lub czego; sposób bycia, zachowania się
względem kogo, traktowania czego) (14):
1. symbole władzy (5): buława2 ‘znak urzędu, władzy hetmańskiej’, buńczuk ‘proporzec
turecki, drzewce z kulą i poprzeczką, z zawieszonymi na niej ogonami końskimi, jako
oznaka władzy wojskowej używana dawniej przez Turków, Tatarów, Kozaków oraz
hetmanów polskich’, buzdygan ‘broń podobna do buławy, używana też jako oznaka
godności wodza’, laska2 ‘pręt drewniany, na końcu zagięty albo zakończony ozdobną
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rączką, służący do podpierania się; dawniej symbol niektórych godności i dostojeństw
(szczególnie marszałka sejmu)’, posoch ‘laska z krzyżykiem, berło u dawnych książąt
rosyjskich’;
2. obrzędowość świecka (akcesoria z drewna wykorzystywane w obrzędach) (9):
[kuras] ‘kogut obrzędowy z drewna’, [kuraszek] ([kurasek]) ‘mały kogut obrzędowy z
drewna’, [kuraś] ‘mały kogut obrzędowy z drewna’, [orędzie] ([orendzie]) ‘rodzaj
pałki z gałką drewnianą, służącej do zwoływania zgromadzenia’, [orędź] ‘rodzaj pałki
z gałką drewnianą, służącej do zwoływania zgromadzenia’, [rogal]2 ‘rózga weselna
sosnowa lub jałowcowa, o pięciu równo obciętych prętach’, [rogalek] ‘mała rózga
weselna sosnowa lub jałowcowa, o pięciu równo obciętych’, [rogaliczek] ‘mała rózga
weselna sosnowa lub jałowcowa, o pięciu równo obciętych’, [rogalik] ‘mała rózga
weselna sosnowa lub jałowcowa, o pięciu równo obciętych’.

5. Podsumowanie
Tabela nr 1. Zestawienie pól językowych słownictwa rzemiosł w drewnie (sfery)

Sfera/pole
A. SFERA: JA JAKO WYTWÓRCA

liczba jednostek
leksykalnych
3062

%

uwagi

40,31

(MÓJ STOSUNEK DO RZECZY)

I.
II.

Nazwy rzemiosł w drewnie
Praca fizyczna
B. SFERA: JA JAKO ISTOTA
FIZYCZNA

 76
 2986
3955

52,06

(TO, CO SŁUŻY CIAŁU – MOJEMU I INNYCH)

I.
II.
III.
IV.

Dom – budynek i jego otoczenie
Dom – mieszkanie i jego wyposażenie
Gospodarstwo wiejskie
Elementy wspólne wyposażenia domu
– mieszkania i gospodarstwa
wiejskiego
V. Pozostałe przedmioty
wykorzystywane do pracy
pozarolniczej
VI. Pojazdy i ich elementy
VII. Pozarolne pozyskiwanie produktów
spożywczych
VIII. Przyrządzanie, podawanie i
przechowywanie jedzenia
IX. Dbałość o ciało, higienę, porządki,
leczenie, wypoczynek
X. Ochrona mienia






740
427
569
106

 566
 405
 153
 604
 290
 95
280

C. SFERA: JA JAKO ISTOTA
PSYCHICZNA

362

4,76

(MÓJ UMYSŁ I JEGO ROZWÓJ)

I.
II.

Charakter rzemieślnika i jego cechy
Akcesoria z drewna służące pracy
umysłowej.
III. Sztuka
IV. Sprawy ostateczne
D. SFERA: JA JAKO ISTOTA
SPOŁECZNA

 29
 36
 173
 124
218

2,87

(MÓJ STOSUNEK DO INNYCH)

I.
II.
III.
IV.

Stosunki rodzinne
Stosunki służbowe
Rzemieślnicze obrzędy, tradycje,
zwyczaje, święta.
Stosunki społeczne

 37
 111
 56
 14
7597

RAZEM

100

Tabela nr 2. Lista rangowa słownictwa rzemiosł w drewnie

Ranga
1.
2.

Nazwa pola
Praca fizyczna

Symbol sfery Liczba jednostek
A
2986

procent
39,3

Dom – budynek i jego
otoczenie
Przyrządzanie, podawanie i
przechowywanie jedzenia
Gospodarstwo wiejskie

B

740

9,74

B

604

7,95

B

569

7,49

Pozostałe przedmioty
wykorzystywane do pracy
pozarolniczej
Dom – mieszkanie i jego
wyposażenie
Pojazdy i ich elementy

B

566

7,45

B

427

5,62

B

405

5,33

Dbałość o ciało, higienę,
porządki, leczenie,
wypoczynek
Sztuka

B

290

3,82

C

173

2,28

B

153

2,02

11.

Pozarolne pozyskiwanie
produktów spożywczych
Sprawy ostateczne

C

124

1,63

12.

Stosunki służbowe

D

111

1,46

13.

Elementy wspólne
wyposażenia domu –

B

106

1,4

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
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14.

mieszkania i gospodarstwa
wiejskiego
Ochrona mienia

B

95

1,25

15.

Nazwy rzemiosł w drewnie

A

76

1

16.

Rzemieślnicze obrzędy,
tradycje, zwyczaje, święta.
Stosunki rodzinne

D

56

0,74

D

37

0,49

Akcesoria z drewna służące
pracy umysłowej
Charakter rzemieślnika i jego
cechy
Stosunki społeczne

C

36

0,47

C

29

0,38

D

14

0,18

7597

100

17.
18.
19.
20.

RAZEM

Najbogatsza pod względem liczebnym (3.955 jedn. leks.) jest sfera JA JAKO
ISTOTA FIZYCZNA. Zgromadzone w niej słownictwo oddające rezultaty pracy
rękodzielnika stanowi 52,06% materiału badawczego. Druga w kolejności pod względem
liczebności (3.062 jedn. leks.) jest sfera JA JAKO WYTWÓRCA, w której zebrano leksykę
odzwierciedlającą obraz rzemieślnika pracującego w drewnie. Niewielkie liczebnie, ale
wykazujące wyraźnie zróżnicowanie semantyczne, są sfery JA JAKO ISTOTA
PSYCHICZNA oraz JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA, które tworzy leksyka
uzupełniająca obraz rzemieślnika w drewnie o dwa istotne aspekty, tj. psychiczny i społeczny.
Dominującym słownictwem z zakresu rzemiosł w drewnie (39,3% całości) jest
leksyka zebrana w polu Praca

fizyczna, przyporządkowana sferze JA JAKO

WYTWÓRCA, w której zgromadzono terminologię ilustrującą pracę rzemieślnika w
drewnie, a zatem nazwy osób wytwarzających z drewna, nazwy ogólne wyrobów z drewna,
nazwy tego, co jest potrzebne do obróbki drewna i wytwarzania z drewna, nazwy tego, z
czego są wytwarzane wytwory z drewna, nazwy wad w surowcach i wyrobach z drewna,
leksykę związaną z obróbką materiałów, ich spajaniem oraz montażem, układem
półwyrobów, zdobieniem wyrobów, miejscem wykonywania pracy i przechowywania
narzędzi.
Znaczącą część badanego materiału językowego stanowi słownictwo zebrane w polach
zakwalifikowanych do sfery JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA: Dom – budynek i jego
otoczenie,

Przyrządzanie,

podawanie

i

przechowywanie

jedzenia,

Gospodarstwo wiejskie (obejście poza domem), Pozostałe przedmioty
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wykorzystywane

do

pracy

pozarolniczej.

Skupione

są

w

nich

nazwy

rzemieślniczych wytworów służących ciału człowieka, a w szczególności nazwy budynków,
budowli, obiektów małej architektury, detali z drewna trwale związanych z budynkiem lub
budowlą, a także słownictwo nazywające przedmioty wykorzystywane do pracy rolniczej i
pozarolniczej oraz leksyka związana z przyrządzaniem, podawaniem i przechowywaniem
jedzenia.
Najmniejsze liczebnie są pola przyporządkowane sferom JA JAKO ISTOTA
SPOŁECZNA (Rzemieślnicze obrzędy, tradycje, zwyczaje, święta; Stosunki
rodzinne; Stosunki społeczne) i JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA (Charakter
rzemieślnika i jego cechy, Akcesoria z drewna służące pracy umysłowej).
W każdym z tych pól zgromadzono mniej niż 1% analizowanego materiału badawczego,
który nazywa w szczególności panujące wśród rzemieślników stosunki rodzinne i służbowe,
nazwy rzemieślniczych obrzędów, tradycji, zwyczajów, świąt, nazwy wytworów z drewna
stanowiących symbole władzy i służących do pracy umysłowej i do przeprowadzania
świeckich obrzędów oraz nazwy żartobliwe i oceniające rzemieślników.
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Część II. Charakterystyka słownictwa rzemiosł w drewnie w
polszczyźnie
1. Udział słownictwa rzemiosł w drewnie w tworzeniu językowego
obrazu świata
Porównanie wyekscerpowanego słownictwa rzemiosł w drewnie z jedyną dotychczas
kompleksowo opracowaną terminologią rzemieślniczą335 dowodzi, iż udział leksyki drzewnej
w tworzeniu językowego obrazu świata jest znaczący. Badana w niniejszej pracy terminologia
stała się leksykalnym odbiciem pracy rzemieślnika, wytwarzania przez niego rzeczy z drewna
służących ciału człowieka, jego umysłowi, pełnionym rolom i zajmowanym pozycjom
społecznym, uczestniczenia przez niego w życiu rodzinnym i społecznym.
Celem tej części pracy jest próba pokazania funkcjonalności
rzemieślniczego,

toteż

w

trzech

modułach,

odpowiadających

słownictwa

przyporządkowaniu

wyekscerpowanego materiału do poszczególnych sfer, zostanie przedstawione: 1̊̊ słownictwo
ukazujące pracę w drewnie rzemieślnika – wytwórcy; 2̊ leksyka obrazująca wytwory z
drewna rzemieślnika – służące ciału jego i innych; 3̊ słownictwo odzwierciedlające pracę w
drewnie rzemieślnika jako istoty psychicznej i społecznej. Analiza semantyczna słownictwa
drzewnego pozwoli określić funkcjonalną sprawność leksyki rzemieślniczej. W tym celu
będzie ustalany stosunek ilościowy wyrazów w poszczególnych polach i podpolach, a jeśli
wymaga tego wyraźne zróżnicowanie semantyczne – również w grupach i podgrupach.
Odpowiedź na pytanie, których nazw jest najwięcej, a których najmniej, i próba ustalenia
przyczyn określonych konfiguracji umożliwi skonkretyzowanie obrazu fragmentów
rzeczywistości sygnowanych nazwami poszczególnych pól i podpól oraz ukazanie powiązania
zasobu słownikowego z potrzebami komunikacyjnymi społeczności, a także funkcjonalności
badanej leksyki.
Ustalenie stopnia upowszechnienia badanych wyrazów pozwoli z kolei określić, jaki
jest udział słownictwa rzemiosł w drewnie w polszczyźnie 2. połowy XX i początku XXI
wieku oraz ustalić dynamikę zmian leksyki skupionej w poszczególnych sferach. Sprawność
wyrazów zostanie ustalona na podstawie rejestracji w Uniwersalnym słowniku języka

335

Por. J. Żurawska-Chaszczewska, Słownictwo rzemiosł skórzanych w polszczyźnie historycznej, op. cit..
Słownictwo rzemiosł skórzanych liczyło ogółem 4224 jednostek leksykalnych. Por. ibidem, s. 317.
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polskiego336

oraz

zamieszczonych

tam

wskazówek

źródłowych.

Wybór

USJP

zdeterminowany był przede wszystkim szerokim zakresem zamieszczonego w nim
słownictwa, co umożliwiło odzwierciedlenie całości klas współczesnej polszczyzny (leksyka
oficjalna, potoczna, terminologia naukowa i techniczna) oraz jej różnych rejestrów
(słownictwo podstawowe, wspólne różnym odmianom polszczyzny i mające powszechny
zakres użycia, czyli nienacechowane, jak i nacechowane, czyli kwalifikowane – należące do
jego różnych odmian, np. książkowej, naukowej, urzędowej)337. Ponadto słownik – zgodnie z
założeniem – zawiera blisko 50% słownictwa współczesnej polszczyzny obiegowej – ok. 100
tysięcy haseł, o doborze których zadecydowało kryterium stopnia upowszechnienia338.
Porównanie zgromadzonej terminologii rzemiosł w drewnie ze słownictwem
zarejestrowanym w USJP pozwoli ustalić, które z badanych wyrazów znajdują się w
powszechnym rejestrze polszczyzny 2. połowy XX i początku XXI wieku, a tym samym
stanowią słownictwo obiegowe, znane większości użytkowników języka polskiego.
Językoznawcy, m. in. M. Białoskórska339 i E. Skorupska-Raczyńska340, przyjmują, iż
słownictwo obiegowe charakteryzuje się szeroką ekstensją tekstową i społeczną, jest
poświadczone w słownikach i zaakceptowane przez normę, tym samym można założyć jego z
dużą dozą prawdopodobieństwa obecność w zasobie słownikowym członków różnych grup
społecznych, posługujących się polszczyzną ogólną341. W zbiorze terminologii rzemiosł w
drewnie, która znajduje się w szerszym obiegu językowym 2. połowy XX i początku XXI
wieku, wyodrębnione zostanie słownictwo podstawowe, nienacechowane stylistycznie oraz
słownictwo

nacechowane,

kwalifikowane,

przynależne

do

odpowiedniej

odmiany

polszczyzny (np. historyzmy, słownictwo książkowe, potoczne)342. Jeśli treść definicji
słownikowej nie zawiera informacji wskazującej, czy badany wyraz przynależy do
terminologii rzemiosł w drewnie, decydujące znaczenie będą miały odnotowane przykłady
użycia (np. kościół ‘budynek, miejsce modlitwy chrześcijan, w którym odbywają się
uroczystości religijne i odprawiane są msze święte, najczęściej wyposażony w ołtarz,
chrzcielnicę, stalle, konfesjonał i organy; drewniany kościół’) bądź wynikające z
doświadczenia życiowego informacje odnoszące się do rzeczywistości pozajęzykowej.
336

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. I-IV, Warszawa 2008 (dalej USJP).
Za: S. Dubisz, Słownik i słownictwo, w: USJP, t. 1, s. XIII-XIV.
338
Za: Ibidem., s. XIV-XV.
339
M. Białoskórska, Słownictwo prasy polskiej połowy XIX wieku. Zjawiska progresywne i recesywne, Szczecin
1992, s. 12.
340
E. Skorupska-Raczyńska, Progresywne zapożyczenia…, op. cit., s. 22; E. Skorupska-Raczyńska, Dykcjonarz
Michała Amszejewicza…, op. cit., s. 120.
341
Por. S. Dubisz, Słownik i słownictwo, op. cit, s. XXXVIII.
342
Por. ibidem, s. XIX, XXXVIII-XLV.
337
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Ponieważ

podstawą

podziału

słownictwa

rzemiosł

w

drewnie

stało

się

antropocentryczne ujęcie świata uwzględniające specyfikę jego odmienności tematycznej,
jako pierwsza scharakteryzowana zostanie leksyka zaklasyfikowana do sfery JA JAKO
WYTWÓRCA, która jest co prawda drugą pod względem liczebności zgromadzonego
słownictwa, jednak oddaje obraz rzemieślnika pracującego w drewnie (jako podmiotu) – z
którego perspektywy interpretowana rzeczywistość znalazła odzwierciedlenie w badanym
materiale językowym. W kolejności analizie zostanie poddane słownictwo nazywające
rezultaty pracy rękodzielnika a przyporządkowane sferze JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA,
najbogatszej pod względem liczebnym. Leksyka zaklasyfikowana do dwóch sfer – JA JAKO
ISTOTA PSYCHICZNA oraz JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA – scharakteryzowana
zostanie łącznie, gdyż uzupełnia obraz rzemieślnika o powiązane aspekty, tj. psychiczny i
społeczny.
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2. Słownictwo ukazujące pracę w drewnie rzemieślnika – wytwórcy
2.1. Charakterystyka funkcjonalna leksyki rzemieślniczej

Liczące 7597 wyekscerpowanych jednostek leksykalnych słownictwo rzemiosł w drewnie
zostało przyporządkowanych czterem sferom – JA JAKO WYTWÓRCA (3062 jedn. leks.),
JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA (3955 jedn. leks.), JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
(362 jedn. leks.), JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA (218 jedn. leks.).
Ukazanie powiązania zasobu słownikowego z potrzebami komunikacyjnymi społeczności
otwiera charakterystyka funkcjonalnej sprawności leksyki skupionej w sferze JA JAKO
WYTWÓRCA, która współtworzy obraz rzemieślnika pracującego w drewnie. Liczy ona
ogółem 3062 jednostek leksykalnych zgromadzonych w dwóch polach (Nazwy rzemiosł
w drewnie, Praca fizyczna), z których dominującym jest pole Praca fizyczna (2989
jedn. leks.), zaś uzupełniającym – Nazwy rzemiosł w drewnie (76 jedn. leks.).
Tabela nr 3. Zestawienie liczbowe sfery JA JAKO WYTWÓRCA

sfera

pole
liczba
jednostek
leksykalnych

JA JAKO
WYTWÓRCA

3062

nazwa

liczba jednostek
leksykalnych

%

1

Praca fizyczna

2989

97,52

2

Nazwy rzemiosł w
drewnie

76

2,48

ranga

nazwa

2.1.1. Praca fizyczna
W jedenastu podpolach związanych z pracą fizyczną skupione zostały wyrazy
nazywające rękodzielników, przedmioty, czynności i miejsca z związane z ich działalnością, a
w szczególności nazwy osób wytwarzających z drewna, nazwy ogólne wyrobów z drewna,
nazwy tego, co jest potrzebne do obróbki drewna i wytwarzania z drewna, nazwy tego, z
czego są wytwarzane wytwory z drewna, nazwy wad w surowcach i wyrobach z drewna,
leksyka powiązana z obróbką materiałów, ich spajaniem oraz montażem, układem
półwyrobów, zdobieniem wyrobów, miejscem wykonywania pracy i przechowywania
narzędzi.
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Tabela nr 4. Lista rangowa słownictwa w polu Praca fizyczna (2986 jedn. leks.)

Ranga

Podpole oraz grupa

1.

narzędzia
1.
2.

3.

2.

 narzędzia proste i ich elementy
(ogólnie)
 maszyny i narzędzia (oraz ich
elementy)
charakterystyczne
dla
poszczególnych rzemiosł
 maszyny i narzędzia mechaniczne
oraz ich elementy

materiały
1.
2.
3.

3.

 półwyroby
 surowce
 cechy

obróbka materiałów
1.
2.

4.

 czynności
 cechy

spajanie (łączenie) surowców i
półwyrobów (półproduktów) oraz
montaż
1.
2.
3.
4.
5.

5.

 czynności
 materiały (i ich elementy) służące do
łączenia
 nacięcia, wyżłobienia surowców i
półproduktów służące do łączenia
 spojenia i wiązania
 części półproduktów służące do
łączenia

zdobienie wyrobów z drewna
1.
2.
3.
4.
5.

6.







czynności zdobnicze
motywy zdobnicze, zdobienia
cechy
techniki zdobnicze
substancje wykorzystywane do
zdobienia drewna

wykonawcy pracy fizycznej
1.
2.

7.

 nazwy wytwarzających z drewna
 nazwy wykonawców czynności
(ogólnie)

miejsce wykonywania pracy
fizycznej – rzemieślniczej
1.
2.
3.

 nazwy miejsc w warsztacie
 nazwy pomieszczeń
 nazwy rusztowań i ich elementów

liczba
jednostek
1.048

%
35,10

 650
 350
 480

617

20,66

 549
 34
 34

571

19,12

 564
 7

403

13,50

 207
 93
 52
 33
 18

125






4,19

68
40
8
5
4

114

3,81

 106
 8

83

2,78

 45
 23
 15

8.

wyroby z drewna (ogólnie)

14

0,47

9.

wady w surowcach i wyrobach z
drewna
miejsce przechowywania narzędzi
układ półwyrobów
RAZEM

5

0,17

4
2
2986

0,13
0,07
100

10.
11.

uwagi
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Najliczniejszym zbiorem w polu Praca fizyczna są nazwy narzędzi liczące 1048
jednostek leksykalnych określających artefakty potrzebne do obróbki drewna i wytwarzania z
drewna, których wielość wynika z rozwoju technologii na przestrzeni dziejów, udoskonalania
już istniejących narzędzi oraz konstruowania nowych. Odzwierciedleniem złożonej pracy
rękodzielników w drewnie jest leksyka zebrana w najbogatszej tu grupie (650 jedn. leks.)
gromadzącej nazwy ręcznych narzędzi prostych (557 jedn. leks.), ich elementów (84 jedn.
leks.) oraz cech (9 jedn. leks.). Wśród 13 grup nazw narzędzi prostych najwięcej jest
wyrazów ilustrujących strugi343, czyli narzędzia przeznaczone do obróbki skrawaniem,
zwłaszcza w celu nadania odpowiedniej gładkości (146 jedn. leks.). O podstawowym
przeznaczeniu tego popularnego narzędzia – wyrównywaniu płaszczyzn lub krawędzi desek
– świadczy 27 nazw, między którymi najwięcej określa przyrządy wygładzające półwyroby
lub wyroby z drewna, takie jak (12 jedn. leks.): dubelthubel ‘hebel do najczystszego
gładzenia’, dwójnik ‘narzędzie do gładzenia, wygładzania drewna’, gładzidło ‘hebel do
wygładzania drzewa na czysto’, gładzień ‘narzędzie do gładzenia, wygładzania drewna’,
gładzik ‘narzędzie do gładzenia, wygładzania drewna’, hebel (hybel, [hewel]) ‘narzędzie
stolarskie do gładzenia drewna, strug’, listownik (listewnik) ‘strug płaszczyznowy do
wyrównywania

i

wygładzania

powierzchni’,

równiak

‘strug

płaszczyznowy

do

wyrównywania i wygładzania powierzchni’, schlud (sklut) ‘narzędzie do gładzenia,
wygładzania drewna’, szlichthebel (szlichthobel) ([śchlichthubel]) ‘hebel do gładzenia, z
żelazem płasko i równo ściętym’, schlichtubel ‘hebel do gładzenia, z żelazem płasko i równo
ściętym’, spustnik ‘strug do wyrównywania i wygładzania długich powierzchni
drewnianych’. Dwa strugi, tj: ogładnik ‘hebel do ostatecznego ogładzania drzewa’i
pochubel/pucubel ‘hebel do ostatecznego wygładzenia po wierzchu drzewa, aż do połysku’
służą do prac wykończeniowych. Pozostałe nazwy uszczegóławiają informacje o
zastosowaniu przyrządów, z czego 7 dowodzi wykorzystywania ich we wstępnej fazie
nadawania gładkości, poprzez pozbawianie drewnianych półwyrobów drzazg i innych
nierówności; są to: skrobacz ‘hebel do zdejmowania pierwszego wióra grubego’, skrobak
‘hebel do zdejmowania pierwszego wióra grubego’, szrothebel ‘hebel do zdejmowania
pierwszego wióra grubego’, śrubhebel (śrubhubel) (szrubhubel) ‘hebel do zdejmowania
pierwszego wióra grubego’, strug zdzierak ‘narzędzie do zgrubnej344 obróbki drewna’,
zdzieracz ‘rodzaj struga służący do zdzierania z drewna pojedynczych nierówności i
343

W polszczyźnie XIX-wiecznej i początków XX wieku funkcjonowała wywodząca się z języka niemieckiego
nazwa hebel (SW, t. 2, s. 24) oraz rodzimy termin strug (SW, t. 6, s. 464). Obie synonimiczne nazwy przetrwały
do początków XXI wieku (por. USJP t.1, s. 1126, t. 3, s. 1421).
344
Zgrubny – zgrubieć ‘zrobić grubym, grubszym, pogrubić’ (SW, t. 8, s. 483).
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wypukłości’, zdzierak ‘narzędzie do zgrubnej obróbki drewna; strug zdzierak’; jednostkowo
informują o materiałach odpadkowych powstających w czasie obróbki – wiórnik/wiornik
‘strug drobnowiórowy’ i o szczególny zastosowaniu, związanym z wyrównywaniem
krawędzi desek – chybant ‘wielki hebel do zbierania kantów345 desek’. Heble, prymarnie
przeznaczone do wygładzania, wykorzystywane są również do obróbki, której efektem ma
być pozostawienie powierzchni szorstkiej (4 jedn. leks.), stąd: drapacz ‘rodzaj hebla; strug
płaszczyznowy o zębatej krawędzi ostrza noża, używany do strugania drewna bardzo
twardego i takiego, którego powierzchnia ma pozostać szorstka po obróbce tym strugiem’,
drapak ‘rodzaj hebla; strug płaszczyznowy o zębatej krawędzi ostrza noża, używany do
strugania drewna bardzo twardego i takiego, którego powierzchnia ma pozostać szorstka po
obróbce tym strugiem’, hebel ząbkowany oraz karbik ‘canubel, z nacinanym w zęby dłutem
ostrym do heblowania w karbiki346, aby powierzchnia lepiej klej przyjmowała, używany pod
fornirowanie’. Najwięcej nazw (56 jedn. leks.) dowodzi bardziej zaawansowanego
zastosowania strugów, za pomocą których rzemieślnicy wykonują różnego typu nacięcia,
szpary, otwory, ale też wypusty, czyli kanty wystające wzdłuż boku deski bądź wybrane
produkty. Wśród nich 33 wyrazy określają narzędzia umożliwiające robienie rowków, szpar,
nacięć, takich jak: felce347 zwane też wręgami348 (np.: felc hebel/felchubel/felc-hubel ‘hebel
do robienia felców, czyli nacięć brzegów drzewa dla ściślejszego spajania’, kątnik
krawędziowy ‘rodzaj struga używanego do robienia wręgów w płytach, deskach itp.’,
wręgownik ‘rodzaj struga używanego do robienia wręgów w płytach, deskach itp.’, wrężnik
‘strug o budowie zbliżonej do wręgownika, lecz o większej szerokości noża, służący do
wykonywania wrężyn, czyli bocznych wycięć w desce’), fugi349 (np.: fuganek ‘rodzaj hebla
do robienia fug, czyli szpar w kancie deski’, fugownik i hebel fugowy ‘narzędzie do
wyżłabiania rowka w grzbiecie gonta i fugi w kancie deski’, ława i rabanek ‘wielki hebel,
po którym pociąga się klepki, aby je ofugować’, spojownik ‘hebel do robienia fug, do
laskowania, żłobkowania’, spust ([spuszcz]) ‘ława, wielki hebel, po którym pociąga się
klepki, aby je ofugować’), wpusty350, zwane też rowkami (np.: nut i nuthubel ‘hebel do
robienia rowków’, wiórnik wpustnik/wiórnik wpustowy i zgłębiacz ‘strug, nóż do robienia
wpustów’, wypustnik2 ‘strug do robienia rowków, mających przyjmować w siebie wypusty

345

Zbierać – ująwszy usunąć; zdjąć, sprzątnąć, pozbierać; zbierać kanty = ściąć (SW, t. 8, s. 430).
Karbik – zdrobnienie; karb ‘kreska narznięta na czym, nacięcie, wcięcie, znak od cięcia (SW, t. 2, s. 259).
347
Felc – nacięcie brzegów drzewa dla ściślejszego spajania (SW, t. 1, s. 729).
348
Wręg – felc (SW, t.7, s. 722).
349
Fuga – szpara przez kant deski, w którą wchodzi wypukłość deski dopasowywanej (SW, t. 1, s. 780).
350
Wpust – otwór, rowek, fuga (SW, t. 7, s. 717).
346
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dwóch części drzewa spajanych z sobą’), wątory351 (kimhubel i kimulec ‘rodzaj hebla do
wycinania wątorów, rowka (kimy), w kadziach gorzelnianych, w które ma być wpuszczone
dno swoim kantem’) oraz pozostałe różniące się wgłębienia, wycięcia, nacięcia (wybiornik
‘specjalny strug służący do wykonywania wcięcia, wgłębienia w desce przez usunięcie,
wybranie masy drzewnej między nacięciami’, krawężnik ‘strug do wykonywania bocznych
wycięć w deskach’, płetwień ‘strug mający boczny nóż do przecinania włókien drewna w
poprzek; służy do strugania płetwin w listwach lub deskach poprzecznych’, zasuwniak
(zasuwnik) ‘strug (hebel), którym wyrabiają nacięcia w jaskółczy ogon’). O zastosowaniu
strugów do wyrzynania wgłębień mówi 8 nazw, jak na przykład: [ciesiołka] ‘narzędzie do
żłobienia drzewa, rodzaj hebla, strug, wyżłabiacz’, odsadkowiec ‘strug, hebel do
żłobkowania’, strug wpustnik ‘wyżłabiacz, strug do wyżłabiania i wyrównywania dna
wąskich i krótkich zagłębień’, wyżłabiacz ‘strug wpustnik, strug do wyżłabiania i
wyrównywania dna wąskich i krótkich zagłębień’, żłobnik ([żłobnia]) ‘narzędzie do żłobienia
drewna, rodzaj hebla; ciosła, ciesiołka’, zaś o przeznaczeniu do obróbki miejsc trudno
dostępnych, np. bocznych ścianek w zagłębieniach różnych elementów drewnianych
świadczy 5 nazw strugów boczników, tj.: płytnik, ściankowiec, ściannik/ściennik, wiórnik
bocznik. Odmienne wykorzystanie – nie do robienia nacięć, lecz do wyrabiania wypustów352,
szpuntów353, czyli wystających kantów, które w te nacięcia mają wejść – charakteryzuje 3
narzędzia, które określają wyrazy: szpunthybel ‘hebel do wycinania w desce kantu, mającego
wchodzić w rowek deski przylegającej’, szpuntownik ‘hebel do robienia szpuntów, czyli
wyskoków na kancie desek, bali’, wypustnik1 ‘strug (hebel) wypustowy, do wyrabiania
wypustów, czyli kantów wystających wzdłuż boku deski, dla wpuszczenia ich w odpowiedni
rowek drugiej deski’. Zbiór nazw mówiących o bardziej zaawansowanym zastosowaniu
strugów uzupełnia 7 określeń narzędzi do wyrobu drutów drewnianych i wąskich listew,
przykładowo: druciak, gruszec, hebel esowy/esowaty, ozdobnik i zdobniak/zdobnik ‘strug do
wyrabiania karnesów, czyli wąskich listew’.
Różnice w budowie strugów odzwierciedlają 22 ich nazwy. Zawierają one informacje
o właściwościach ostrza, np.: strug ząbkowany i zębacz/zębak to strugi ząbkowane z zębatym
ostrzem. Z kolei hebel szlichtowy to ‘hebel do gładzenia, z żelazem płasko i równo
ściętym’, wałkownik ‘strug profilowy o wklęsłej krawędzi ostrza noża’, rerowy hebel
‘mający za ostrze rerę, czyli dłuto żłobaste półokrągłym nożem zakończone’. O kształcie
351

Wątor – szpara w dolnym brzegu klepek, w który ostry kant dna naczynia wchodzi (SW, t. 7, s. 481).
Wypust – kant wystający wzdłuż boku deski, dla wpuszczenia go w odpowiedni rowek drugiej deski, szpunt
(SW, t. 7, s. 997).
353
Szpunt – wyskok środkiem kantu deski (dla wejścia w fugę), heblem podłużnie wyrobiony (SW, t. 6, s. 661)
352
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narzędzia informują nazwy, np. grathubel to ‘hebel w kształcie półokrągłym, do równego
oczyszczenia pod szpongi’, z kolei krzywak/krzywiak/ krzywik to ‘hebel, którego spodnia
powierzchnia jest wzdłuż łukowata’, zaś o charakterystycznych cechach budowy: [rogacz]
‘hebel o dwóch rękojeściach’, stosygiel ‘gatunek hebla wiórowego, wielki hebel płaski do
kantowania desek, z dwoma nosami’, o długości: langhubel ‘hebel długi do gładzenia
drzewa’, ruban ‘hebel gładki, długi, z dwoma ujęciami’, o wielkości: baran ‘wielki hebel,
poruszany przez dwóch ludzi’, byk ‘duży hebel’, hebelek ‘małe narzędzie stolarskie do
gładzenia drewna’, strużek ‘mały strug’, szaberek ‘mały szaber, czyli rodzaj struga’. Jedna
nazwa wskazuje na odmienność konstrukcji: hebel szklany

‘deszczułka posmarowana

klejem i obsypana szkłem miałkim do zdrapywania nierówności na drzewie’.
O popularności strugów świadczyć może 41 określeń, które zostały zdefiniowane
poprzez synonimy (strugiel ‘hebel do drzewa’, [smedles] ‘strug, ośnik’, strug ‘hebel’) bądź
poprzez definicje jedynie wskazujące na typ narzędzia: ‘rodzaj hebla’, ‘rodzaj struga’, jak
w przykładach: grandhubel, gzymshebel, hebel wałkowy, kątowiec, kreplada, kręglak,
otocznica, płytkowiak, pociągnik, strug kątnik prosty, strug kątny skośny, strug płaszczyznowy
równiak, strug płaszczyznowy spustnik, szaber, ukośniak, wałkowiec, wiórnica (wiornica),
wręgacz, wyciętniak, wygładniak (wygładnik), wyrówniak (wyrównik), wyskok, zdzierniak
(zdziernik), zrównik.
Wewnętrznie zróżnicowany jest również zbiór nazw świdrów – narzędzi do
wykonywania otworów (87 jedn. leks.). Najwięcej wyrazów uwidacznia przeznaczenie
narzędzia. Wśród 41 jednostek leksykalnych 12 sygnalizuje podstawowe zastosowanie
świdrów, czyli wiercenie dziur, rozwiercanie, świdrowanie (np. rajbor, sednik, świder,
świdrownia, świdrownik,

[świedrz], wiertak sednik), zaś 29 wskazuje na specjalizację

związaną z efektami pracy świdrem. I tak: do ręcznego wiercenia małych otworów w
drewnie służą: bormaszynka, dryl, drylbor, drylownik, furkadło, furkacz, krętak
przedwiertnik, sznekbor, szwajcerbor, świder styryjski, świder furkadłowy, wiertak
ślimakowy, wiertarka; do wiercenia gładkich dziur w drzewie: center bor/centnabor/
centobor/ cetnabor/cyntnabor, centrum bor, centrówka; do wiercenia w drewnie otworów w
poprzek włókien: krążak kolcowy, średnik, środkowiec, środownik, wierci środek; do
pogłębiania wywierconych otworów, do ich rozwiercania do dokładnego wymiaru:
rozwiertak (rozwiertniak, rozwiertnik), rozwiertak ręczny, rozwiertarka, do wiercenia dziur w
łatach: [łatniak], świderek łatni. Nazwy dwóch ilustrują przeznaczenie wywierconych
określonym świdrem otworów: gwoździak ‘rodzaj świderka, którym się wierci otwory w
drzewie, aby ułatwić wbijanie gwoździ, haków itp.’, ośrodkowiec ‘świder płaski z ostrym
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kolcem w środku podstawy, służący do wiercenia w drewnie otworów na kołki’. O
budowie świdrów zaświadcza zbiór 33 jednostek leksykalnych, w tym: 14 świdrów
opatrzonych korbą (np. borknara, borraczek, knara, korba świdrowa, krętło, kręża
wiertarska, obrotka (owrotka), reczek, sednik bębenkowy, wiercidło, wiertnica, wrotek
wiertniczy; 5 osadzonych na korbie łamanej: bor, nawiertacz ręczny, nawiertak (nawiertnik),
wiertak, wiertło; 8 charakteryzujących się różnymi cechami budowy, jak: orbor ‘świder
ślimakowaty ręczny z uchem’, pięciosiek ‘świder o pięciu ostrzach’, sednik Ferstnera ‘
świder z uchwytem’, wpuszcz i zynkier ‘narzędzie stalowe, podobne do wiertaka, lecz
zakończone stożkiem karbowanym’, wykrawacz ‘płaski świder do wiercenie otworów w
drewnie; ośrodkowiec’, zwojak ‘świderek kręty ręczny’ i zwojnik ‘rodzaj świdra z krótkim,
ślimakowatym zakończeniem’. Dwa wyrazy wskazują zastosowanie świdrów nie tylko do
wiercenia, ale i do podrzynania; są to: tybel/dybel/tebel i tybelek ‘rodzaj świdra, w którym
jedno ramię podrzyna’. Niewielki rozmiar narzędzia ilustrują 4 wyrazy: [śpilorcyk],
świderek, [świedrzyk], [świerdziołek]. Trzy z nich to nazwy tego samego desygnatu, ale
zróżnicowane regionalnie.
Nieliczne jednostki leksykalne mają tu charakter synonimiczny (2 jedn. leks.:
[niebozas] ‘świder’, sednowiec ‘świder, wiertak’) bądź tę samą definicję słownikową
wskazującą jedynie, iż jest to jeden z rodzajów świdra (11 jedn. leks., np.: leferbor, łopień,
łyżak, łyżkowiec, łyżkownik, ślimakownik, [śpilor] ([śpilar]), świderek kręty ręczny).
Niewiele mniejszy jest zbiór nazw pił – narzędzi do przerzynania, czyli podzielenia na
części, nadania odpowiednich wymiarów czy ukształtowania powierzchni (75 jedn. leks.). W
zbiorze nazw pił, inaczej niż w przypadku określeń strugów i świdrów, najwięcej jest tych
wskazujących na cechy charakterystyczne budowy (29 jedn. leks). Analiza ich definicji
słownikowych dowodzi znacznego zróżnicowania konstrukcyjnego. Wśród pił odnajdujemy:
te z jednym uchwytem (6 jedn. leks.: fugszwanc/fuksszwanc, lisica, piła płatnica, szparówka,
piłówka, płatnica/płytnica); te osadzone w ramie, która je wypręża (5 jedn. leks.: piła
kabłąkowa, piła łukowa, piła ramowa, ramówka, szpanzega); te, których głównym elementem
są tarcze tnące (3 jedn. leks.: cyrkularka, krajzega, tarczówka) oraz te mające usztywniony
brzeszczot (2 jedn. leks.: grzbietnica, gratzega/gradzega). Swoistość budowy pozostałych pił
dowodzi ich nietypowości (4 jedn. leks.: odsadnica ‘piła okrągła podwójna’,
szwajfzega/szwajzega ‘piłka z wąskim żelazkiem, krzywica’, zega/żega ‘piłka zębata do
rznięcia, laubzega’, złodziejka ‘rodzaj piłki długości dużego noża, jednym końcem
oprawionej’). O wielkości pił z kolei mówi 9 nazw, w tym: 7 wskazuje na niewielkie
rozmiary narzędzi, np.: piłka, piłeczka, [zaska], [żażka], a 2 na duże: eterzaga/eterzega,
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klaubzega/klobzega/klopzega. Zarówno o specyficznej budowie, jak i jednoznacznym
przeznaczeniu świadczy 9 nazw, wśród których 7 nazywa piły do wyrzynania dziur, z
charakterystycznym żelazkiem wąskim osadzonym w trzonku (lochzega, nożówka, otwornica,
piła otwornica, piła otworowa, sztychzega, wyrzynaczka), zaś 2 pozostałe mają charakter
jednostkowy, tj.: zacier/[zaciór] ‘piłka zatknięta pionowo w trzonek, do wycinania
rowków na wątory, czyli szpary w dolnym brzegu klepek, w które ostry kant dna
naczynia wchodzi’ oraz zarzynacz ‘piłka, jednym końcem oprawiona, do wycinania w
desce wzorów’). Mniejszy podzbiór (23 jedn. leks.) tworzą określenia związane z
przeznaczeniem pił. O podstawowym ich zastosowaniu – do cięcia, nacinania, wyrzynania –
świadczy 10 wyrazów, np.: piła, lisiak, [raszka], [zazka], narznica, zarzynaczka, wpustnica,
zasuwnica. Wśród 13 specjalistycznych pił wyodrębniamy te do wyrzynania drzewa według
rysunku na nim nakreślonego (6 jedn. leks.: laubzega, kabłącznica, sprężynówka, piłka
kabłąkowa, piłka łukowa, rzażka) oraz te do wycinania wzorów, deseni w sklejkach
drewnianych (4 jedn. leks.: włośnica, wyrznica, piła włośnicowa, piłeczka do drewna) oraz te
do wycinania krawędzi (2 jedn. leks.: krawężnica, piła krawężna). Jedna nazwa gwarowa
[rzezak] określa piłę służącą do narzynania szpong354, natomiast gwaryzm [zaga]/[żaga] ma
charakter synonimiczny. Ta sama definicja zawierająca lakoniczne informacje typu ‘gatunek
piły’, ‘rodzaj piły’ charakteryzuje 13 określeń, np. naciętnica, narzynarka, rukzega, tarnica,
piła czołowa, wyrzynarka (wyrzyniarka), itp.
Obfitość i rozmaitość nazw narzędzi prostych: strugów, świdrów i pił wynika z różnic
w ich budowie oraz różnorodnego wykorzystania w trakcie obróbki drewna. Bogactwo nazw
narzędzi rzemiosł w drewnie oraz budowa ich definicji potwierdza spostrzeżenie A.
Wierzbickiej355, iż słownictwo należące do tej samej grupy semantycznej łączy nie tylko
znaczenie, ale także hierarchia poszczególnych składników definicyjnych. W przypadku
narzędzi rzemieślniczych, podobnie jak innych artefaktów będących przemyślanymi
wytworami rąk ludzkich, określenie ich przeznaczenia, wskazanie pełnionych funkcji, a także
charakterystycznych elementów budowy, kształtu, wielkości stanowią najważniejsze
składniki semantyczne definicji.
Pozostałe nazwy narzędzi skupione są w 9 zbiorach, których wyodrębnienie wynika z
jednoznacznego wskazania, do czego służą. W kolejności są to: miary i liniały (47 jedn. leks.,
354

Szponga – u drzwi lub wrót stodołowych beleczka poprzeczna (listwa gruba), do której są przybite deski,
klamra drewniana, listwa z przekrojem w kanię, która się wsuwa w wyżłobienie odpowiednie w poprzek włókien
płyty, złożonej z kilku desek, dla zabezpieczenia jej przeciw paczeniu (SW, t. 6, s. 658).
355
A. Wierzbicka, Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor, 1985, Za: R. Tokarski, Słownictwo jako
interpretacja świata, op. cit., s. 351.
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np.: cal, calówka, kątownica, krzyżownica, moduła), siekiery (33 jedn. leks., np.: ciosak,
dziobas, rąbanica, toporek), młotki (32 jedn. leks., np.: abszrot, drewniak, knypel, szlaga),
dłuta (29 jedn. leks., np.: bartnica, dłubacz, piesznia), pilniki (23 jedn. leks., np.: drobniak,
oskroba, raszpla), śrubokręty (15 jedn. leks., np.: odkrętek, śrubnic, wkrętak), noże (11 jedn.
leks., np.: ośnik, strugarka, strużek), obcęgi (9 jedn. leks., np.: cęgi, gwoździaki, szczypce
chwytne), motyki (2 jedn. leks.: [cieślica] i [cieśliczka]).
Podgrupę nazw narzędzi prostych uzupełnia 48-elementowy zbiór pozostałych
narzędzi wykorzystywanych do pracy rękodzielniczej, jak np.: folownica ‘urządzenie do
wyginania łubów przy produkcji sit lub innych naczyń z łuby; złożone z dwóch walców w
żelaznej obudowie’, gładzik płaski ‘płazak, narzędzie rzemieślnicze fornierskie do nadawania
właściwego kształtu przedmiotom’, krajacz ‘narzędzie do nacinania skrętów śrub
drewnianych’, pogłębiak ‘narzędzie do pogłębiania otworów przy obróbce drewna’,
przyrzynadło ‘skrzynka umożliwiająca zacinanie listew pod właściwym kątem’.
Zdecydowanie mniejszą podgrupę w grupie narzędzi prostych i ich elementów stanowi
podgrupa nazw elementów narzędzi prostych, którą tworzą 84 jednostki leksykalne,
przykładowo: brzeszczot ‘część tnąca piły’, heft ‘trzonek do dłuta’, korzystka ‘rękojeść
drewniana u piły poprzecznej’, młocisko ‘rękojeść, trzonek od młota’, nos ‘rękojeść z przodu
hebla stercząca, rączka hebla’, obuch ‘ucho siekiery, topora z powierzchnią jak u młota, do
uderzania, odwrotna w stosunku do ostrza strona siekiery, topora’, płoz ‘część stanowiąca
podstawę struga’, szrankajza ‘nazębek, pochwa drewniana na zęby od piły, aby się nie tępiła’,
wrzeciono

‘śruba

w

śrubsztaku,

czyli

przyrządzie

żelaznym

przeznaczonym

do

przytrzymywania kawałków drzewa przy ich obrabianiu’. Najmniej liczna (9 jedn. leks.) jest
podgrupa cech narzędzi, np.: heblowy, laubzegowy, włośnicowy.
Narzędziami, których nazwy zostały skupione w grupie narzędzia proste i ich
elementy, posługują się rzemieślnicy różnych specjalizacji, których łączy obrabianie tego
samego

surowca.

Rezultatem

rękodzielniczej

domeny

są

charakterystyczne

dla

poszczególnych rzemiosł, służące do wytwarzania z drewna określonych wyrobów, maszyny i
narzędzia, których nazwy zostały skupione w grupie maszyny i narzędzia (oraz ich
elementy) charakterystyczne dla poszczególnych rzemiosł liczącej 350 jednostek
leksykalnych. Definicje słownikowe bądź kwalifikatory umożliwiające powiązanie narzędzi i
maszyn z poszczególnymi rzemiosłami (bednarstwo, ciesielstwo, gonciarstwo, kołodziejstwo,
stolarstwo, tokarstwo, ciesielstwo i stolarstwo) pozwoliły wyodrębnić 7 podgrup, których
skład wskazuje na rękodzieła wymagające narzędzi przeznaczonych do określonego typu
pracy. Najliczniejszymi podgrupami – co odzwierciedla społeczne zapotrzebowanie na
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wytwory poszczególnych rzemiosł – są te skupiające nazwy maszyn i narzędzi typowych dla
ciesielstwa (117 jedn. leks.356) i stolarstwa (101 jedn. leks.) a uzupełnia je podgrupa
gromadząca określenia specjalistycznych maszyn i narzędzi stosowanych zarówno w
ciesielstwie, jak i w stolarstwie (22 jedn. leks.).
Chociaż

nie

zawsze

możliwe

jest

jednoznaczne
357

rzemieślników w drewnie do poszczególnych rzemiosł

zakwalifikowanie

pracy

, jednak standardowo przyjmuje się,

iż cieśla wykonuje drewniane konstrukcje budowlane oraz stawia drewniane budynki, zaś
stolarz wyrabia z drewna meble i inne przedmioty codziennego użytku. Spośród 116 określeń
narzędzi ciesielskich 70 stanowią nazwy narzędzi prostych, takie jak dłuta, siekiery, strugi,
świdry, młotki, noże i liniały, które znajdują zastosowanie również w innych rękodziełach, ale
wykorzystywanie w ciesielstwie przy wykonywaniu konstrukcji drewnianych oraz stawianiu
drewnianych budynków wpłynęło na ich wyspecjalizowanie. W swojej pracy cieśla używa do
robienia w drewnie wgłębień, żłobień różnego typu dłut, w tym dłut wyspecjalizowanych,
ciesielskich, co oddaje 21 jedn. leks., przykładowo bajtel ‘dłuto ciesielskie, narzędzie do
wyżłabiania’, dłubak i strugacz ‘dłuto ciesielskie dziubak, narzędzie do wyżłabiania’,
rykbajtel ‘dłuto ciesielskie grzbietak, narzędzie do wyżłabiania’, rzezak, sztechajza i wcinak
‘dłuto ciesielskie płaskie, narzędzie do wyżłabiania’. Nazwy niektórych dłut ciesielskich
zawierają informację o przeznaczeniu dla cieśli, np. dłuto ciesielskie, dłuto ciesielskie
dziubak, dłuto ciesielskie gniazdowe, dłuto ciesielskie grzbietak, dłuto ciesielskie płaskie,
dłuto ciesielskie zwykłe jako ‘narzędzie do wyżłabiania’. Inne zaś oddają ich wąską
specjalizację, związaną z wyżłabianiem przez rękodzielników gniazd358, czyli otworów
służących do spajania konstrukcji drewnianych, np. dziubak ‘dłuto ciesielskie ze ściętymi
krawędziami bocznymi do wycinania gniazd i wygładzania powierzchni’ bądź gniazdak
‘dłuto ciesielskie gniazdowe, narzędzie do wyżłabiania’.
Również podobna grupa (21 jedn. leks.) określa rzemieslnicze siekiery i topory, czyli
narzędzia standardowo wykorzystywane do rozłupywania i rąbania drewna, zaś w ciesielstwie
także do wydrążania różnego typu otworów (10 jedn. leks.). Przykładowo bindas, cieślica,
ćwiła, fumel i skweres to ‘siekierki ciesielskie do wydrążania w drzewie fug, dziur itp.’, zaś
pierzchnia/piesznia/ pieśnia to ‘rodzaj siekiery z długim ostrzem, używany przez cieśli do
żłobienia w grubym drzewie; dłuto żłobiaste do robienia barci, przebijania dziur, robienia
fug w deskach lub balach’, ‘siekierka ciesielska do wydrążania w drzewie fug, dziur itp.,
356

W omawianej podgrupie znajduje się 116 jedn. leks. będących nazwami narzędzi i 1 jedn. leks. określająca
maszynę typowa dla ciesielstwa.
357
Por.przypisy 321-326.
358
Gniazdo – (u cieśli i stolarzy) dziura, wyżłobienie do spajania drzewa, fuga. SW, t. 1, s. 857.
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topór’. Jedno narzędzie, czyli cioska (‘lekka siekiera ciesielska do wygładzania drzewa,
siekiera, toporek’), służy do wygładzania powierzchni drewnianych elementów. Swoistość
budowy ciesielskiej siekiery ilustrują 3 wyrazy: [tompor]/[tumpur], [toporka]/[taporka] oraz
topór/[tapor]/ [tąpór] ‘narzędzie ciesielskie: rodzaj siekiery z szerokim ostrzem i krótką
rękojeścią’.
O przeznaczeniu do ciesiołki świadczy 7 jednostek leksykalnych, których definicja
zbudowana jest z nazwy narzędzia i przymiotnikowego określenia wskazującego na
rękodzieło: ‘siekiera ciesielska’, ‘motyka ciesielska, topór motykowaty’, jak w
przykładach: bartnica, dziuplin, ciesak, topór krzywak. Nieco mniej wyrazów (18 jedn. leks.)
nazywa strugi stricte ciesielskie, czyli narzędzia służące standardowo do nadania
odpowiedniej gładkości. W rzemiośle ciesielskim wyspecjalizowane strugi przeznaczone są
zasadniczo do wykonywania nacięć, wyżłobień, rowków w półproduktach wykorzystywanych
w ciesielskich konstrukcjach, czyli w deskach, gontach, gzymsach, co oddają nazwy (7 jedn.
leks.), np.: fughebel, rowkowiec, strug fugowy, karnes, strug ciesielski wątornik, do obróbki
bocznych powierzchni długich elementów drewnianych, takich jak deski (5 jedn. leks.), np.:
spajacz, spojownik, spust, stosygiel oraz do przystrugiwania drzewa pod kątem (1 jedn. leks.:
strug

ciesielski

wspornica).

Definicję słownikową wskazującą,

iż

jest

to

strug

wykorzystywany w ciesielstwie, ma 5 wyrazów, np.: baran, dracz, drapak, zdziernik.
Niewielki zbiór (6 jedn. leks.) tworzą określenia świdrów wykorzystywanych w
ciesielstwie, wśród których dwa wyrazy wskazują, że narzędzie nie jest uruchamiane
mechanicznie, a siłą rąk: krętak ‘świderek ręczny, in. świder śrubowy’, świder śrubowy
‘świderek ręczny’, zaś definicje czterech wskazują, iż jest to ‘rodzaj świdra ciesielskiego’:
świder amerykański, świder kręty ręczny ciesielski, świder spiralny, świder ślimakowaty.
Nieliczne jednostki leksykalne nazywają pozostałe narzędzia stosowane również standardowo
w innych rzemiosłach, takie jak liniały, młotki i noże, których zastosowanie w ciesielstwie
wpłynęło jednak na ich specjalizację, co odzwierciedlają cztery wyrazy: kątownik ciesielski
‘liniał o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślania lub sprawdzenia kąta
prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, hamerbaj ‘młotek ciesielski’, młotek
ciesielski ‘rodzaj młotka’, obrzezak ‘nóż ciesielski’.
W zbiorze narzędzi ciesielskich zgromadzone zostały określenia przyrządów
charakterystycznych tylko dla rękodzieła ciesielskiego (46 jedn. leks.). Wśród nich najwięcej
jest wyrazów (18 jedn. leks.) nazywających narzędzia wykorzystywane przez cieśli przy
spajaniu półwyrobów, jak np.: klejce, kleszcz, krajcankra, kusza, skuwka, szpona, ścisk,
ściskacz, ścisk ze wspornicą przesuwalną, śrubcwinga, śrubknecht, trzymaczka, zwora,
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zwornica ciesielska nastawna. Z tradycyjną czynnością ciesielską, polegającą na odbijaniu na
drewnie śladu za pomocą sznura zanurzonego uprzednio w czernidle, związanych jest sześć
wyrazów, tj.: dłuż ‘sznur ciesielski’, kałamarz ciesielski ([kalamarz ciesielski], [kałamas
ciesielski]) ‘zrobione w drzewie zagłębienie, w którym przechowują czernidło do
maczania sznura ciesielskiego’, kałamarzyk ‘małe zrobione w drzewie zagłębienie, w
którym przechowują czernidło do maczania sznura ciesielskiego’, kałamarzysko ‘wielkie
zrobione w drzewie zagłębienie, w którym przechowują czernidło do maczania sznura
ciesielskiego’, [kamelarz ciesielski] ‘zrobione w drzewie zagłębienie, w którym
przechowują czernidło do maczania sznura ciesielskiego’, ponurek ‘przyrząd ciesielski
do zanurzania sznura w czernidle’. Pozostałe 22 określenia ilustrują narzędzia ciesielskie
wykorzystywane przez rzemieślników w różnorodny sposób; przykładowo: dłucios to
‘narzędzie do wycinania dziur, zwanych gniazdami’, dobnia to ‘dobijnia, pałka dębowa do
dobijania belki do środka’, duga ‘dźwignia ciesielska’, ołowianka ‘ciężarek z ołowiu,
zawieszony na nici albo sznurku, używany w ciesielstwie do wskazywania kierunku
pionowego’, pasierb ‘słupek podpierający belkę w czasie jej obrabiania’, przewyżka
‘przyrząd

do

ciągnienia

ciężarów

w

górę’,

stolica

‘przyrząd

ciesielski

do

przytrzymywania przedmiotu struganego’, sztoslada ‘narzędzie do przystrugiwania
drzewa pod kątem’, ślepa ‘narzędzie ciesielskie do mierzenia kątów, rodzaj węgielnicy’,
śmiga ‘narzędzie ciesielskie składające się z dwu ramion ruchomych w punkcie
zetknięcia się pod kątem’. Do przechowywania i transportu podręcznych narzędzi służyła
cieślom specjalistyczna torba, co odzwierciedla nazwa sotór, czyli ‘torba pleciona ze słomy;
torba, sakwa ciesielska’.
Podgrupę maszyn i narzędzi ciesielskich dopełnia nazwa maszyny wykorzystywanej w
ciesielstwie do wykonywania listw ramowych; jest to wyłogarka ‘machina do wyrabiania
wyłóg359 ciesielskich’.
Nazwy narzędzi stolarskich tworzą podgrupę 101 jednostek leksykalnych, wśród
których, podobnie jak w podgrupie maszyn i narzędzi ciesielskich, większość stanowią nazwy
narzędzi prostych (56 jedn. leks.), takie jak dłuta, strugi, świdry, młotki, noże i liniały, a także
piły i cyrkle, które wykorzystywane są również przez rzemieślników innych specjalizacji, ale
ich wykorzystywanie w stolarstwie przy wyrabianiu z drewna mebli i innych przedmiotów
codziennego użytku wymaga wyspecjalizowania. Najbogatszy zbiór tworzą tu nazwy dłut
mających zastosowanie w stolarstwie (20 jedn. leks.), wśród których dominują te definiowane
359
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jako ‘rodzaj dłuta stolarskiego’(14 jedn. leks.), np.: dłubacz, dłuto do wpustów, dłuto
stolarskie żłobak, dłuto zwykłe heblowe, holmajzel, piesznia, sztamajza, wydrążnik
(wydrężnik), żłobak. Pozostałych 6 wyrazów odzwierciedla swoistość kształtu stolarskiego
dłuta, jak w przykładach: kosak i skośniak ‘dłuto stolarskie skośne, narzędzie do
wyżłabiania’, rzezak i ucinak ‘dłuto stolarskie płaskie, narzędzie do wyżłabiania’ oraz w
określeniach oddających zarówno kształt, jak i przeznaczenie: holajza/halajza i żłóbkowate
dłutko/[żłóbczate dłutko] ‘dłutko stolarskie półokrągłe do wyżłabiania w drzewie dziur
okrągłych’. Następny zbiór gromadzi nazwy pił i ich elementów (10 jedn. leks.), które
ilustrują przeznaczenie narzędzi: czopnica i czopownica ‘piła ramowa stolarska do
narzyniania czopów’, zatycznica ‘piła do wycinania dziur na zatyczki, czopnica’; ich
wielkość: narżnica ‘ręczna piła stolarska bez ramy, długości około 20 cm’, szliczega ‘piłka
stolarska mniejsza’, śliczega ‘szeroka piłka ręczna’; istotne części: knebel ‘kołek, drążek,
którym się skręca przewiąsło, postronek dla zacieśnienia u piłki stolarskiej’, szpansztok
‘drewienko do ściągania linki dla nadania sprężystości piłce stolarskiej’, sztega
‘poprzeczka w piłce stolarskiej’. Definicja słownikowa określenia piła stolarska wskazuje
jedynie, iż jest to ‘rodzaj piły do drewna’. Wśród ośmiu wyrazów nazywających
wykorzystywane w stolarstwie heble 6 ilustruje zastosowany typ ostrza, które jest półokrągłe:
gzymsubel, holkiel, holkielik, żłobnik, żłobień, żłobkowiec, zaś 2 jednostki leksykalne, tj.
krajak i zdzior zdefiniowane zostały jako ‘rodzaj hebla stolarskiego’. Stolarze używają
również typowych dla swojego rzemiosła noży (7 jedn. leks., np.: krajacz/krajak, smodles,
strugacz i sznycer ‘nóż stolarski’), młotków (4 jedn. leks., np.: knypel/knepel ‘młotek
drewniany u stolarzy’, młotek francuski i zabijak ‘młotek stolarski’), świdrów (4 jedn.
leks., np.: rajbor ‘świder stolarski’, świder spiralny i świder ślimakowaty ‘rodzaj świdra
stolarskiego’), liniałów (2 jedn. leks.: kątownik stolarski ‘ekier, ekierka, winkielak, liniał o
dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślenia lub sprawdzenia kąta
prostego, a także do kreślenia linii równoległych’, liniał stolarski ‘listewka, według której
liniują’) oraz cyrkli (1 jedn. leks.: rajsmas ‘cyrkiel stolarski’).
Zbiór nazw przyrządów charakterystycznych dla stolarstwa, zbliżony wielkością do
analogicznego zbioru narzędzi ciesielskich, tworzy 45 terminów. Najbogatszy podzbiór
gromadzi 20 określeń przyrządów służących do ściskania wyrobów połączonych ze sobą za
pomocą kleju (również sklejanych półwyrobów, takich jak deski klejone czy sklejki), a także
mających zastosowanie w trakcie fornirowania i intarsjowania. Oto przykłady: kolboki
‘narzędzie stolarskie do przyciskania fornirów do blindholcu’, prasa stolarska (presa)
‘szraubok, czworokątne ramy z 4 beleczek, używane do sklejania szerokich płaszczyzn ze
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sobą lub fornierów z drzewem’, ściskacz ‘narzędzie drewniane, w kształcie silnej ramki,
mającej trzy boki i śrubę w miejsce czwartego, służące do ściśnięcia części wyrobu
świeżo z sobą sklejonych’, ściskadło i winkielścisk ‘przyrząd używany w stolarstwie do
ściskania drewna przy sklejaniu’. Do trasowania, czyli np. wyznaczania na powierzchni
półwyrobu określonych linii, co pomaga następnie w wycięciu danego elementu z obrabianej
powierzchni, służą stolarzowi specjalistyczne przyrządy, co ilustruje 11 terminów, np.:
ołówek stolarski i sztyft ‘ołówek wykorzystywany przez stolarzy’, rysik/ryśnik ‘narzędzie
stolarskie służące do odciskania na desce linii oznaczających miejsca wcięć w deskach;
mały graniasty kawałek drewna, mający z boku dwa małe ruchome drewienka, służący
stolarzowi do znaczenia miary na desce’, znacznik ‘narzędzie stolarskie służące do
odciskania na desce linii oznaczających miejsca wcięć w deskach; mały graniasty
kawałek drewna, mający z boku dwa małe ruchome drewienka, służący stolarzowi do
znaczenia miary na desce’. Do wygładzania drewna stosowana jest blacha stalowa (7 jedn.
leks.: cyklina, cykla, ceklinga (cyklinga), cyklingstal, gładzica, skrobaczka, skrobaczka
stolarska), zaś do pobijania klinów przyrząd wykonany z drewna (3 jedn. leks.: pałka, pała,
pałeczka). Pozostałe 4 terminy nie tworzą wyrazistego podzbioru; są to: begajza ‘duży hak
do zawieszania portiery, tapicerskiej dekoracji zawieszanej u drzwi’, kociołek stolarski
‘kociołek do gotowania kleju’, kreplada ‘narzędzie do przypasowywania listew’ oraz
raszmudło ‘jedno z narzędzi stolarskich’360.
Dopełnienie podgrup nazw narzędzi charakterystycznych dla ciesielstwa i stolarstwa
stanowi podgrupa określeń narzędzi stosowanych przez rzemieślników obu rękodzieł (22
jedn. leks.), co wskazuje na bliskość obu rzemieślniczych specjalizacji361. Najwięcej
terminów (9 jedn. leks.) nazywa poziomice, czyli przyrządy pomiarowe służące do
wyznaczania poziomości lub pionowości oraz do wytyczania kątów, jak: krokiewka, libela i
przewaga ‘przyrząd, narzędzie do zbadania, czy płaszczyzna jest zupełnie pozioma’ oraz
skwadra ‘narzędzie stolarskie i ciesielskie służące do sprawdzania i prostowania kątów,
do wytyczania

prostopadłych’; ustawnica i waga wodna ‘przyrząd do oznaczania

poziomu. Do wykreślania kół cieśle i stolarze stosują różnego typu cyrkle (7 jedn. leks.), np.:
cyrkiel i krążydło ‘narzędzie ciesielskie i stolarskie’ oraz cyrkiel drążkowy i sztangencyrkiel
‘cyrkiel drążkowy, cyrkiel do kreślenia kół o promieniu większym niż 30 cm’; do
prostowania lub formowania czego – prawidła (2 jedn. leks.), tj.: prawidło i prawidełko
360

Z dużą dozą prawdopodobieństwa chodzi tu o przyrząd do wyznaczania linii pionowej. Por. Słownik
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‘wszystko, co służy do prostowania, formowania czego, mały moduł, mały liniał:
prawidło stolarskie, ciesielskie’; do wciągania – wciagadła (2 jedn. leks.), tj.: wciągadło i
wciągadło obręczowe ‘narzędzie do wciągania’; do wygładzania powierzchni drewnianych
(1 jedn. leks.), tj.: gładzica ‘narzędzie w formie cienkiej płytki stalowej, używane w
stolarstwie i budownictwie do wygładzania powierzchni drewnianych); do wyrabiania
wpustów – specjalistyczny strug, wpustnik, służący do wyrabiania wpustów.
Podgrupa skupiająca specjalistyczne słownictwo bednarskie liczy łącznie 48
terminów, z czego 46 nazywa związane z tym rzemiosłem narzędzia. Wśród nich nieco
większy podzbiór gromadzi nazwy narzędzi prostych (25 jedn. leks.), takich jak strugi,
młotki, siekiery, świdry, miary, noże i piłki, wykorzystywanych przy wytwarzaniu naczyń
drewnianych techniką klepkową, zaś nieco mniejszy (21 jedn. leks.) tworzą określenia
przyrządów stosowanych tylko w bednarstwie przyrzadów. Najliczniejsze są nazwy
bednarskich strugów (12 jedn. leks.), które ilustrują ich przeznaczenie (bodenkam ‘ośnik
bednarski pałąkowaty lub pierścieniowy do obróbki dna beczki’, hebel wątorowy ‘żelazko
zębate w trzonku drewnianym, rodzaj hebelka do wyrzynania wątorów’, szaba (szoba)
‘narzędzie do gładzenia fug wewnątrz małego naczynia bednarskiego, nóż kształtu
półokręgu, z prostopadłym trzonkiem, ośnik’, wątornik ‘żelazko zębate w trzonku
drewnianym, rodzaj hebelka do wyrzynania wątorów’) oraz swoistość budowy (ośnik
bednarski pałąkowaty lub pierścieniowy do obróbki dna beczki ‘strug, nóż z dwoma
trzonkami do oburęcznego ujęcia’, strug ‘ośnik, nóż prosty lub kabłąkowaty z dwoma
trzonkami do oburęcznego ujęcia i strugania obręczy’). Na związki z bednarstwem
wskazują definicje słownikowe kilku z nich o treści ‘narzędzie bednarskie’, objaśniające np.:
ośnik krzywy, ośnik prosty, ośnik wklęsły oraz wiórnik ‘strug bednarski’. Wykonując
naczynia drewniane metodą klepkową, bednarze wykorzystują także inne, wyspecjalizowane
narzędzia proste, co odzwierciedlają nazwy: młotków (5 jedn. leks., np.: kula ‘młotek
drewniany używany przez bednarzy’, obijak ‘drewniany młot lub pałka do obijania,
obtrącania czego, używany w bednarstwie’, poklepnica ‘młotek bednarski’, tryble
‘młotek lub klin do nabijania obręczy; z ostrzem zaopatrzonym w rowek, o który zaczepia
się obręcz’), siekier pełniących również funkcję młotka (3 jedn. leks.: [deksla], [dreksa] i
teksel/[deksel] ‘cieślica, siekierka, topór, w jednym końcu młotkiem, w drugim ostrzem
zagiętym opatrzony, używany do wyżłabiania’; świdrów (2 jedn. leks.: ingier ‘świder
bednarski’, kołowrotek bednarski ‘korba do wiercenia dziur w naczyniach, centobor’);
miary (1 jedn. leks.: fizy ‘miara żelazna do oznaczania szerokości i wysokości naczynia’);
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noża (1 jedn. leks.: ingar cyrklowy ‘nóż do wyrzynania dziur w kufach’362); piłki (1 jedn.
leks.: inker (inkar) ‘rodzaj piłki do wycinania uchwytów w klepkach naczyń’). Podzbiór
określeń przyrządów stosowanych tylko w bednarstwie (21 jedn. leks.) odzwierciedla pracę
bednarza, która m. in. polega na: naciąganiu obręczy, czemu służy 6 narzędzi, tj.: cangi/cęgi,
naciąg, naciągacz obręczy do zakładania obręczy na beczki, pociągacz i rafcęgi/rafcangi
‘narzędzie żelazne, którym bednarze naciągają obręcze na naczynia’), wsadzaniu dna w
naczyniu (6 jedn. leks.), tj. np.: klucz z gwintem i kluczyk ‘mały przyrząd do wciągania den
w kimy, czyli rowki wydrążone w klepkach’, rajczak i wciągacz ‘narzędzie bednarskie do
wsadzania dna w wyrzniętej fudze beczki’), nabijaniu obręczy (2 jedn. leks.: pobijacz
‘kula, narzędzie do pobijania obręczy na naczyniach bednarskich’, potrybnik ‘narzędzie
do nabijania obręczy na statki) oraz innych czynności (5 jedn. leks.: dornik ‘narzędzie do
wybijania dziur w obręczach żelaznych, ingar ‘narzędzie bednarskie do robienia uszu u
naczyń’, klupki ‘ściski służące do stabilizowania klepek podczas składania naczyń przez
bednarza’, stawnik ‘pomocnicza obręcz służąca bednarzowi przy składaniu naczynia z
klepek’, śruba

‘przyrząd bednarski do ściągania kuf wielkich i kadzi’). Definicje

słownikowe dwóch z nich nie precyzują ich przeznaczenia, a jedynie wskazują na
zastosowanie w bednarstwie: ciągiel i kroma zdefiniowane jako ‘narzędzie bednarskie’.
Podgrupę maszyn i narzędzi bednarskich dopełniają dwa terminy nazywające maszyny
bednarskie; są to: denkarka ‘obrabiarka używana w bednarstwie do wycinania
drewnianych den do beczek’, wątornik ‘obrabiarka służące do wycinania w klepkach
beczkowych wgłębień (wątorów) na dna’.
Grupę

maszyn

i

narzędzi

(oraz

ich

elementów)

charakterystycznych

dla

poszczególnych rzemiosł dopełniają podgrupy maszyn i narzędzi: tokarskich (33 jedn. leks.,
np.: dłuto tokarskie ‘rodzaj dłuta półokrągłego’, futro ‘przyrząd z dwoma otworami na jednej
osi, z których w jeden wbija się przedmiot, mający się obtoczyć, a drugi wchodzi na szpindel,
czyli wał, in., dorń, obsada’ obtocznik ‘dłuto, nóż, którym obtaczają wyroby tokarskie na
tokarni’, tocznik ‘ręczny nóż tokarski’); kołodziejskich (25 jedn. leks., np.: dłuto kołodziejskie
‘narzędzie do wyżłabiania’, koziołek kołodziejski ‘koleśnica do zabijania szprych w piaście’,
leferbor ‘narzędzie do wiercenia dziur przy wyrobie kół wozowych, rodzaj świdra z końcem
podobnym do łyżki’), i gonciarskich (4 jedn. leks., np.: dziad ‘narzędzie do strugania
gontów’, młotek gonciarski ‘rodzaj młotka’).

362

Kufa – fasa, wielka beczka, okseft. SW, t. 2, s. 620.
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Podpole narzędzia uzupełniają nazwy maszyn i narzędzi mechanicznych oraz ich
elementów (48 jedn. leks.). Zgromadzone określenia wskazują, iż rękodzielnicy przede
wszystkim wykorzystują maszyny i narzędzia mechaniczne do obróbki surowców i
półproduktów (40 jedn. leks.), aby usprawnić i przyspieszyć takie czynności, jak przycinanie,
szlifowanie, zestrugiwanie czy robienie otworów i żłobków. Służą temu takie narzędzia, jak
np.: deszczułkarka ‘obrabiarka przycinająca deszczułki posadzkowe i profilująca ich
krawędzie lub strugarka do deszczułek posadzkowych’, dłutownica ‘maszyna, przyrząd
do robienia wpustów, do żłobienia’, dykciarka ‘maszyna do obróbki drzewa, heblarka
gładząca deskę dwustronnie’, forniernia ‘maszyna do rznięcia fornierów, czyli deseczek
kosztowniejszego drzewa, oklein’, heblarka ‘maszyna heblująca automatycznie’,
ryfelmaszyna ‘machina do żłobkowania, rowczarka’, tarczówka ‘obrabiarka służąca do
obróbki drewna’, wczepiarka ‘frezarka do mechanicznego wykonywania wczepów, czyli
złącza dwóch desek lub bali pod kątem prostym’, wiórownica ‘machina strużąca, czyli
heblująca automatycznie’, wykrawarka ‘narzędzie mechaniczne do wykrawania
otworów’,

wyrówniarka

‘strugarka

służąca

do

wyrównywania

powierzchni

drewnianych’. Dzięki obróbce surowców i półproduktów drewnianych na maszynach
rzemieślnicy mogą uzyskać precyzyjniejsze efekty pracy niż w wyniku posługiwania się
narzędziami prostymi, co potwierdzają przykłady definicji, m.in. takich maszyn, jak:
grubościówka ‘obrabiarka ze zmechanizowanym posuwem służąca do jednostronnego
strugania elementów drewnianych w celu uzyskania dokładnej grubości’, obrzynarka ‘piła
tarczówka do wzdłużnego przepiłowywania drewna w celu nadania mu odpowiedniej
szerokości’. Nieliczne maszyny znajdują zastosowanie przy wyrabianiu półproduktów (6
jedn. leks., np.: dłubiarka ‘maszyna do wyrabiania czopów

i gniazd’, drążarka

‘obrabiarka do wyrobu drążków z łat drewnianych o przekroju kwadratowym’,
gonciarka ‘maszyna służąca do wyrabiania gontów, czyli deseczek do pokrywania
dachów’, klepkarka ‘obrabiarka zaopatrzona w piłę cylindryczną; służy do wytwarzania
klepek do beczek’) oraz do spajania (2 jedn. leks.: spajarka ‘urządzenie do maszynowego
łączenia płatów fornirów’, wkrętarka ‘urządzenie o napędzie elektrycznym służące do
wkręcania śrub’). Słownictwo tworzące grupę nazw maszyn i narzędzi mechanicznych oraz
ich elementów dowodzi, iż praca rzemieślników – stereotypowo kojarzona z drobną
wytwórczością obejmującą wykonywanie i naprawianie przedmiotów prostymi narzędziami –
została częściowo zmechanizowana w wyniku przemian cywilizacyjnych, jakie miały miejsce
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w XX wieku363, co pozwoliło wiele czynności usprawnić i przyspieszyć, wykonać je
mniejszym nakładem sił. Całość obrazu dopełnia podpole miejsce przechowywania
narzędzi (4 jedn. leks., np.: cejchram ‘szafka wisząca na ścianie do chowania narzędzi’,
przybornica ‘skrzynka na narzędzia, przybory’, werkcajgkasta ‘szafka, skrzynia na
narzędzia rzemieślnicze, przybornia’).
W podpolach o zbliżonej liczbie leksemów: materiały (617 jedn. leks.), obróbka
materiałów (571 jedn. leks.), spajanie surowców i półwyrobów (403 jedn. leks.)
zgromadzone zostało słownictwo nazywające to, z czego wytwarzane są wytwory z drewna
oraz czynności rzemieślników obrabiających materiały, spajających je i półprodukty, a także
to, co pozwala na łączenie materiałów i półproduktów.
W podpolu materiały mieszczą się trzy grupy określeń: surowce i ich wygląd (34
jedn. leks.), półwyroby (549 jedn. leks.) oraz cechy informujących o właściwościach
surowców i półproduktów bądź o właściwościach wyrobów z nich wykonanych (34 jedn.
leks.). W obrębie najliczniejszej grupy 549 leksemów sklasyfikowanych semantycznie jako –
wykonywane najczęściej samodzielnie przez rękodzielników364, a przeznaczone do dalszego
przetwarzania – półwyroby, wyróżniamy przede wszystkim nazwy belek, czyli obrobionych
sztuk drzewa (364 jedn. leks.). W dwóch zbiorach określeń belek najwięcej jest wyrazów
nazywających belki budowlane, czyli wykorzystywane w budownictwie (308 jedn. leks.), zaś
wielokrotnie mniej nazw ogólnych tych półwyrobów (56 jedn. leks.). Do zbioru nazw
ogólnych (56 jedn. leks.) przyporządkowane zostały określenia belek, których przeznaczenie
nie zostało doprecyzowane, zaś ich charakterystyczną cechą jest wstępna obróbka, o czym
mówi 9 nazw, jak na przykład: ciesaniec i [cieś]/[ciesa] ‘wszelkie ociosane drzewo, belka,
przycieś’, cieśnica ‘dyl nieszeroki, ociosany siekierą i toporem z okrągłego drewna’,
[opłatwa] ‘rodzaj bala ciosanego’. Pozostałe nazwy uszczegóławiają informacje o
obrobionych sztukach drzewa o takie elementy, jak: sposób wykonania (14 jedn. leks.), np.:
czwartniak/czwartnik i krzyżniak ‘sztuka drzewa otrzymana z przerznięcia wzdłuż na
cztery części kłody obrobionej do ostrego kantu, na krzyż piłą wzdłuż porznięta belka’,
kantak ‘drzewo ociosane na cztery kanty, belka kanciasta, bal’, siostra ‘bal, podłużna
połowa kłody’, szwela ‘wojtek, belka, pień spuszczony i obrobiony z grubsza na cztery
kanty’; wygląd (6 jedn. leks.), np.: bawulec ‘belka o niepełnym kancie, zwana inaczej belką
oflisowatą, oflisiastą’, klin ‘belka w jednym końcu cieńsza’, krawędziak ‘drewniana
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Por. przypis 33. Więcej o maszynowej obróbce drewna w procesie produkcji wyrobów stolarskich zob. H.
Nowak, Stolarstwo, Warszawa 2000, s. 125-194.
364
Por. przypis 19.
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czterostronnie płaska belka o okrągłych narożach; krawężniak’, płaszczak ‘sztuka drzewa
użytkowego ze czterech boków do ostrego kantu oprawna lub piłą oberznięta, lecz u
której dwa boki naprzeciwległe są szersze, a drugie dwa węższe’; wielkość, a zwłaszcza
długość i grubość (9 jedn. leks.), np.: bal ‘pień grubego drzewa obrobiony, dyl od trzech do
sześciu cali365 grubości’, bela ‘długi, gruby, ociosany, okrągły albo prostokątny pień
drzewa’, dziewiątak ‘belka dziewięć sążni długa366’ sechser i szóstak/[szostak] ‘szóstak,
szostak, belka sześć sążni długa’, siódmak ‘belka długa na siedem sążni’, sliper ‘belka
krótka grubości 8-10 cali’, sztamenda ‘belka dębowa długa od 9-15 stóp367, gruba 10 i
więcej cali, do kantu obrobiona’; małe rozmiary (18 jedn. leks.), np.: baliczek ‘bardzo mały
balik’, balik ‘mały bal’, beleczka ‘mała belka’, kliniczek ‘maleńka belka w jednym końcu
cieńsza’, kosteczka ‘mała beleczka, mająca wszystkie cztery boki jednej szerokości’, kostka
‘beleczka, mająca wszystkie cztery boki jednej szerokości’, króciak ‘krótki okrąglak’. W
podgrupie nazw belek najbogatszy zbiór tworzą określenia dowodzące ich zastosowania w
budownictwie (308 jedn. leks.). Spośród nich najwięcej wyrazów odzwierciedla
przeznaczenie belek budowlanych (162 jedn. leks.), informując bądź ogólnie o wykorzystaniu
w budownictwie (3 jedn. leks.: poła i ścienne drzewo ‘drzewo wyrobione na ściany do
budowli drewnianych, poła, półdrzewo, półczyna’ oraz sumce ‘kloce drzewa do budowy’),
bądź w konkretnych budowlach (24 jedn. leks., np.: cembra/cębra/cemra/czemra ‘pal, dyl do
cembrowania, cembrowina’, [jarmica dzwonu] ‘sztuka dębiny, na której dzwony
zawieszają na czopach’, [jarmo] ‘belki, na których kładą pomost’, klepka ‘bal w
cembrowaniu studni’, kraty ‘ruszty, belki i pale do budowli podziemnych’, legar ([ligar])
‘drewniana belka, do której się przymocowuje deski podłogowe; podkład drewniany pod
ciężary’, łagan/[łagun] ‘legar pod podłogą albo pod co innego’), a także wskazując na takie
szczegółowe ich funkcje, jak: łączenie (28 jedn. leks.), np. bant balczany ‘drzewo, które spaja
dwie belki’, kielszpar ‘krokiew, łącząca załamania dachów’, klamer ‘kawałek belki a.
tarcicy przybitej od jednej ramy do drugiej, żeby cembrowanie trzymało się tym mocniej’,
kleszcze ‘dwa przewiąsła (bierwiona z wielu wyrębami), obejmujące i wiążące inne
bierwiona, połączone z sobą sworzniami’, [kokoszka] ‘belka poprzeczna, spajająca kozły ze
sobą blisko szczytu, w szopach, stodołach’, krokiew koszowa ‘belka łącząca dwa dachy pod
katem ich przecięcia’, ocap1/[oczap]/[oczep] ‘belka, położona wzdłuż ściany albo łącząca
słupy i pale pionowe; podbitka pod dachem’, ocap2/[oczap]/[oczep] ‘belka łącząca
365

Cal – miara długości =1/12 stopy (SW, t. 1, s. 252).
Sążeń – miara długości=3 łokciom, 6 stopom (SW, t. 6, s. 41).
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Stopa – jednostka miary długości w wielu krajach używana: stopa miary nowopolskiej jest połową łokcia, a
dzieli się na 12 cali, 144 linii i = 288 milimetrom. (SW, t. 6, s. 433).
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wierzchem odrzwia i okna, murłat’, [spineczka] ‘mała beleczka cieńsza od stragarza,
łącząca płatwy’; podtrzymywanie (107 jedn. leks.), np.: dźwigar ‘belka sztucznie
wzmocniona, służąca do podtrzymywania sklepień, pomostów, wiązań itp. części budowli’,
kragsztajn (kragsztejn) ‘rzeźbiony koniec belki, wystający na zewnątrz muru i
podtrzymujący dach, balkon, piec itp.’, krokiew ‘nazwa cienkich belek, rozstawionych w
kształcie litery A, na których utrzymuje się pokrycie dachu, belka dachowa’, krzepica
‘belka wzmacniająca, podpierająca, zabezpieczająca mocne stanie innej, zastrzał, miecz’,
leżnia i [murłat]/[murłata] ‘belka na murze, na której spoczywa wiązanie dachu, in.
murłat’, łata ‘krokiewka, nazwa cienkich belek, rozstawionych w kształcie litery A, na
których utrzymuje się pokrycie dachu, belka dachowa’, [myszak] ‘pozioma część podpory,
unosząca krokwie w dużych stodołach’, [ostrom] ‘belka, na której się opierają stragarze
(belki) powały’, owirka ‘belka, pokrywająca zrąb, na której wspierają się krokwie,
równoległa do podwaliny’, podciąg ‘siestrzan, tram, stragarz, belka gruba, podtrzymująca
mniejsze poprzeczne w pułapie’, podkładzina1 ‘belka drewniana o przekroju prostokątnym
lub kwadratowym, układana na wierzchu ściany jako oparcie dla więźby dachowej
drewnianego dachu; namurnica’, podkładzina2 ‘jeden z tramików położonych wzdłuż ściany,
na których spoczywają belki należące do powały dachowej, podwalinka’, podwiązka ‘belka
długa, która utrzymuje i wiąże krokwy od całego dachu’, [respa] ‘belka służąca za
podporę’, siestrzan (sestruń, siestrzoń, siostrzan, siostrzamb, siostrzeń, sosrąb, sostroń,
[sozrąb]) ‘belka gruba, podtrzymująca mniejsze poprzeczne w pułapie’, szlostram
(szlóstram) ‘belka podłużna gruba w pułapie, podtrzymująca belki poprzeczne’, tragarz
‘tram, bierzmo; belka, na której inne spoczywają, (na której leży powała), podciąg’. O
rozmieszczeniu belek w poszczególnych częściach budynków i budowli świadczy 142 jedn.
leks., np.: [banda] ‘belka sufitowa’, belki wekslowe ‘leżące napoprzek od innych belek i w
obu końcach w nie wczopowane’, drak ‘łata pod tynk, przybijana na ścianę drewnianą’,
grzęda ‘belka dachowa położona najbliżej grzbietu, in. rozpora wyższa’, jęta ‘belka
dachowa, w której po końcach osadzają się spody obu krokwi’, [kalenica] ‘trójkątna
żerdka, przybita na wierzchu schodzących się krokwi’, krawężnica ‘krokiew przebiegająca
w osi naroża dachu, najczęściej drewnianego; krokiew skrajna, dłuższa niż pośrednie’, ostew
‘krokiew w płocie, czyli w ścianie bocznej dachu, pomiędzy krokwiami narożnymi w
pośrodku umieszczone’, poddenek ‘belka pod podłogą’, [poręcz] ‘poprzeczna beleczka
środkowa idąca przez całą szerokość wrót do stodoły, przybita do jednej ich połowy, a
przykrywająca drugą, gdy wrota są zamknięte’, półkrokiew ‘belka grubości krokwi stawiana
na dachu obok krokwi narożnej’, rozpora wyższa ‘grzęda, belka dachowa położona
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najwyżej grzbietu, mniejsza od rozpory niższej’, skrzynia/[krzynia] ‘sztuka drzewa znacznej
grubości, położona poziomo w ziemi przy ścianie budowli, prostopadle do podwaliny,
mająca w środku na wylot wyrobioną pazę, czyli otwór podłużny’, storczyk ‘słupek
prostopadło do jętki wymierzony a utwierdzony pomiędzy wierzchołkami krokwi’,
sztaga ‘jedna ze sztuk graniastych drzewa cienkiego, do których przybijają deski w
podłodze, legarek’, sztychbelka ‘belka leżąca jednym końcem na ścianie budynku, a
drugim końcem wczopowana w belki podłużne’, średniec ‘belka poprzeczna między
słupami ściany pruskiej’, tramowica ‘jeden z końców belek, znad ścian pod okapem
wystających, widzialnych z zewnątrz’, wangi ‘bale, w których są schody osadzone, boki
schodów’, węgar ‘drewniana belka z obu stron okna i drzwi, wspierająca nadproże lub łuk
zamykający otwór od góry’, zastrzał ‘jedna z ukośnych belek wspierających i
usztywniających ściany i sufity w konstrukcjach budowlanych’. Zbiór nazw belek
budowlanych uzupełniają 4 jednostki leksykalne wskazujące na ich wygląd i cechy
charakterystyczne: kantak i kantówka ‘budowlana belka drewniana czterostronnie płaska o
ostrych narożach’, krzywulec ‘element belki policzkowej o kształcie wstęgi skręconej po
linii śrubowej’, [płazy] ‘grube drzewa rozerznięte wzdłuż, półokrąglaki, używane do
budowy domu’.
W grupie półwyrobów przeznaczonych do dalszego przetwarzania czy też
wytwarzania wyrobów gotowych mieszczą się także 83 określenia desek, spośród których 37
jedn. leks. stanowią nazwy ogólne, a 46 określenia desek budowlanych. Wśród nazw
ogólnych (37 jedn. leks.) najwięcej wskazuje na właściwości fizyczne (21 jedn. leks.), takie
jak: grubość (np.: calówka ‘deska na cal gruba’, dwucalówka ‘deska na dwa cale gruba’,
kładzina ‘dyl, płat drewniany wyrznięty z całkowitej grubości kłody drzewa iglastego, około
trzech palców gruby’, [łata] ‘cienka deszczułka’ półcalówka ‘deska na pół cala gruba’,
półtonówka ‘deska półtora cala grubości mająca’); rozmiar (np.: decha ‘wielki płat drzewa
odpiłowany, tarcica, dyl’, deszczułeczka ‘bardzo mały płat drzewa odpiłowany, tarcica,
dyl’, tarciczka ‘mała deska otrzymana przez podzielenie okrąglaka równolegle do jego osi
podłużnej’); długość (np.: króciak ‘krótka deska’). O sposobie wytwarzania płaskich,
prostokątnych kawałków drewna informuje 11 jednostek leksykalnych, jak w przykładach:
deska ‘płat drzewa odpiłowany, tarcica, dyl’, dykta i klejonka ‘cienka deska sklejona z
kilku warstw drewna, służąca do wyrobu lekkich opakowań, skrzyń i mebli; dykta, sklejka’,
[płacha] ‘połowa kloca rozszczepionego; gruba deska nieociosana’, tarcica ‘deska
otrzymana przez podzielenie okrąglaka równolegle do jego osi podłużnej’. Zbiór nazw
ogólnych desek uzupełniają 3 określenia synonimiczne (ćwierć ‘deska, tarcica’, dłużnica
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‘deska, tarcica’, skrajka ‘deseczka’) oraz jednostkowo te świadczące o nietypowej budowie:
‘deski

panwie

z

listwami’

czy

surowcu,

z

którego

zostały

wykonane:

fornier/forner/fornir/fornir ‘deseczka z kosztowniejszego drzewa do wykładania wyrobów
stolarskich, okleina’.
Wszystkie nazwy desek (46 jedn. leks.), które wykorzystywane są jako materiał
budowlany w budownictwie nie tylko drewnianym, niosą informacje o ich zastosowaniu,
przykładowo: bant i jęta ‘deska łącząca krokwie’, okłot ‘deski, którymi się obija ścianę
drewnianą, szalowanie’, osnow ‘deseczki do pokrycia przestrzeni pomiędzy podwójną
płatwą a powałą’, parkiety ‘wąskie, małe deszczułki, klepki, z których układane są
posadzki’, podłogówka ‘tarcica przeznaczona do układania podłóg; tarcica podłogowa’,
podkładka ‘jedna z cienkich deszczułek, jakie się przy kryciu dachu pod dachówkę
podkładają’, targówka ‘deska cienka, służąca do opierzenia ścian’, wiatrówka ‘deski
zabezpieczające okapy, krawędzie szczytowe i kalenice przed deszczem i wiatrem’,
wsuwanka ‘krótkie deski, zwykle odpadkowe, wsunięte między belki stropowe w celu
wypełnienia przestrzeni międzybelkowej i utworzenia pomostu dla warstwy materiałów
izolacyjnych (cieplnych i dźwiękowych); mają zastosowanie w budownictwie drewnianym’.
W niektórych określeniach informacje o przeznaczeniu desek budowlanych doprecyzowane
są poprzez wskazanie ich położenia w budynkach i budowlach, np.: [podbitka] ‘deska zamiast
najniższej łaty pod słomianym pokryciem strzechy’, przypustnica ‘przystawka na dole
krokwi, w formie deseczki, załamująca lekko na zewnątrz połać dachową przy okapie’,
spleż ‘deseczki z drzewa iglastego na podkłady pod dachówkę karpiówkę, w miejscach,
gdzie się jedna z drugą bokami stykają’, [tram] ‘gruba deska przybita w górze u pułapu
do belek, tak że służy i za półkę w przestrzeniach między belkami’, [zawietrznica] ‘deska na
końcu dachu, aby go chroniła od wiatru, równolegle z kozłami położona’. Deski budowlane,
które charakteryzuje różnorodne przeznaczenie i umiejscowienie, mogą mieć różne rozmiary,
o czym świadczą ich nazwy, o czy świadczą przykłady nazw, jak: biczka ‘mała deska ścięta
łukowato, zastępująca buksztele’, bika (biga) ‘deska ścięta łukowato, zastępująca buksztele’,
okłot ‘deski, którymi się obija ścianę drewnianą, szalowanie’, [okłotek] ‘niewielkie deski,
którymi się obija ścianę drewnianą, szalowanie’, [tram] ‘gruba deska przybita w górze u
pułapu do belek, tak że służy i za półkę w przestrzeniach między belkami’, [tramczyk] ‘gruba
niewielka deska przybita w górze u pułapu do belek, tak że służy i za półkę w przestrzeniach
między belkami’, dranka ‘cienka deska do obijania ścian drewnianych a. sufitów’.
Do

grupy

półwyrobów,

oprócz

wyrazów

nazywających

belki

i

deski,

przyporządkowano nazwy klepek (24 jedn. leks.), np.: bindra, brętówka, okseftka; drążków i
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żerdzi (19 jedn. leks.), np.: bantka, [golas], rab; listew (12 jedn. leks.), np.: bagieta, łata,
poprzeczka; gontów (11 jedn. leks.), np.: branica, krydlica, szyndel. Uzupełnia ją podgrupa
36 nazw pozostałych półproduktów, jak: blind ‘płaty drewna otrzymywane przez skrawanie
wyrobów z drzewa jako podkład pod okleinę; ślepy fornir’, kułak ‘kawałek drzewa kliniasto
ściosany, przybity z wierzchu do krokwi i służący za wsparcie tzw. leżniom, in. podstawka’,
oflisak ‘sztuka drzewa sosnowego tylko z dwóch boków naprzeciwległych z grubego wióra
obrobiona’, półkrąglak ‘krąglak darty na pół368’, średnik ‘środkowa sztuka dna roboty
bednarskiej’.
Podpole materiały dopełniają 2 grupy: surowców i ich wyglądu oraz cech,
informujących o właściwościach surowców i półproduktów bądź o właściwościach wyrobów
z nich wykonanych (łącznie 34 jedn. leks.). W grupie surowców i ich wyglądu 14 wyrazów
nazywa surowce, z czego 8 określeń wskazuje na przeznaczenie danego materiału, np.:
belkowina ‘drzewo zdatne na belki’, ćwiekulec (ćwikulec) ‘drzewo na ćwieki szewskie’,
drewno bielaste ‘drewno z zewnętrznych, najmłodszych słojów pnia stosowane np. do
wyrobu łubianek’, drzewo budulcowe ‘drzewo zdatne na budowę’, drągowina ‘drzewo na
drągi, łaty’; 2 nazwy określają gatunek drzewa, z którego pozyskiwane są materiały, takie
jak: brześcina ‘drzewo jesionowe pod kolor mahoniu podprowadzone’, tek ‘drewno
tekowe, teczyna’; zaś 4 jednostki leksykalne informują zarówno o gatunku drzewa, jak i
późniejszym zastosowaniu, np.: czeczota ‘gatunek drewna złotego koloru, głównie
brzozowego, o powikłanym usłojeniu, używany, ze względu na piękny deseń jako okleina
lub do wyrobów galanteryjnych’, heban ‘drewno odznaczające się niezwykłą twardością
i czarnym kolorem, używane do wyrobu przedmiotów ozdobnych, luksusowych mebli’,
posmyk ‘drzewo sosnowe, świerkowe albo osinowe smagłe, wybujałe, zdatne na drąg do
drabiny’. W wyglądzie surowców istotne są naturalne lub sztucznie wytworzone desenie ze
słojów zwanych też fladrami lub żyłami, które ze względu na ich charakter ozdobny
rzemieślnicy wyjatkowo cenią i wykorzystują ich ozdobny charakter szczególnie w wyglądzie
mebli369. Odzwierciedla to 18 wyrazów, jak: adra ‘żyły jaśniejsze albo ciemniejsze na
drzewie, naturalne albo sztuczne’, flader ‘naturalny albo imitowany rysunek słojów w
drewnie’, mazer i mazerunek ‘samorodny deseń w drzewie, słoje drzewne, widoczne na
powierzchni drzewa: mazer jesionowy, dębowy’, słojowanie i słój ‘w drzewie = deseń
drzewa, mazer, flader’, usłojenie ‘układ słojów drzewa; uwarstwienie’. Grupę surowców i
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Drzeć – piłować, szczepać: drzeć deski, łaty (SW, t. 1, s. 570).
Wskazuje na to m. in. zarejestrowany w SW przykład użycia pochodzący z tekstu Remigiusza Ładowskiego:
„Jaworowe drzewo stolarze bardzo szanują dla pięknego słoju” (SW, t. 6, s. 221).
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ich wyglądu uzupełniają dwie nazwy cech materiałów wskazujących na ich zastosowanie:
fornirowy i fornirski ‘przeznaczony do fornirowania’.
W podpolu materiały mieści się także grupa nazw cech informujących o
właściwościach surowców i półproduktów bądź o właściwościach wyrobów z nich
przygotowanych (34 jedn. leks.). Wśród nich 16 jednostek leksykalnych informuje o tym, z
czego dany wytwór został wykonany, np.: belkowy ‘wykonany z belek, obrobionych
bierwion’, brześcinowy ‘wykonany z brześciny370’, ciosowy ‘wykonany z ciosu, czyli z
drzewa ciosanego, nadający się do ciosania, ciosany’, deskowy ‘z desek złożony’, drewniany
‘z drzewa zrobiony’, dylowy ‘złożony z dylów, wykonany z dylów’, drzewogłośny
‘zrobiony z drzewa, odbijającego dźwięk’, hebanowy ‘mający kolor hebanu; wykonany z
drewna hebanowego’, krokwiowy (krokwowy) ‘wykonany z krokwi’, tarcicowy ‘wykonany
z tarcicy, np. podłoga, powała tarcicowa’, zaś 9 wskazuje na najbardziej charakterystyczne
elementy wyglądu surowca, np.: kantowy ‘obrobiony w kanty’, słojowaty ‘mający słoje,
znaczony żyłkami, fladrowaty; ułożony w słoje, warstwy’, wąskosłoisty ‘o drewnie,
drzewie: mający wąskie słoje (warstwowy)’, zwoisty ‘słój drzewa =mazer, czyli samorodny
deseń w drzewie, słoje drzewne, widoczne na powierzchni drzewa’. O przeznaczeniu
materiałów z kolei świadczy 7 wyrazów, np.: budowlany ‘na budowlę zdatny, do niej
służący’, budulcowy ‘służący do budowy’, buksztelowy ‘zdatny na krążyny’, a o
zastosowaniu półwyrobów bądź właściwościach wyrobów z nich wykonanych – 2 określenia:
gonciany ‘gontowy, kryty gontami lub służący do łączenia gontów’, gontowy ‘pokryty
gontami, wykonany z gontów’. Uzupełniają je nazwy wad w surowcach i wyrobach (5 jedn.
leks.), np.: kirszner ‘bąbel, pęcherz od wzdęcia się forniru’, [obzoja] ‘ jeden z rębów
okrągławych, pozostałych u kłody przy ociosywaniu jej w czworogran; brak kantu w desce
lub belce z powodu węższej powierzchni drugiej strony, oflis', [oflis] ‘wada belki, gdy ta nie
da się obrobić w kwadrat doskonały, oblina, obzoja’.
Podpole obróbka materiałów tworzą grupy: leksemów, które interpretują
czynności wykonywane przez rzemieślników przygotowujących surowiec drzewny i
półprodukty do ostatecznego wykonania z nich wyrobów (564 jedn. leks.) oraz wyrazów
wskazujących cechy będące skutkiem tych czynności (7 jedn. leks.)
Wśród wyrazów (czasowników i rzeczowników odczasownikowych) informujących o
pracy mającej na celu podział materiału drzewnego na części, nadawanie elementom
surowym właściwych kształtów i wymiarów, a także wygładzanie powierzchni, wykonywanie
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Brześcina – drzewo jesionowe pod kolor mahoniu podprowadzone. (SW, t. 1, s. 218).
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otworów, gniazd, wgłębień371 (564 jedn. leks.), dominują nazwy czynności o charakterze
ogólnym (196 jedn. leks.), przykładowo: drążenie ‘wydrążanie, czynienie pustym,
wydłubywanie, wyżłabianie, żłobienie’, obciosanie ‘ociosanie’, okrzesanie ‘ociosanie,
ostruganie,

poobcinanie

dookoła,

obrąbanie’,

struglenie

‘heblowanie’,

wrębianie

‘zaciosywanie, kamowanie’ oraz [dudłać] ‘wydrążać, wydłubywać drzewo’, licować
‘obrabiać i wygładzać powierzchnię czego’, narzynać ‘zrobić nacięcie, naciąć, nadciąć,
nakarbować’, obrabiać ‘okrzesać, ociosać, obrąbać, oskrobać, ogładzić, oszlifować,
wykończyć dokoła, ze wszystkich stron’, porznąć/porżnąć ‘pozarzynać; pociąć, pokrajać w
wielu miejscach’, [skrążać] ‘obrzynać, skrawać’, uheblować ‘naheblować’, wiórzyć
‘heblować’, wygładzać ‘zrobić gładkim, wyrównać, pozbawić chropowatości, wygłaskać,
wymuskać, wypolerować’, wygłębiać ‘wyrznąć w głąb, wyryć, wyżłobić, wydłubać,
wydrążyć, wydłutować’. Niewiele mniejszy zbiór tworzą określenia wskazujące na narzędzie,
którym dana czynność jest wykonywana (151 jedn. leks.), jak w przykładach: ciosanie
‘obrabianie drzewa siekierą albo młotem’, obrąbanie ‘obcięcie albo poobcinanie siekierą,
toporem, ociosanie’, ociosywanie ‘obrobienie toporem, siekierą albo dłutem, okrzesanie’,
odheblowanie

‘odstruganie,

odczyszczenie

heblem,

wygładzenie,

oheblowanie,

wyheblowanie’, piłowanie ‘rznięcie, przecinanie czego piłą lub piłką; ścieranie, ogładzanie
pilnikiem’, szlichtowanie ‘struganie drzewa na czysto szlichthoblem’,[toporowanie]
‘ciosanie drzewa toporem’ oraz heblować/hyblować/[hewlować]/[hoblować] ‘gładzić
heblem, wyrównywać, wygładzać powierzchnię drewna za pomocą hebla’, naświdrować
‘świdrem nawiercić’, obciosać ‘siekierą obrobić drzewo’, ocyzelować ‘wykończyć,
wyżłobić, wygładzić rylcem, dłutem, pilnikiem itd. przedmiot drewniany’, raszplować
(raszpilować) ‘raszplą piłować, trzeć’, strugać ([śtrugać]) ‘rznąć, wyrzynać, wyrabiać
nożem’, świderkować ‘wiercić świderkiem’, [traczować] ‘rznąć piłą tarcice, bierwiona’.
Skutki czynności rzemieślników przygotowujących surowiec drzewny i półprodukty
do ostatecznego wykonania z nich wyrobów odzwierciedla 87 określeń, np.: odkrzesać
‘krzesząc, odszczypać, odbić, odłupać’, odstrugać ‘strugając, odjąć’, podciosać (podciesać,
podczosać) ‘podciąć, ciosając’, prześwidrować ‘świdrując przedziurawić; przewiercić’,
rozstrugać ‘zniszczyć, zepsuć strugając’, rozwiercić ‘wiercąc rozszerzyć, powiększyć’,
ustrużyć ‘struganiem utworzyć, uformować; wystrugać’, wywecować ‘wecując (ciągnąc w
obie strony) wyostrzyć, wyszlifować, wytoczyć’, zaheblowywać ‘heblując zatrzeć, zaciosać,
zagładzić’, zestruc ‘strugając zerznąć, zheblować, ściosać’. O wykonywaniu w
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Por. J. Prażmo, Stolarstwo, Warszawa 1968, s. 182. Więcej o obróbce drewna: ibidem, s. 176-252.
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półproduktach różnego typu otworów, gniazd, wgłębień, kantów, wypustów świadczy 48
nazw, np.: lochować ‘robić rowki, laskować, wydrążać, żłobić’, ofugować ‘opatrzyć fugami,
czyli szparami w kancie deski’, popazować ‘powyżłabiać w pazy’, wyfugować ‘wyżłobić w
fugę; wyrobić w czym fugę = rowek, wyrowkować, celem wprawienia weń brzegu innej
rzeczy’. Fazę wykonywania przez rzemieślników danej czynności, jej stadium, stopień
zaawansowania odzwierciedlają 32 wyrazy, wskazujące zarówno rozpoczęcie pracy, np.:
szotować ‘heblować z grubsza, z pierwszego’, zastrugać ‘zacząć strugać, zarznąć, zaciąć
strugając’, podpiłować ‘niezupełnie przepiłować, naderznąć piłą’, jak i jej finalizowanie:
dociosać ‘dokończyć ciosania a. wyciosać do pewnego miejsca’, dodziać ‘dokończyć dziać
drzewo bartne, dokończyć wyrabiania barci na drzewie’, wierzchu dziurki w desce u
szczotki’, dorzynać ‘do reszty przerznąć a. urznąć’, podotaczać ‘dotoczyć jednego po
drugim, to jest: podokańczać toczenia czego na tokarni’. Zwielokrotnienie efektów pracy
rzemieślników obrazuje 25 jednostek leksykalnych, takich jak: naheblowanie ‘heblując jedno
po drugim, zheblowanie wielu elementów’, nastruganie ‘wystruganie wielu, strugając jedno
po drugim’ oraz napiłować ‘przez piłowanie wiele nagromadzić’, nawywiercać
‘wywiercając jedno po drugim, wywiercić w wielkiej ilości’, nazastrugiwać ‘zastrugując
jedno po drugim, zastrugać w wielkiej liczbie’, nażłobić ‘żłobiąc jedno po drugim, w
wielkiej liczbie wyżłobić, wydrążyć’. Nieliczne nazwy czynności informują o przedmiocie,
którego działania rzemieślnika dotyczą (15 jedn. leks.), np: aufborać ‘rozwiercać wierzch
dziurki w desce u szczotki’, [dudłać] ‘wydrążać, wydłubywać drzewo’, kimować ‘nacinać,
narzynać, robić wątory (szpary w dolnym brzegu klepek)’, sztychować ‘wyrabiać
wgłębienie w drzewie według wzoru’. Rzadziej wyrazy (10 jedn. leks.) odzwierciedlają
zaspokojenie przez rzemieślników potrzeby wykonywania danej czynności bądź zmęczenie
się jej wykonywaniem, np.: nastrugać się ‘, naświdrować się, nawywiercać się, nazaciosywać
się, nazastrugiwać się, czyli nasycić albo namęczyć się struganiem, świdrowaniem,
wywiercaniem, zaciosywaniem i zastrugiwaniem. Podpole obróbka

materiałów

uzupełnia grupa wyrazów wskazujących cechy będące skutkiem czynności wykonywanych
przez rzemieślników (7 jedn. leks.), np.: ciosany ‘obrobiony siekierą’, lochowany
‘laskowany, pełen żłobków, dołków, złobkowaty, karbowany’, raszplowy ‘piłowany
raszplą’.
W

trakcie

wytwarzania

produktów

z

drewna

zachodzi

potrzeba

łączenia

poszczególnych elementów, co odzwierciedlają leksemy skupione w podpolu spajanie
surowców i półwyrobów. Nazwy tego, co związane jest z łączeniem drewna (403 jedn.
leks.), zgromadzone zostały w pięciu grupach; są to: czynności (207 jedn. leks.), materiały i
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ich elementy (93 jedn. leks.), części półproduktów (18 jedn. leks.), nacięcia, wyżłobienia
surowców i półproduktów (52 jedn. leks.), spojenia i wiązania (33 jedn. leks.).
Najbogatszą

grupę

określeń

czynności

tworzą

podgrupy:

nazw

czynności

montażowych (122 jedn. leks.) i nazw czynności zespoleniowych (85 jedn. leks.). Nazwy
czynności montażowych przede wszystkim wskazują na pracę rzemieślników polegającą na
przytwierdzaniu półproduktów (86 jedn. leks.), takich jak belki (np.: ożebrowanie ‘wsparcie,
wzmocnienie konstrukcji odpowiednimi belkami, żebrami’, belkować ‘kłaść belki,
podbijać belkami’); deski (np.: forszt/forst ‘wyłożenie obladrami372’, futrowanie ‘obijanie
ścian deskami, opierzanie ‘obicie deskami’, deskować ‘układać pomosty z desek,
deskowania’, drankować ‘przybijać dranki (cienkie deski) do sufitów a. ścian drewnianych’,
[kożuchować] ‘dom deskami obijać, szalować’, odeskować ‘obić deskami; oszalować’,
oszalować ‘obić deskami, ofutrować’); dyle373 (np.: dylować ‘wykładać dylami (płatami
drzewa)’, poddylować ‘podbić dylami (płatami drzewa), obić dylami od spodu’, wydylować
‘wyłożyć dylami (płatami drzewa z pnia)’); krokwie374 (np.: krokwiować ‘krokwiami
opatrywać, krokwie na czym stawiać’, okrokwić ‘pokryć, opatrzyć krokwiami); listwy375
(np.: krepunek ‘obicie listwami’, listwować (lisztwować) ‘obijać, bramować listwami,
przybijać, przyszywać listwy’, zakrepować ‘obić listwami’); łaty376 (np.: łacić ‘pobijać
krokwie łatami’, połacić ‘łaty na krokwiach przybić’); obręcze (np.: potrybować
‘popobijać obręcze na naczyniach bednarskich, powyporządzać je’); ścianki drewniane
(np.: cembrować ‘obudowywać studnię albo dół ścianami drewnianymi’, obrębować ‘dać
w studni zrąb, ocembrować drzewem’). Pozostałe leksemy w tej podgrupie (36 jedn. leks.)
wskazują na montowanie, instalowanie, zestawianie surowców i półproduktów, np.:
brusowanie ‘utwierdzenie i powiązanie wierzchnie słupów rzędem stojących albo wierzch
ścianę kończący, tramowanie, belkowanie, bierzmowanie’, odwiązywanie ‘odwiązywanie
futra (futryny), dachu = składanie w całość na miejscu, przygotowawszy częściami,
złożywszy na próbę i rozebrawszy – w domu’, zacembrowanie ‘zakrycie, założenie,
zaprawienie cembrowiną’ oraz naciągać ‘nawlekać deseczkę pęczuszkami włosów, robiąc
szczotkę, i umocowywać je drutem’, odwiązać ‘odwiązać futro (futrynę), dach = złożyć w
całość na miejscu, przygotowawszy częściami, złożywszy na próbę i rozebrawszy – w
domu’, wekslować ‘wzmacniać wekslem (kawałkiem bierwiona) nadpsutą belkę’,
372

Oblader – deska boczna z kloca, z jednej strony płaska, z drugiej zaokrąglona (SW, t. 3, s. 470).
Dyl – płat drzewa z pnia, przepiłowanego wzdłuż na dwie połowy, gruba tarcica, bal (SW, t. 1, s. 615).
374
Krokiew – nazwa cienkich belek, rozstawionych w kształcie litery A, na których utrzymuje się pokrycie
dachu, belka dachowa (SW, t. 2, s. 558).
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Listwa – mniej lub więcej wąski pasek z drzewa, dodawany dla wzmocnienia lub ozdoby (SW, t. 2, s. 751).
376
Łata – czworogranne cienkie a długie drzewo tarte a. wyciosane (SW, t. 2, s. 800).
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wsztamować ‘sztamując (uszczelniając) wprawić, wpuścić, osadzić w wysztamowanej
dziurze’, zadnić ‘zabić dnem, zawrzeć dnem’.
W podgrupie nazw czynności zespoleniowych (85 jedn. leks.) dominują czasowniki i
rzeczowniki odczasownikowe informujące o tym, w jaki sposób półwyroby są spajane oraz za
pomocą czego łączy się półprodukty (75 jedn. leks.), jak w przykładach: czopowanie
‘spajanie przy pomocy korka’, felcowanie ‘spajanie na felc’, gierunek ‘łączenie dwóch
listewek itp. schodzących się pod kątem’, platowanie ‘spajanie dwóch kawałków drzewa w
kształt litery z’, ramowanie ‘spajanie, zbijanie, wiązanie’, zagierowanie ‘połączenie,
przypasowanie odręcznie wszelkiego rodzaju listewek’, zrąbanie ‘belki, drzew, dyle itp. =
związać, spoić, skleić grubo, po ciesielsku’ oraz ankrować ‘spajać, ściągać ankrami,
klamrować’, dyblować ‘przybijać, spajać drewno ręcznie lub maszynowo przy użyciu
metalowych kołków (dybli)’, [głobić] ‘spajać beczkę obręczami’, klamrować ‘spajać,
ściągać,

ankrować’,

przyheftować

‘przybić

tymczasowo

przed

ostatecznym

wykończeniem, nie dobijając zupełnie gwoździ’, szpuntować ‘szpuntować bale= zbijać je
wzdłuż bokami do kupy na szpunt, pióro’, węgłować ‘łączyć dwa elementy drewniane
pod kątem w ten sposób, że czop jednego elementu nacięty w kształcie jaskółczego,
rybiego ogona itp. wchodzi w gniazdo drugiego elementu’, wkamować ‘wpuścić, wprawić,
wpasować jedną sztukę drzewa zaciętą w drugą, wyżłobioną odpowiednio’, zawrąbiać
‘połączyć sztuki drzewa na wręby’, zwidłować ‘złączyć sztuki drzewa w kształt wideł’.
Dopełniają ją wyrazy nazywające czynności zasadzające się na wykonywaniu wgłębień, które
służą do spajania (10 jedn. leks.), np.: cynkowanie ‘wyrzynanie ząbków w drzewie dla
spojenia dwóch kawałków drzewa’, zaszlicowanie ‘zarzniecie drzewa dla wpuszczenia w
to zarznięcie drugiego kawałka drzewa’ oraz bruzdować ‘robić bruzdy strugiem zębakiem
w krawędziach spoinowych desek celem uzyskania lepszego sklejenia’, szlicować
‘wyrzynać w desce zazębienia do wsadzania w nie czopu przy spajaniu dwóch kawałków
drzewa’, zeszlicować ‘szlicując zarznąć drzewo dla wpuszczenia w to zarznięcie drugiego
kawałka, np. na winklu’.
Rzemieślnicy, wytwarzając wytwory z drewna, do łączenia poszczególnych
elementów stosują różnego typu materiały, rozumiane jako przedmioty służące do produkcji
innych przedmiotów377. W grupie ich nazw (93 jedn. leks.) najbogatsze słownictwo stanowią
określenia gwoździ (46 jedn. leks.), wśród których są te informujące o ich wyglądzie
(rozmiarze) i przeznaczeniu (16 jedn. leks.), np.: bretnal (bretnal, [brantnal]) ‘gwoźdź z

377

Por. przypis 328.

314

dużym łebkiem do przybijania desek’, gontal ‘gwóźdź z odgiętym na jednym końcu
haczykiem, służący do przybijania gontów, gwóźdź gontowy, bretnal’, polach ‘wielki
gwóźdź do zbijania desek’, szynal (szyniak) ([szynel]) ‘gwóźdź duży z najgrubszych
szpernali, używany do zbijania belek w budowlach wodnych’, [zanoza] ‘sworzeń
(gwóźdź) czworogranno-płaski grabowy a. dębowy, do łączenia grubych bierwion, z
głową i przetyczką kliniastą na drugim końcu’); o wielkości (9 jedn. leks.), np.:
szpernagiel ‘szpernal, gwóźdź belkowy duży, z głową, głowacz’, półnagnal ‘gwóźdź do
ośmiu cali długi, pięć linii378 szeroki, trzy linie gruby’, studnial ‘gwóźdź trzycalowej
długości, półtrzeciej linii gruby i szeroki’, trzyćwierćnagiel ‘gwóźdź długości dziesięciu
cali, szerokości pięciu linii, a grubości cztery i pół linii’); o zastosowaniu (8 jedn. leks.),
np.: deskal ‘gwóźdź do przybijania desek i bali, gwóźdź tarciczny’, krowiak ‘gwóźdź
krokwiowy, gwóźdź do krokwi’, perak ‘gwoździk do przybijania różnych części sochy’,
sędzielnik ([szędzielnik]) ‘gontal, gwóźdź do przybijania gontów’); o cechach fizycznych,
takich jak kształt czy surowiec, z którego zostały wykonane (6 jedn. leks.), np.: druciak
‘gwóźdź fabryczny z drutu’, głowacz ‘gwóźdź żelazny z łbem, czyli głową szeroką
płaską’, kliniec ‘gwóźdź drewniany, kołek’). Nieliczne jednostki leksykalne mają tę samą
definicję słownikową wskazującą, iż jest to jeden z rodzajów gwoździa (7 jedn. leks., np.:
oblader ‘rodzaj gwoździa’, półdeskal ‘gwóźdź półdeskowy, gwóźdź półtarciczny, rodzaj
gwoździa’, uszak ‘gatunek gwoździa, banknagiel’).
Grupę materiałów (i ich elementów) służących do łączenia uzupełniają nazwy klamer
(13 jedn. leks., np.: ankier, kotwa, skowa); obręczy i taśm (10 jedn. leks., np.: [huzew],
obrączka, [skręt]); śrub (9 jedn. leks., np.: drewnica, holcśruba, wkrętka); klejów (1 jedn.
leks.: lim) oraz podgrupa 14 innych materiałów służących do łączenia, jak przykładowo: cap
‘kołek wbity końcami w dwa sąsiednie bale i spajający je tym sposobem’, dusza ‘listwa
spajająca wyżłobione boki dwóch desek, pióro, feder’, przewiązło ‘dyby z bali służące do
związania szeregu bali’.
Surowce i półprodukty spajane są także poprzez nacięcia drewnianych elementów i
wyżłobienia w nich, czego odzwierciedlenie stanowią terminy tworzące grupę nacięć i
wyżłobień (52 jedn. leks.), wśród których mniej niż połowa określa wycięcia wykonane w
zidentyfikowanych półwyrobach (25 jedn. leks.), np.: fuga ‘szpara przez kant deski, w którą
wchodzi wypukłość deski dopasowywanej, in. nut, gara’, gara ‘dziura w drzewie, w beczce
od szpunta, otwór; wyżłobienie, rowek w drzewie, w desce, podłużne wyżłobienie w
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Linia – drobna miara długości: linia nowopolska=1/12 cala, linia rosyjska=1/10 cala (SW, t. 2, s. 745).
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balach’, kima ‘rowek, wyżłobiony w klepce, w którym osadzone jest dno, wątor, nacięcie’,
klamra ‘prostokątne wydrążenie w belkach zachodzących na siebie’, półpaz ‘wyżłobienie
wzdłuż brzegu tarcicy, która ma być spasowana brzegiem z drugą tarcicą z takimże
półpazem, przez nałożenie na siebie ich półpazów’, wrężyna ‘boczne wycięcie w desce
podobne do wręgi, ale płytsze i szersze’. Większość zaś nie nazywa obiektu, jedynie wskazuje
na surowiec (25 jedn. leks.), np.: anzac ‘felc, wrąb, nacięcie brzegów drzewa dla
ściślejszego spajania’, cynki (cenki) ‘ząbki narzynane dla spajania dwóch kawałków
drzewa’, felc (falc) ‘nut, wpust, paz, paza, pazwa, żłobek, rowek, wrąb, nacięcie brzegów
drzewa dla ściślejszego spajania’, gniazdo ‘(u cieśli i stolarzy) dziura, wyżłobienie do
spajania drzewa, fuga’, nakładka ‘felc, wrąb, nacięcie brzegów drzewa dla ściślejszego
spojenia’, nut ‘rowek w drzewie, w który wchodzi odpowiadający mu wyskok, wpust, gara,
paza, fuga’, wyrzaz ‘wyrznięcie, zazębienie w wyrobach stolarskich’, zacios ‘wyżłobienie,
wcięcie (zwykle ukośne) w drewnie, umożliwiające połączenie dwóch drewnianych
elementów’, zakład ‘wpust, felc, wrąb, nacięcie brzegów drzewa dla ściślejszego spajania’.
Elementy w konstrukcjach drewnianych łączone są w różny sposób, na co wskazuje
terminologia spojeń i wiązań (33 jedn. leks.), takich jak przykładowo: jarzmo, kania, łapa,
obłap, wiązanie, wpust, zakład. Ich nazwy oddają różnice pomiędzy poszczególnymi typami
łączeń, jak np. wiązania (wiązanie ‘wiązanie ciesielskie, w ogóle łączenie końców sztuk
dłuższych drzewa; ciesielska robota w budynkach’, wiązanie na czop ‘wiązanie zwykle w
wiązaniu kątowym lub na tybel, t.j. na czop oddzielny, w obie sztuki wchodzący’, wiązanie
na skos ‘wiązanie przez ukośne ścięcie’, wiązanie na wprost ‘wiązanie w jednej linii’,
wiązanie na zakładkę ‘wiązanie na łapę, przez zacięcie i równe ściosanie końców’,
wiązanie w jaskółczy ogon ‘wiązanie w głębokie wycięcia kątowe’) czy zakłady (zakład
‘sposób łączenia desek w opierzeniu ścian, dachu lub w pułapie’, zakład z wrębem ‘sposób
łączenia desek w opierzeniu ścian, dachu lub w pułapie, polegający na wykorzystaniu
wcięcia w krawędzi jednego drewnianego elementu i innego elementu, mającego
krawędź wypukłą’, zakład polski bez wrębu ‘łączenie desek polegające na wykorzystaniu
wklęśnieć i wypukłości paczących się desek w celu uszczelnienia ich styku’). W podpolu
spajanie surowców i półwyrobów mieści się również niewielka grupa części
półproduktów, które służą łączeniu (18 jedn. leks., np.: czelina ‘cieńszy, podłużny bok
tarcicy, którym ona spaja się z inną’, czop ‘część drzewa wystająca, przeznaczona do
wpuszczenia w odpowiednie nacięcie, zaciosany koniec belki’, pióro ‘listewka wystająca
wzdłuż kantu deski i wchodząca w odpowiednie sobie wyżłobienie na kancie drugiej
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deski’, wypust ‘kant wystający wzdłuż boku deski, dla wpuszczenia go w odpowiedni
rowek drugiej deski, szpunt’).
Z łączeniem bezsprzecznie łączy się układ pólproduktów i związane z nim dwie
nazwy, tj.: jedlinka oraz trójnit, czyli ‘układ np. deseczek na sposób szpilek w gałęzi
jodłowej, ziaren w kłosie albo nici w pewnej grubej tkaninie’.
W polu Praca fizyczna mieszczą się także podpola gromadzące leksemy
nazywające wykonawców pracy fizycznej (114 jedn. leks.). Analiza semantyczna
dowodzi, iż wśród nazw tych, którzy wytwarzają z drewna, dominują określenia mężczyzn,
co stanowi odbicie maskulinizacji profesji rzemieślniczych, jak i niskiej pozycji społecznej i
zawodowej kobiet oraz pełnionych przez nie ról przede wszystkim do końca XIX wieku379. W
grupie 106 nazw osób wytwarzających z drewna podgrupa nazw mężczyzn liczy 97 jednostek
leksykalnych, zaś podgrupa nazw kobiet – 9 jednostek leksykalnych. W pierwszej i
dominującej większość stanowią określenia wskazujące na wyrabianie określonych
wytworów (75 jedn. leks.). Najwięcej terminów nazywa wykonawców czynności stolarskich
(12 jedn. leks.), niosąc zarówno informacje ogólne, np. skrzynnik ‘stolarz’, stolarz ([stołarz])
‘rzemieślnik robiący z drzewa sprzęty, meble, części budynków itp.’, jak i wskazując na
zakres działalności, np.: ebenista ‘stolarz meblowy, fachowiec, specjalista od wyrobu mebli
fornirowanych i intarsjowanych; pierwotnie stolarz wyrabiający meble z hebanu’,
garniturarz ‘stolarz, robiący garnitury mebli’, krześlarz ‘stolarz, wyrabiający krzesła’,
meblarz ‘stolarz wyrabiający wyłącznie meble’, okuwacz ‘stolarz przybijający okucia do
wyrobów drewnianych’, posadzkarz ‘stolarz wyrabiający posadzki’, trumniarz i trunodziej
‘stolarz wyrabiający

trumny’. Niewiele

mniej

wyrazów nazywa rzemieślników

wyrabiających naczynia klepkowe (10 jedn. leks.). Są wśród nich nazwy niosące informacje
ogólne, np.: bednarz i bednarzyna ‘rzemieślnik wyrabiający naczynia klepkowe’, leglarz i
wębornik ‘bednarz’, jak i określenia odzwierciedlające specjalizację rękodzielników
zajmujących się bednarstwem, np.: beczkarz ‘bednarz, szczególnie wyrabiający beczki’,
[bodniarz] ‘ten, co robi bodnie380, bednarz’, [bondar] ‘bednarz umiejący wyrabiać łyżki,
grabie, wozy’, trybowny ‘bednarz trybujący381 naczynia’. Do nazwania rzemieślnika, który
robi pojazdy bądź ich części, takie jak korpusy, koła i inne elementy drewniane, służy 8

379

Więcej na ten temat zob. R. Janicka-Szyszko, Nazwy żeńskie w terminologii rzemieślniczej na przykładzie
rzemiosł w drewnie (na materiale Słownika warszawskiego), [w:] Język. Religia. Tożsamość, t. VII, red. G.
Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 327-335.
380
[Bodnia] ([bednia]) – kubeł drewniany, duża dzieża drewniana, beczka z zamykanym wiekiem (SW, t. 1., s.
110).
381
Trybować – pobijać, reparować, poprawiać, regulować naczynia bednarskie (SW, t. 7., s. 134).
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terminów, jak: koleśnik, kołodziej, [kolesarz], sztelmach, wozodziej, wozownik. Wykonawca
sit nazywany jest za pomocą 4 wyrazów: przetacznik, [przetaczarz], rzeszotarz, sitarz,
podobnie jak rzemieślnik wytwarzający półfabrykaty (4 jedn. leks.), tj: draniciarz ‘ten, co
robi dranice, czyli wąskie deseczki do krycia dachów’, gonciarz i szkudlarz ‘gonciarz, ten,
co gonty robi albo nimi dachy kryje’, klepkarz ‘rzemieślnik wyrabiający klepki do
beczek’) oraz robiący kufry i skrzynie (4 jedn. leks.), np.: kufernik ‘rzemieślnik, robiący
kufry’, kufrowy rzemieślnik ‘kufernik’, sepetnik ‘rzemieślnik robiący sepety, czyli
skrzynie, kufry’, skrzyniarz ‘ten, co robi skrzynie’. Do określenia wytwarzających różne
wyroby 35 grup rękodzielników służą pary słowotwórcze alternatywne (16 jedn. leks., np.:
kopyciarz i kopytnik ‘rzemieślnik, wyrzynający z drzewa kopyta szewskie382’, [koryciarz]i
korytnik ‘ten, co robi koryta’, misarz i miśnik ‘ten, co robi misy’, ramiarz i ramkarz
‘rzemieślnik robiący ramki, ramiarz’) oraz pojedyncze nazwy ilustrujące często wysoko
specjalistyczną pracę rękodzielników (17 jedn. leks., np.: cyrkielnik ‘rzemieślnik robiący
cyrkle’, czółenkarz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrabianiem czółenek do krosien’,
drabiniarz ‘ten, co robi drabiny’, fajkarz ‘rzemieślnik wyrabiający fajki’, kołowrotnik
‘rzemieślnik, robiący kołowrotki’, łagiewnik ‘rzemieślnik robiący łagwie, czyli drewniane
naczynia podróżne do napoju’, łyżkarz ‘człowiek zajmujący się wyrobem łyżek,
produkujący łyżki’, obręczarz ‘rzemieślnik wyrabiający drewniane obręcze używane w
koszykarstwie’, okładnik ‘rzemieślnik, robiący okładki; ten, co oprawia strzelby,
pistolety, noże’, prawidlarz ‘rzemieślnik wyrabiający prawidła do butów383’, pudełkarz
‘ten, co robi pudełka’, sankarz ‘ten, co robi sanki, sanie’).
Podgrupę nazw mężczyzn wytwarzających z drewna dopełniają określenia nazywające
rzemieślników wykonujących określony typ pracy (22 jedn. leks.). Najwięcej terminów służy
do nazwania rękodzielników wykonujących roboty ciesielskie (12 jedn. leks.), niosąc
zarówno informacje ogólne, np.: [budarz] ‘cieśla’, cieśla i cieślacz ‘rzemieślnik, ciosający
budulec, wykonujący roboty ciesielskie’, siekiernik ‘robotnik pracujący siekierą, cieśla’,
jak i wskazując na specjalizację, np.: odrzwiacz ‘cieśla wyspecjalizowany w stawianiu
drewnianej obudowy, szczególnie odrzwiowej’, studniarz ‘cieśla oprawiający szyby’,
rozpieracz ‘robotnik ciesielski pracujący przy obudowie wykopów, tuneli itp.’, karpentarz
‘cieśla górniczy’, terlarz ‘cieśla górniczy’. Nieco mniej wyrazów nazywa rzemieślnika
zajmującego się toczeniem (8 jedn. leks., np.: [dreksler], dreznar i [drylarz] ‘tokarz’, tocznik
‘tokarz, rzemieślnik zajmujący się toczeniem, obrabianiem na tokarni, formowaniem na
382
383

Kopyto szewskie – forma drewniana, na której szewc robi obuwie (SW, t. 2., s. 471).
Prawidło – przyrząd służący szewcowi do wyprostowania cholew (SW, t. 4., s. 978).
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tokarce’, tokarz ‘specjalista od obróbki drzewa na tokarce, rzemieślnik pracujący na
tokarce’), a jednostkowe określenia nazywają robotnika obsługującego wątornik, rodzaj
hebla bednarskiego – wątorniczy oraz tego, co żłobi – dłubacz. W podgrupie nazw kobiet
spośród 9 jednostek leksykalnych 3 nazywają kobietę trudniącą się kołodziejstwem
(kołodziejka, [kolesarka], sztelmaszka), 2 określają kobietę wykonującą bednarstwo
(bednareczka, bednarka), a 4 wskazują na wykonywanie innych prac rzemieślniczych, np.
cieślarka ‘kobieta wykonująca roboty ciesielskie’, guzikarka ‘ta, co robi guziki’. Podobnie
jak w grupie nazw wytwarzających z drewna, również w grupie gromadzącej ogólne nazwy
wykonawców czynności podgrupa nazw mężczyzn trudniących się rzemiosłem (6 jedn. leks.),
np: drzewodziej, [remiecha], rzemieślnik, jest większa od podgrupy nazw kobiet zajmujących
się rękodziełem, w której znalazły się dwie nazwy: rękodzielniczka i rzemieślniczka.
Rzemieślnicy wykonują swoją pracę w pomieszczeniach, których nazwy tworzą
podpole miejsca wykonywania pracy fizycznej (83 jedn. leks.), które tworzą: 23
nazwy pomieszczeń, w tym 9 nazw ogólnych, jak np.: określające warsztat majsternia,
rękodzielnia, sierobnia oraz 14 nazw pomieszczeń przeznaczonych dla poszczególnych
rzemiosł, np.: cieślarnia ‘pracownia, warsztat ciesielski’, kołodziejnia ‘pracownia kołodzieja,
warsztat kołodziejski’, stolarnia ‘izba, pokój, gdzie jest warsztat stolarski; warsztat
stolarski, pracownia stolarska’. Liczniejszą grupę tworzy 45 leksemów nazywających
miejsca w rzemieślniczym warsztacie, takie jak ławy, ławki, stoły, stojaki, podpory, wśród
których znalazło się 7 nazw ogólnych, (np. kobyłka ‘ławka do przytrzymywania
przedmiotów w czasie strugania i obróbki’, krosieńca ‘szaragi do rznięcia drzewa, czyli
nogi

na

krzyż

zbite’,

sztycak

‘podpora

na

kozłach’)

oraz

38

nazw miejsc

charakterystycznych dla poszczególnych rękodzieł (np.: dziadek ‘ława ciesielska do strugania
drzewa’, kobylica ‘przyrząd sosnowy do strugania i obrabiania drzewa, warsztat
bednarski’, koziołek stolarski ‘specjalny stół stolarski służący do umocowywania desek
podczas ich obrabiania’, ławka bednarska ‘stołek bednarski’, podstawka stolarska ‘stojak
warsztatowy stolarski’, stół stolarski ‘stół, przy którym stolarz pracuje’). W najmniejszej
grupie zgromadzone zostały nazwy rusztowań i ich elementów (15 jedn. leks., np: draby
‘słupy cienkie w rusztowaniach w ziemi utkwione, in. tycze, sztandary’, sztandary ‘jeden z
wysokich, prostych a mocnych drzew, na których za pomocą rozpór, maculców, podpór i
przewiązek rokitowych wznosi się wraz z wzrastającym murem całe potrzebne do roboty
rusztowanie, draby, tycze’, tycz ‘jedna z długich belek stojących, które służą za podstawy
rusztowania przy wznoszonej budowli, drab, sztandar’).
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Do słownictwa o średniej liczebności w polu Praca fizyczna należy zdobienie
wyrobów z drewna (125 jedn. leks.), w obrębie którego najwięcej wyrazów tworzy grupę
określeń czynności zdobniczych (68 jedn. leks.), wśród których dominują terminy wskazujące
na zdobienie polegające na zmianie naturalnego wyglądu surowca drzewnego (33 jedn. leks.)
– poprzez: barwienie impregnatami i farbami (np.: besowanie ‘napuszczanie farbą drzewa’,
wybejcowanie ‘wymalowanie, zaprawienie bejcą’, bejcować ‘pokrywać bejcą, nasycać,
gruntować’, lazurować ‘malować drewno, którego powierzchnia została uprzednio
powleczona farba przezroczystą, niekryjącą’); imitowanie koloru hebanowców, czyli
różnych gatunków drzew rosnących w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej,
których drewno jest niezwykle cenne (hebanowanie, pohebanowanie, zahebanowanie,
zhebanowanie oraz hebanować, pohebanować, zahebanować, zhebanować), malowanie na
drewnie sztucznych słojów, ponieważ odmienny kształt naturalnych słojów u różnych
gatunków drzew podnosi ich walory ozdobne (np.: fladerkować ‘malować na drewnie
fladry, czyli słoje imitujące naturalne, in. słojować’, mazerować ‘robić mazer, malować na
mazer’, słojować ‘fladrować, naśladować słoje drzewa, mazerować’); nadawanie połysku
drewnianym powierzchniom za pomocą politury384 (np.: politurować, wypoliturować).
Charakteru dekoracyjnego drewnianym wytworom nadają różnego rodzaju dziurki,
wgłębienia, rowki, ornamenty, które powstają w wyniku celowych czynności, o czym
świadczy 21 wyrazów, np. ażurowanie ‘przebijanie tworzywa otworami, układającymi się
w motyw dekoracyjny’, dłubanie ‘drążenie, wydrążanie, żłobienie, rycie, dłutowanie,
wyrzynanie, rzeźbienie’, faza ‘ścięcie zdłużnej krawędzi belki, sosrębu lub słupa w celu
złagodzenia ostrości narożnika, traktowane w ciesiołce jako motyw zdobniczy’, rycie
‘wyrzynanie na płytach drewnianych ornamentów, napisów, rysunków’ oraz dłutować
‘dłutem wyrzynać, ryć, rzeźbić drewno’, ryzować ‘wyrzynać ostrym narzędziem motywy
zdobnicze (najczęściej w drzewie), rzeźbić, ozdabiać rzeźbą’, wyryć ‘wyrznąć
(odpowiednim narzędziem) na drewnie napisy, ornamenty, rysunki; wyrytować,
wyrzeźbić’. Wyroby z drewna, szczególnie cenniejsze meble, zdobione są także układanymi
we wzory kawałkami drewna lub innych surowców, np. kamieni, kawałków kruszców, metali
szlachetnych. Czynności tego typu uwidacznia 14 wyrazów, przykładowo: fornierowanie
‘wyłożenie przedmiotów z drewna deseczkami z kosztowniejszego drewna’, rajbowanie
‘przyklejanie odręcznie forniru, pobijając go młotkiem, do drzewa’ oraz adrować
‘inkrustować wyroby stolarskie drzewem’, inkrustować ‘wykładać przedmioty m. in.

384

Politura – szerlak ze spirytusem; pokost, werniks (SW, t. 4, s. 536).
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hebanem itd., robić na czym inkrustacje, adrować’, intarsjować ‘ozdabiać intarsją’,
plakować ‘pokrywać wyroby drewniane srebrem, złotem lub cennym drewnem’,
poinkrustrować ‘dokonać na wielu przedmiotach inkrustracji’, wysadzać ‘wstawiać,
wprawiać w drewno kamienie, kawałki kruszcu, kawałki innego drewna, układając je
we wzory; inkrustować, intarsjować’.
W nieco mniejszej grupie zostały zgromadzone nazwy motywów zdobniczych (40
jedn. leks.), wśród których wyodrębnić można wyrazy nazywające ozdoby (23 jedn. leks.),
np.: dzwono ‘środkowy odcinek drewna (sosrębu lub belki stropowej) z zachowanymi
ostrymi krawędziami, ozdobiony i opatrzony napisem’, filung ‘ramka razem z zamkniętą
przez nią płaszczyzną prostokątną wklęsłą, jako ozdoba w wyrobach stolarskich,
otoczyna’, fryz ‘poziomy pas dekoracyjny w górnej części partii ściany’, heksapetalna
gwiazda ‘znak magiczny, wyryty na belkach domu, nad progiem itp., miał chronić
mieszkańców przed złem’, kielsztos ‘gzymsik drewniany, heblami odręcznie zrobiony,
ramka, obwódka, np. w szafie, biurku, drzwiach’, laga ‘wielka wypukłość albo wklęsłość
na powierzchni wydrążonej żłobkowato’, lambrekin ‘ornament stosowany w dekoracji
wnętrz i meblarstwie, wyobrażający pas tkaniny powycinany zębato’, otoczyna ‘filung,
ramka razem z zamkniętą przez nią płaszczyzną prostokątną wklęsłą, jako ozdoba w
wyrobach stolarskich’, sparogi ‘upiększenie z dwu końców skrajnych krokwi w dachu
chaty, krzyżujących się i ozdobnie wyciętych’, wąsowica ‘ozdoba, zwykle rzeźbiona,
która się składa z dwóch jakoby wąsów czyli tasiem, jak dwa S wywrócone i spodkami
jednako z sobą zetnięte’; określenia motywów zdobniczych zawierających otwory,
wgłębienia, wycięcia (12 jedn. leks.), np.: ażur ‘szereg otworów o charakterze
dekoracyjnym, umieszczonych obok siebie w dowolnym tworzywie’, fryza ‘szlak ażurowy,
deska ozdobnie wycinana, umieszczona przy górnej krawędzi ścian na zewnątrz domu
(zwykle wiejskiego)’, grzebień ‘koronka na kalenicy dachu gontowego chat górali
polskich’, karb ‘wycięcie wypukłe, obłe, wałkowate, jako ozdoba wyrobów m. in z
drewna’, [pazdur] ‘ozdoby, wyrzynane w drzewie, na dachu chaty góralskiej’ oraz nazwy
zdobień wykonanych z innych surowców (5 jedn. leks.), np.: adra ‘inkrustacja z forniru a. z
metalu’, inkrust ‘motyw ozdobny z kolorowego drewna na powierzchni różnych
przedmiotów, wykonany tą techniką’, laskowanie ‘pokrycie z tarcic’.
Podpole zdobienie wyrobów z drewna dopełniają niewielkie grupy gromadzące
leksemy nazywające cechy będące skutkiem czynności zdobniczych (8 jedn. leks.), np.:
filungowy

‘pokryty

filungiem’,

laskowany

‘żłobkowaty,

wydrążony

żłobkowato’,

ornamentacyjny ‘zdobniczy’); techniki zdobnicze (5 jedn. leks.), np.: fornir ‘okładanie
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przedmiotów drewnianych okleiną, deseczkami z kosztowniejszego drzewa’, intarsja
‘technika zdobnicza polegająca na wykładaniu ornamentów w przedmiotach drewnianych
innymi gatunkami drewna’, inkrustacja ‘wykładanie przedmiotów m. in. hebanem itd.’; oraz
substancje wykorzystywane do zdobienia drewna (4 jedn. leks.), np.: bejca ‘odczynnik
chemiczny lub barwnik roślinny używany jako podkład pod politurę, lakier, farbę, itp.;
zaprawa, grunt’, bejcówka ‘odczynnik chemiczny lub barwnik roślinny używany jako podkład
pod politurę, lakier, farbę, itp.; zaprawa, grunt’, politura ‘szerlak ze spirytusem; pokost,
werniks: politura dla nadania poloru wyrobom z drewna’.
Stosunkowo nieliczne w polu Praca fizyczna pozostają podpola skupiające nazwy
ogólne wyrobów z drewna (14 jedn. leks., np.: dłubanina ‘przedmioty wydrążone, mające
żłobienia’, sprzętarstwo ‘wszelkie wyroby z drzewa’, tokarszczyzna ‘wyroby tokarskie’).

2.1.2. Rzemiosła w drewnie

W sferze JA JAKO WYTWÓRCA mieści się również wielokrotnie mniejsze pole
Nazwy

rzemiosł

w

drewnie odzwierciedlające nazwy ogólne (2 jedn. leks.:

drzewodziejstwo ‘robienie czego z drzewa, np. ciesielstwo, stolarstwo, kołodziejstwo’,
sprzętarstwo ‘gałąź rzemiosła obejmująca wyrób sprzętów z drewna’) i nazwy szczegółowe
(36 jedn. leks.) a także nazwy właściwości i cech typowych dla poszczególnych rzemiosł (38
jedn. leks.).

Tabela nr 5. Lista rangowa słownictwa w polu Nazwy rzemiosł w drewnie (76 jedn. leks.)

Ranga
1.
2.
3.

Podpole
nazwy właściwości i cech
nazwy szczegółowe
nazwy ogólne
RAZEM

liczba
jednostek
38
36
2
76

%

uwagi

50
47,37
2,63
100

W podpolu nazw szczegółowych zgromadzone zostały wyrazy wskazujące na proces
specjalizacji i wyodrębniania się kolejnych zawodów związanych z obróbką drewna385 (36
jedn. leks.), wśród których można wskazać nazwy szczegółowe rzemiosł mające
odpowiedniki znaczeniowe (łącznie 20 terminów), w tym: 5 określeń rzemiosła stolarskiego:
stolarka, stolareczka, stolarstwo, stolarszczyzna, teszarstwo; 4 nazwy wyspecjalizowanego
rzemiosła stolarskiego związanego z wytwarzaniem mebli: meblarka ‘robota meblarska,
385

Por. przypisy 16-18.
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meblarstwo’, meblarstwo ‘zajęcie, rzemiosło meblarza’, robota krzywa ‘wykonywanie
przez stolarza krzeseł, kanap, foteli w przeciwieństwie do roboty winklowej (szafy, łóżka
itd.)’, robota winklowa ‘wykonywanie przez stolarza

mebli o liniach prostych,

schodzących się z sobą pod kątami, w przeciwstawieniu do roboty krzywej’; 4 wyrazy
nazywające rzemiosło ciesielskie: ciesielstwo, ciesielszczyzna, ciesiełka, cieślictwo; 4
określenia rzemiosła kołodzieja i sztelmacha, które zwykle traktowane są synonimicznie386:
kołodziejka, kołodziejstwo, stelmaszka, sztelmastwo; 3 wyrazy wskazujące na rzemiosło
bednarza: bednarka, bednarstwo, klepka ‘przenośnie: robota klepek, bednarstwo’) oraz
nazwy jednostkowe (16 jedn. leks.), np.: cyrkielnictwo ‘rzemiosło cyrkielnika’, gontarstwo
‘wyrabianie gontów albo pokrywanie gontami dachów lub zewnętrznych ścian budynków,
zajęcie, zawód gonciarza’, kopyciarstwo ‘rzemiosło kopyciarza’, łopaciarstwo ‘rzemiosło
łopaciarzy’, prawidlarstwo ‘rzemiosło zajmujące się wyrobem prawideł do butów’,
ramiarstwo ‘rzemiosło ramiarza’, sitarstwo ‘rzemiosło sitarskie, zajęcie, zawód siciarza,
wyrabianie sit’, trumniarstwo ‘rzemiosło trumniarza’).
Podpole o zbliżonej liczebności (38 jedn. leks.) tworzą nazwy właściwości i cech
typowych dla poszczególnych rzemiosł, uporządkowane porównywalnie do nazw
szczegółowych rzemiosł, tj.: 6 nazw związanych z kołodziejstwem: koleśniczy, kołodziejski,
sztelmachowy, stelmaski, stelmaszy, sztelmachować; 6 z bednarstwem: bednarski,
[bednarzowy], bednarzowanie, bednarzować, nabednarzować się, nabednarzowanie się; 4 ze
stolarstwem: stolarski, stolarzowy, teszarski, stolarzyć; 3 z ciesielstwem: ciesielski, cieśliczy,
cieślowy; oraz 19 nazw właściwości i cech odnoszących się do poszczególnych rzemiosł, np.:
cyrkielniczy ‘należący do cyrkielnika, typowy dla niego’, kopyciarski ‘należący do
kopyciarza, typowy dla niego’, kufrowy ‘należący do kufernika, typowy dla niego’,
meblarski ‘produkujący albo projektujący meble, dotyczący mebli, meblarstwa,
meblarza’, prawidlarski ‘należący do prawidlarza, typowy dla niego’, ramiarski
‘dotyczący ramiarza, jego fachu’, sitarski ‘należący do sitarza, typowy dla niego’,
stolarsko-pozłotniczy ‘tyczący się stolarstwa i pozłotnictwa’, tokarski ‘dotyczący tokarza
lub jego rzemiosła, jego wyrobów, związany z tokarstwem, czyli z obróbką mechaniczną
drewna na tokarce’, trumniarski ‘należący do trumniarza, typowy dla niego’, w którym
indywidualność podkreśla wyrażenie „typowy dla niego”.
386

Kołodziej – stelmach, rzemieślnik, robiący koła u wozów (SW, t.2., s. 411); rzemieślnik zajmujący się
wyrobem wozów i części do nich (USJP, t. 3, s. 1388); rzemieślnik zajmujący się wyrobem wozów i części do
wozów (USJP, t. 2, s. 171); sztelmach (stelmach) – rzemieślnik wyrabiający korpusy, czyli pudła powozów,
bryczek i części drewniane, kołodziej (SW, t. 6., s. 668); rzemieślnik zajmujący się wyrobem wozów i części do
nich (USJP, t. 3, s. 1388).
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Scharakteryzowane słownictwo, stanowiące 40,31% zgromadzonego materiału
badawczego, będąc leksykalnym odbiciem pracy w drewnie rzemieślnika, współtworzy
przede wszystkim obraz sfery materialnej życia człowieka. Spośród 3062 jednostek
leksykalnych tworzących sferę JA JAKO WYTWÓRCA 64,47% słownictwa stanowią
nazwy materialnych elementów otaczającego świata, takich jak narzędzia, surowce, materiały,
półwyroby i wyroby, pomieszczenia i miejsca. W mniejszym stopniu jest to leksyka
odzwierciedlająca działalność rzemieślników, ich pracę, aktywność zawodową (27,56%).
Rzadko słownictwo skupione w tej sferze nazywa rzemieślników i rzemiosła (4,97%) oraz
różnorodne cechy i właściwości (3%).

2.2. Stopień upowszechnienia w polszczyźnie współczesnej i najnowszej

W sferze JA JAKO WYTWÓRCA w dwóch polach – Nazwy rzemiosł w drewnie
i Praca fizyczna – zgromadzono 3062 jednostki leksykalne, spośród których w
polszczyźnie ostatnich dziesięcioleci XX i początku XXI wieku odnajdujemy 453 badane
wyrazy (14,8%). Pozostałych 2609 jedn. leks. (85,2%) nie odnotowano w USJP, zatem – z
dużą dozą prawdopodobieństwa – można założyć, iż znalazły się one w archiwum językowym
lub funkcjonują w ścisłym specjalistycznym słowniku (żargonie) rzemieślników387. Większy
odsetek upowszechnionych leksemów znajduje się w polu Nazwy rzemiosł w drewnie
(29%; 22 jedn. leks. z 76), mniejszy w polu Praca fizyczna, z którego w języku
obiegowym współczesnej polszczyzny odnajdujemy 431 jednostek leksykalnych z 2986
(14,43%).
Z pola Nazwy rzemiosł w drewnie w obiegu językowym 2. połowy XX i początku
XXI wieku odnajdujemy 22 wyrazy, z których 2, nazywające właściwości i cechy, przynależą
do słownictwa nienacechowanego, wspólnego różnym odmianom polszczyzny (stolarski oraz
meblowy), zaś 20 terminów pozostaje nacechowane, o czym świadczy ich kwalifikacja
leksykograficzna. Nazywają one rzemiosła w drewnie oraz elementy charakterystyczne dla
danego zawodu rzemieślniczego, zatem większość z nich należy do socjolektalnej odmiany
polszczyzny, charakteryzującej się środowiskowym zakresem użycia. Spośród 18 jednostek
leksykalnych

17

opatrzono

kwalifikatorem

socjolektalno-środowiskowym

rzem.,

wskazującym na obecność tych wyrazów przede wszystkim w socjolekcie rękodzielników
(np.: bednarski, ciesielski, ciesielstwo, kołodziejski, kołodziejstwo, sitarka, stolarka), który
387

S. Dubisz zwraca uwagę, iż w słownikach ogólnych, a tym samym również w USJP, jest uwzględniany
jedynie wybór słownictwa socjolektalnego. Por. Por. S. Dubisz, Słownik i słownictwo, w: USJP, t. 1, s. XLII.
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przy 6 wyrazach został uzupełniony szczegółowym kwalifikatorem profesjonalno-naukowym
techn. sygnalizującym nacechowanie oficjalnością (np.: guzikarstwo, meblarski, stolarstwo,
tokarstwo), a przy 1 nazwie rzemiosła w drewnie (bednarka ‘bednarstwo’) – kwalifikatorem
środ., oznaczającym nacechowanie nieoficjalnością – potocznością środowiskową. Charakter
jednostkowy ma oznaczony kwalifikatorem profesjonalno-naukowym techn. termin
guzikarski ‘odnoszący się do guzikarstwa lub guzikarki’, należący do słownictwa
specjalistycznego techniki. Dwa terminy nazywające rzemiosło ciesielskie (ciesielka,
ciesiołka) przynależą do potocznej odmiany polszczyzny. Pozostałych (54 jedn. leks., 71%)
nie odnajdujemy w USJP.
Z najbogatszego liczebnie pola Praca fizyczna (2986 jedn. leks.) upowszechniło się w
obiegowym języku polskim 431 leksemów (14,4%), spośród których 94 nie jest
nacechowanych stylistycznie, a 337, kwalifikowanych, należy do poszczególnych odmian
polszczyzny. Pozostałych (2555 jedn. leks.; 85,6%) nie odnajdujemy w języku współczesnym
obiegowym. Zbiór 94 nienacechowanych jednostek leksykalnych zaliczanych do słownictwa
podstawowego tworzą wyrazy mające powszechny zakres użycia, wśród których dominują
czasowniki i rzeczowniki odczasownikowe interpretujące czynności wykonywane przez
rzemieślników przygotowujących surowiec drzewny i półprodukty do ostatecznego
wykonania z nich wyrobów. Oddają one pracę rzemieślnika w drewnie, ale również
aktywności innych grup zawodowych, gdyż nazywają czynności o charakterze ogólnym,
przykładowo: obrąbać, opiłowywać, ostrugać, podpiłowywać, powyrzynać, pożłobić,
rozwiercić, ściąć, świdrować, upiłowywanie, wcinać, wygładzać, wypiłować, wyrzynać,
zaostrzać, żłobkować. Nienacechowane stylistycznie są również nazwy niektórych narzędzi
prostych potrzebnych do obróbki drewna i wytwarzania z drewna, co dowodzi, iż posługują
się nimi nie tylko rękodzielnicy w drewnie, ale także wykorzystują w pracy inni
profesjonaliści, też niespecjaliści. Ponieważ wyrazy te określają podstawowe narzędzia
znajdujące się nie tylko w profesjonalnych warsztatach, ale również w wielu gospodarstwach
domowych, w zasobach majsterkowiczów-amatorów, można przyjąć, że są one dobrze znane
użytkownikom języka, którzy mają okazję np. korzystać z nich na co dzień. Wśród tych
terminów znajdują się takie nazwy narzędzi, jak np.: calówka, dłuto, miara składana, młotek,
młoteczek, pilnik, piła, piła ramowa, siekiera, śrubokręt, świderek. W zasobie obiegowym
użytkowników języka polskiego występują również określenia materiałów, z których
wytwarzane są wytwory z drewna, a przede wszystkim nazwy półwyrobów, przykładowo:
bal, belka, deska, drążek, dykta, klin, listwa, żerdź, oraz określenia cech informujące o tym, z
czego dany wytwór został wykonany (belkowy, deskowy, drewniany, drzewny) lub do czego
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jest przeznaczony (budowlany ‘dotyczący budowli albo budowy, związany z budowaniem’).
W podstawowym zasobie leksykalnym znajdują się także nazwy materiałów służących do
łączenia (np.: gwóźdź, śruba), miejsc wykonywania pracy fizycznej (np.: warsztat,
rusztowanie) oraz określenie rzemieślnika wytwarzającego przedmioty z drewna – z dużą
dozą prawdopodobieństwa można uznać, iż najbardziej znane, czyli stolarz.
Spośród 337 kwalifikowanych jednostek leksykalnych z pola Praca fizyczna, które
odnajdujemy we współczesnym języku obiegowym, większość (106 jedn. leks.) oznaczono
kwalifikatorem techn., podkreślając w ten sposób przynależność do nacechowanego
oficjalnością słownictwa specjalistycznego techniki. W zbiorze tym mieszczą się przede
wszystkim nazwy maszyn i narzędzi mechanicznych (np.: dłuto maszynowe, dłutownica,
drążarka, grubiarka, heblarka, klepkarka, pilarka, strugarka, tokarka, wczepiarka,
wyrzynarka) oraz narzędzi prostych i ich elementów (np.: brzeszczot ‘część tnąca piły w
postaci stalowej taśmy z naciętymi zębami, przystosowana do zamocowanej w oprawie lub do
osadzenia na wrzecionie obrabiarki’, czopownica ‘piła do wycinania czopów z drewna’,
drapak ‘strug płaszczyznowy o zębatej krawędzi ostrza noża, służący do nadawania
obrabianej powierzchni szorstkości potrzebnej przy sklejaniu oraz struganiu bardzo twardego
drewna’, gładzik ‘narzędzie ręczne lub element maszyny, służące do gładzenia powierzchni
drewna, pozbawiania ich nierówności, chropowatości’, grzbietnica ‘ręczna piła do drewna o
brzeszczocie usztywnionym wzdłuż grzbietu’, otwornica ‘piła ręczna do wyrzynania otworów
i krzywizn w elementach drewnianych’, równiak ‘strug stolarski płaszczyznowy służący do
wyrównywania

powierzchni

krótkich

elementów’,

skrobak

‘narzędzie

ręczne

lub

mechaniczne używane w technice, w obróbce drewna do skrobania, oczyszczania lub
wygładzania powierzchni przedmiotów’ itp.), które rzemieślnicy wykorzystują do obróbki
drewna i wytwarzania z drewna. Do słownictwa specjalistycznego techniki zaliczono również
nazwy

wyspecjalizowanych

czynności

wykonywanych

przez

rzemieślników

przygotowujących surowiec drzewny i półprodukty do ostatecznego wykonania z nich
wyrobów (np.: fazować ‘ścinać ukośnie lub półokrągło krawędzie niektórych przedmiotów’,
heblować ‘wygładzać powierzchnie drewna lub nadawać elementom drewnianym
odpowiednią grubość za pomocą hebla albo heblarki’, prześwidrować ‘świdrując, wiercąc,
przedziurawić coś, przebić na wylot, przewiercić’, strugać ‘wygładzać powierzchnie drewna
lub nadawać elementom drewnianym odpowiednią grubość za pomocą hebla albo heblarki’,
toczyć ‘obrabiać coś skrawaniem na tokarce, nadając odpowiedni kształt’, wyfrezować
‘obrobić drewno na frezarce’, wyheblować ‘wygładzić, wyrównać powierzchnie drewna za
pomocą hebla lub heblarki’, zheblować ‘heblując wygładzić, wyrównać powierzchnię drewna
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lub nadać mu odpowiednią grubość’), czynności zespoleniowe (np.: klamrować ‘łączyć dwa
przedmioty, np. bale drewniane, za pomocą klamry – pręta’) oraz zadania wykonywane
podczas zdobienia wyrobów z drewna (np.: bejcować ‘nasycać powierzchnię drewna bejcą’,
fornirować ‘okładać przedmiot drewniany fornirem’, zabejcować ‘pokryć coś bejcą –
środkiem do barwienia’). Kwalifikatorem oznaczono nazwy materiałów służących do łączenia
(np. bretnal ‘długi gwóźdź z dużym, płaskim łebkiem’, klamra ‘metalowy pręt o końcach
zaostrzonych i zagiętych w kształcie litery U służący do łączenia dwóch przedmiotów, np.
bali drewnianych’, sworzeń ‘element konstrukcyjny, zwykle w kształcie wałka lub stożka,
służący do łączenia dwóch lub więcej elementów w sposób umożliwiający ich obracanie się’);
części półproduktów służące do łączenia (np.: czop ‘część przedmiotu umożliwiająca
połączenie go z innym przedmiotem’, wypust ‘występ, np. w deszczułkach posadzkowych,
deskach podłogowych, na ich bocznych krawędziach, służący do łączenia tych elementów),
służących do łączenia nacięć i wyżłobień surowców i półproduktów (np.: gniazdo
‘wgłębienie, otwór, element konstrukcyjny, w którym osadza się czopy, łożyska lub końce
innych elementów’, wręga ‘boczne wcięcie w desce stosowane przy połączeniach na zakładkę
lub jako przylga’); spojeń i wiązań (jarzmo ‘urządzenie przytrzymujące, wzmacniające coś,
spinające jakieś części’, jaskółczy ogon ‘połączenie dwóch elementów w ten sposób, że czop
jednego elementu w kształcie trapezu wchodzi w gniazdo drugiego elementu’). Wśród
profesjonalizmów związanych z technologią odnajdujemy także wyrazy nazywające
materiały, z których wytwarzane są wyroby z drewna, półprodukty (np.: bagieta ‘ozdobna
listwa drewniana używana do wyrobu i ornamentowania ram, gzymsów oraz do dekoracji
wnętrz’, fornir ‘cienki arkusz drewna przeznaczony na sklejkę, okleinę’, klejonka ‘cienka
deska sklejona z kilku warstw drewna, służąca do wyrobu lekkich opakowań, skrzyń i mebli’,
tarcica ‘materiał drzewny otrzymany przez pocięcie okrąglaków równolegle do ich osi
podłużnych’) i surowce (np.: heban ‘cenne drewno różnych drzew podzwrotnikowych,
głównie drzewa hebanowego, ciemno zabarwione lub czarne, twarde, trudno łupliwe,
używane do wyrobu mebli artystycznych, instrumentów muzycznych itp.’). Spośród 106
badanych wyrazów specjalistycznych należących do słownictwa przyporządkowanego
technice 12 oznaczonych zostało szczegółowymi kwalifikatorami, tj.: archit., bud., środ.,
wskazującymi na związki z budownictwem (np. felcować ‘łączyć, spajać dwa kawałki deski
za pomocą felcu’, fugownik ‘narzędzie do żłobienia rowka, czyli fugi w grzbiecie deski’,
futrować ‘obijać ściany deskami’), architekturą (np.: ożebrować ‘wesprzeć, umocnić
konstrukcję odpowiednimi belkami, zebrami’) oraz przynależność do polszczyzny potocznośrodowiskowej (np.: dwucalówka ‘deska grubości dwu cali’, laubzega ‘piła ręczna o wąskim
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brzeszczocie oraz kabłąku z rury stalowej napinającym brzeszczot, służąca do wyrzynania
otworów i wykrojów w drewnie’, tarczówka ‘obrabiarka do piłowania drewna, w której mają
zastosowanie piły tarczowe’itp.).
Kolejne upowszechnione w polszczyźnie najnowszej terminy – 79 jedn. leks. – nazywają
wszelką działalność związaną z wykonywaniem budowli, w tym nazwy półwyrobów z
drewna, tj.: belek, gontów, żerdzi (np. drągowina, gont, kantówka, kleszcze, krawędziak,
króciak, krokiew, krokiewka, legar, łata, płatew, rozpora, rygiel, tram itp.), oraz nazwy
różnego rodzaju czynności, głównie zespoleniowych i montażowych (np.: ankrować ‘spajać,
wiązać belki ankrami’, belkować ‘układać belki pod wiązania stropowe’, fugować ‘spajać ze
sobą deski, płyty zaopatrzone w fugi – rowki’, mieczować ‘wzmacniać wiązanie dachu,
drewnianych podcieni itp. ukośnymi belkami – mieczami’, odeskować ‘obić deskami;
oszalować’ itp.). W budownictwie do łączenia wykorzystywane są różnego typu materiały,
części półproduktów, nacięcia, wyżłobienia, spojenia i wiązania, co ilustrują terminy, takie
jak żywe w języku obiegowym: ankier, ankra, fuga, kleszcze, kotew, kotwa, nut, pióro, wczep,
wpust, wrąb. Kwalifikatorem bud. opatrzono również m. in. wyrazy informujące, z czego
dany wytwór został wykonany (np. dylowy, gontowy, krokwiowy). W grupie tej 14 terminów
uzupełniono szczegółowymi kwalifikatorami archit., etn., środ., z czego 11 wskazuje na
nacechowanie nieoficjalnością – potocznością środowiskową (np.: deskować ‘pokrywać
deskami jakąś drewnianą konstrukcję szkieletową’, dylować ‘układać coś z dylów lub
wykładać dylami’ oraz jętka ‘poziomy pręt wiązara trójkątnego, rozpierający krokwie w
górnej części tego wiązara’, króciak ‘krótka deska, bal lub krawędziak’, nakładka ‘część
złącza elementów drewnianych (bali, belek) powstała przez nacięcie ich końców do połowy
grubości, nałożenie na siebie i usztywnienie kołkami drewnianymi, śrubami lub obręczą’,
murłat ‘drewniana belka, na której się opiera więźba dachowa’); 2 odzwierciedlają związki z
kulturą, w szczególności z etnografią (fryza ‘deska ozdobnie wycinana, umieszczona przy
górnej krawędzi ścian na zewnątrz domu, stosowana w budownictwie ludowym’, sosrąb ‘w
drewnianym budownictwie wiejskim, zwłaszcza na Podhalu: gruba, zwykle zdobiona, belka
stropowa biegnąca wzdłuż całego pułapu i podtrzymująca go’), a jeden uwypukla artystyczny
charakter budowli, co podkreśla kwalifikator archit., którym opatrzono termin węgar ‘belka
ograniczająca z boku otwór drzwiowy lub okienny, na której wspiera się łuk lub nadproże’.
Upowszechnione wyrazy z pola Praca fizyczna przynależą również do socjolektalnej
odmiany polszczyzny (55 jedn. leks.), na co wskazuje kwalifikator socjolektalnośrodowiskowy rzem. W leksyce rzemieślników, dla której – podobnie jak dla innych gwar
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środowiskowych388 – jedną z cech charakterystycznych jest dobór środków językowych
pozwalających na sprawne i ścisłe przekazywanie informacji, odnajdujemy przede wszystkim
nazwy narzędzi (np. cyklina ‘narzędzie z blachy stalowej służące do ręcznego polerowania
drewna lub zdzierania z niego wierzchniej warstwy’, krzywak ‘strug o wypukłej powierzchni
spodniej, nadający się do gładzenia wklęsłości w drewnie’, raszpla ‘stalowy pilnik o grubych
nacięciach, używany do obróbki drewna’, sztamajza ‘dłuto ciesielskie’, wręgownik ‘strug do
wykonywania wręgów w elementach drewnianych’) oraz czynności (fladrować ‘malować na
drewnie słoje imitujące naturalne’, listwować ‘okładać, obijać coś drewnianymi listwami’,
raszplować ‘piłować, trzeć raszplą-pilnikiem’, strugać ‘wycinać coś z drewna za pomocą
ostrego narzędzia’). Rękodzielnikom precyzję w komunikowaniu się w czasie pracy ułatwiają
także nazwy osób wytwarzających z drewna (np. bednarz, cieśla, kołodziej, posadzkarz,
ramiarz,

sitarz,

trumniarz).

Prawie

połowę

jednostek

leksykalnych

opatrzonych

kwalifikatorem rzem. uzupełniono innymi kwalifikatorami, wskazującymi, iż tematyczny
zakres tych nazw związany jest z wieloma obszarami rzeczywistości pozajęzykowej, takimi
jak przykładowo: technika (np.: cieślica ‘siekiera o trójkątnym ostrzu, używana przez cieśli’,
krawężnica ‘stolarska piła ramowa do rozrzynania i przerzynania tarcicy na części’, ośnik
‘nóż ciesielski mający dwie rękojeści, używany do korowania, strugania i wygładzania
powierzchni drewna’, mazerować ‘malować na drewnie deseń imitujący słoje drzewne’);
sztuka (np. knypel ‘młotek drewniany używany przez rzeźbiarzy do pobijania dłuta’, intarsja
‘technika zdobnicza polegająca na wykładaniu powierzchni przedmiotów drewnianych
innymi gatunkami drewna’, inkrustować ‘zdobić coś inkrustacją’); budownictwo (ciosowy
‘wykonany z ciosu (drewna) ciosanego, nadający się do ciosania’, klepka ‘odpowiednio
wykonana deszczułka z twardego drewna przeznaczona do układania posadzek, do wyrobów
bednarskich’); chemia (politurować ‘powlekać politurą powierzchnię drewna dla nadania jej
połysku i dla ochrony przed uszkodzeniami’); leśnictwo (mazer, mazerunek ‘rysunek słojów
drewna widoczny na przekroju pnia’). Dwie jednostki słownikowe nacechowane są
nieoficjalnością – potocznością środowiskową (bednarka ‘zawód bednarza; bednarstwo’,
winkiel ‘przyrząd do wyznaczania kąta prostego’).
Stosowanie kolejnych 41 wyrazów z pola Praca fizyczna, opatrzonych kwalifikatorem
książk., w polszczyźnie najnowszej ograniczone jest w zasadzie do języka pisanego.
Większość z nich stanowią nazwy czynności mówiące o obróbce materiałów, przede
wszystkim słowo ciosać ‘obrabiać drewno różnego rodzaju narzędziami ciesielskimi’ i
388

Por. S. Grabias, Funkcyjna klasyfikacja socjalnych wariantów języka, op. cit., s. 31, S. Grabias, Język w
zachowaniach społecznych, op. cit., s. 159.
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pochodne formacje słowotwórcze, takie jak: obciosać, obciosywać, ociosać, ociosywać,
odciosać, poobciosywać, przyciosać, przyciosywać, wyciosać, wyciosywać, zaciosać,
zaciosywać; oraz pozostałe, tj.: drążyć, wyrzezać, wyżłabiać, wyżłobić, wyżłobienie, a także
określenia czynności zdobniczych (np. ażurować ‘robić w czymś otwory tworzące motyw
dekoracyjny’, ornamentować ‘ozdabiać ornamentami – motywami zdobniczymi, wykonywać
ornamenty’, wysadzać ‘ozdobić coś przez wstawienie w to kamieni, kawałków kruszcu itp.’).
Kwalifikatorem stylistycznym książk. oznaczono również słownictwo staranne, mające
charakter erudycyjny a dotyczące zdobienia wyrobów z drewna (np.: ażur ‘wzór tworzony
przez układ utworów’, karb ‘znak, rowek, nacięcie wyrżnięte na czymś’, ornament ‘element
zdobniczy albo zespół tych elementów, stosowany w architekturze, sztukach plastycznych,
rzemiośle artystycznym’, ornamentacja ‘całokształt motywów zdobniczych w danym dziele
sztuki, stylu’, ornamentalny ‘służący jako ornament, stanowiący ornament’) oraz niektórych
narzędzi i ich elementów (np.: nasada ‘to, na czym lub w czym cos jest osadzone’, stylisko
‘drewniany podłużny uchwyt narzędzia ręcznego’, toporek ‘mały topór’, toporzysko ‘duży
topór’, topór ‘narzędzie przypominające kształtem siekierę, składające się z wydłużonego ku
dołowi i tępo ściętego ostrza stalowego, osadzonego na drewnianym trzonku, używane do
ścinania, rąbania czegoś’).
Do polszczyzny najnowszej obiegowej z pola Praca fizyczna zaliczyć możemy
również 22 wyrazy mające charakter codzienny, kwalifikowane jako potoczne. W kontaktach
nieoficjalnych funkcjonują określenia wybranych czynności związanych z obróbką
materiałów (np.: naciosać ‘ciosając, zgromadzić pewną ilość czegoś’, nadrzynać ‘częściowo,
niezupełnie odciąć lub przeciąć’, narzynać ‘naznaczyć coś nacięciem, zrobić wiele lub
dostateczną liczbę nacięć, karbów’, obrobić ‘nadać czemuś zamierzony kształt przez
ciosanie’, urzynać ‘rżnąć oddzielić, odłączyć coś od czegoś, odciąć, uciąć część z całości lub
trochę czegoś’, zastrugać ‘strugając nadać czemuś ostry, spiczasty na końcu kształt’);
deminutywa utworzone od nazw narzędzi, półwyrobów, materiałów służących do łączenia,
zdobień, miejsc wykonywania pracy fizycznej (ażurek, cążki, deszczułka, dłutko, karbik,
kotewka, warsztacik) oraz inne, jak np.: bela ‘duża, gruba belka’, decha ‘długa, duża lub
gruba deska’, dyl ‘bal, belka’, meblarz ‘osoba zajmująca się wyrabianiem mebli’ itp..
Nieliczne wyrazy z pola Praca fizyczna są nacechowane chronologicznie (14 jedn.
leks.), mają zatem ograniczoną żywotność i przynależą do słownictwa, które z użycia
wychodzi. W grupie 11 wyrazów przestarzałych (np.: bierwiono ‘pień drzewa oczyszczony z
gałęzi, czasem i z kory; belka, kłoda’, bor ‘wiertło’, bormaszyna ‘wiertarka’, łub ‘kora
drzewa, zwłaszcza lipy, najczęściej w postaci pasa kory’, ostew ‘krokiew w bocznej ścianie
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dachu, umieszczona między krokwiami narożnymi’, stelmach ‘rzemieślnik zajmujący się
wyrobów wozów i części do nich’) dwa zostały zakwalifikowane jednocześnie do słownictwa
technicznego (tokarnia1 ‘obrabiarka skrawająca’, tokarnia2 ‘warsztat, pomieszczenie, w
którym obrabiane są przedmioty na tokarce’), a jeden rzemieślniczego (ciesielnia ‘warsztat
obróbki drewna, wykonujący zwykle drewniane elementy konstrukcyjne budynków, urządzeń
itp., zakład ciesielski’). Za historyzmy, czyli wyrazy określające realia epok minionych,
uznano 3 jedn. leks. (barta ‘topór’, łucznik ‘rzemieślnik robiący łuki, kusze’ oraz opatrzony
jednocześnie kwalifikatorem etn. wyraz ślemię ‘w dawnym budownictwie wiejskim: pozioma
belka wzdłuż szczytu dachu, stanowiąca element jego konstrukcji, oparta na pionowych,
rozwidlonych u góry słupach, podtrzymujące górne końce krokwi’).
Pozostałe wyrazy kwalifikowane (20 jedn. leks.) z pola Praca fizyczna, które
odnajdujemy we współczesnym języku obiegowym, są zróżnicowane tematycznie. Są wśród
nich wyrazy należące do słownictwa specjalistycznego, tj.: leśnictwa (10 jedn. leks., np.:
naciosać ‘zrobić nacięcie, nacios; ponacinać, nacechować’, odrzynek ‘deska boczna, ścięta z
kloca drzewa, z jednej strony płaska, z drugiej półokrągła’, słój ‘warstwa komórek drewna
wtórnego wytworzona przez miazgę w ciągu jednego okresu wegetacji, widoczna na
poprzecznym przekroju pnia drzewa jako wyraźny pierścień’, usłojenie ‘układ słojów drzewa,
uwarstwienie’; w tym nacechowane nieoficjalnością np.: okrzesać ‘obciąć coś, ociosać cos
dookoła, ze wszystkich stron’, potrzeć ‘porozcinać piłą’); architektury (3 jedn. leks., np:
grzebień ‘ażurowy element dekoracyjny umieszczony na kalenicy dachu lub okapie,
wykonany z drewna’); sztuki (3 jedn. leks.: ebenista ‘artysta stolarz wyrabiający meble
artystyczne fornirowane, inkrustowane i intarsjowane; pierwotnie stolarz wyrabiający meble z
hebanu’, fryz ‘ ornament w kształcie poziomego pasa, zdobiący elewacje budynków’, rytować
‘ryć, wycinać rysunek na płycie graficznej, z której robi się odbitki’); botaniki (tek ‘drzewo o
dużych jajowatych lub eliptycznych liściach, rosnące w strefie wilgotnych lasów
tropikalnych, dostarczające cennego drewna’) i kolejnictwa (podkład ‘element toru
szynowego w postaci belki drewnianej, ułożonej poprzecznie pod szynami). Jednostkowo
odnajdujemy tu kwalifikator urz., którym opatrzono wyraz rzemieślnik ‘człowiek uprawiający
rzemiosło, prowadzący warsztat rzemieślniczy’, oraz reg. w wypadku formy krakowskiej
stylik ‘małe stylisko; rączka, trzonek’.
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Tabela nr 6. Zestawienie liczbowe udziału słownictwa rzemiosł w drewnie w polszczyźnie 2. połowy XX i początku XXI wieku – sfera J A J AK O W YT WÓ RC A

JA JAKO
WYTWÓRCA

sfera

pole

Praca
fizyczna
Nazwy
rzemiosł w
drewnie
RAZEM

liczba
jednostek
leksykalnych
ogółem

udział słownictwa rzemiosł w drewnie w polszczyźnie 2. połowy XX i początku XXI wieku
wyrazy nieżywotne
wyrazy żywotne
w tym:
wyrazy
wyrazy
liczba jednostek
liczba
nienacechowane nacechowane
% całości
% całości
leksykalnych
jednostek
stylistycznie
stylistycznie
leksykalnych
(liczba)
(liczba)

2986

2555

85,6

431

14,4

94

337

76

54

71

22

29

2

20

3062

2609

85,2

453

14,8

96

357
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Analiza upowszechnienia badanego słownictwa rzemiosł w drewnie ze sfery JA JAKO
WYTWÓRCA (14,8%; 453 jedn. leks. z 3062) wskazuje, iż większy odsetek wyrazów
żywotnych znajduje się w polu Nazwy rzemiosł w drewnie (29%; 22 jedn. leks. z 76), a
mniejszy w polu Praca fizyczna (14,43%; 431 jedn. leks. z 2986). We współczesnym
języku obiegowym z obu pól funkcjonują przede wszystkim wyrazy kwalifikowane. Z 453
wyrazów żywotnych do odpowiedniej odmiany polszczyzny przynależy 357 jednostek
leksykalnych (78,8%), zaś 96 (21,2%) stanowi słownictwo podstawowe, nienacechowane
stylistycznie. W sferze JA JAKO WYTWÓRCA funkcjonuje słownictwo interpretujące
pracę rzemieślnika wytwarzającego

z drewnie, obejmujące m. in. nazwy rzemiosł i

rzemieślników, nazwy narzędzi, materiałów, półproduktów i gotowych wyrobów, nazwy
rzemieślniczych

czynności

i

miejsc

ich

wykonywania,

stąd

zapewne

większość

upowszechnionej leksyki przynależy do słownictwa specjalistycznego techniki (106 jedn.
leks.) oraz budownictwa (79 jedn. leks.). Prawie 1/5 słownictwa kwalifikowanego (55 jedn.
leks.)

stanowią

profesjonalizmy,

którymi

posługują

się

członkowie

środowiska

rzemieślniczego. Nieco mniej terminów (41 jedn. leks.) uznanych zostało za wyrazy
książkowe, charakterystyczne dla starannych wypowiedzi mówionych i tekstów pisanych,
stosowanych i znanych przede wszystkim w grupie inteligencji humanistycznej, zaś niewielka
część wyrazów żywotnych kwalifikowanych (22 potocyzmy) używana jest w kontaktach
nieoficjalnych. Wśród funkcjonujących w polszczyźnie obiegowej leksemów 14 jednostek
leksykalnych jest nacechowanych chronologicznie (wyrazy przestarzałe i historyzmy).
Pozostałych 20 terminów przynależy do innych odmian polszczyzny.
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3. Słownictwo ukazujące wytwory z drewna rzemieślnika – służące ciału
jego i innych
3.1. Charakterystyka funkcjonalna leksyki rzemieślniczej

W sferze JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA, najbogatszej pod względem liczebności,
której zostało przyporządkowanych 3955 jednostek leksykalnych, zgromadzono w 10 polach
nazwy wytworów z drewna wykonanych przez rzemieślników. Najwięcej wyrazów (740 jedn.
leks.) tworzy pole Dom – budynek i jego otoczenie, zaś pozostałe słownictwo – pola
w kolejności: Przyrządzanie, podawanie i przechowywanie jedzenia (604 jedn.
leks.), Gospodarstwo wiejskie (obejście poza domem) (569 jedn. leks.),
Pozostałe przedmioty wykorzystywane do pracy pozarolniczej (566 jedn.
leks.), Dom – mieszkanie i jego wyposażenie (427 jedn. leks.), Pojazdy i ich
elementy (405 jedn. leks.), Dbałość o ciało, higienę, porządki, leczenie,
wypoczynek
jedzenia

(290

(153

jedn. leks.),

jedn. leks.),

Pozarolne

Elementy

pozyskiwanie

wspólne

produktów

wyposażenia

domu

do
–

mieszkania i gospodarstwa wiejskiego (106 jedn. leks.), Ochrona mienia (95
jedn. leks.). Słownictwo tworzące tę sferę jest odbiciem rzeczywistości materialnej życia
rzemieślników i pozostałych członków społeczności, których ciału, jako istotom fizycznym,
służą rezultaty pracy rękodzielnika.

3.1.1. Dom, jego otoczenie i wnętrze

Najintensywniej leksemy ze sfery JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA interpretują
językowo fragment rzeczywistości odzwierciedlający zaspokajanie potrzeb bytowych
człowieka związanych z mieszkaniem (łącznie 1771 jedn. leks.) . Słownictwo takie skupione
zostało w polach Dom – budynek i jego otoczenie (740 jedn. leks.), Dom –
mieszkanie i jego wyposażenie (427 jedn. leks.), Przyrządzanie, podawanie i
przechowywanie jedzenia(604 jedn. leks.).
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Tabela nr 7. Lista rangowa słownictwa w polu Dom – budynek i jego otoczenie (740 jedn. leks.)

Ranga

Podpole oraz grupa

1.

detale z drewna trwale związane z
budynkiem lub budowlą
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

drzwi i ich elementy
inne,
okna i ich elementy
ściana i jej elementy
podłoga
elementy okien i drzwi
schody i ich elementy
rynny z drewna
balustrady i ich elementy
dachy i ich elementy
dachy i ich elementy
nazwy ogólne

obiekty małej architektury

2.
1.
2.

 obiekty architektury ogrodowej
 obiekty użytkowe

budynki i ich części

3.
1.
2.
3.
4.






konstrukcje drewniane budynków
budynki gospodarcze i ich części
budynki mieszkalne i ich części
innego typu

budowle

4.
1.
2.

5.














 mosty, mostki, pomosty, ich elementy
 inne budowle

inne elementy otoczenia domu
RAZEM

liczba
jednostek
330

%

uwagi

44,6

72
48
40
32
25
23
22
21
20
15
11
1














168

22,7

 131
 37

167





22,57

77
43
34
13

53

7,16

 39
 14

22
740

2,97
100

W najbogatszym polu Dom – budynek i jego otoczenie (740 jedn. leks.) mieści
się, skupione w 5 podpolach, słownictwo nazywające budynki mieszkalne i gospodarcze, ich
części i różnorodne detale z drewna, a także budowle i obiekty małej architektury znajdujące
się w otoczeniu domu: detale z drewna trwale związane z budynkiem lub
budowlą (330 jedn. leks.), obiekty małej architektury (168 jedn. leks.), budynki i
ich części (167 jedn. leks.), budowle (53 jedn. leks.), inne elementy otoczenia
domu (22 jedn. leks.).
W podpolu budynki i ich części (167 jedn. leks.), które ze względu na
odpowiadające nazwom artefakty można wskazać jako znaczeniowo wiodące, zgromadzone
zostały okreslenia budynków i ich samodzielnych części, w tym mieszkalnych (34 jedn. leks.)
gospodarczych (43 jedn. leks.) oraz innego typu (13 jedn. leks.), a także terminy nazywające
konstrukcje drewniane tych budynków (77 jedn. leks.). W grupie określeń budynków
335

mieszkalnych, oprócz odpowiedników znaczeniowych (8 jedn. leks., np.: dom, drewnia,
drewnianka, rum) mieszczą się wyrazy (w tym gwarowe) zawierające informacje
szczegółowe dotyczące danej budowy budowie czy jej przeznaczenia (16 jedn. leks.), np.:
bungalow ‘drewniany dom z werandą, w ogrodzie, zamieszkały przez Europejczyków w
Indiach’, [koleba] ‘schronisko pasterskie, szopa, bacówka, szałas na kołach’, kureń ‘chata
drewniana bez komina, dymna’, [socha] ‘szałas letni na czterech żerdkach powiązanych,
pokryty łubami389’, szalecik ‘mały szałas górski, drewniany domek szwajcarski lub
zbudowany na wzór szwajcarskiego’, szałas ‘domek jak najprościej zbudowany, zwykle
z drzewa (desek), bez komina i okien, przeznaczony na okresowe mieszkanie (np. pasterzy
w górach, myśliwych w niezamieszkanych terenach) lub dla przechowywania sprzętu
(pasterskiego, myśliwskiego itp.)’, [szoska] ‘mały szałas letni na czterech żerdkach
powiązanych, pokryty łubami’, wieńcówka ‘drewniany budynek o ścianach wykonanych w
konstrukcji wieńcowej’) oraz nazwy samodzielnych części budynków (10 jedn. leks.), jak
np.: galeria ‘kryty balkon w górnych partiach budowli’, ganek ‘przystawka przed
wejściem do domu, nakryta daszkiem wspartym na słupkach, otwarta na zewnątrz’,
podcień ‘przedproże budynku nakryte dachem, spoczywającym na słupach lub na rysiach’,
weranda ‘przybudówka przy domu w rodzaju altany otwartej na zewnątrz, wystawa,
zacienienie, podsienie’, wystawa ‘podcieniowe skrzydło domu mieszkalnego przyległe do
głównego korpusu od strony wejścia z pięterkiem mieszkalnym lub gospodarczym’.
Nazwy typowych dla obszarów wiejskich budynków gospodarczych (43 jedn. leks.)
wskazują na zróżnicowanie elementów zabudowy tradycyjnej zagrody, gdyż oprócz określeń
ogólnych, takich jak, przykładowo: [kleć] ‘mały spichlerzyk, schowanko, świren, świronek,
skład’, maniola ‘stodoła’, podsłupie ‘szopa, dach na słupach’, [siańba] ‘szopa, buda’, grupę
tę tworzą terminy informujące o przeznaczeniu drewnianych zabudowań do: przechowywania
różnych obiektów (np.: lamus ‘dawniej przy dworach lub chałupach: osobny drewniany
budynek do przechowywania zboża, cenniejszych przedmiotów, zbroi, dokumentów
itp.’, podszopie ‘budynek złożony z dachu na słupach, na skład siana lub narzędzi
rolniczych, szopa’, [polednia] ‘szopa przy domu na drzewo, koniczynę itp.’, szopa
‘prowizoryczny budynek drewniany, czasem bez ścian szczytowych, przeznaczony do
przechowywania narzędzi, wozów, jako chwilowe schronienie dla zwierząt domowych
itp.’); przechowywania siana ([odryna], [odrynka], [punia], [puńka], [zaczyn], [zaczynek]);
składowania i rąbania drewna (drewiarnia, drewnik, drewutnia, drwalka

389

drwalnia);

Łub – twarda kora drzewa, szczególnie lipy (SW, t. 2, s. 821).
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magazynowania i młócenia zboża ([gumieneczko], gumienko, gumno); składowania narzędzi
rolniczych ([wystawa], [wystawka]); suszenia konopi i lnu ([osieć] ‘budynek drewniany z
kamiennym piecem leżącym do suszenia konopi i lnu’). Uzupełniają tę grupę wyrazy
wskazujące na konstrukcję budynków gospodarczych (np.: [jedynak] ‘stodoła mająca tylko
jeden sąsiek’, [przykomórek] ‘rodzaj małego śpichrza z pułapem w kącie stodoły, do
którego prowadzą drzwi z klepiska’, sypaniec ‘spichlerzyk gospodarski o ścianach
wieńcowych,

zwężających

się

górą’,

świronek

‘spichlerzyk

w

gospodarstwie

jednorodzinnym, zazwyczaj z podcieniem na rysiach, na słupkach lub we wnęce’, zapole
‘komórka przyległa do stodoły i nakryta wspólnym z nią dachem’) oraz samodzielne
części budynków, takie jak przykładowo: [mysiara] ‘górna część stodoły’, samsiek ‘jedno z
dwóch miejsc w stodole po obu stronach klepiska, na składanie snopów przeznaczone’,
[zabląże] ‘sąsiek w stodole’). Spośród 43 nazw budynków gospodarczych i ich
samodzielnych części ponad 40% stanowią gwaryzmy (18 jedn. leks.), co odzwierciedla ich
wiodącą lokalizację na obszarach wiejskich.
Do budowy zarówno budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych stosuje się wiele
konstrukcji drewnianych, których nazwy tworzą odrębną grupę (77 jedn. leks.). Całość
drewnianej konstrukcji złożonej z belek powiązanych z sobą za pomocą złączy ciesielskich
oddają takie określenia, jak np.: konstrukcja zrębowa, więźba1, wzrąb, zrąb, zrąbek,
żebrowanie. Najwięcej z tych terminów (37 jedn. leks.) informuje o wiązaniach ciesielskich,
czyli łączeniu dłuższych sztuk drzewa, oddając zarówno podstawowe znaczenie, jak w
przykładach: culagier ‘wiązanie dachowe, klatka dachu’, skielet ‘wiązanie, rusztowanie,
belkowanie’, wiązar i wiązacz ‘wiązanie złożone z dwóch krokwi, po końcach jednej belki
oprawionych, i wszystkich posiłkujących je części’, więźba2 ‘wiązanie ciesielskie, w ogóle
łączenie końców sztuk dłuższych drzewa; ciesielska robota w budynkach’, jak i
odzwierciedlając różne rodzaje wiązań i ich części, np.: bant ‘belkowanie poprzeczne wyżej
głównego belkowania dachu, w połowie krokwi, tramik poprzeczny w krokwi, podobny do
poziomego przekreślenia w literze A’, belkowanie ‘poziomy układ belek między piętrami
albo piętrem i strychem, system belek, wiązanie z belek’, hengiewerk ‘wiązanie dachowe
wiszące’, kotew ‘wiązanie drewniane używane do wzmacniania budowli’, podchwyt
‘rodzaj wiązania wiszącego, hengiewerk’, rygiel ‘wiązanie z belek zamurowane w ścianie
z muru pruskiego’, szyftry ‘części wiązania dachowego, łączące krokwie z gradszparem’,
śródbelk ‘część belkowania pomiędzy nadsłupiem i gzymsem’, wieszar ‘typ wiązania
dachowego; stosowany w dachach o dużej rozpiętości przy braku podpór bezpośrednich
(ścian wewnętrznych, filarów); dźwiga pokrycie dachu i strop; szczególny wiązar, w którym
337

belka zawieszona jest na krokwiach za pomocą stojców albo kleszczy; wiązanie kratowe,
utrzymujące z góry’. Szczególnym typem wiązań ciesielskich są konstrukcje z drzewa,
najczęściej desek, które stanowią podstawę do murowania, np.: buksztel, kabłąk, krążyna i
sklepidło ‘rodzaj rusztowania w kształcie łuku ze zbitych desek, na którym muruje się
sklepienie’, buksztelunek ‘złączenie dwóch buksztelów’, ruszt ‘rodzaj konstrukcji
budowlanej złożonej z belek krzyżujących się przeważnie pod kątem prostym, sztywno
połączonych; jako konstrukcja nośna stosowana do fundamentów, stropów, dachów itp.’.
Budowle drewniane, w tym ich ściany, wznoszone są na wykonanej z belek podstawie, co
odzwierciedlają takie terminy, jak np.: [cwela] ‘w budownictwie drewnianym: podstawa
wykonana z odpowiednio spojonych belek, na której opiera się ściana; podwalina’, przycieś
‘w budownictwie drewnianym: podstawa wykonana z odpowiednio spojonych belek, na
której opiera się ściana; podwalina’, wianek, wianuszek i wieniec1 ‘ułożona na ziemi rama
prostokątna z bierwion, z której wznosi się budowla drewniana’ oraz nazwy
uszczegóławiające informacje o tych konstrukcjach, przykładowo: oczep ‘górny wieniec
zrębu usztywniający ściany zewnętrzne w konstrukcjach wieńcowych i sumikowo-łątkowych
i przejmujący ciężar stropu’, podwalina ‘dolny wieniec zrębu ściany, spoczywający na
kamieniach lub podmurowaniu, przenoszący ciężar ściany na grunt’, rysie ‘bierwiona
górnych wieńców wysunięte przed lico ściany, służące za wsporniki przyokapowej partii
dachu’. O drewnianych konstrukcjach ścian informują takie wyrazy, jak np.: łątka
‘rowkowany słup osadzony w podwalinie i oczepie jako nośny element ściennego szkieletu,
wypełnionego bierwionami (sumikami), wpuszczonymi w rowki (bruzdy, pazy)’, ryglówka
‘szkieletowa drewniana konstrukcja ścienna’, szachulec ‘element drewniany ściany
szkieletowej, zawarty między dwoma pionowymi słupami albo dwiema poziomymi belkami’,
wieniec2 ‘poszczególne warstwy ścian budynku drewnianego, złożone z belek leżących na
jednym poziomie, związanych w narożach na złącza ciesielskie (ściany wieńcowe)’, zrąb
ściany ‘ściana budynku wykonana z pełnych przekrojów drewna, spełniająca role nośną i
osłonową’. Elementy drewnianej konstrukcji pełnią ważne funkcje, co odzwierciedlają
nazwy: jętka i podciąg/[pociąg] ‘drzewo w wiązaniu, które trzyma banty’, konsola
‘wspornik, poziome lub ukośnie osadzone drewno, wysunięte przed lico ściany w celu
podparcia końca przewieszonego dźwigara’, lisice ‘parzyste pionowe bierwiona,
skleszczające obustronnie zagrożoną wyboczeniem ścianę wieńcową w celu jej
usztywnienia’, opaska ‘podkładzina na wierzchach słupów stolcowych pod rozporami
krokwi wzdłuż dana’, opaś ‘płatew spoczywająca na wysuniętych na zewnątrz końcach
belek stropowych i przejmująca poprzez krokwie ciężar dachu’, przypustnica
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‘przyokapowa nadbitka krokwi, zmniejszająca kąt nachylenia połaci dachowych’,
storczyk ‘pionowy element wieszara w zabytkowych konstrukcjach dachowych,
przenoszący ciężar stropu na krokwie’, sztyber ‘słup, słupek wchodzący do składu stolca
dachowego, długa belka graniasta, pionowo ustawiona w środku wiązania dachu
wieżowego, do której przypierają górne końce krokwi i na końcu której umieszcza się
gałka, krzyż, chorągiewka szczytowa’, zastrzał ‘pochyłe drewno w szkielecie ściennym lub
dachowym, usztywniające ramę i przenoszące część obciążeń na podpory’. O łączeniu
belek w wiązaniach świadczą takie wyrazy, jak: [hymbáłek] ‘bant, spojenie krokwi u
wierzchołka dachu’, kozły ‘para krokwi połączona jętką lub kleszczami’, węgieł ‘miejsce
łączenia belek odpowiednio zaciętych na końcach i nałożonych na siebie’ itp.
Z budynkami i budowlami, zarówno wykonanymi z drewna, jak i innych materiałów,
trwale są związane drewniane detale, których określenia zgromadzono w podpolu detale z
drewna trwale związane z budynkiem lub budowlą (330 jedn. leks.) w 12
grupach odzwierciedlających różnorodne wykorzystanie drewna w budownictwie. W
kolejności są to nazwy: drzwi i ich elementów (72 jedn. leks.), okien i ich elementów (40
jedn. leks.), ścian i ich elementów (32 jedn. leks.), podłóg (25 jedn. leks.), elementów
wspólnych okien i drzwi (23 jedn. leks.), schodów i ich elementów (22 jedn. leks.), rynien (21
jedn. leks.), balustrad i ich elementów (20 jedn. leks.), dachów i ich elementów (15 jedn.
leks.) oraz sufitów (11 jedn. leks.). Uzupełnia to podpole jedna nazwa ogólna elementów
budowlanych wykonanych z drewna stolarka oraz 48-elementowy zbiór wyrazów
nazywających pozostałe detale trwale związane z budynkiem lub budowlą, których
konstrukcja bądź przeznaczenie są zindywidualizowane, co nie pozwala na kompilowanie z
nich odrębnych grup.
W grupie nazw drzwi i ich elementów (72 jedn. leks.) wyodrębniono podgrupę
określeń drzwi (27 jedn. leks.) oraz podgrupę wyrazów nazywających elementy drzwi, wrót
(45 jedn. leks.). Oprócz określeń ogólnych, w większości gwarowych, ruchomych zamknięć
otworu wejściowego do budynku lub jakiegoś wnętrza (np.: [brań], drzwi, [dwierze],
[dwierznia], [dźwierza]), terminy te informują o konstrukcji drzwi (np.: drzwi do czoła
‘drzwi, które przy zamykaniu wchodzą w ramę, nie wystając za nią’, drzwi płycinowe
‘drzwi, których skrzydło składa się z ramy wypełnionej płyciną’, wisznice ‘wrota ze
szczebli’); ich rozmiarach (brameczka i bramka ‘małe skrzydła zamykające przejście w
budynku’, drzwiczki i [dźwierka] ‘małe ruchome zamknięcie otworu wejściowego do
budynku lub jakiegoś wnętrza’, kołowrotek ‘niewielkie podwójne lub poczwórne skrzydła
drzwi obrotowych’, bramisko ‘wielkie skrzydła zamykające przejście w budynku’, wrota
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‘wielkie drzwi w stodole, u wjazdu w podwórze, w stajni itp., brama, wierzeje’) oraz
zastosowaniu w określonych typach budynków, co odzwierciedlają np.: [platy] ‘wierzeje u
stodoły’, wierzeje ‘wrota stodoły o dwu wierzejach’, [wrotnie] ‘wrota, drzwi u stodoły’. W
podgrupie nazw elementów drzwi, wrót najwięcej wyrazów nazywa proste mechanizmy z
drewna umożliwiające trwałe zamknięcie drzwi, jak w przykładach, które dowodzą dużego
zróżnicowania ich budowy: dęga ‘drewniana poprzeczna sztaba u wrót i wierzei złożonych
z dwóch połów, przybita w połowie wysokości do jednej wrotni a zachodząca na całą
szerokość drugiej przy zamykaniu dla uchwycenia końca jej skoblem i zamknięcia
wierzei tym sposobem’, klekot ‘zapadka, czyli zamek drewniany zwłaszcza u stodoły’,
[kłoda] ‘zamek drewniany w rodzaju zasuwy lub skobla; zamek wiszący, kłódka’, kłopot
([chłopot]) ‘zamek drewniany, kołatka u drzwi’, [kulka] ‘drewniany hak na wrota, aby się
u góry nie odchylały’, [obertka] ‘drewniana zasuwa do drzwi’, [ślepy zamek] ‘rodzaj
zamka drewnianego’, [ślepa zapora] ‘staroświecki zamek u drzwi, drewniany, otwierający
się drewnianym kluczem, nabijanym żelaznymi zębami’, zasuwa drewniana ‘rzecz służąca
do zasunięcia = zamknięcia drzwi, okien itp., od wnętrza izby zamykana i otwierana’, zawor
‘zasuwa drewniana zewnętrzna, zapora, wrzeciądz, rygiel, zawieradło u wrót albo wierzei’,
[żabica] ‘łata poprzeczna lub ukośna u drzwi chlewowych; łata czy żerdź u jednej połowy
wierzei, by przy zamykaniu drugą przytrzymywała’. Nieliczne terminy określają
drewnianą klamkę, czyli ‘wykonaną z drewna ruchomą rączkę przy zamku u drzwi,
służącą do ich otwierania i zamykania’ (klamka, [obartelek], [zawora], [zaworka]). Zbliżona
liczba wyrazów nazywa skrzydła, czyli części składowe drzwi, wrót (np.: dźwirki ‘połowa
podwójnych drzwi’, wierzaja ‘jedno z dwóch skrzydeł wrót, wrotnica, podwój’, wisznica
‘skrzydło, połowa wrót zbitych z drążków, sztachet’, wrotnica ‘jedno z dwóch skrzydeł
wrot, wierzeja’) oraz ramy, oprawy drzwi, również gzyms nad drzwiami (np.: odedrzwia
‘oprawa

drzwi,

rama,

futryna

drzwi,

uszak’,

ościeżyna

‘drewniane

okładziny

zabezpieczające boczne płaszczyzny wnęki drzwiowej (ościeża) w grubych murach’, próg
([parg], [porg]) ‘dolna poprzeczna część futryny drzwiowej, wystająca nad poziom
podłogi’, przydrzwia ‘odrzwi, czyli oprawa drzwi, rama, futryna drzwi, uszak’). Dopełnienie
tej podgrupy stanowią terminy określające drewniane elementy mające zastosowanie przy
montażu drzwi, jak: biegun ‘drewno osadzone obrotowo na pionowych osiach, służące do
zawieszania skrzydeł drzwiowych lub wrót’, obrót u drzwi ‘drąg, biegun, to, na czym się
drzwi obracają, czop, hak, zawiasa, biegun, oś’.
Grupę nazw okien i ich elementów (40 jedn. leks.) tworzą nieliczne określenia okien
(6 jedn. leks.) różniących się konstrukcją bądź miejscem montażu (np.: dymnik ‘okno w
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dachu na poddaszu’, fligiel ‘pół okna, skrzydło, kwatera okna’, [kwatery] ‘okno
składające się z dwóch połów’, wysuwnica ‘dymnik, okienko pod daszkiem w dachu do
zakładania belek przy restauracji domu’) oraz nazwy elementów stolarki okiennej (34 jedn.
leks.), takie jak: daszki nadokienne (np.: nadokiennik ‘daszek ochronny, gzyms nad
oknem’, obdaszek ‘daszek nad drzwiami i oknami, kapnik’, [obdasznica] ‘brzeg dachu nad
ścianę wysunięty, po którym woda ścieka, okap; daszek nad oknem albo nad drzwiami, z
muru wypuszczony’); oprawy okien i nadoknia (ambrazura ‘framuga okna’, [arcaby]
‘ramy, futryny, w które wstawia się okna’, nadokienek ‘nadprożnik, belka zamykająca
otwór

w oknie’, wspórka ‘dolna płaszczyzna pozioma w ościeży okna’); parapety

(nakładka ‘deska pozioma w oknie do opierania się przy wyglądaniu, parapet’, parapet
‘dolna deska ramy okiennej (między skrzydłami okna)’, podoknica ‘parapet okienny’,
przyoknie ‘parapet okienny; podoknica’); okiennice i inne elementy do zasłaniania okna
([fensterladka]

‘okiennica’,

okiennica

‘rodzaj

drzwiczek

zewnętrznych

albo

wewnętrznych u okien’, przysłonica ‘rodzaj okiennic klepkowych, żaluzja’, skrzelice
‘zasłona z drewnianymi ruchomymi szczebelkami poprzecznymi w oknie’, wstawnica
‘okiennica’, żaluzja ‘zasłona z drewnianymi ruchomymi szczebelkami poprzecznymi w
oknie’) oraz różnego typu listwy (przymyk ‘listwa na krawędzi jednego ze skrzydeł okna,
podwoi, zakrywająca szparę przy ich zetknięciu się’, szczeblina ‘cienki pręt drewniany,
utrzymujący szyby szklane w oknie’, szlaglistwa ‘listwa na krawędzi jednego ze skrzydeł
okna, podwoi, zakrywająca szparę przy ich zetknięciu się’, szprosa ‘cienki pręt drewniany,
utrzymujący szyby szklane w oknie’).
W odrębnej grupie zgromadzone zostały określenia elementów wspólnych okien i
drzwi (23 jedn. leks.), wśród których najwięcej jest różnego typu nazw ram i listew, jak np.:
anszlag ‘anzac, felc, listewka wystająca naokoło drzwi a. okna i zachodząca na ramę’,
ferklajdunek ‘listwa ramowa do przybicia na około drzwi a. okien, szalowanie’, futro i
futryna ‘rama u drzwi a. okien, wpuszczona w ścianę, uszak, odrzwia’, oścież (ościeże)
‘wewnętrzna oprawa otworu drzwiowego lub okiennego’, ościeżnica ‘drewniana oprawa
okienna lub drzwiowa, wpuszczona w mur, służąca do umocowania przylegających do niej
ruchomych części okien lub drzwi; futryna’, ramiak ‘element ramy drzwiowej, okiennej’,
uszak ‘rama drzwi, okien; odrzwia, futryna’, wykład i załoga ‘ferklajdunek, listwa ramowa
do przybicia na około drzwi albo okien, szalowanie’. Uzupełniają tę grupę takie nazwy, jak
np.: [gary] ‘rowki w oprawie okien a. drzwi, w które zachodzi ściana’, krokiewka ‘ozdoba
architektoniczna w kształcie trójkąta nad drzwiami lub oknami’, obdaszenie ‘górna część
ornamentacji okien i drzwi, kapitel’, nadproże ‘belka konstrukcyjna zamykająca otwór
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drzwiowy lub okienny od góry i niosąca mur nad tym otworem’, węgary ‘boczne słupy
otworu drzwiowego lub okiennego służące do zawieszenia drzwi i okien’.
Terminy w grupie ściana i jej elementy (32 jedn. leks.) nazywają głównie: ściany z
drewna (19 jedn. leks.), informując o ich lokalizacji np. w dole studni (cembra1,
cembrowanie1, cembrowina1, cembrzyna1, ocembrowanie); nad powierzchnią ziemi (cembra2
‘ściany drewniane studni wystające nad powierzchnią ziemi, oprawa studni, zrąb’,
cembrowanie2, cembrowina2, cembrzyna2); na szczycie budynku (frontszpic); a także
wskazując na ich konstrukcję, np.: [dylowina] ‘ściana z desek, szalowanie, dylowanie’, mur
pruski ‘ściana z drewnianego wiązania, wypełniona cienkim ceglanym murem’, przegroda
‘ścianka z desek, przepierzenie, forsztowanie, które przegradza’, zapierzenie ‘lekka ścianka
drewniana, przepierzenie, przegroda’, [zapolina] ‘ścianka dzieląca w stodole tok od
zapola’).
Wyrazy określające drewniane elementy ścian to przede wszystkim nazwy: okładzin z
desek (jak: bazeria, boazeria, boniowanie ścian, futrowanie z desek, opierzenie itp.); płyt
wykorzystywanych do okładzin (płycina, kaseton, zatłokaitp.); słupów (łątecznica, łątka,
[szuła], szuło); klinów (klinik ‘jeden z małych klinów, którymi się wybijają ściany
drewniane zewnątrz, ażeby się narzucona glina trzymała na nich’).
W podpolu detale z drewna trwale związane z budynkiem lub budowlą
znajdują się także zbliżone liczebnie grupy określeń, tj.: podłóg (25 jedn. leks.), np.: [dylina]
‘podłoga z okrąglaków’, [dylówka] ‘podłoga z tarcic w stajni’, forszt ‘podłoga z desek’,
parkiet ‘posadzka, zwykle ozdobna, ułożona z drewnianych klepek (niekiedy także
płytek)’, podwyżka ‘podwyższona część podłogi w izbie, w sali’, pomosta ‘pokład z desek
ułożonych na belkach, platforma na pewnej wysokości nad czym, podłoga nie leżąca wprost
na ziemi’, posowa ‘podłoga w chałupie wiejskiej’; schodów i ich elementów (22 jedn.
leks.), np.: czółko ‘wystająca część w stopniach schodowych’, gradus ‘stopień schodowy’,
schodek ‘każdy ze stopni, z których składają się schody’, schody ‘szereg stopni, zwykle z
poręczą, służących do schodzenia i wchodzenia; najczęściej: część budowli, służąca do
komunikacji miedzy różnymi poziomami’, spocznik ‘pozioma płaszczyzna przedzielająca
biegi schodów; podest’, stopień ‘pojedynczy element schodów składający się z postopnicy,
stopnicy i policzka (boku)’, trep ([trepa]) ‘stopień na schodach’, podnóżek ‘pozioma część w
stopniu schodowym, na którą staje się nogą, czyli deska pozioma’, przednóżek ‘pionowa
część stopnia (trepu), czyli deska pionowa, znajdująca się przed nogą’, podest (podesta)
‘rozszerzony pomost miedzy kondygnacjami schodów’, szpindel ‘słup środkowy z
drzewa w schodach kręconych’; rynien (21 jedn. leks.), np.: listwica ociekowa, listwica
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okapowa, obdasznica, okapnica i pogroda ‘koryto, rynna pozioma z desek’, a także rzygacze
‘drewniane rynny, odprowadzające wodę opadową z koszy dachowych na zewnątrz
budynku’, wilk ‘dwie deski zbite w rynnę, którą się przykrywa z wierzchu strop dachu
gontowego’); balustrad i ich elementów (20 jedn. leks.), np.: balas i [balasy] ‘rzeźbiony lub
toczony słupek balustrady’, balustrada ‘szereg słupków związanych poręczą’, bariera
‘poręcz, zagroda, zastawa, balustrada, zapora’, galeria ‘balustrada, ogrodzenie ozdobne
lub poręcz’; dachów i ich elementów (15 jedn. leks.), np.: dach płatwiowy ‘dach o
konstrukcji drewnianej, w której krokwie opierają się bezpośrednio na płatwiach
wspartych na pionowych lub ukośnych słupach’, kalenica ‘górna pozioma krawędź styku
dwóch przeciwległych połaci dachowych, wyróżniająca się specjalnym sposobem
pokrycia’, koronka ‘ostrze z wystającymi gontami (w dachu)’, kozubek ‘daszek w kształcie
koszyczka, osłaniający podkaleniczny otwór w połaciach dachowych’, przystrzeszek ‘wąski
daszek nad przyzbą przy ścianie szczytowej’, szczyt ‘pionowa część dachu odeskowana
lub pobita gontem bądź łupkiem’, [węglent] ‘cztery deski w dachu szopy halnej, które
odchylać się dają do ładowania siana na górę’) oraz sufitów (11 jedn. leks.), np.: podbitka
‘ozdobny sufit, strop z drewna’, pułap ‘strop, powała, ściel z desek na belkach izby’, stol
‘belkowanie, pułap, sufit zwyczajny z desek ułożonych na belkach’, ślepy pułap ‘sufit z
krótkich desek w polach między belkami mniej więcej w połowie ich wysokości dany’.
Dopełnia to podpole wewnętrznie zróżnicowana grupa wyrazów nazywających
pozostałe detale trwale związane z budynkiem lub budowlą (48 jedn. leks.), takie jak
przykładowo: [blank] ‘przegroda z desek oddzielająca zapole od boiska; płot oddzielający
sąsiek od klepiska; przegroda na zboże, sąsiek; deska w zapolu’,[blejtram] ‘rama drewniana
jako podstawa pieca’, [gratka] ‘poręcz u pułapu do wieszania czego’, kratownica
‘przegroda, ogrodzenie, półka itp. z prętów drewnianych, równoległych lub krzyżujących
się, krata’, [ląg] ‘przegroda z desek oddzielająca zapole od boiska, płot oddzielający sąsiek
od klepiska; przegroda na zboże, sąsiek; deska w zapolu’, ława kominiarska ‘kładka, mostek
na dachu dla kominiarzy’, krzyżaki ‘drążki spojone w kształcie krzyża, które kładą na
strzechę dla przytrzymania perzu’, [murłat] ‘podbicie okapu deskami’, okap ‘daszek
drewniany z wyciągiem, umieszczany nad paleniskiem, kominem w kuchni itp., służący do
odprowadzania dymu do komina, na zewnątrz; kapa’, [rychełt] ‘belka lub cała ściana w
stodole, oddzielająca boisko od sąsieka; przegroda’, szalowanie ‘obicie z desek, warstwa
desek pokrywająca ściany wnętrz, strop, dach itp.’, [ślezáj] ‘w sąsieku, szkielet skrzyni
przed obiciem gontami’, trempel ‘rząd słupków, wpuszczonych w mur i przykrytych
belką’, walkowany komin ‘komin na drewnianej osnowie, przeplatany wałkami słomy,
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maczanej w glinie’, [wyrk] ‘pomost z desek, umocowany u pułapu, na którym kładą
rozmaite rzeczy lub śpią’, [wyżka] ‘rodzaj niby rusztowania z desek po chatach
włościańskich, w górze niedaleko stolowania, do suszenia lnu, spania itp., górka’,
[zapolnica] ‘przegroda z desek oddzielająca zapole od klepiska (boiska)’, [zasłona] ‘deska
do zamykania pieca w izbie włościańskiej’, zasuwa ‘blat, deska do zasuwania otworu,
szyber’, [żaba] ‘drzewo, w którym się obraca biegun u wrotni w stodole’.
Zespołowi budynków gospodarskich i mieszkalnych zwykle towarzyszą obiekty
architektury ogrodowej i użytkowe, których nazwy tworzą podpole obiekty małej
architektury (168 jedn. leks.). W podpolu tym wyodrębniona została grupa obiekty
architektury ogrodowej (131 jedn. leks.), gromadząca nazwy płotów i ich elementów (84 jedn.
leks.), bram i ich elementów (29 jedn. leks.), altan i pawilonów (16 jedn. leks.) i innych
ogrodowych konstrukcji z drewna (2 jedn. leks.), oraz kilkukrotnie mniejsza grupa obiektów
użytkowych (37 jedn. leks.) mieszcząca nazwy wolnostojących toalet (11 jedn. leks.) i innych
użytkowych konstrukcji z drewna (26 jedn. leks.).
W grupie obiekty architektury ogrodowej (131 jedn. leks.) najliczniejsza podgrupa
płoty i ich elementy (84 jedn. leks.) wskazuje na silną w polskiej kulturze potrzebę ogradzania
obszaru przynależnego gospodarstwu domowemu w celu separacji. Spośród 61 nazw płotów
17 terminów informuje ogólnie o drewnianym płocie jako desygnacie; są to np.: grodza,
opłot, opłotowanie, parawan, płot, sztacheta, sztoklet i zagroda. Dodatkowe informacje
zawarte w 44 określeniach płotów dotyczą ich konstrukcji (np.: [dylina] ‘parkan z
okrąglaków, dylów’, laski ‘płot tyczkowy (z poziomych żerdzi, przegrodzonych
pionowymi tyczkami)’, oryna ‘płot z łat, żerdzi’, ostrokół ‘płot, ściana z kołów w górze
zaostrzonych, palisada, częstokół’, [ostrzeszek] ‘rodzaj płotu, kosz na wierzchu płotu,
pleciony z chrustu, napełniony gnojem albo słomą, dla nakrycia płotu od deszczu i dla
utrudnienia przejścia’, palisada ‘ostrokół, czyli płot, ściana z kołów w górze
zaostrzonych’, [stawniak] ‘płot z żerdzi, przeplatany gałęziami lub deskami cienkimi’,
[wstawniák] ‘płot z desek zbitych z sobą, u góry w ząb zaciosanych, przymocowanych do
dwu grubych żerdzi’); ich rozmiarów (np.: [balsada] ‘płot wysoki, sztachety’, kobyliczka
‘niski płotek składający się ze słupków i poprzecznej bariery’, parkanik ‘niewielkie
ogrodzenie z balów, desek i słupów’, parkanisko ‘wielkie ogrodzenie z balów, desek i
słupów’, sztacheciki ‘małe ogrodzenie ze szczebli, z prętów połączonych listwami
poprzecznymi, kraty drewniane jako ogrodzenie’, zagródka ‘mały parkan, płot, ogrodzenie’,
zamiot ‘rodzaj wysokiego parkanu z desek opasującego dawne obejście dworskie’); ich
lokalizacji (np.:[graczanina] ‘płot z żerdzi koło pola’, [lasa] ‘wrota z chrustu uplecione
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albo z tarcic przy oborze, ogrodzie itp., [ogrodnica] ‘płot przy chałupie’) oraz
szczególnych właściwości (np.: [branica] ‘płot ruchomy, zastępujący wrota’, stawianiec
‘płot przenośny z desek dartych, do ochrony od wiatru przy robotach w polu’).
Wyrazy nazywające elementy ogrodzeń (23 jedn. leks.) przede wszystkim informują o
półproduktach wykorzystywanych do budowania płotów (np.: blank ‘dyle, deski, belki
drewniane, grube do ogradzania, palisada’, drak ‘deseczka albo kół używany do
grodzenia przez wplatanie takich deseczek i kołów pionowo między trzy łaty’, [dranka]
‘kołek w płocie’, [drzanek] ‘gont w płocie’, dylar ‘dyl a. deska w parkanie’, palisada ‘kół
do ostrokołu’, [staciawki] ‘sztachety’, sztachetnik ‘łata sztachetowa, szczebel w
sztachetach’, tylina ‘kołek z płota’) oraz szczegółowym zastosowaniu poszczególnych detali
(np.: koronka ‘ociernienie płotu’, [oblica] ‘deska poprzeczna w płocie, do której
przybijają draki’, [popłoć] ‘wić do wiązania płotów, przewijana między kołkami, zwykle
jałowcowa, przedarta na dwoje i należycie skręcona’, przyłatek ‘gruba łata przybita pionowo
do tarcic w parkanie, aby się nie wyginały’).
Podgrupa bramy i ich elementy (29 jedn. leks.), ilustrując ruchome zamknięcia
otworu wejściowego lub wjazdowego na teren zamknięty, gromadzi wyrazy nazywające
bramy jako takie (9 jedn. leks., np.: brama ‘skrzydła zamykające przejście w obrębie
ogrodzenia’, bramka ‘małe skrzydła zamykające przejście w obrębie ogrodzenia’,
kołowrotek ‘niewielkie wrota podwójne, których połowy zawieszone są u słupa, stojącego
na środku drogi’, kołowrót ‘wrota podwójne, których połowy zawieszone są u słupa,
stojącego na środku drogi’, zawora ‘brama, wrota’) oraz terminy określające detale (20 jedn.
leks.), takie jak: słupki (np.: odbój ‘słupek przy bramach, ochraniający je od uderzeń osi,
pachołek’, pacholec i pachoł ‘jeden z dwóch dużych słupków znajdujących się po obu
stronach wjazdu do bramy, jako zabezpieczenie od uszkodzenia przez wjeżdżające wozy’);
podpory (np.: [miecze] ‘podpory i w ogóle wzmocnienia skośne u bram, słupów itp.’,
[miekowiska] ‘wielkie podpory i w ogóle wzmocnienia skośne u bram, słupów itp.’); deski
(np.: [biegun] ‘skrajna od ściany deska we wrotach, mająca u góry i u dołu czopy, które
obracają się w stępkach’, [podwrotnica] ‘deska do zagrodzenia wrót u dołu, kiedy nie
dochodzą do ziemi’, ściężuja ‘skrajna od ściany deska we wrotach, mająca u góry i u dołu
czopy, które obracają się w stępkach’). Szczególnym elementem bram są dodatkowe małe
drzwiczki, o czym świadczą nazwy, takie jak: furta i furtka ‘drzwi małe w bramie, parkanie
itp’.
Z kolei podgrupa altany i pawilony (16 jedn. leks.) gromadzi nazwy niewielkich
drewnianych budowli ogrodowych, zwykle o ażurowych ścianach stawianych w ogrodach a
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przeznaczonych do rekreacji, wypoczynku, dających możliwość schronienia przed deszczem
lub słońcem (np.: altana, chłodnica, chłodniczek, chłodnik, glorieta, lauba, letnik, lusthauz,
lustrans). Nieliczne określenia zawierają dodatkowe informacje dotyczące: wielkości (np.:
glorietka ‘niewielka budowla ogrodowa w kształcie altany, pawilonu lub świątyńki
położona zazwyczaj w najwyższym punkcie ogrodu’, pawilon ‘lekki mały budynek z
okrągłym a. spiczastym dachem, zwłaszcza w parku lub w ogrodzie’); cech konstrukcyjnych
(kiosk ‘ozdobna altana ogrodowa wsparta na kolumienkach’); przeznaczenia (posiedka
‘altana do posiedzeń dla osób rozmawiających’).
Grupę obiekty architektury ogrodowej dopełnia podgrupa tworzona przez dwie nazwy
ogrodowych konstrukcji z drewna; są to: pergola ‘budowla ogrodowa składająca się z
jednego rzędu lub dwu rzędów kolumn, słupów itp. podtrzymujących drewnianą
kratownicę, oplecioną pnącymi, kwitnącymi roślinami’, trelaż ‘kraty drewniane z rozpiętą
na nich roślinnością, jako ściany szpaleru’.
W podpolu obiekty małej architektury znalazła się także grupa obiektów
użytkowych (37 jedn. leks.) mieszcząca 11 nazw wolnostojących toalet (np.: prewet, szalet,
ustęp, wychodek, wygódka), co stanowi świadectwo dawnych rozwiązań higienicznych oraz
26 innych użytkowych konstrukcji z drewna (np.: ambona ‘rusztowanie umieszczone na
starych drzewach albo na słupach kilka metrów ponad ziemią, na skraju lasu lub zrębu,
celem obserwowania zwierzyny i stosowania zasiadki’, barycz ‘kozły łączone belką,
zastawa, bariera, zagroda’, drzewce ‘belka, np. u rogatki’, listwa ‘poręcz, bariera na
gościńcu’, [podwystawa] ‘dach na słupach, bez ścian, do składania drzewa, narzędzi
gospodarskich itp.’, przegroda ‘belka przegradzająca, bariera, szlaban, zastawa’, stróż
‘jeden ze słupków, wkopywanych wzdłuż budowli lub u bramy wjazdowej dla ochrony
od pojazdów’, szlaban ‘bariera ruchoma do zamykania i otwierania przejazdu’,
szperunek ‘obłożenie ścian rowu fundamentowego deskami i utrzymanie ich czasowe
rozporami, zastrzał’, tężnia ‘wysokie, drewniane rusztowanie wypełnione kolczastym
chrustem, ustawione na wolnym powietrzu i służące do uzyskiwania soli przez naturalne
odparowywanie solanki, która ścieka z góry na dół, dając mocno stężony roztwór solny’,
wysiadka ‘ławka przed domem, na którą wychodzą z domu siadać’, zagroda ‘drąg, belka
zagradzająca, przegroda, barierka poprzeczna, zastawa’).
Słownictwo nazywające budowle służące człowiekowi a zlokalizowane w otoczeniu
domu tworzy podpole budowle (53 jedn. leks.) gromadzące nazwy mostów, pomostów i ich
elementów (39 jedn. leks.) oraz innych struktur umieszczanych w akwenach i nad nimi (14
jedn. leks.). Wyrazy nazywające budowle łączące brzegi a służące przemieszczaniu się (17
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jedn. leks.) niosą informacje ogólne, jak w wypadku takich nazw, jak: most ‘budowla łącząca
brzegi rzeki, rowu, przepaści, błota dla przejścia i przejazdu’, kładka ([kłódka]) ‘deska a.
bal, rzucone przez wodę a. rów, zamiast mostka’, ława przez wodę ‘kładka, mostek’,
[przechadzka] ‘kładka na strumyku’; bądź szczegółowe, wskazujące na wielkość czy jakość
wykonania, jak w przykładach: mosteczek ‘mała budowla łącząca brzegi rzeki, rowu,
przepaści, błota dla przejścia i przejazdu’, mościna ‘lichy, nędzny most’, mościsko ‘wielka
budowla łącząca brzegi rzeki, rowu, przepaści, błota dla przejścia i przejazdu’, ławczyna
przez wodę ‘marna, licha, byle jaka kładka, mostek’.
Wśród nazw elementów mostów, mostków, pomostów (22 jedn. leks.) odnajdujemy
określenia różnego typu belek, filarów, pali, stąd np.: [cwela] i [ślemię] ‘belka wiążąca
jarzmo mostu od spodu’, jarzmo ‘drewniany filar mostowy (ostoja)’, jasła ‘opalowanie
mostu u spodu’, kobylica i kozieł ‘belka na czterech nogach do podparcia pomostu,
sztaluga’, kraniec ‘gruba sztuka drzewa, pod spodem garowana, którą się osadza na czopach
pali wbitych w ziemię, stanowiących ściany w budowach wodnych’, listewka ‘poręcz,
bariera na moście’, ostoja ‘słupowe lub skrzyńcowe jarzmo mostowe niosące pomost’ itp.
Podpole budowle dopełniają

terminy innych budowli wodnych (14 jedn. leks.), np.:

[grodza] ‘ogrodzenie na wodzie podtrzymujące wodę w czasie robót na dnie rzeki’, [łotok] i
pogródka ‘rynna szeroka, kanał drewniany, żłób, którym woda doprowadza się do koła
wodnego lub przy kole wodnym służy do przyjęcia i przepuszczenia odchodzącej wody’,
most ponury ‘ponur, pomost z balów w dnie upustu lub pogródek koła wodnego, poczynając
od spodu stawidła, pochyło ułożony, po którym woda spływa, aby gruntu nie podmulała i nie
wyrywała’, obrzeg ‘ściana drewniana podtrzymująca brzeg’, , sztender ‘belka leżąca na
upuście (śluzie)’, [zapoliczek] ‘oszalowanie z tarcic lub brusów, zabezpieczające brzegi
grobli, przy ujściu zwężającym się w miarę przechodzenia stawu lub młynówki na łotoki’).
Nieliczne leksemy nazywają pozostałe elementy w otoczeniu domu wykonane z
drewna (22 jedn. leks., np.: [jarmica] ‘wiązanie drewniane, przy kopaniu studni
wpuszczone do dołu, żeby się ziemia nie obrywała’, pal ‘drzewo okrągłe w końcu
zaostrzone, jak kół potężny, służące do wbijania w ziemię dla ustalenia gruntu lub
utworzenia ściany oporowej, słup’, [siodła] ‘drążki spojone, kładzione na wierzchowaniu
dachu dla ochrony od wiatru’, słup ‘belka wkopana, wbita w ziemię, pal’, sporys
‘podpora, przypora drewniana’, stempel ‘podpora drewniana w miejscu, gdzie budowla
grozi zawaleniem się’, swaja ‘pal, słup wbity w ziemię jako podstawa’.
Dwa kolejne pola – Przyrządzanie,

podawanie

i

przechowywanie

jedzenia (604 jedn. leks.) i Dom – mieszkanie i jego wyposażenie (427 jedn. leks.)
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– powiązane są ściśle pojęciowo, ukazując ruchomości stanowiące wyposażenie lokali
mieszkalnych.
Tabela nr 8. Lista rangowa słownictwa w polu Dom – mieszkanie i jego wyposażenie (427 jedn. leks.)

Ranga
1.

Podpole oraz grupa
meble, sprzęty i ich części








2.
3.

meble do przechowywania
elementy mebli
meble do siedzenia
meble do spania
stoły
nazwy uogólnione
stoliki i szafki z lustrami

inne
sprzęty do użytkowania butów
RAZEM

liczba
jednostek
393








%

uwagi

92,03

151
75
66
46
32
17
6

28
6
427

6,56
1,41
100

Pole Dom – mieszkanie i jego wyposażenie (427 jedn. leks.) gromadzi nazwy
sprzętów stanowiących wyposażenie domu w trzech podpolach: meble, sprzęty i ich
części (393 jedn. leks.), sprzęty do użytkowania butów (6 jedn. leks.) oraz inne, w
podpolu liczącym 28 jednostek leksykalnych określających przedmioty o różnym
przeznaczeniu.
W podpolu meble, sprzęty i ich części (393 jedn. leks.) dominują – co
odzwierciedla potrzeby ludzi związane ze składowaniem i chowaniem przedmiotów i ubrań –
nazwy mebli do przechowywania (151 jedn. leks.), przede wszystkim określenia kredensów,
szaf i skrzyń (107 jedn. leks.), półek (31 jedn. leks.), a także wieszaków (13 jedn. leks.).
Podgrupę nazw kredensów, szaf i skrzyń (107 jedn. leks.) tworzą głównie terminy
informujące o przeznaczeniu tych mebli, świadcząc jednocześnie, jak różne rzeczy mogą być
w nich przechowywane, czego dowodzą przykłady: apteczka ‘szafa, w której
przechowywano nalewki, konfitury, suszone owoce, korzenie, nasiona, zioła i leki’,
[kobyłka] ‘skrzynka dębowa do przechowywania odświętnej odzieży męskiej’, komoda
‘sprzęt domowy z szufladami do chowania bielizny, drobiazgów’, krosno ‘rodzaj wąskiej
skrzynki do szkła’, [miśnik] ‘szafa do misek i talerzy’, pudełko ‘mała skrzynia podługowata
do wiktuałów’, sepet ‘kufer, skrzynia z szufladkami, zamykana na drzwiczki, używana do
chowania cenniejszych przedmiotów’, serwantka ‘niewielka szklana szafa służąca do
przechowywania porcelany, szkła i bibelotów’, skarbnica ‘skrzynia, kufer, szafa do
chowania kosztowności’, skrzynia posagowa ‘skrzynia przeznaczona na składanie
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wyprawy, która młoda mężatka zabierała z domu rodzinnego do domu męża’, spiżarnia i
śpiża ‘zachowanko, szafka na zapasy żywności, na artykuły spożywcze, szafarnia’, stolczyk
‘mała szafka do przechowywania garnków’, szelbąg ‘szafa kuchenna do ustawiania
rzędami statków kuchennych’, szkatuła ‘skrzynka do przechowywania pieniędzy,
kosztowności’, wertiko ‘śląska nazwa niewielkiej szafy z półkami, czasami narożnej,
przeznaczonej do przechowywania bielizny lub naczyń’. Ponadto wyrazy w tej podgrupie
wskazują na różne rozwiązania konstrukcyjne mebli do przechowywania, wśród których są:
skrzynie i kufry, czyli meble w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, z otwieranym
wiekiem na zawiasach (np.: arka, kasetka, kasta, kleć, krobeczka, krobia, lada, paka,
opuchleniec, półskrzyniec, [skrzynica], skrzynisko, skrzynka, tresor, zaczynek); kredensy,
czyli meble stołowe, składające się zwykle z dwóch części – dolnej szafkowej z półkami i
szufladami, górnej najczęściej ozdobnej i oszklonej; służy do przechowywania naczyń i
przyborów stołowych (np.: brotfas, bufecik, kredens, kredensik, pomocnik); szafy, czyli meble
zamykane drzwiami, zawierające zwykle półki i drążki do wieszania ubrań, niekiedy
szuflady, wieszaki, lustra (np.: [konewnik], spidwas, szafkojza, [szpinia], [szrank], [śpinia]).
Nieliczne tu nazwy oddają cechy szczególne konstrukcji mebli, jak w przykładach: gablota
‘szafka oszklona leżąca, witryna; szafka wystawowa oszklona; serwantka, kratki ‘szafa z
drzwiami

opatrzonymi

kratą’,

pultynek

‘szkatułka,

skrzyneczka,

szczególnie

z

poduszeczką na wierzchu’, [kufer gdański] ‘kufer kształtu prawie cylindra, długi, skórą
cielęcą obity’.
Do składowania różnych niewielkich przedmiotów, takich jak przykładowo książki,
bibeloty, zastawa stołowa, wykorzystywane są także półki (31 jedn. leks.), np: gablotek
‘deseczka do ściany przybita, żeby na niej można było co postawić, półka’, listewka,
[łyżnica] i załyżnik ‘rodzaj półki z otworami na łyżki’, [miśnik] ‘półki do misek i talerzy’,
okienice ‘półki, rodzaj etażerki na książki’, półka ‘deska pozioma w szafie, framudze lub na
ścianie do stawiania książek lub innych rzeczy’, regał ‘rodzaj półki na towary, książki’,
tresurka ‘półeczka wisząca w pokoju do stawiania, kładzenia na niej drobiazgów’; zaś do
przechowywania ubrań w pozycji wiszącej różnego typu wieszaki (13 jedn. leks.), np.: grzęda
‘drążek zawieszony u powały, do przechowywania poduszek, wieszania odzieży itp.’, poleń
‘dwie żerdzie w chacie, umocowane na kształt półki albo legarów do wieszania różnych
rzeczy’, [rogacz] ‘wieszadło do wieszania czapek’, szaragi ‘dwa drewna prostopadłe z
poprzecznym w górze, socha, wieszadło, drążek do wieszania czego’, [wałek] ‘przyrząd do
zawieszania ręcznika w izbie jadalnej i czeladnej’, wieszadło ‘haki, kołki umocowane na
desce lub połączone ze sobą w jakiś inny sposób, przeznaczone do wieszania na nich
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odzieży; wieszak’, wieszak ‘przyrząd do wieszania na nim ubrania składającego się z
poprzecznego, odpowiednio wygiętego pręta i haczyka; ramiączko’.
Dość liczne są również nazwy mebli do siedzenia (66 jedn. leks.). Analiza konstrukcji
tych mebli pozwoliła wyodrębnić podgrupy określeń: stołków i ławek (49 jedn. leks.), czyli
sprzętów do siedzenia składających się z krótszej bądź dłuższej deski na nogach lub
podpórkach, co ilustrują nazwy, np.: dryfus ‘trójnóg, stołek o trzech nogach’, [kobylica]
‘rodzaj stołka a. ławki z okrągłego drzewa (szczególnie z pedałem)’, koziołek ‘stołek z
nogami na krzyż’, ława ‘sprzęt złożony z deski na podpórkach do siedzenia’, podnóżek
‘stołeczek, ławeczka pod nogi’, [ryczka] ‘stołeczek pod nogi, podnóżek’, sękacz ‘zydel, w
którym gałęzie ucięte zastępują miejsce nóg’, stolica ‘duży stołek o czterech nogach, bez
oparcia; ława’, taboret ‘stołek meblowy, złożony z płaskiego siedzenia i nóg’, trójnóg
‘stołek o trzech nogach’, [zydel]1 ‘ławka z ruchomym oparciem, przekładanym na jedną
i na drugą stronę’, [zydel]2 ‘prosty stołek lub ławka opatrzona zapleczem390’; foteli i
krzeseł, czyli mebli służących do siedzenia z oparciem z tyłu (15 jedn. leks., np.: bujak ‘fotel
na biegunach’, [bujara] ‘duży fotel na biegunach’, krzesło ‘mebel służący do siedzenia, z
oparciem z tyłu, przeznaczony dla jednej osoby’, stołek2 ‘krzesło, fotel dla dostojnika’)
oraz nazwy ogólne (2 jedn. leks.: stal i stalla (stala) ‘wszelkie ozdobne meble służące do
siedzenia; krzesła, fotele itp.’).
Grupa leksemów nazywających meble do spania liczy 46 jednostek leksykalnych, w
tym 29 wyrazów określa łóżka, informując o ich cechach konstrukcyjnych, np.: jednosobnik
‘łóżko na jedną osobę’, kalata ‘prymitywne łóżko w formie płaskiej skrzyni wspartej na
czterech nóżkach’, łóżko ‘sprzęt do spania’, [peretyka] i [pościel] ‘łóżko’, prycz
‘prymitywne łóżko, rodzaj tapczanu zbitego z desek’, szelbiąg ‘rozkładana ława służąca
do spania, szlaban’, szlaban ‘skrzynia podłużna, która, rozłożona, stanowi łóżko, a po
złożeniu – ławę’, tapczan ‘deska szeroka albo ława do spania, łóżko w kordegardzie,
prycza’, [wer] i [wyrko]1 ‘rodzaj skrzyni do spania, szlaban, tapczan z pościelą, pogardliwie
łóżko; posłanie wysoko umieszczone’, wyrko2 ‘pogard. liche, prymitywne łóżko, posłanie;
rodzaj pryczy zbitej z desek’. Kolejnych 17 słów nazywa łóżeczka dla dzieci; są to np.:
kolebka, kołyska i [lula] ‘kołyska, kolebka’.
Zbliżona liczebnością jest grupa nazw stołów, czyli mebli domowych w postaci z
blatu na nogach (32 jedn. leks.). Charakter synonimiczny mają tu wyrazy: sofra, [stolec],
[stolica], stół, zaś niewielki rozmiar mebla ilustrują nazwy stolczyk, stoliczek, stolik, trapeza

390

Zaplecze – miejsce za plecami (SW, t. 8, s. 219).
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‘niski stół, stolik’. Swoistość budowy stołu, związaną z nietypową liczbą jego nóg lub ich
układem odzwierciedlają przykładowo terminy: [drejfus] i dryfus ‘trójnóg, stół na trzech
nogach wsparty’, jednosłupie ‘stolik na jednym słupie’, konsola ‘podstawa bez nóżek a. z
dwiema nóżkami, przymocowana do ściany, pod zwierciadłem, do stawiania na niej zegara,
figurek, wazonów itp.; podstawa ozdobna, postument pod figurką na ścianie’, krzyżak ‘stół
oparty na krzyżujących się nogach (krzyżakach)’, trójnóg, [tryfus] i tryganiec ‘stół na
trzech nogach wsparty’. Określenia mebli wskazują na różnorodne zastosowanie stołów, np.:
biurko ‘rodzaj stołu do pisania z szufladami lub szafkami po bokach’, gierydon ‘mały
stoliczek kątowy, wyższy od zwyczajnego; podnóże dla lichtarza’, kantor i komtuar ‘duży
stół do pisania i chowania papierów, biuro, biurko’, pulpit ‘pochyła podpórka, rodzaj
małych sztalug pod książkę lub nuty’.
Niewielką grupę tworzą nazwy stolików i szafek z lustrami (6 jedn. leks., np.:
gotowalnia ‘stolik z lustrem i przyborami do robienia toalety; toaletka’, toaletka ‘małe
lustro, zwykle z blatem i szufladkami oraz przyborami potrzebnymi do stroju, ubierania
się; gotowalnia’, tremo ‘wysokie lustro w ramach, często sięgające do ziemi, połączone z
konsolką’, [trymutka] ‘niska szafka wysokości stołu, z stojącym na niej a opartym o
ścianę większym lustrem’).
Obraz mebli uzupełnia grupa nazw uogólnionych (17 jedn. leks.), wśród których są:
nazwy uniwersalne mebli (8 jedn. leks., np.: gracie ‘graty, sprzęty’, gracisko ‘wielki sprzęt,
mebel’, mebel ‘sprzęt domowy wykwintniejszy, zwykle stolarskiej roboty’); nazwy mebli
wykonanych z określonego surowca (4 jedn. leks., np.: czeczotka ‘meble z drewna złotego
koloru, głównie brzozowego, o powikłanym usłojeniu’, heban ‘mebel z hebanu, drewna
odznaczającego się niezwykłą twardością i czarnym kolorem’, palisander ‘meble
zrobione z palisandru, drewna niektórych gatunków drzew południowoamerykańskich,
ciemne z odcieniem różowym lub fioletowym’) oraz zestawy mebli (5 jedn. leks., np.:
garnitur mebli ‘komplet, całość zbiorowa’, meblościanka ‘zespół szaf, półek, regałów
tworzący przegrodę dzielącą wnętrze mieszkalne’, sypialnia ‘komplet mebli stanowiący
urządzenie pokoju sypialnego’).
W podpolu tym mieści się również stosunkowo liczna grupa elementów mebli (ram,
blatów, nóg, nadstawek, poręczy, szuflad, ścianek itp.), którą tworzy 75 jednostek
leksykalnych, przykładowo: carga ‘rama stołu pod blatem’, gałka ‘kulka, np. u łóżka’,
jugo ‘bieguny u kolebki’, klapa u stołu ‘część blatu opuszczająca się na zawiasach’,
krzyżak ‘skrzyżowane belki, pale stanowiące podstawę (nogi) stołu; [skrzyżal]’, naczółek
‘górna, ozdobna (zwykle rzeźbiona) część niektórych mebli, np. szafy itp.’, nastawa
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‘górna część kredensu, składająca się z potrójnej półki’, noga ‘część sprzętu, na której
się ten sprzęt wspiera’, podłokietnik ‘boczna poręcz krzesła lub fotela (dla oparcia łokcia)’,
popchnica ‘szuflada’, rukwand ‘tylna ścina szafy’, rygiel ‘klin u nóg stołowych; klin,
którym jedna część w sprzęcie składanym jest przymocowana do drugiej’, stelaż ‘staluga,
statyw, wszelka podstawa złożona z listew, drążków drewnianych, jak: nogi, trójnóg,
statyw, kozioł, kobyłka – do umieszczenia na niej blatu stołu’, szufladka ‘płytka mała
skrzynka bez wierzchu, do wsuwania i wysuwania, np. pod płytę stołu lub w komodę,
szafę, framugę itp., służąca do schowania rozmaitych rzeczy’, wezgłowie i wspornik ‘ściana
łóżka, o którą opierają się poduszki’, zaplecek ‘część krzesła, ławki, łóżka itd., służąca do
opierania pleców, oparcie’.
Wyrazy nazywające kolejne sprzęty stanowiące wyposażenie domu mieszczą się w
podpolach: sprzęty do użytkowania butów (6 jedn. leks., np.: pachołek, kruczek i owcug
‘przyrząd do wdziewania butów na nogi’) oraz pozostałe (inne), które liczy 28 jednostek
leksykalnych określających przedmioty o różnym przeznaczeniu (np.: kroksztyn ‘podpórka
ozdobna, np. do podtrzymywania drążka, na którym wisi portiera’, parawan ‘ścianka
ruchoma, składana, złożona z drewnianych skrzydeł obciągniętych papierem lub tkaniną’,
staluga ‘wszelka podstawa złożona z listew, drążków drewnianych, jak: nogi, trójnóg,
statyw, kozioł, kobyłka – do umieszczenia na niej tablicy szkolnej, blejtramu malarskiego’,
szorulec ‘rodzaj pogrzebacza drewnianego’, żardyniera ‘ozdobna podstawa lub kosz na
rośliny doniczkowe’) itp.

3.1.2. Przygotowywanie jedzenia

Do ruchomości stanowiących wyposażenie lokali mieszkalnych należą także naczynia
i narzędzia kuchenne, których nazwy zostały zgromadzone w polu Przyrządzanie,
podawanie i przechowywanie jedzenia (604 jedn. leks.). W jego obrębie wyróżniono
6 podpól: naczynia do podawania i przechowywania jedzenia (319 jedn.
leks.), naczynia do płynów (225 jedn. leks.), inne (30 jedn. leks.), koszyki
(19 jedn. leks.), wagi (7 jedn. leks.) oraz cechy naczyń (4 jedn. leks.).
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Tabela nr 9. Lista rangowa słownictwa w polu Przyrządzanie, podawanie i przechowywanie jedzenia (604 jedn. leks.)

Ranga

Podpole oraz grupa

1.

liczba
jednostek
319

naczynia do podawania i
przechowywania jedzenia
1.
2.
3.
4.
5.

2.

 beczki i ich elementy
 naczynia do płynów
 naczynia
do
podawania
przechowywania produktów
 łyżki, czerpaki
 miski

i

naczynia do przygotowywania i
przyrządzania jedzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.
4.
5.
6.

pozostałe
naczynia do wyrobu masła
sita
naczynia do wyrobu i pieczenia
chleba
 naczynia do wyrobu serów
 młynki






inne
koszyki
wagi
cechy naczyń
RAZEM

%

uwagi

52,81

 107
 89
 57
 51
 15

225





37,25

114
47
27
23

 11
 3

30
19
7
4
604

4,97
3,15
1,16
0,66
100

Największe podpole naczynia do podawania i przechowywania jedzenia
(319 jedn. leks.) tworzą grupy określeń: beczek i ich elementów (107 jedn. leks.), naczyń
do płynów (89 jedn. leks.), naczyń do podawania i przechowywania produktów (57 jedn.
leks.), łyżek i czerpaków (51 jedn. leks.) oraz misek (15 jedn. leks.). W najbogatszej grupie
beczek i ich elementów (107 jedn. leks.) najliczniejszą jest podgrupa nazw ogólnych (55
jedn. leks.), w której zgromadzono wyrazy niewskazujące na zastosowanie naczyń
klepkowych, lecz niosące inne informacje. Najczęściej analizowane jednostki odzwierciedlają
pojemność, czyli wielkość wnętrza beczek (27 jedn. leks.), sygnalizując przede wszystkim ich
niewielkie rozmiary (np.: baryłeczka, beczułka, [faseczka], półbaryła, tunka ‘mała beczka,
beczułka’, [bodanka] ‘mały kubeł drewniany, dzieża drewniana, beczka z zamykanym
wiekiem’, putniczka ‘mały kubeł drewniany, dzieża drewniana, beczka z zamykanym
wiekiem’, toczek ‘mała kufa, fasa, kadź, okseft’); ale też okazałe gabaryty (np.: [bednia]i
putnia ‘bodnia, kubeł drewniany, duża dzieża drewniana, beczka z zamykanym wiekiem’,
kufa ‘fasa, wielka beczka, okseft’, sudzina ‘wielkie naczynie, fasa’) oraz precyzyjnie
określoną

pojemność,

wyrażoną

w

jednostkach

miar

(np.:

bartanik

‘beczułka
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kilkogarncowa391’, centnarówka ‘cetnarówka, beczułka, mieszcząca w sobie centnar392’,
ćwiartówka ‘beczka, zawierająca 15 garncy’, szesnastka ‘baryłka zawierająca 1/16
okseftu393, to jest 3 3/4 garncy polskich’, sztuczka ‘beczka dwuokseftowej pojemności’).
Nieliczne określenia informują o materiale, z którego wykonane zostały beczki (3 jedn. leks.
np.: borówka ‘beczka z drzewa borowego, czyli sosnowego’, korzeniówka ‘rodzaj beczki
plecionej z korzeni sosnowych’) bądź podkreślają ich kształt i formę (2 jedn. leks.: baryła
‘beczka pękata, okseft, fasa’, dryfus ‘beczka o trzech nogach’).
W podgrupie nazw ogólnych mieści się również 11 synonimicznych wyrazów
nazywających naczynia bednarskie o dwóch dnach, z których część stanowią gwaryzmy
(beczka, [fasa], komiega, [niepodraga], [sądek], [schodek], sędzina, statek, [statk], tok, tuna);
oraz taka sama liczba określeń elementów beczek (np.: cap i czop ‘stożkowata zatyczka
otworu we frontowym dnie beczki, szpunt’, kętnar ‘podkłady z drzewa pod beczki w
piwnicach, koryto pod beczkę do ściekania drożdży, tragar, legar’, krówki ‘podstawki
drewniane pod beczki, kętnary, legary’, szpunt

‘korek drewniany, czop, zatyczka’).

Niestarannego wykonania i niskiej jakości naczyń klepkowych dowodzi jedna nazwa –
baryłczyna2 ‘licha baryłka’ – co, jako rzadkość leksykalna, może wskazywać na wysoką
jakość rzemieślniczej pracy.
Jednostki zgromadzone w dwóch mniejszych podgrupach informują o przeznaczeniu
beczek, które w gospodarstwach domowych zwykle służyły do gromadzenia płynów,
artykułów sypkich i zapasów na zimę. Analizowane nazwy beczek do przechowywania
płynów (36 jedn. leks.) najczęściej ilustrują składowanie w tych naczyniach napojów
alkoholowych, przede wszystkim wina i piwa, co związane jest z dawnymi sposobami
magazynowania tych trunków oraz ich produkcji. Oto przykłady: antał ‘beczułka na wino,
piwo itp. objętości 18 garnców, ćwierć dużej beczki’, brajnik ‘kadź zbiorna na brahę, tj.
naczynie, zbiornik na wywar gorzelniowy’, drailing ‘wielka beczka na wino o pojemności
13,58 hl’, łahun ‘naczynie drewniane w kształcie beczki z dwoma dnami rozmaitej
wielkości, z otworem u wierzchu do odpływu wódki destylującej się w gorzelni’, okseft
‘wielka beczka do wina i innych płynów’, pipa ‘beczka wydłużona do wina, oliwy,
używana szczególnie w Hiszpanii’, [skus] ‘beczka do piwa’, stojak ‘wielka kufa, kadź,
beczka stojąca na okowitę’, [winówka]1 ‘beczka od wina’. Charakter funkcjonowania
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Garniec – miara objętości=4 kwarty (SW, t. 1, s. 807), kwarta- miara objętości=1/4 garnca (SW, t. 2, s. 656).
Centnar – waga = 100 funtom (SW, t. 1, s. 262), funt – jednostka wagi, przyjęta w wielu krajach: funt
nowopolski albo warszawski – 405,504 grama (SW, t. 1, 783).
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Okseft – dawniejsza miara do cieczy, w różnych miejscach i czasach dosyć różnej wielkości; miara
nowopolska, obejmująca 60 garncy (SW, t. 4, s. 758).
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gospodarstw wiejskich powodował, iż niekiedy te same beczki, w zależności od potrzeb,
wykorzystywane były różnorodnie, na co wskazuje gwaryzm [przyciorek] ‘beczułka na wino
albo do parzenia sieczki krowom’. Pozostałe terminy informują ogólnie o przeznaczeniu
beczek do płynów, np.: ankierek to ‘beczka dębowa do płynów, 6-9-garncowa’, baryłka
‘mała beczka, antałek do przechowywania i przewożenia towarów, zwłaszcza cieczy’,
kadka ‘małe naczynie z dnem okrągłym do płynów, rodzaj beczki z jednym dnem, u spodu
przeważnie szerszej; mała kadź’. Sporadycznie w beczkach trzymano wodę, co odzwierciedla
leksem stawienka ‘niewielka beczka a. kubeł do trzymania w nich wody w domu na użytek
podręczny’.
Podgrupa beczek do pozostałych produktów liczy 16 jednostek leksykalnych, wśród
których wyodrębnić można nazwy naczyń klepkowych do przechowywania: soli (np.:
półsolówka i [półsolarek] ‘półbeczułka na sól’, solówka i [solewka] ‘beczka od soli’);
warzyw, w tym kiszonek na zimę (np.: [kadłub] ‘beczka ogromna, beczka na ogórki’, kłoda
‘fasa, duża beczka do rzeczy suchych albo płynnych, do kapusty’, stawnia ‘beczka, fasa,
służąca do składania warzywa na zimę’, stawnica ‘beczka spora, stojąca bez dna górnego,
do kwaszenia w niej kapusty lub buraków’, [stawówka] ‘beczka o jednym dnie do kapusty
lub buraków’); śledzi (półśledziówka ‘mała beczka na śledzie’, śledziówka ‘solanka, beczka
do śledzi, do ryb słonych’); ziaren zbóż ([sypanka] i [sypań] ‘beczka do zsypywania zboża’)
oraz produktów powstałych z rozdrobnienia ziarna ([duczek] i [tynka] ‘beczka z wiekiem do
przechowywania mąki, kaszy itp.; faska duża do mąki’).
Do przechowywania napojów i cieczy służą także inne pojemniki, czego odbicie
stanowi grupa 89 nazw naczyń do płynów, w tym: do mleka (22 jedn. leks.) i pozostałych
płynów (67 jedn. leks.). Zbiór nazw naczyń do mleka (22 jedn. leks.) tworzą w większości
gwaryzmy, co związane jest z produkcją i przerobem zwierzęcych produktów żywnościowych
głównie w gospodarstwach wiejskich – określające pojemniki z drewna, w których trzyma się
mleko (np.: [bucior] ‘naczynie na mleko’, [deza] ‘kadź na mleko’, dojnica ‘szkopek do
mleka’, [dzer] ‘naczynie do mleka, rodzaj dojnicy’, łagiewka ‘cebrzyk na mleko’, [łatka]
‘naczynie na mleko’, [mleczak] ‘naczynie na mleko, dojnica’, [okrawek] ‘szaflik na mleko’,
[putera] ‘skopek na mleko’, putra ‘duże naczynie na mleko’, [rajtok] ‘wiaderko na
mleko’, [szeroczek] ‘szerokie naczynie drewniane do mleka’, [tynka] ‘naczynie do
mleka’). Odnajdujemy tu również nazwy naczyń wykorzystywanych do określonych
czynności związanych z przygotowywaniem mleka do spożycia (np.: [obońka] ‘naczynie
bednarskie: rodzaj szafliczka zamkniętego dwoma dnami, do przenoszenia mleka, żętycy’,
[puciera] ‘cebrzyk z nogami, w którym się mleko klaga (ścina) na ser, i żętycę
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przechowuje’, sąd ‘naczynie z drewna, zwłaszcza naczynie do zlewania mleka’). W
podgrupie pozostałych naczyń do płynów (67 jedn. leks.) zgromadzone zostały nazwy przede
wszystkim informujące o przeznaczeniu pojemników (42 jedn. leks.), m. in. do
przechowywania różnych płynów, głównie wody, w gospodarstwie domowym, np.:
[bemborek], wąwór i [węborek] ‘ceberek bednarskiej roboty, wiaderko z pałąkiem, do
noszenia wody, mleka’, bukacik ‘naczynie drewniane do płynów’, ceber ‘wielkie naczynie
drewniane z uszami do noszenia wody albo trunków’, [cełnecka] ‘kadź do
przechowywania żętycy’, [sztanda] ‘stągiew do wody’, trunkal ‘naczynie bednarskie do
trunków’, ale także do ich przewożenia w czasie podróży, np.: łagiew, łagunica, łagwica
‘naczynie podróżne do napoju z drzewa, baryłka’; czy produkcji piwa – kilsztok ‘chłodnik,
chłodnica, aparat z drewna służący do chłodzenia piwa po jego uwarzeniu’.
Uzupełniają tę podgrupę leksemy odzwierciedlające kształt naczyń (19 jedn. leks.:),
wśród których są: naczynia bednarskie z uchwytami (np.: dzber ‘ceber, czyli naczynie
drewniane z uszami do noszenia wody albo trunków’, szkopiec ‘wiaderko roboty
bednarskiej o jednym uchu’, [wisieluch] ‘cebrzyk z wysokimi uszami i poręczą’);
naczynia zwężające się, często mające nóżki do ustawienia i pokrywkę (np.: [polewanica] i
stągiew ‘szaflik na trzech nogach, stągiewka, czyli naczynie roboty bednarskiej do
przechowywania wody, ku górze zwężające się, o trzech nóżkach, z przykrywą’, [sądek]
‘naczynie drewniane, u góry węższe; naczynie do zlewania mleka lub barszczu; cebrzyk,
baryłka, beczułka’); naczynia niskie ([drybus] ‘naczynie do wody, niskie a dosyć szerokie’).
Szczególnym kształtem charakteryzuje się konewka (konewka ‘naczynie do noszenia
płynów bednarskie w kształcie uciętego stożka z uchem z boku’), zaś o szelki wzbogacona
jest putnia (putnia ‘naczynie bednarskie do przenoszenia płynów na plecach przy pomocy
szelek; wiadro, ceberek, szaflik do zlewania’). Nieliczne terminy informują o objętości
naczyń (6 jedn. leks., np.: [półachtelek] ‘mniejsza połowa achtela’, [półkwarcie] ‘naczynie
pół kwarty394 zawierające w sobie; naczynie tejże mniej więcej objętości, do czerpania
wody’, [przecier] ‘duża kadź do wody).
Grupy o zbliżonej liczebności tworzą leksemy nazywające naczynia do podawania i
przechowywania produktów (57 jedn. leks.) oraz łyżki i czerpaki (51 jedn. leks.). Wśród nazw
naczyń do podawania i przechowywania produktów (57 jedn. leks.) najwięcej jest określeń
naczyń drewnianych do składowania i podawania masła, w tym gwaryzmów (18 jedn. leks.,
np.: [galeta] ‘faska drewniana na masło’, [jasołko]1 ‘naczynie drewniane na masło’,
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Kwarta – miara objętości=1/4 garnca (SW, t. 2, s. 656).
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[jaszczyk] i [krużlik] ‘toczona puszka drewniana na masło’, masielnica i maślnica ‘naczynia
do składania masła, faska na masło’, [swiaz] ‘naczynie drewniane okrągłe do masła, dla
robotników w polu pracujących’, [tworzytko] ‘drewniana szeroka faseczka na masło,
przykryta szczelnie denkiem’, [tyrtań] i [tyrtoska] ‘maslnica’), co wskazuje na szacunek dla
tego tłuszczu w gospodarstwach domowych.
Kilkanaście wyrazów określa naczynia przeznaczone do przechowywania czy
podawania różnych artykułów spożywczych (14 jedn. leks., np.: fasa ‘naczynie drewniane z
jednym dnem do przechowywania np. mąki, śliwek, kadź, okseft’, jaszcz1 ‘naczynie
drewniane na masło, bryndzę, powidła itd.; skrzynia, pudło’, półfasek ‘naczynie
stanowiące połowę faski’, śpiżarka ‘podługowata skrzynia na domowe zapasy żywności’,
taca ‘płaskie naczynie drewniane z wystającymi krawędziami, służące do podawania na
stół potraw, napojów i naczyń stołowych’, [tok] ‘kłoda wydrążona na rzeczy sypkie,
naczynie z długiej kłody drzewa wyrobione’); kilka nazywa drewniane pojemniki na łój do
kaganka (7 jedn. leks., np.: jasło, maniorka i tworzydło ‘jasło, puszka drewniana na łój do
kaganka’); nieliczne naczynia do przechowywania drożdży (4 jedn. leks., np.: drożdżarka
‘naczynie drewniane do przechowywania drożdży’, wanna drożdżowa ‘naczynie
bednarskie niskie, szerokie, służące do przechowywania pod zimną wodą drożdży na
matkę395’). W grupie nazw naczyń do podawania i przechowywania produktów mieszczą się
również jednostkowe nazwy pojemników do tak różnych artykułów, jak przykładowo
podpuszczka do mleka, zboże, mąka czy kapusta (9 jedn. leks., np.: [klagownica] ‘naczyńko
drewniane do przechowywania klagu, czyli podpuszczki do mleka’, [kłoda] ‘kubeł,
wydłubany z kloca; naczynie drewniane na zboże’, krygielek ‘skrzynka drewniana do
ciasta’, stągiew ‘naczynie do kwaszenia kapusty’, [sypanka] ‘duża dzieża do
przechowywania mąki’, [tyna] ‘fasa, faska drewniana do zsypywania mąki w spiżarni, z
przykrywką u góry’) oraz określenia ogólne (5 jedn. leks., np.: [jaszcz]2 ‘słój drewniany’,
tyna ‘faska drewniana z przykrywką; także kubeł’).
Grupę łyżek i czerpaków (51 jedn. leks.) tworzą określenia drewnianych narzędzi do
nabierania pokarmów (27 jedn. leks., np.: [chochla] ‘duża łyżka drewniana’, [ferula] ‘łyżka
drewniana do mieszania żętycy’, korczak2 ‘wielka łyżka drewniana, warząchew’, łyżka
‘drewniane narzędzie do nabierania, czerpania pokarmów, zwłaszcza płynnych’,
[macocha] ‘warząchew’, [petra] ‘duża łyżka drewniana do kładzenia jedzenia na miskę’,
[połonik] i warząchew ‘wielka drewniana łyżka kuchenna, używana przy gotowaniu
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Matka – w piwowarstwie tzw. drożdże nasienne albo zarodowe, dodawane do brzeczki, czyli ekstraktu
słodowego, w celu wywołania fermentacji (SW, t. 1, s. 562).
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potraw’) oraz naczyń do czerpania płynnych i sypkich produktów (21 jedn. leks., np.:
czerpadło ‘naczynie drewniane do czerpania, nabierka’, kauszyk ‘mały kowsz, czyli
drewniane czerpadło z rączką do wody’, korczak1 ‘naczynie z drzewa a. korzenia
wydrążone, do czerpania wody z wiadra a. do przesypywania zboża, czerpak drewniany’,
[kowsz] ‘drewniane czerpadło z rączką do wody’, [kubło] ‘naczynie dłubane z rączką do
nabierania wody’, nabierka1 ‘naczynie z trzonem lub uchem do czerpania i przelewania
cieczy, czerpak’, nabierka2 ‘wybijak, czerpak, czerpadło, naczynie w kształcie kubła,
obsadzone na długim drążku, do przelewania płynów (piwa) przy pomocy rynny, z kadzi
do kadzi przez krawędzie’, [rączka] ‘naczynie do nabierania wody z beczki, zwykle z
rękojeścią zakrzywioną, którą się zwiesza o brzeg beczki’, [siepka] ‘naczynie do
czerpania wody z stągiewki’). Nieliczne słowa odzwierciedlają oba przeznaczenia (3 jedn.
leks.: [chochelka] ‘drewniana łyżeczka, czerpaczek’, kielnia ‘głęboka warząchew do
czerpania wody, czerpaczka kuchenna, wiaderko’, koncha ‘czerpak lub łyżka’). Obecność
wielu terminów gwarowych wskazuje na różnice w określaniu tych naczyń w zależności od
regionu. Pozostałe 15 jednostek to nazwy misek (np.: bluda ‘miska drewniana’, krzynówek
‘małe naczynie drewniane, okrągłe, rodzaj niecki, misa’, miska ‘naczynie niskie bez
wywiniętych wrębów’, półmisek ‘naczynie stołowe, rodzaj płytkiej misy’, [wahon] ‘duża
miska drewniana’).
W kolejnym podpolu znajdują się nazwy naczyń do przygotowywania i
przyrządzania jedzenia (225 jedn. leks.), przede wszystkim wyrazy identyfikujące
naczynia do wyrobu masła (47 jedn. leks.) oraz sita (27 jedn. leks.). W grupie określeń naczyń
do wyrobu masła (47 jedn. leks.) zebrane zostały zarówno wyrazy mówiące o naczyniach, w
których wyrabia się ten jadalny tłuszcz (16 jedn. leks., np.: baran ‘beczułka do robienia
masła, osadzona na koziołku poziomo, z kolbą do kręcenia, używana najczęściej przez
pachciarzy’, [bołtusznik], [bójka], [kiernia], [kierzanka], maselnica, [pizdnica] i tłuczka
‘drewniane naczynie do bicia masła’), jak i ich częściach (29 jedn. leks., np.: [koluszko]
‘kółeczko drewniane, wkładane na [laskę] w [maśniczce], [krędziołek] ‘denko z dziurką i
kijem w [bójce] (maślnicy)’, [krężel] ‘denko na pręcie w kierzni (maślnicy)’, [laska]
‘tłuczek w kierzance’, [pizdniak] ‘kij w kierzance do robienia masła’, [podchlebnik]
‘pokrywka nakładana na tłuczkę od kierzni, aby się śmietana nie rozpryskiwała w czasie
robienia masła’, prawda i [wiernik] ‘wypukłowklęsłe naczyńko wkładające się podczas
robienia masła na maślnicę, aby się śmietana nie rozpryskiwała’, [tłuczek] ‘kijek z okrągłą,
podziurkowaną deseczką na końcu, do robienia mleka w kierzance’, [wierzchnik] ‘wieko
naczynia do robienia masła z otworem w środku, przed który przechodzi kij od tłuczka;
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także każde wieczko, pokrywka’). Samodzielny wyrób masła odbywał się przede wszystkim
w gospodarstwach wiejskich, na co wskazują przytoczone powyżej gwaryzmy, jak i 2
gwarowe terminy wykorzystywane w ludowych zagadkach: [popierdeczka] i[tryndaweczka]
‘maślnica, kierzanka (w zagadce)’.
Grupę okresleń sit (27 jedn. leks.) tworzą przede wszystkim ich nazwy (22 jedn. leks.,
np.: [półtrójniak] ‘gatunek sita’, przetak ‘rodzaj sita z większymi dziurkami
czworograniastymi’, [rajtak] ‘przetak’, rzeszoto1 ‘gęsty przetak, sito’, rzeszoto2 ‘krata do
przesiewania, arfa’, [sicina] i sito ‘sprzęt gospodarski służący do przesiewania mąki,
rzadziej innych materiałów, czasem też do cedzenia, ma kształt płytkiego bębna z dnem z
siatki włosianej lub drucianej, gęstszej niż w przetaku lub rzeszocie i z bokami z drewna’,
[skrążak] ‘przetak mniejszy, służący do skrążania, czyli potrząsania w kółko zboża, z
czego powstają skrążki’) oraz ich części (5 jedn. leks., np.: [obeczaj], [obiecadło] i
[oduczajka] ‘łubowa396 rama przetaka, sita’,). Wyodrębnione zostały także jednostki
nazywające naczynia do wyrobu i pieczenia chleba (23 jedn. leks.), np.: dzieża ‘naczynie do
rozczyniania i mieszania mąki na chleb’, kopanka ‘niecka do robienia ciasta, chleba’,
koryto ‘skrzynia, w której piekarze wyrabiają ciasto’, łopata ‘narzędzie do wsuwania
pieczywa do pieca, rodzaj cienkiej, czasem dość szerokiej deski, okrągłej lub podłużnej,
zwężającej się stopniowo i tworzącej długi kij, trzonek’ oraz wyrobu serów (11 jedn. leks.),
np.: lesica ‘klatka, skrzynia zrobiona z kratek, plecionka z wikliny do suszenia serów;
sernica, sernik’, [parzenica] ‘forma drewniana do serów w kształcie serca’, tworzydło
‘forma drewniana, w których sery wyciskają’.
W podpolu naczynia do przygotowywania i przyrządzania jedzenia
mieści się również niewielka grupa nazw przyrządów do mielenia (3 jedn. leks., np.: młynek
‘przyrząd ręczny do mielenia’, otok ‘kloc do żarn do mielenia w domu, kadłub’) oraz
znacząca grupa innych pozostałych, czyli jednostek nazywających naczynia wykorzystywane
do przyrządzania, podawania i przechowywania różnorodnych produktów spożywczych (114
jedn. leks.) odzwierciedlających bogactwo sprzętów kuchennych wykonanych z drewna.
Tworzą ją przede wszystkim określenia narzędzi kuchennych: do rozcierania, ugniatania (30
jedn. leks., np.: dobień ‘pniaczek osadzony na dzierżaku, stępor do ubijania kapusty’,
[krycha] ‘pałka do ubijania a. tarcia kartofli’, [matółka] ‘tłuczek drewniany do tłuczenia
kartofli, [packa] ‘pałka (np. do ubijania kapusty w beczce)’, [rogalka]2 ‘kijek z sęczkami
do gniecenia ziemniaków po ugotowaniu’, stępa ‘tłuk, ubijak do tłuczenia w stępie’,
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[stępa] ‘tłuczek do soli, służący zarazem do jej przechowywania’, ubijało ‘pniaczek
osadzony na dzierżaku, stępor do ubijania kapusty’, wiercimak ‘wałek do rozcierania np.
maku w donicy’); do mieszania, rozmącania (24 jedn. leks.), np.: [firlak] [kwirlejka],
mątewka i [rogal] ‘drewienko rosochate do mącenia, mieszania, kłócenia płynów, jaj w
kuchni’, kłotewka ‘drewienko sosnowe rosochate na końcu do rozbijania w naczyniu
zaprawianych potraw, mątew, mątewka, rogalka, koziołek’, kopystka ‘małe drewno długie,
płaskie w końcu, do mieszania, rozcierania, gniecenia, wybijania, wiosło, łopatka’,
koziełek ‘mątew, kij rosochaty do mieszania płynów’; do ubijania białek na pianę (7 jedn.
leks.), np.: rózga, [rozdziczka] i rózeczka ‘małe narzędzie do bicia białek, złożone z rączki
drewnianej, opatrzonej na końcu drucianą główką gruszkowatą’; do wałkowania ciasta (4
jedn. leks.), np.: [dyszelek] ‘drążek do zagniatania ciasta’, linkholc i [wałkownica] ‘wałek
do wałkowania ciasta’.
Niecki, koryta, skrzynie i inne naczynia mimo podobnej budowy (21 jedn. leks.) mają
różnego typu przeznaczenie, przykładowo: bajda i koryto to ‘skrzynia, w której rzeźnicy
wyrabiają czarny salceson’, [butnia] to ‘rodzaj skrzynki, używanej w browarze do
noszenia słodu’, [ciastnica] i niecka to ‘naczynie kształtu koryta płaskiego, wyżłobione z
kłody, do zarabiania ciasta’, dogotowywacz to ‘skrzynka o grubych ścianach, wyłożona
materiałem źle przewodzącym ciepło, szczelnie zamykana, służąca do dogotowywania
lub utrzymywania w ciepłym stanie potraw’, [kopań] to ‘duża niecka drewniana
(szczególnie do czyszczenia zabitych wieprzy)’, [kopańka] to ‘niecka do wygniatania
ciasta’, [krążaczki] to ‘niecki do krążania (siekania) kapusty’,zaś kum to ‘koryto do mięsa
solonego’.
Do przyrządzania jedzenia wykorzystywane są także różnego typu płaskie naczynia,
których kształt zbliżony jest do deski (18 jedn. leks.), jak np.: bracha ‘stolnica a. tarcica do
wygniatania ciasta za pomocą drąga’, lajstka ‘deska duża do przenoszenia pierników z
miejsca na miejsce w pracowni’, [odcedzadło] ‘deseczka okrągła z otworami do
odcedzania ugotowanych ziemniaków itp.’, siekalnica ‘deska, na której siekają’, stolnica
‘blat drewniany z wystającym do góry z trzech stron brzegiem, do siekania mięsa,
zagniatania ciasta itp.; stół z takim blatem’, szlak ‘deska wąska, z uchem na końcu, do
wsadzania w piec wyrobów’, tafla ‘blat jednostajny, z jednej deski, na stole do
lingowania, czyli wałkowania ciasta’, wałkownica ‘prasa, stolnica wałkarska’.
Pozostałe wyrazy (10 jedn. leks.) nazywają drewniane przyrządy mające zastosowanie
przy przygotowywaniu jedzenia, ale nie tworzące wyrazistego zbioru, przykładowo: lasa to
‘krata z prętów drewnianych do suszenia słodu i owoców, ruszt, sito do suszarni’, leszczoty
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to ‘dwie deseczki do wieszania sadła na strychu’, śpil to ‘listewka, pręt drewniany, w obu
końcach zaostrzony do rozpinania bitego zwierzęcia’.
W polu Przyrządzanie, podawanie i przechowywanie jedzenia znalazły
się również podpola gromadzące określenia: wag wykonanych z drewna (7 jedn. leks.), np.:
bezmian i statera ‘rodzaj wagi bez szal, m. in. z drewna; waga rzymska, drążek z
przedziałką, do którego od spodu przyczepia się przedmiot ważony i gwicht stały a waży się
przez przesuwanie punktu podporu’, kołowrót ‘belka poprzeczna, u której wiszą szale
wagi’ oraz koszyków, do produkcji których najczęściej wykorzystywano korę, zewnętrzną
warstwę drzewa (19 jedn. leks.), np.: kazubka ‘pudło z kory albo łubiane, kadłub, kosz,
kobiałka’, koszałka ‘koszyk owalnie podługowaty, mniej lub więcej płaski, z wici
spleciony, zwykle z dwoma uchami, jeżeli jest większy’, łub ‘króbka, koszałka, pudło z
łubu, czyli kory’. Dopełnienie stanowią nazwy naczyń, które mogły być wykorzystywane w
różnych celach spożywczych (30 jedn. leks.), np.: ćwiartnik ‘rodzaj kubła z dwiema
rączkami, będącymi przedłużeniem klepek’, ćwierć ‘naczynie drewniane o pojemności
czwartej części korca’, [gratek] ‘naczynie drewniane podobne do szaflika, cebrzyk,
dojnica’, [kluka] ‘hak, szczególnie drewniany, np. do wieszania kotła nad ogniskiem’,
trąbnik ‘naczynie wysokie z klepek, napełnione wodą i lodem, do ochłodzenia wódki,
skraplającej się w alembiku i spływającej przez dwie rury, przechodzące przez trąbnik) oraz
nazwy cech odwołujące się do kształtów i właściwości naczyń z drewna (4 jedn. leks.), np.:
baryłkowy ‘mający wygląd baryłki’, łubkowy ‘mający wygląd łubków’, okseftowy ‘mający
wygląd okseftu, czyli wielkiej beczki do wina’.

3.1.3. Gospodarstwo wiejskie

Zaspokajanie potrzeb bytowych człowieka związanych z jedzeniem, a w szczególności
z jego produkcją i pozyskiwaniem, interpretują językowo leksemy z pól: Gospodarstwo
wiejskie

(obejście

poza

domem)

(569

jedn.

leks.)

oraz

Pozarolne

pozyskiwanie produktów do jedzenia (153 jedn. leks.).
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Tabela nr 10. Lista rangowa słownictwa w polu Gospodarstwo wiejskie (obejście poza domem) (569 jedn. leks.)

Ranga

Podpole oraz grupa

1.

produkcja żywności
1.
2.
3.

2.

liczba
jednostek
552

 obróbka roślin
 chów i hodowla zwierząt
 uprawa roli i roślin

 243
 162
 147

inne narzędzia i ich elementy
RAZEM

17
569

%

uwagi

97,01

2,99
100

Głównym celem działalności wiejskich gospodarstw jest produkcja żywności, stąd w
polu Gospodarstwo wiejskie wśród nazw przedmiotów z drewna znajdujących się w
obejściu dominują jednostki skupione w podpolu produkcja żywności (552 jedn. leks.), a
dopełniają wyrazy tworzące podpole inne narzędzia i ich elementy (17 jedn. leks.).
Wydzielone w podpolu produkcja żywności (552 jedn. leks.) 3 grupy
odzwierciedlają pracę człowieka niezbędną przy wytwarzaniu produktów rolniczych, tj.
uprawę roślin (147 jedn. leks.) i ich obróbkę (243 jedn. leks.) oraz chów zwierząt (162 jedn.
leks.). Grupę terminów związanych z uprawą roli (147 jedn. leks.) tworzą nazwy: narzędzi
wykonanych w całości lub części z drewna (28 jedn. leks.), np.: brona ‘narzędzie rolnicze w
postaci kraty drewnianej opatrzonej w równomiernych odstępach zębami, służące do
spulchniania i oczyszczania roli oraz przykrywania siewu’, [dziabka], [kopaczka] i motyka
‘kopaczka, narzędzie, złożone z długiego, płaskiego żelaza, haczykowato zakrzywionego, i z
drewnianej rękojeści i służące do wygrzebywania ziemi, okopywania roślin itp.’, [gafle]
‘widły drewniane’, [kociuba] ‘drewniana motyka, narzędzie służące do wygrzebywania
ziemi, okopywania roślin’, [kula] ‘socha, rosocha’, radło ‘narzędzie rolnicze z jednym
sośnikiem i rękojeścią, służące do przeorywania w poprzek roli pooranej pługiem, a to w celu
spulchnienia jej wierzchniej warstwy; składa się m. in. z podługowatego drzewa’, sękacz
‘brona z drzewa jodłowego, w której sęki długie zastępują miejsce zębów’, socha
‘pierwotny rodzaj radła, cały z drzewa, mający tylko krój i lemiesz żelazne’, [włók] ‘brona
drewniana’, włóka ‘narzędzie rolnicze składające się z kilku drewnianych belek
połączonych łańcuchami lub ciągłami, służące do ścinania cienkiej górnej warstwy gleby
z jednoczesnym spulchnianiem i wyrównywaniem jej powierzchni’); ich elementów,
takich jak dyszle, drągi, trzonki czy inne, do konstrukcji których często wykorzystano
naturalny kształt surowca drzewnego (114 jedn. leks.), np.: [bidło] ‘beleczka z zębami u
brony’, bronik ‘ząb od brony, kołek bronowy’, [buszta] ‘deska na przodzie pługa’,
[ciągadło]1 ‘drąg przy grządzieli (dyszlu u sochy)’, [cofalnica] ‘klin, sworzeń u pługa’,
czepiga ‘dwa krzywe drążki u pługa, radła lub sochy, które oracz trzyma w ręku, orząc’,
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grablica ‘długi trzonek, kij, na którym oprawione są grabie’, [grądziel] ‘dyszel u sochy a.
pługa z dwiema w grubszym końcu odnogami zwykle samorodnymi’, [hurc] ‘pociągacz u
sochy, pręt drewniany, przymocowany do grądziela i deski’, [klucz] ‘dyszel u pługa
pionowo rozszczepiony na końcu’, [kręgi] ‘drewniane koła, nadziewane na sochę
żelazną’, mulica ‘drzewo przyprawione dla zręczności kierowania sochą, trzymając za
rękojeść’, [obartel] ‘kołek, za pomocą którego przewoje zaczepiają się za grządziel
(dyszel u sochy)’, odkładnica ‘deska, na którą ziemia, lemieszem albo naradlnikiem
podniesiona, po niej się spuszcza i na bok układa’, [peż] ‘kołek u przodu sochy i radła,
służący do zakładania wici od jarzma’, płacha ‘deska brzozowa osadzona w dziurze
grądzieli (dyszla u sochy)’, [płoz] ‘deska dwucalowa trójkątna w pługu, na której osadzony
jest lemiesz’, [posmyk] ‘część składowa brony, patyk’, [próg] ‘deska czy klapka na kołach
podpierająca grządziel pługa’, [pyzak] ‘gwóźdź dębowy, którym się przetyka warkocz u
sochy’, [rogacz] ‘grądziel u sochy z dwiema rękojeściami, na którą wzięto młody świerk
lub sosnę z dwoma korzeniami o odpowiednich kierunkach’, [sęk] ‘drewniana część
radła, na której osadzona jest radlica’, słupiec ‘część drewniana pługa, łącząca nasad z
grządzielem’, [socha]1 ‘deska brzozowa osadzona w dziurze grządzieli (dyszla)’,
[sprzęgacz]2 ‘klamra drewniana, łącząca dwie brony’, [śmigle] ‘beleczki w bronie, w
których tkwią zęby, czyli broniaki’, [widła] ‘deska brzozowa osadzona w dziurze
grądzieli (dyszla u sochy)’, [wijce] ‘część pługa drewniana: drąg, dyszel ruchomy, jako
przedłużenie klucza’, [włóki] ‘dwa drążki w kąt spojone, używane do wleczenia sochy w
pole’, [zaboj] ‘drewniany klin miedzy rogaczem a podczosem u sochy’ itp. oraz 5 wyrazów
nazywających inne wytwory z drewna przydatne do uprawy roślin, np.: cieniarnia ‘budowa z
tyczek dla roślin’, rozgarniacz ‘narzędzie ogrodnicze składające się z dwóch okutych
desek ustawionych pod kątem do powierzchni pola, służące do wyrównywania małych
nierówności’, ruszt ‘szaragi, drążki, tyczki, kraty z nich, do rozwieszania na nich np.
wina397’.
W grupie słownictwa związanego z obróbką roślin zgromadzono 243 jednostki
leksykalne nazywające wyroby z drewna przydatne w trakcie przygotowywania płodów
rolnych do dalszego ich wykorzystania. Analiza semantyczna pozwoliła wyodrębnić tu 7
podgrup, wśród których największa stanowią nazwy przyrządów (i ich elementów) do
obróbki zbóż (142 jedn. leks.), w skład której wchodzą: określenia przyrządów (35 jedn.
leks.), np.: cep ‘narzędzie do młócenia’, grabie ‘narzędzie gospodarskie z drewna do

397

Wino – winorośl, winna latorośl, rodzina z rodziny winowiciowatych (SW, t. 7., s. 617, 619).
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zgarniania słomy i siana’, [jurek] ‘narzędzie drewniane, pałąk do związywania snopów’,
[kadłub] ‘część żaren (np. kloc drewniany, w którym osadzają się żarna do mielenia
zboża w domach; skrzynka w żarnach)’, kosz ‘skrzynka drewniana, zwężająca się ku
dołowi, z której sypie się ziarno na kamienie młyńskie’, młyn ‘przyrząd do mielenia,
kruszenia, gniecenia, tarcia’, stęp ‘przyrząd z drewna do obtłukiwania lub miażdżenia
ziarna, rodzaj prymitywnych żaren’, [suka] ‘drewniana część żaren’ oraz ich elementów,
przede wszystkim części cepów oraz młynów (107 jedn. leks.), np.: [bicz] ‘bijak u cepa’,
bijak ‘krótszy kij u cepa’, cepak1 i dzierżak ‘dłuższy kij cepa’, [głowa] ‘wierzchnia część
cepa’, [główka] ‘wierzchnia część małego cepa’, [klekot] ‘deszczułka przy żarnach, w
której mlon się obraca’, [kokoreczka] ‘deseczka przy zwierzchnim kamieniu żaren z
dziurką, w której tkwi czopek mlona’, korytko ‘jedna z desek na kole wodnym, o które
woda uderza i obraca koło, in. korcówka, korczyna’, [ławka] ‘deska w kadłubie żarnowym,
w której umocowane jest wrzeciono’, łub ‘drewniana osłona z klepek na kamienie
młyńskie, nie pozwalająca rozpylać się mlewu’, [otrębnica] ‘skrzynia, w którą odchodzą
otręby pszenne z rafki na wiatraku’, [pałka] ‘tłuczek w stępie ręcznej’, stępa ‘tłuk,
ubijak do tłuczenia w stępie’, [sztyber] ‘gruba, mocna belka pionowa, utrzymująca cały
wiatrak’, [żarnówka] ‘kij obracający żarna przy mieleniu; mlon’).
Pozostałe podgrupy gromadzą nazwy: przyrządów (i ich elementów) do suszenia i
przechowywania roślin (34 jedn. leks.), np.: arfa ‘podłużna rama zbita z wąskich deseczek,
mająca dno z patyków lub drucianej siatki do suszenia owoców i grzybów’, bróg ‘daszek
poszyty na czterech drągach na skład zboża, siana’, jętki ‘żerdzie w stodołach nad
klepiskami do suszenia albo składania zboża’, kozioł ‘drewniane drążki lub nieduże belki
zbite na skos w kształcie litery X lub A, połączone poprzeczką lub pojedyncze, o dwóch
lub więcej ramionach jako stojak do suszenia skoszonej trawy, koniczyny itp.’, ostew
‘przyrząd do suszenia siana – drążek z naturalnymi rozgałęzieniami, często drzewko
świerkowe z odpowiednio przyciętymi gałęziami lub okorowana tyczka z przetykanymi
poprzecznie żerdkami’, [ostrepka] ‘kół, wbity w ziemię, wkoło którego stoży się (układa
w stóg) siano’, [ostrew] ‘żerdź z gałęziami albo z kołkami wbijana w ziemię do suszenia
zboża, siana, koniczyny’, [ozieroda] ‘wielka drabina postawiona na gumnisku, do której
się snopy wkładają do suszenia, przepłot’, [paleń] ‘dwie belki albo żerdzie,
przymocowane obok siebie pod powałą wzdłuż ściany do suszenia drzewa, lnu, owoców,
cebuli itp, rusztowanie nad nalepą’, piramida ‘trzy drągi ustawione w kozioł i połączone ze
sobą drążkami poprzecznymi, jakby szczeblami, za które zakłada się koniczynę do
wysuszenia’, [przepłot] ‘rodzaj bardzo szerokiej drabiny nieruchomej ze słupów i żerdzi
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poprzecznych, do suszenia zboża, grochu, jęczmienia itd.’, [roztropiec] ‘drążek z sękami
do suszenia siana’, suruki ‘drążki, na których wieszają się liście tytoniowe w szopie dla
wyschnięcia’; sprzętów pomocniczych (24 jedn. leks.), np.: kopystka ‘łopatka drewniana do
ostrzenia kosy’, [kuzaj] ‘naczynie drewniane, używane przez kosiarzy do wody i osełki’,
[medka] ‘osełka drewniana do ostrzenia kosy’, miernica ‘wielkie pudło drewniane do
mierzenia buraków’, pawężnik ‘drąg, którym przyciskają na wozie drabiniastym snopy,
siano, słomę’, [popychacz] ‘deszczułka płaska służąca do posuwania słomy w skrzynce
rzezanej’, [rozczepka] ‘tyczka z rozszczepem na końcu, przeznaczona do zdejmowania
owoców z drzewa’, strycharka ‘deseczka, pręt, wałek do urównania rzeczy sypkich
równo z wrębami naczynia, miary’; narzędzi (i ich elementów) do obróbki lnu lub konopi
(19 jedn. leks.), np.: cierlica ‘przyrząd z drewna do tarcia lnu’, czochra, dziergaczka i rafa
‘drewniany grzebień do oczyszczania lnu z główek nasiennych’, kijanka ‘narzędzie do
prania i otłukania lnu’, klepaczka ‘przyrząd do klepania lnu lub konopi’, obijak ‘pałka,
którą się len obija’, szczotka ‘deska stale umocowana z sterczącymi w niej grubymi
prętami stalowymi, na której czesze się konopie’, [trzepacz] ‘drewniane narzędzie do
trzepania lnu, trzepaczka’; sit (8 jedn. leks.), np.: przetak ‘przyrząd młynarski do
oddzielenia pośladu od ziarna dobrego’, [rawka] ‘rodzaj długiego sita w młynie’,
[trzeniak] ‘rzeszoto, naczynie do przesiewania zboża’; naczyń (5 jedn. leks.), np.: [opała]
‘naczynie, w którym opałają zboże (wytrząsają z niego plewy)’, [sypanka] ‘beczka do
zsypywania zboża’.
Grupę nazw w związku z obróbką roślin dopełnia 11 określeń innych narzędzi
rolniczych, jak: [kluczka]1 ‘narzędzie do wyciągania siana z szopy, haczyk drewniany do
skubania siana ze stogów’, kluczka2 ‘żerdź długa z nosem do zrywania owoców’, [korba]
‘zagięty kawałek drzewa, do którego przytwierdzony jest kosak w sieczkarni’, [mielak]
‘kij do mielenia tabaki’, [tłuka] ‘stępa do robienia pęczaku, przyrząd z drewna’, widły
‘narzędzie rolnicze składające się z drewnianych zębów połączonych ze sobą i
osadzonych na trzonku; służy do nakładania, roztrząsania, rzadziej mieszania czego’.
Do chowu i hodowli zwierząt przyporzadkowana jest dość liczna grupa słownictwa
(162 jedn. leks.), identyfikującego: uprzęże, zaprzęgi i ich elementy (51 jedn. leks.), sprzęty
służące do karmienia zwierząt (42 jedn. leks.), pomieszczenia i sprzęty służące do
przebywania zwierząt (35 jedn. leks.), sprzęty wykorzystywane przy dojeniu (7 jedn. leks.),
sprzęty do identyfikowania obecności zwierząt (6 jedn. leks.), sprzęty służące do
unieruchamiania zwierząt (4 jedn. leks.) oraz pozostałe inne wyroby (17 jedn. leks.).
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W dawnych, niezmechanizowanych gospodarstwach wiejskich do prac polowych
wykorzystywano konie, a niekiedy woły. Aby użyć zwierząt pociągowych do pracy w
zaprzęgu, potrzebna była uprząż, czyli zespół połączonych ze sobą pasów oraz drewnianych
części, co ilustrują jednostki zgromadzone w najbogatszej leksykalnie podgrupie: uprzęże,
zaprzęgi i ich elementy (51 jedn. leks.). Koniom na szyję zakładano chomąta, czyli ‘część
końskiej uprzęży, składającej się z drewnianych kleszczy w kształcie obłąka, o miękkim
podkładzie’ (2 jedn. leks.: chomąto, [komento]), które składało się z kliku części (7 jedn.
leks.), jak np.: [duga] ‘drewniany kabłąk nad chomątem, służący w zaprzęgu jednokonnym
do przymocowania gązew chomąta do hołobli’, kleszcze ‘dwa drewniane pałąki u chomąta
krakowskiego’, [rożek] ‘wierzch kleszczy u chomąta’). Na kark bydła roboczego (wołów)
wkładano jarzma (9 jedn.leks.), określane jako np.: [jarmica], [jugo] czy [kluka], składające
się z wielu elementów (29 jedn.leks.), by wymienić np.: [kabłąk], [klucz] i [krulę], czyli
‘kabłąk u jarzma, wkładany na szyję wołu’, ostrzeżek, czyli ‘daszek u jarzma’, [prawdę],
czyli‘wklęsłość w jarzmie, aby dogodnie mógł się utrzymać powój, to jest dwa kółka
wiciowe, służące do połączenia jarzma z sochą’ i [wałek], czyli ‘wyższą na karkach
wołów leżąca beleczka jarzma’ itp. Dopełnieniem słownictwa w podgrupach uprzęże,
zaprzęgi i ich elementy są nazwy siodeł i ich elementów (4 jedn. leks.), np.: kulbaka
‘drewniana osada siodła’ i terlica1 ‘siodło drewniane o jednej kuli przedniej mające z tyłu
ławkę okrągłą z poduszką’.
Do nazwania sprzętów służących do karmienia zwierząt wykorzystywano jednostki
leksykalne (42), które przede wszystkim odzwierciedlają kształt oprzyrządowania.
Najczęściej formy te dotyczą pojemników, w których podaje się karmę bądź wodę
zwierzętom. Są to różnych kształtów i wielkości szafliki, cebrzyki, skrzynie (20 jedn.leks.,
np.: [cebratka] ‘rodzaj szaflika szerszego u góry, naczynie, w którym dają jeść świniom’,
danica i [fajra] ‘cebrzyk dla świń’, korytko ‘wydrążone w pniu małe naczynie, w którym
pojono bydło, ptactwo, konie’, [kryp]1 ‘koryto z całego kloca do pojenia dobytku przy
studni’, [kumek] ‘mały żłób, niewielkie koryto dla bydła’, [poidło] ‘koryto’, [przyciorek]
‘rodzaj szaflika szerszego u góry, naczynie, w którym dają jeść świniom’, [tok] ‘koryto do
pojenia bydła i koni lub do zasypywania im obroku’). Podobnie liczne słownictwo
ilustruje drewniane konstrukcje, które służą do podawania zwierzętom – przede wszystkim
koniom, bydłu i owcom – głównie siana, czyli skoszonych i wysuszonych roślin łąkowych
(20 jedn. leks.), np.: drabina ‘w stajni: dwie żerdzie drewniane z poprzecznymi
szczeblami, za które zakłada się siano dla koni’, jasełka ‘mała drabinka albo niewielkie
naczynie zbite z desek na kształt rynny, w które zakładają paszę dla bydła, żłób’, plotka
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‘drabinka do zakładania za nią siana w stajni, w oborze, żłób, jasła’, rafka ‘mała drabina
w stajni nad żłobem, za którą koniom siano zakładają’, [rufa] ‘drabki osadzone na
podporach, do których dają słomę i siano owcom’, żłób ‘drabinka albo naczynie zbite z
desek na kształt rynny, w które zakładają paszę dla bydła’). Uzupełnia je nazwa karmnik
‘mała drewniana skrzyneczka przeważnie mająca kształt domku, z otworem z jednej
strony, umieszczana zwykle na drzewie, sypie się do niej pokarm dla ptaków’, zaś
gwaryzm [przykłapa] ‘przystawka przy chałupie do przechowywania paszy’ określa
pojemnik na paszę.
W podgrupie nazw pomieszczeń i sprzętów służących do przebywania zwierząt (35
jedn. leks.) znalazły się określenia uszczegóławiające informacje o zróżnicowaniu zwierząt w
nich żyjących, w tym ptactwa (13 jedn. leks.), np.: duk ‘rodzaj gołębnika w kształcie
skrzynki, przybity do ściany’, gęśnik ‘wykonany z drewna chlewek dla gęsi’, gołębnik
‘wykonane z drewna pomieszczenie dla gołębi’, grzęda ‘żerdź, drążek, pręt, na którym
odpoczywa ptactwo domowe’, karmnik ‘kojec do tuczenia drobiu’, kojec ‘klatka
drewniana ze szczebli na kury, kaczki, gęsi’, kurnik ‘wykonany z drewna chlewek dla
kur’; owiec i bydła (8 jedn. leks.), np.: [kurzeń] ‘chata stawiana jako lazaret dla owiec i
bydła’, lasa1 ‘gęste drabiny w tzw. strądze, służące za przegrody dla owiec’, [lesica] ‘hurt,
płot ruchomy do ogradzania na polu owiec a. bydła’; koni (5 jedn. leks.), np.: klatka2
‘zagroda dla konia w stajni z żerdzi albo desek’, [przeoryna] ‘zagroda, przedział, klatka w
stajni dla jednego konia’.
Dopełnieniem obrazu pomieszczeń i sprzętów służącym zwierzętom są terminy
nazywające miejsca wspólne (6 jedn. leks.), np.: klatka1 ‘domeczek z prętów drewnianych
na ptaki lub zwierzęta’, roszt ‘pomost z drągów na belkach nad chlewem, stajnią itp.’) i
przeznaczone dla młodych (3 jedn. leks.), np.: kotnik ‘niewielka skrzynka wstawiana do
domku zwierząt futerkowych, służąca za gniazdo dla samicy i jej młodych’, [grodza]
‘zagroda w oborze albo stajni dla cieląt albo źrebiąt’.
Nieliczne wyrazy nazywają sprzęty wykorzystywane przy dojeniu (7 jedn. leks.), np.:
[galeta] ‘wiaderko do dojenia, skopek do mleka, kubełek z pałączkiem wewnątrz do dojenia
owiec’, skopek ‘naczynie drewniane w kształcie wiaderka z jednym uchem, używane
najczęściej przy dojeniu; dojnica’, [zamierek] ‘kijek do mierzenia udoju’; służące do
identyfikowania obecności zwierząt (6 jedn. leks.), np.: [grochulka] ‘grzechotka drewniana
zawieszona na szyi bydłu pasącemu się po lesie’, [kluczka] i kołatka ‘dzwonek drewniany
zawieszany u szyi bydłu’) oraz ich unieruchamiania (4 jedn. leks.), np.: [bronkt] ‘drewno ze
sznurami do uwiązywania bydła’, kobylica ‘bariera drewniana, do której uwiązywano
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konie’, lisica ‘urządzenie z czterech dylów, które służy do unieruchomienia konia
podczas kucia’).
Uzupełnia je 17-elementowa podgrupa pozostałych wyrobów, takich jak np.: bat ‘kij z
nawiązanym postronkiem do bicia’, klumpy ‘drewniane buty ułatwiające koniom
poruszanie się po terenach bagiennych, torfowiskach’, koziołek ‘rodzaj ławeczki o dwóch
nogach na jednym końcu, używany do kucia koni’, leszczotka ‘kleszcze drewniane,
używane do kastracji’, straga ‘rodzaj korytka na kozłach, na które rzeźnicy owce na
zabicie kładą’.
W wielokrotnie mniejszym leksykalnie drugim podpolu zgromadzone zostały
jednostki nazywające przedmioty znajdujące się w obejściu gospodarstwa, a niezwiązane
bezpośrednio z produkcją żywności (17 jedn. leks.), np.: [grzędka] ‘drążek drewniany w
sieczkarni’, [kociug] ‘drewniana szufla, do przerzucania ciał sypkich’, [pies] ‘w
sieczkarni, maleńka deszczułka, przytwierdzana z przodu do grządki, na której opierają
nogę dla dodania siły’, [posmyk] ‘część składowa skrzynki do sieczki’, [rapsla] ‘deszczułka
do ruszania nogą w ladzie do sieczki’, [wapka] ‘w sieczkarni, maleńka deszczułka,
przytwierdzana z przodu do grządki, na której opierają nogę dla dodania siły’.
W polu Gospodarstwo wiejskie (obejście poza domem) spośród 569
jednostek leksykalnych 326 wyrazów (57%) stanowią gwaryzmy, którymi posługiwali się
mieszkańcy wsi, aby nazwać to, co jest potrzebne do uprawy roli i roślin, obróbki roślin,
chowu i hodowli zwierząt oraz znajduje się w obejściu gospodarstwa.
Pole

Elementy

wspólne

wyposażenia

domu

–

mieszkania

i

gospodarstwa wiejskiego (106 jedn. leks.) wypełniają trzy podpola skupiające wyrazy
nazywające wyroby z drewna, które mogą być wykorzystywane zarówno wewnątrz domu, jak
i na zewnątrz, w obejściu: sprzęty do czerpania i przenoszenia wody (65 jedn. leks.),
drabiny i ich elementy (27 jedn. leks.), naczynia (14 jedn. leks.).
Tabela nr 11. Lista rangowa słownictwa w polu Elementy wspólne wyposażenia domu – mieszkania i
gospodarstwa wiejskiego (106 jedn. leks.)

Ranga
1.

Podpole oraz grupa
sprzęty do czerpania i przenoszenia
wody
 przyrządy do czerpania wody
 przyrządy do przenoszenia wody

liczba
jednostek
65

%
61,32

 48
 17

2.

drabiny i ich elementy

27

25,47

3.

naczynia

14

13,21

106

100

RAZEM

uwagi
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Dominują tu nazwy sprzętów do czerpania i przenoszenia niezbędnej człowiekowi do
życia wody (65 jedn. leks.), w tym do czerpania – 48 jedn. leks., np.: [klucz] ‘drąg u żurawia
przy studni, do którego przyczepia się wiadro’, [kot] i [kula] ‘drąg u góry zakrzywiony,
drąg z sękiem, kołkiem albo hakiem do zaczepiania, służący do wyciągania wody ze
studni’, [oczep] ‘słup przy studni wkopany, u góry widłowaty, obejmujący drąg do
dźwigania wody żurawiem’, [smyk] ‘żerdź, u której wisi kubeł do żurawia (studni)’,
stojak ‘słup wprawiony prostopadle: stojak żurawia’, [szniga] ‘część żurawia od studni:
belka spoczywająca na rososze’, [świrśnia] ‘ruchoma belka żurawia studziennego,
osadzona w rososze’, [żłób] ‘koryto drewniane, z którego czerpie się wylana już ze studni
woda’, żuraw ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni, drąg dwuramienny umieszczony na
wysokiej podstawie’; do przenoszenia – 17 jedn. leks., np.: [jarmica] i [kociuby] ‘nosidła do
wody’, [koromysł], sądy i [szmidy] ‘przyrząd do ułatwiania noszenia wody w konewkach,
wiadrach: pałka rozszerzona w środku, z wyżłobieniem na kark, mająca po końcach
łańcuszki lub sznury z haczykami na końcach do zaczepiania konewek, wiader, nosidło,
wodonosze’, [kulka] ‘haczyk drewniany przy nosidłach do zaczepiania o ucho konewki’,
nosidło ‘drążek do noszenia konewek albo wiader z wodą, sądy’, [powerek] ‘drążek, kij do
przesadzania przez ucha wiadra, cebra i noszenia wody, mleka’.
Podpole drabiny i ich elementy liczy 27 jednostek leksykalnych, w tym
oddających różnice w konstrukcji

(13 jedn. leks.), np.: drabina1 i [grabina] ‘dwie

równoległe żerdzie szczeblami połączone służące do wchodzenia i schodzenia’, drabina2
‘pal wbity w ziemię z poprzecznymi drążkami do włażenia (np. przy kafarze)’, ostrew
‘rodzaj drabiny w postaci słupa z poprzecznymi z dwu stron sterczącymi żerdkami
służącymi jako szczeble’, półdrabek ‘drabina o jednej tylko żerdzi, przez którą szczeble
wychodzą na wylot’ itp. oraz elementy konstrukcyjne (14 jedn. leks.), np.: [gozdek] ‘mały
szczebel, stopień’, [miecz] ‘szczebel płaski u drabiny’, snoza ‘jeden ze szczeblów
szerokich w końcach i w środku drabinek, łączących listwy poboczne, czyli posmyki,
miecz’, szczebel i [szczępel] ‘jedno z drewnien poprzecznych, czyli stopni w drabinie’,
szczeblik ‘jedno z małych drewnien poprzecznych, czyli stopni w drabinie’ itp. Z kolei
podpole naczynia (14 jedn. leks.) skupia nazwy pojemników z drewna, których
zastosowanie jest różnorodne, np.: kubełek to ‘małe naczynie drewniane u góry lekko
rozszerzone, z pałąkiem; używane bywa do wody, węgla, wapna, śmieci, itp.’, parznia to
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‘naczynie do parzy398, w którym psom jeść dają’, [raszka] i szaflik ‘okrągłe naczynie
drewniane, z jednym lub dwoma uchami, używane w gospodarstwie, zwłaszcza
wiejskim’, [waska] ‘szaflik o jednym uchu’.

3.1.4. Pszczelarstwo, rybołówstwo, łowiectwo

Językowy obraz uzyskiwania przez człowieka pożywienia wzbogacają leksemy z pola
Pozarolne pozyskiwanie produktów do jedzenia (153 jedn. leks.). Podział na trzy
podpola odzwierciedla trzy rodzaje działalności człowieka, prowadzącej do pozyskiwania
żywności: pszczelarstwo (akcesoria pszczelarskie – 81 jedn. leks.), rybołówstwo (wędkarstwo
i rybołówstwo – 54 jedn. leks.), łowiectwo (akcesoria łowieckie – 18 jedn. leks.).
Tabela nr 12. Lista rangowa słownictwa w polu Pozarolne pozyskiwanie produktów spożywczych (153 jedn. leks.)

Ranga

Podpole

liczba
jednostek
81

%
52,94

1.

akcesoria pszczelarskie

2.

wędkarstwo i rybołówstwo

54

35,29

3.

akcesoria łowieckie

18

11,77

153

100

RAZEM

uwagi

Najbogatsze podpole gromadzi nazwy akcesoriów przydatnych w pszczelarstwie (81
jedn. leks.). Część z nich ilustruje bartnictwo – dawną formę pszczelarstwa leśnego,
polegającą na hodowli pszczół w dziuplach drzew (35 jedn. leks.), jak np.: barć ‘otwór
wydrążony w żywym drzewie dla umieszczeniu roju pszczół, kłoda z wydrążonym otworem
dla roju pszczół’, drzewo dziane ‘drzewo, w którym jest ul, drzewo bartne, barć’, dłużeń
‘deseczka do zatykania barci’, dwójnica ‘dwie barcie w jednej sośnie’, dzion ‘barć w
drzewie żywym wyrobiona, ul leśny, barć w ulu’, dzwon ‘kloc drzewa, uwiązany na wici,
przybity poniżej zatworu barci w celu przeszkodzenia niedźwiedziowi dostać się do
miodu’, jarkul ‘kawałek drzewa, który wsadzają do otworu barci, z końca jednego jak klin
zaciosany, a dalej okrągły i sięgający wewnątrz aż do strony przeciwległej barci albo dzieni,
mostek dla pszczół w środku barci’, lachy ‘duże deseczki wewnątrz barci, do których
pszczoły plastry przylepiają’, oczkas ‘kawałek drzewa, który wsadzają do otworu barci, z
końca jednego jak klin zaciosany, a dalej okrągły i sięgający wewnątrz aż do strony
398

Parza – ospa, osypka, jadło dla zwierząt domowych, a szczególnie dla psów (SW, t. 4, s. 69).
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przeciwległej barci albo dzieni, mostek dla pszczół w środku barci’, odenek ‘pomost z
drągów chroniący barć przed niedźwiedziem’, podkur ‘pomost zrobiony na drzewie
poniżej barci, żeby się do niej niedźwiedź nie dostał, połatka, ter, werek’, zasuwa ‘deseczka
do zatykania barci’ itp. Pozostałe wyrazy dotyczą pszczelarstwa – wywodzącego się od
bartnictwa – pojmowanego jako rzemiosło rolnicze. Wśród nich 14 słów nazywa, mające
różną konstrukcję, mieszkania dla roju pszczół (np.: bezdenek ‘lekki ul drewniany bez dna,
o przekroju kolistym i nierozbieralnym gnieździe, używany w południowo-wschodnich
rejonach kraju do połowy XIX w.’, [kłoda] ‘rodzaj ula’, korzennik ‘ul z kory przywiązany
na pewnej wysokości do drzewa rosnącego’, snozowy ul ‘ul z klamrami drewnianymi’, ul
[hul] ‘mieszkanie (kłoda wyżłobiona, szafka itp.) zrobione dla roju pszczół’, ul ramowy
‘ul rozbieralny wyposażony w ruchome ramki, które są dostępne od góry lub z boku’);
25 kolejnych wyrazów określa ich części (np.: dennica ‘spód ula’, głowa ula ‘wierzchnia
część ula’, [kapa] ‘daszek na ulu’, [pałuba] ‘czapka drewniana, którą się nakrywa ul z
pnia drewnianego’, [płaszka] ‘mała deszczułka zamykająca otwór w ulu’, [snoza]
‘deseczka, listewka poprzeczna w ulu, służąca pszczołom do przyczepiania plastrów;
półka w ulu; deseczka przybita nad dłużnią u barci’, snozik ‘drewniana rama wewnątrz
ula, dająca się wysuwać, do której przyczepia się plaster miodu’, [zatwora] ‘deska
zamykająca otwór w ściance ula lub w barci albo przegradzająca otwór w ściance ula lub w
barci albo przegradzająca wnętrze ula’), zaś 7 terminów wskazuje na pozostałe akcesoria, jak
np.: [lisica] ‘praska ręczna do wytłaczania miodu z wosku albo z wygotowanych suchych
plastrów’, łaźbień ‘ławeczka, na której siada bartnik, łaźbiąc (podbierając pszczołom
miód)’, [pomagacz] ‘stołek, czyli pomocnik w pasiece z kompletem narzędzi zawierający
rojnicę itp.
Kolejne podpole skupia nazwy akcesoriów wykorzystywanych w wędkarstwie i
rybołówstwie (54 jedn. leks.), przede wszystkim obrazując łowienie ryb w ich środowisku
naturalnym (22 jedn. leks.), czemu służy np.: [drzazgownik] ‘klapka, deseczka przy sieci dla
straszenia ryb’, jaz ‘płot przez rzekę do wstrzymywania i łowienia ryb’, kobyłki ‘dwa
drążki, umocowane na końcach sieci do trzymania jej i kierowania nią’, ogier ‘drąg do
podtrzymywania górnego brzegu sieci’, potycz ‘jedna z tyk, żerdzi, którymi ściany
wielkich sieci się osaczają’, pułapka ‘skrzynka z dnem z listew ułożonych w kratę,
zastawiana dla połowu ryb przy korytach prowadzących wodę z młynówki na koła’, [reki]
‘zagroda z tyczek w wodzie przy łowieniu ryb’, socha ‘widełki drewniane do opierania
podrywki przy wyciąganiu jej z wody’, toczysko ‘krążek z drewna dębowego lub
bukowego ułatwiający przesuwanie się sieci po dnie’, trępek ‘drewniany trzonek,
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długości ok. 4,5 m., z umocowanym klockiem, używany jako narzędzie pomocnicze do
płoszenia ryb i napędzania ich do sieci’, wędzisko ‘długi cienki kij stanowiący część
wędki’, [węgornia] ‘przyrząd przy młynach, i upustach, podobny do chobotni, służący do
łapania węgorzy’, zastawnik ‘płot przez rzekę do wstrzymywania i łowienia ryb’ itp. oraz
hodowlę ryb w warunkach stworzonych przez człowieka, głownie w stawach (14 jedn. leks.),
jak np. w wypadku terminów: baszta ‘skrzynia drewniana przy dopływie wody do stawu,
broniąca wstępu rybom drapieżnym; krata, niedopuszczająca ryb do upustu’, holma ‘belka,
nakrywająca słupy stawidłowe (w zastawie, zasuwie do puszczania wody stawów,
sadzawek na koło młyńskie lub zastawiania jej), jasła ‘kraty drewniane, którymi zastawia
się dopływ i odpływ wody w stawie, szczeg. podczas spuszczania wody i odławiania ryb’,
mnich ‘wydrążony kloc drzewa albo rura drewniana do spuszczania wody ze stawu;
upust, składający się z części pionowej czyli właściwego mnicha i koryta poziomego,
złączonego z mnichem’, odłówka ‘skrzynia służąca do odłowu ryb w czasie spuszczania
wody ze stawu’, wychowalnia ‘drewniana skrzynia w ośrodku zarybieniowym
gospodarstwa pstrągowego służące do dalszej hodowli larw rybich (wyjętych z aparatów
wylęgowych)’.
Dopełnienie

tego

słownictwa

stanowią

wyrazy

nazywające

pojemniki

do

przechowywania i przewożenia żywych ryb (19 jedn. leks.), np.: pudło ‘naczynie drewniane
w postaci krótkiej i płaskiej łódki z podziurawionymi umyślnie ścianami, do
przewożenia ryb w czasie połowu’, sadz i [sadziec] ‘skrzynia z otworami do
przechowywania żywych ryb w wodzie’, [spław] ‘skrzynia podziurawiona, zapuszczana
w wodę, do przechowania w niej ryb w żywym stanie’, węgornia ‘skrzynia w wodzie do
przechowywania żywych węgorzy’ itp. Pozostałe stanowią określenia akcesoriów
użytecznych w łowiectwie (18 jedn. leks.), w tym wykorzystywanych do pozyskiwania
zwierzyny łownej (8 jedn. leks., np.: bałwanica ‘żerdź, na której osadza się bałwany
służące do wabienia cietrzewi’, gumience ‘deseczka zheblowana, na która posypuje się
przynętę dla ptaków’, lasa ‘krata w samołówce na ptaki drapieżne’, telir ‘samołówka z
drzewa bukowego na niedźwiedzia u Hucułów’); stosowanych u psów i ptaków
użytkowanych przez myśliwych jako pomoc w polowaniu (6 jedn. leks., np.: berło ‘drążek
drewniany z poprzeczką, na którym spoczywa ptak łowczy’, drążek ‘kawał drewna
mający na końcach dwie obroże, służące do spinania psów myśliwskich po parze’, korale
‘gałki drewniane z powbijanymi w nie ostrymi sztyftami, zawieszone na szyi psom
legawym, zbyt gorącym w układaniu’); oraz innych (4 jedn. leks.), jak np.: buława ‘wielka
laska z gałką, którą ludzie rozstawieni wokoło ostępu, gdzie znajdują się spędzone
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zwierzęta, podają jedni drugim bez ustanku dla przekonania się czy czuwają’, solnik
‘korytko, przeważnie pień z wyżłobieniem u góry, wypełnione solą pomieszaną z innymi
związkami nieorganicznymi, np. gliną, ustawione w lesie w celu uzupełnienia pokarmu
zwierzyny solami mineralnymi; lizawka’ i tryzub ‘szopka, żłób, urządzany w lesie do
zakładania paszy dla zwierząt leśnych’.

3.1.5. Praca pozarolnicza

Pracy człowieka niezwiązanej z produkcją żywności przyporządkowane jest
słownictwo

w

polu

Pozostałe

przedmioty

wykorzystywane

do

pracy

pozarolniczej (566 jedn. leks.), w którym zgromadzono nazwy skupione w trzech
podpolach: wykonywanie materiałów i ubrań (228 jedn. leks.), wyrób obuwia (59
jedn. leks.), inne (279 jedn. leks.). Dwa podpola gromadzą leksemy interpretujące
rzeczywistość fizyczną ciału najbliższą, czyli ubrania i obuwie. W większym z nich, podpolu
wykonywanie materiałów i ubrań (228 jedn. leks.), wyodrębniono dwie grupy:
wykonywanie tkanin (223 jedn. leks.) oraz elementy ubrań (5 jedn. leks.).

Tabela nr 13. Lista rangowa słownictwa w polu Pozostałe przedmioty wykorzystywane do pracy
pozarolniczej (566 jedn. leks.)

Ranga

Podpole oraz grupa

1.

inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.








narzędzia i przyrządy
pozostałe
skrzynie i inne pojemniki
formy, modele, szablony
meble
kramy, stragany

wykonywanie materiałów i ubrań
1.
2.

3.

 wykonywanie tkanin
 elementy ubrań

wyrób obuwia
1.
2.

 obuwie
 przyrządy do wyrobu butów

RAZEM

liczba
jednostek
279







%

uwagi

49,30

92
79
42
39
19
8

228

40,28

 223
 5

59

10,42

 32
 27

566

100

Grupa wykonywanie tkanin skupia 223 wyrazy nazywające drewniane artefakty, które
przede wszystkim informują o tradycyjnych sposobach wytwarzania wyrobów tkackich i ich
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zdobienia. Wśród nich 45 terminów ilustruje narzędzia i przyrządy służące do: przędzenia
(np.: kądziel ‘pręt, patyk, deseczka, na której umocowuje się pęk lnu, konopi albo wełny
do przędzenia’, kołowrotek2 ‘przyrząd do przędzenia, kółko, kądziel’, piesek1 ‘rodzaj
kołowrotu’, [szpulrad] ‘kołowrotek’, [warcula], [wartka kądziel] i [wózek] ‘kołowrotek do
przędzy’); zwijania przędzy (np. [jurek] ‘narzędzie drewniane, krótki kijek, używany do
zwijania przędzy w kłębki’, kołowrotek1 ‘przyrząd służący do zwijania nici, zwijadło,
wijadło, [wituszki]’, motowidło ‘przyrząd służący do odmierzania i zwijania w motki nici,
przędzy, szpagatu’, natla ‘przyrząd, na który nawija się szpagat albo nici przy wyrobie taśm,
siatek’, wijadło ‘przyrząd w postaci skrzyżowanych drążków osadzonych ruchomo na
podstawce, służący do przewijania nici z motka na kłębek lub na cewki tkackie’, [wirek]
‘przyrząd w postaci skrzyżowanych drążków osadzonych ruchomo na podstawce,
służący do przewijania nici z motka na kłębek lub na cewki tkackie’, zwijadło ‘kołowrotek
do zwijania, motowidło’); tkania ([krosieńca] i krosno2 ‘warsztat tkacki’, [postata] ‘krosna
tkackie’, staciwa4 ‘warsztat tkacki starego systemu’) oraz szycia i ozdabiania (czółenko1
‘przyrząd do robienia koronek frywolitkowych lub siatki’, krosienka ‘mała ramka z
naciągniętą na nią tkaniną a. skórą do wyszywania, warsztacik do wyszywania’, [nicajnik]
‘pudełko z przyborami do szycia’, tambor ‘kółko do naciągania na nie materiału, gdy się
ma na nim haftować’).
O częściach przyrządów i narzędzi do wykonywania tkanin informuje 178 jednostek
(np.: [baba] ‘pewna część kołowrotka do przędzenia’, bidła ‘rama, w której umieszczana
jest płocha do przybijania wątku, in. lada, w lm. nabitki, nabiłki, zbijacze’, [chłopiec] ‘w
kołowrotku komunikator, połączony z deszczułką, naciskaną nogą’, czyn ‘wąska
deszczółka dzieląca nici, umieszczona w dziurawce’, [dziurawka] ‘deszczułka w
krosnach’, giser ‘rama drewniana, do której przywiązane są ilwy, czyli druciki do
nawłóczenia osnowy’, krędziołek ‘krężel, walec drewniany zatknięty w przęślicę, służący
do nawijania przędziwa; kądziel’, lada ‘bidło, rama, w której umieszczana jest płocha do
przybijania wątku’, ocedzarka ‘przepustnica, deseczka służąca przy snuciu osnowy z
grobownicy na snowadło; zabezpiecza przędzę przed poplątaniem; ułatwia ułożenie przędzy
na snowadle’, pacholec ‘duży słupek w kołowrotku, osadzony pionowo w „stąłku”, piesek2
‘w warsztacie tkackim, kawałek drewna zachodzący w zęby kółka i tym sposobem
tamujący ruch nawoju z płótnem’, płozik ‘małe dwa kawałki drewniane, na których
przesuwa się kołowrót’, [podnóże] ‘dolna część warsztatu tkackiego, rodzaj pedału,
którym wprawia się w ruch nicielnice’, przęślica ‘wąska deseczka, do której przywiązuje
się przędziwo, część kołowrotka’, rączka ‘drążek, jedna ze składowych części warsztatu
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tkackiego’, samle ‘pedały w warsztacie tkackim’, [stołek] ‘w kołowrotku trzynożny zydel,
w którego pochyłej desce jest śruba do podnoszenia lub zniżania kołowrotka’, [sucka]1
‘deseczka w kołowrotku, cienka i wąska, łącząca kolbę z podelgą, którą prządka porusza
naciskaniem nogi, gdy przędzie’, [sucka]2 ‘kawałek drewna zachodzący w zęby kółek i
tamujący ruch nawoju z nićmi w warsztacie tkackim, wrzeciono ‘szpindel, wałek drewniany,
ku jednemu końcowi coraz cieńszy, służący przy przędzeniu do kręcenia włókien i
nawijania na nie nici, w przęśnicach, machinach przygotowawczych i niciarkach’). Jako
elementy ubrań wykorzystywano takie, jak np.: guz ‘duży drewniany krążek służący do
zapinania ubrania, zapinka’, guzik ‘drewniany krążek służący do zapinania ubrania,
zapinka’, [sęk] ‘kołeczek, zatyczka, na którą zadzierzgają portki z przodu’ (łącznie 5 jedn.
leks.). Drewno wykorzystywano do wyrobu obuwia (59 jedn. leks.), o czym świadczą jego
nazwy (32 jedn. leks.), np.: chodak ‘trzewik albo but nędzny z drewna; łapeć, kurp’,
dreznary ‘trzewiki drewniane’, [dyfla] i [trepy] ‘chodak drewniany’, [karpie] ‘chodaki,
trepy, trzewiki z drewnianą podeszwą’, [kłumpie] ‘trzewiki z drewnianą podeszwą i
skórzanym wierzchem, chodaki drewniane’, krypeć ‘prymitywne obuwie z kory, łapcie’,
[łyczak] ‘chodak z łyka399 lipowego’, [plompie]2 ‘rodzaj obuwia z jednej sztuki olszyny’,
[postoły] ‘chodaki, łapcie z kory lub łyka, karpie’, saboty ‘trzewiki drewniane, używane
przez wieśniaków we Francji’, oraz określenia przyrządów do wyrobu i ich naprawy (27
jedn. leks.), np.: ćwiek ‘szpilka, szyft drewniany szewski’, depka ‘drewienko, wsuwane na
kopycie pod heskę, czyli skórę’, galant ‘drewno do polerowania podeszwy obuwia’,
kolanko ‘drewienko, które szewc podkłada na kolanie pod trzewik, gdy go szyje’, kopyto
‘forma drewniana, na której szewc robi obuwie’, krawalnica ‘deska lipowa a. olszowa, na
której szewcy

przykrawają

skórę’, prawidło

‘przyrząd

służący szewcowi

do

wyprostowania cholew’, pucholc (puc-holc) ‘narzędzie z drewna do gładzenia obcasów,
ogładzik’, sztychulec ‘listewka, którą szewc na kolanie podkłada do przeszywania
butów’).

Pozostałe

nazwy

w

6

grupach

dotyczą

różnorodnych

przedmiotów

wykorzystywanych przez człowieka do pracy (279 jedn. leks.), jak: narzędzia i przyrządy (92
jedn. leks.), skrzynie i inne pojemniki (42 jedn. leks.), formy, modele, szablony (39 jedn.
leks.), meble (19 jedn. leks.), kramy, stragany (8 jedn. leks.), pozostałe (79 jedn. leks.).
Najwięcej wyodrębniono tu wyrazów nazywających narzędzia i przyrządy o
zróżnicowanym przeznaczeniu, wykorzystywane przede wszystkim przez rzemieślników
różnych specjalności (92 jedn. leks.), o czym świadczą przykłady nazw przyporządkowanych
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Łyko – włóknista warstwa, leżąca między bielem drzewa a jeo korą i zamieniająca się corocznie w nowy słój
drzewny (SW, t. 2, s. 830).
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m. in. drukarstwu, np.: apograf ‘drewniany przyrząd do kopiowania rysunków’, klepulec
‘deseczka do wyrównywania powierzchni czcionek, złożonych w formę, znajdująca się już
na prasie a. na maszynie’, szczelina ‘deszczułka, której używa zecer w drukarni, do
wyjmowania pisma z winkielaku’, rymarstwu, np.: [klima] ‘przyrząd rymarski, składający
się z dwóch deszczułek, w środku wydętych’, kobyła ‘przyrząd drewniany do
przytrzymywania skóry w czasie szycia u siodlarzy, rymarzy’, powroźnictwu, np.: lerka
‘przyrząd drewniany, za pomocą którego skręca się równo kilka sznurków w jeden’,
garncarstwu, np.: [sieniec] ‘narzędzie garncarskie: klepeczka z boków zaostrzona, służąca
do zagładzenia nierówności naczynia, utoczonego na kole garncarskim’, zduństwu, np.:
szlażka ‘młotek drewniany, służący do wyklepywania blatów kafli od środka, ażeby nie
były zapadłe od frontu’ i innym
Uzupełniają je nazwy skrzyń i pojemników (42 jedn. leks.) wykorzystywanych w
pracy m. in. murarzy, np. fanna ‘skrzynia lub kadź drewniana do rozrabiania wapna’,
nosiłki ‘drewniana skrzynka okuta bednarką, z uchwytami do przenoszenia materiałów
budowlanych’, [safel] ‘okrągłe naczynie drewniane, z jednym lub dwoma uchami,
używane w

murarstwie do zaprawy, wapna’; garbarzy, np. garsom ‘rodzaj naczynia

garbarskiego, wyrabianego przez bednarza’, kadź zatopowa ‘kadź, fasa z dębnicą,
wkopana w ziemię, w której skóry garbują, ferzenka gruba’, [kopanka] ‘koryto
drewniane, w którym skóry farbują’, mulda

‘koryto drewniane, w którym skóry

farbują’ oraz formy, modele, szablony (39 jedn. leks.), wykorzystywane m. in. w
modniarstwie, krawiectwie i perukarstwie, jak np.: baba ‘forma drewniana, na której
prasują i fasonują kapelusze’, manekin ‘lalka, postument o kształtach ludzkich do
układania na nim sukien, potrzebny malarzom, rzeźbiarzom, krawcowym’, [pienia] ‘forma
drewniana na kapelusze’, stoczek ‘główka drewniana, na której się perukę stawia’.
Niewielką, ale wyrazistą grupę stanowią jednostki nazywające meble (19 jedn. leks.),
będące na wyposażeniu miejsc pracy, np. sklepów (8 jedn. leks., np.: bufet ‘stół sklepowy,
kontuar’, kantor ‘długi stół w sklepie, za którym stoją sprzedający, lada’, kontuar ‘rodzaj
stołu oddzielającego sprzedawcę i towar od kupującego; lada, bufet’, lada ‘stół sklepowy,
kontuar’) czy służące rzemieślnikom wykorzystującym surowce inne niż drewno (8 jedn.
leks., np.: konik ‘stołek podłużny a na nim dwie płaskie deseczki, służący do szpanowania
grubych skór przy szyciu’, płyta ‘stół garbarski, dębowy’, werbank ‘stół warsztatowy
blacharski’, wilbanek ‘ława służąca za warsztat, na którym się wyrabia kafle’) oraz w
innych miejscach pracy (3 jedn. leks., np.: podest ‘rodzaj stołu ustawiany na scenie celem
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urządzenia schodów, gór, balkonów itp.’, regał ‘drewniana szafka, w której umieszcza się
kasety z czcionkami’).
Obraz przedmiotów wykorzystywanych przez człowieka do pracy, których nazwy
zgromadzono w podpolu inne, dopełniają dwie grupy, tj. określenia miejsc handlu (8 jedn.
leks., np.: kram i kramarnia ‘rodzaj niewielkiego prowizorycznego sklepu, zwykle
drewniana budka, stragan, czasem tylko ława, stół itp. z porozkładanym drobnym
towarem’, przyławek ‘deska albo stół do rozkładania towarów przed kramem’, stragan
‘stół, ława, deski na podstawach, na których przekupień rozkłada swój towar, kram pod
gołym niebem’), oraz wewnętrznie zróżnicowana, 79-elementowa grupa różnych nazw (np.:
bierka ‘mała deseczka lub drewienko z pewnym znakiem, dawane przez kuśnierzy i
garbarzy, którzy takiż znak robią na skórach, wziętych do roboty lub wyprawy, obowiązując
się zwrócić te same skóry podług danej bierki’, blat ‘płyta zbita z desek służąca do
mieszania suchego betonu, przesiewania żwiru lub używana jako pomost na rusztowaniu’,
[cofnik] ‘drąg, wstrzymujący tartak, wóz itp.’, federholc ‘listwa drewniana, w której
osadzone są pióra, liniujące papier’, heftlada ‘rama z przeciągniętymi prostopadle
sznurkami, do których przyszywano grzbiety oprawionych książek’, kierat ‘koło palczaste,
poziomo na stojącym wale osadzone i obracane zwykle przez konie, niekiedy przez ludzi,
służące do nadawania ruchu jakiejś machinie (np. we młynach), kołowrót konny’, koza
‘deska z podpórkami i uchwytami używana do noszenia cegieł na plecach’, obwarzanek
‘kółko drewniane, używane do zawieszenia dekoracji w teatrze’, pawężnik ‘drąg do
noszenia ciężarów’, rekebret ‘w powroźnictwie: drewniany blat z dziurami, w które
zasadza się floki’, rola ‘wałek drewniany w powroźnictwie, umieszczony w saniach, na
którym obracają się nitki taśmy w czasie jej robienia’, wałka ‘używany w garbarstwie
obrotowy bęben drewniany, wypełniony ekstraktem garbnika, którym nasyca się skóry’,
werbret ‘deska szeroka, mająca z dwóch stron dziury, w które zasadza się wystające pod
dno pręty koszyka w czasie jego plecenia, aby na tej desce stał koszyk sztywno, jak na
warsztacie’, wrzeciono ‘(w ludwisarni) ‘sztuka drzewa stożkowata, na której robi się
model armaty glinianej’).
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3.1.6. Pojazdy

Potrzeby człowieka związane z przemieszczaniem się odzwierciedla słownictwo z
pola Pojazdy i ich elementy (405 jedn. leks.), w którym wydzielono 5 podpól: wozy,
wózki i ich elementy (207 jedn. leks.), karety, powozy, bryczki i ich elementy
(96 jedn. leks.), sanie i ich elementy (55 jedn. leks.), nazwy ogólne pojazdów (28
jedn. leks.) oraz inne pojazdy (19 jedn. leks.).

Tabela 14. Lista rangowa słownictwa w polu Pojazdy i ich elementy (405 jedn. leks.)

Ranga

Podpole oraz grupa

1.

wozy, wózki i ich elementy
1.
2.

2.

karety, powozy, bryczki i ich
elementy
1.
2.

3.

 nazwy karet, powozów i bryczek
 nazwy elementów powozów i bryczek

sanie i ich elementy
1.
2.

4.

 nazwy elementów sań
 nazwy sań

nazwy ogólne
1.
2.

5.

 nazwy elementów wozów
 nazwy wozów i wózków

 nazwy ogólne elementów pojazdów
 nazwy ogólne pojazdów

inne pojazdy
RAZEM

liczba
jednostek
207

%

uwagi

51,11

 145
 62

96

23,7

 67
 29

55

13,58

 41
 14

28

6,91

 23
 5

19

4,7

405

100

Najliczniejsze tu okazują się nazwy wozów, wózków i ich elementów (207 jedn.
leks.), które nazywają proste pojazdy służące przede wszystkim mniej zamożnej części
społeczeństwa, głównie do pracy. W grupie 62 nazw wozów i wózków 27 ilustruje różnice w
konstrukcji, budowie, wyglądzie pojazdów, jak w wypadku okresleń: bieda ‘wózek o dwóch
kołach’, drabiniak, letra i wóz letrowy ‘wóz drabiniasty’, jednokółka ‘wózek o dwóch
kółkach, bidka’, [kara]1 ‘wielki, prosty wóz o czterech kołach do wożenia ciężarów’,
karabon ‘wóz skórą czarną obity’, [karka]1 ‘mały wóz bez drabin’, [karka]3 ‘wózek ręczny
dwukołowy, taczki’, kolimaga ‘wóz pakowny z budą’, pałuba ‘rodzaj wozu transportowego
o nadwoziu z łubu’, maża ‘prymitywny wóz ukraiński zrobiony z samego drewna’,
[pojedynek] ‘wóz jednokonny bez dyszla, tylko z hołoblami i duhą’, półdrabki ‘wóz mający
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za boki półdrabki’, skarbnik ‘duży wóz bagażowy z przykrywą okutą żelazem, kształtem
przypominał kufer położony na podwozie’ itp., a 15 wskazuje na ich zróżnicowane
przeznaczenie, jak w przykładach: fura ‘wóz, furmanka do przewożenia ciężarów’, [kara]3
‘wóz do zboża’, [kara]4 ‘wóz na dwóch silnych kołach zwykle ze skrzynią na wierzchu, do
wywożenia śmieci, gnoju’, karawan ‘pojazd ciężki do przewożenia towarów’, [karka]2
‘mały wóz do zboża’, [kolasa]2 i latra ‘wóz do gnoju’ itp. Pozostałe jednostki mają charakter
synonimiczny, odnosząc się do pojazdu zaprzężonego w konie a służącego ogółem do
przewożenia czegoś (19 jedn. leks.): fornalka, furmanka, kocz, koczyk, kolasa1, [kolaseczka]2,
kolaska2, [koleśnik], [kolaseńka]2, kosz, powozik, powozisko, powóz, [powózeczek],
[powózek], wozisko, wóz, wózek, wózeczek). Uzupełnia je jedna nazwa wskazująca na liczbę
koni w zaprzęgu – kałamaszka ‘mały wózek jednokonny’.
Grupę nazw elementów wozów tworzy 145 jednostek leksykalnych nazywających
przykładowo takie części pojazdów, jak: deski, dyszle, koła, nadwozia, ławki (np.: [barczyk] i
orczyk ‘drążek u wozu poprzecznie zawieszony, na którego końcach zaczepiają się
postronki dla zaprzężenia koni, bark u stelwagi’, [bicz] ‘żerdź, na której wiązany jest
orczyk konia przyprzężonego do dwóch dyszlowych koni’, [danica] ‘deska calowa, którą
kładą na dnie wozu przez całą jego długość’, deszczułka ‘deseczka pomiędzy szczeblami
u wozu’, drabina ‘bok wozu drabiniastego’, dłubanki ‘deski w wozie do gnoju, gnojówki,
gnojownicy’, dzwono ‘część drewnianego obwodu koła u wozu, umocowana na dwu
szprychach’, gara ‘nadwozie wozu transportowego, wiejskiego’, [gnojówka] ‘boczna deska
na wozie od gnoju, wróbnia, [pomost, wrotnia]’, hołobla i [ohołobla] ‘jeden z dwóch
dyszlów pobocznych, w które konia do pojedynczego wózka wprzęgają’, [kierak] ‘ruchoma
ławka z kłonicami na przedniej osi’, kłonica ‘jeden z czterech drążków, umocowanych
jednymi końcami na końcach osi, a drugimi podtrzymujących półkoszki, drabiny albo
skrzynie wozu’, [krzepciny] ‘drążki wprawione w oś zadnią wozu’, [lon] ‘zatyczka,
przetyczka do osi, kołek drewniany zabezpieczający koło u wozu od spadnięcia’, [możdżeń]
‘kołek z twardego drzewa, w obydwu końcach ścieńczony, którym się spajają z sobą
dzwona kół u wozu, tybel’, [obartel] ‘ruchoma ławka z kłonicami na przedniej osi’,
[oboda] ‘obwód koła wozowego z jednego giętego drewna; drążek zwinięty w koło i
osadzony na szprychach zamiast dzwon’, [osłona] ‘deska boczna na wozie do wożenia
gnoju, kamieni itp.’, [poddanko] ‘deska stanowiąca dno wozu’, [podtoki] ‘drąg u wozu,
widłowato rozdwojony, osadzony w osi tylnej, łączący zadnią część wozu z przednią’,
[pólko] ‘gruby drąg ociosany czworobocznie, leżący (na osi) w poprzek wozu’, półdrabek
‘jedna z dwóch wąskich drabin stanowiących boki wozu drabiniastego’, [przykrywa]
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‘deska, na której spoczywają drabinki wozu’, [rycabel] ‘ruchoma ławka z kłonicami na
przedniej osi’, [spodniak] ‘spodnia deska u wozu’, [szponga] ‘deszczułka pomiędzy
szczeblami u wozu’, tylnik ‘deska zamykająca tył (rzadziej przód) wozu; zatylnik,
zatyłek’, [zakładnica] ‘deska do wozu, dodana do gnojnic’).
Porównywalna do wielkości grupy nazw wozów i wózków jest grupa nazw pojazdów
wykorzystywanych przez zamożniejszą część społeczeństwa, świadczących o jej pozycji a
często tę rangę określających, takich jak karety, powozy, bryczki, które w części wykonane są
z drewna (67 jedn. leks.), np.: berlina ‘kareta czteroosobowa, bezresorowa od 1663 do
końca XVIII w.; później na resorach stojących, jednej lub dwóch ozworach’, bryczka ‘wóz
mniejszy podróżny, czasem z półnakryciem, czortopchajka ‘jeden z typów bryczki
czterokołowej lekkiej z koziołkiem tylnym’, dormeza ‘leżajka, kareta podróżna z
luksusowym wyposażeniem, do spania’, dorożka ‘pojazd do wynajęcia, powóz publiczny,
fiakr’, duc ‘powóz damski spacerowy z kozłem tylnym dla służącego, z budą i dużym
przednim wachlarzem (błotnikiem)’, ekwipaż ‘pojazd paradny z zaprzęgiem, w XIX w.
elegancki powóz’, faeton ‘lekki powóz resorowy otwarty, bez drzwiczek, z podnoszoną w
razie niepogody budą’, kabriolet ‘lekki dwukołowy powóz spacerowy’, kariola ‘lekki
dwukołowy powozik’, kocz ‘powóz półodkryty, faeton’, lando ‘powóz’, landara ‘powóz
oszklony, którego buda może być opuszczana, z jednakowo szerokimi siedzeniami,
przednim i tylnym, wewnątrz’, milord ‘dwuosobowy powóz z kozłem stangreckim i budą,
do składania, nisko osadzony na resorach eliptycznych’, pantofel ‘mały powóz spacerowy z
XVIII w. dla kobiety’, polowiec ‘dwudziestowieczna dwukołowa bryczka polówka,
produkowana i rozpowszechniona szczególnie w Wielkopolsce’, powóz ‘wóz wykwintny,
osobowy, na resorach, pojazd, kocz, faeton’, soliterka ‘kareta mała na jedną osobę o
podwoziu berliny, modna w 2 poł. XVIII w.’, taradajka ‘lekki, dość prymitywny wózek
szlachecki na drewnianych, długich resorach’, wagnerka ‘dorożka elegancka, wynajmowana
przez wykwintną publiczność’, wolant ‘lekki, odkryty powozik’. Grupa elementów tych
pojazdów liczy 29 jednostek leksykalnych, odzwierciedlając charakterystyczne cechy karet,
powozów, bryczek (np.: [kielnia] ‘rodzaj skrzyni na drobne pakunki pod siedzeniem
woźnicy lub na tylnej części bryczki a. powozu’, kozioł stangrecki ‘siedzisko powożącego
z przodu pojazdu’, kozioł tylny ‘ławka lokajska’, lajchsztok ‘drążek z łapką na końcu, w
którą się wkłada świece’, łąbędzia szyja ‘drewniana część konstrukcyjna podwozia
karety paradnej od 2 poł. XVII-XIX w., umożliwiająca skręt przednich kół’, pudło
‘nadwozie karet i pojazdów zamkniętych’, szweler ‘gruba część drewniana, okuta
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żelazem, łącząca części pudła powozowego’, tafla ‘cienka deseczka, służąca do obicia
pudła powozowego, stanowiąca ścianę korpusu’).
Nazwy pojazdów służących do poruszania się po śniegu lub lodzie tworzą grupę 14elementową, ilustrując m. in. ich różnorodne przeznaczenie oraz różnice w ich konstrukcji,
jak np.: [gnatki] ‘małe saneczki do zwożenia kloców’, [korczuha] ‘sanki do wywożenia
drzewa ze zrębów’, [ragucie] ‘sanie niepodkute do zwożenia drew’, sanie ‘wóz, pojazd na
płozach do jeżdżenia po śniegu’, [sanie kopaniki] ‘sanie, mające płozy z naturalnym
zagięciem z wykopanego korzenia drzewa’, [smyk] ‘rodzaj sań w kształcie litery A, gdzie
na samych płozach kładą kamienie wielkie, beczki itp., aby je przewieźć’, [szłaje] ‘sanie
parokonne z dyszlem, o bardzo grubych płozach kutych’, tapicany ‘sanie o blatowaniu
na płozach schodzących się w charakterystyczny dziób’ itp., zaś określenia ich elementów
– grupę 41-elementową (np.: [kleńki] ‘zakrzywione płozy gnatek (małych saneczek) albo
sań’, [kopanik] ‘płoz do sań z naturalnym zagięciem z wykopanego korzenia drzewa’,
[kopyła] ‘prostopadłe kawałki drzewa, osadzone w płozach (sań) i łączące je z korpusem
sań’, koza ‘ławka z karbami o dwóch nogach na jednym końcu do spychania drzewa z
sań’, ławina ‘połoz u sań, drzewo zakrzywione, z którego spód sań zrobiony’, odbój
‘łukowate sztuki drzewa po obu bokach sań, zabezpieczające je od zaczepiania się i
wywrotu’, [oklenie] ‘drzewo łączące w poprzecznym kierunku obie kopanice (płozu u
sań) na wierzchu kopył (prostopadłych kawałków drzewa osadzonego w płozach i łączących
z korpusem’, [osłonka] ‘deska na spodzie wozu u sani’, płoza ‘jedna z dwóch podstaw z
drewna (np. z grabiny), jakby wielkich łyżw, podkutych szyną lub bosych, na których
osadzone są sanie’, [stramica] ‘poprzeczna belka w saniach, siedząca na słupicach
wpuszczonych w płozy’, [suka] ‘kawałek drzewa, w którym orczyk przytwierdza się do
gnatek (małych saneczek) albo do sani’, [wjigo] ‘poprzeczny drążek u sań’).
W podpolu nazwy ogólne znalazły się nazwy pojazdów (5 jedn. leks.), takich jak
np.: wozik ‘niewielki sprzęt do jazdy, do wożenia, jakikolwiek wehikuł’, wóz ‘sprzęt do
jazdy, do wożenia, jakikolwiek wehikuł’ itp. oraz nazwy ogólne elementów pojazdów (23
jedn. leks.), np.: [baran] ‘kłoda wywiercona u koła, obracająca się koło osi, głowa koła’,
drążek ‘dyszel poboczny, hołobla’, [dymwaga] ‘kawałek drzewa, umieszczony poprzecznie
do dyszla, do którego przyczepiają się orczyki, stelwaga; grundwaga’, dyszel ‘drąg,
służący do kierowania wozem albo powozem’, kozioł ‘siedzenie dla woźnicy w pojeździe
konnym (dawniej także dla służby)’, oś ‘drewniany element konstrukcyjny łączący koła’,
piasta ‘kłoda wywiercona u koła, obracająca się koło osi, głowa koła’, sworzeń ‘trzpień
drewniany umożliwiający skręt pojazdu’. Uzupełniają je nazwy innych pojazdów (19 jedn.
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leks.) określających różnorodne ich, ale specyficzne, przeznaczenie (np.: jagdwagen
‘czterokołowy, wieloosobowy pojazd myśliwski niemiecki, otwarty, o kanciastej skrzyni z
drabinką z tyłu na upolowana zwierzyną’, karawan ‘wóz pogrzebowy, ciężki pojazd
ozdobny do przewożenia trumien’, kiszka ‘długi staropolski pojazd dworski w rodzaju
linijki o dwóch wzdłużnych ławkach, przeznaczony dla muzykantów’, linijka myśliwska
‘duży pojazd na polowanie dworskie, rzadki i luksusowy, używany w XVIII-XX w.’,
półwózek ‘wózek o dwóch kołach i dwóch dyszlach do przewozu pakunków od pociągu
do miejsca odbioru i odwrotnie’, żurnaliera ‘duży pojazd wieloosobowy do przejażdżek
po okolicach’).

3.1.7. Ochrona ciała i dobytku

Dwa pola – Dbałość o ciało, higienę, porządki, leczenie, wypoczynek
(290 jedn. leks.) oraz Ochrona mienia (95 jedn. leks.) – powiązane ze sobą pojęciowo,
prezentują obraz człowieka jako istoty fizycznej chcącej zapewnić sobie zdrowie, czystość
ciała i otoczenia, rozrywkę, a także bezpieczeństwo dla siebie i najbliższych oraz ochronę
majątku. W pierwszym z wymienionych pól (290 jedn. leks.) wyodrębniono 5 podpól,
odzwierciedlając tym samym różnorodne przejawy służenia przez człowieka swojemu ciału:
wypoczynek 124 jedn. leks.), dbałość o czystość ubrań i otoczenia (90 jedn.
leks.), ochrona ciała, dbałość o nie, higiena (53 jedn. leks.), leczenie i opieka
nad chorymi (19 jedn. leks.) oraz ozdoby ciała (4 jedn. leks.).
Tabela nr 15. Lista rangowa słownictwa w polu Dbałość o ciało, higienę, porządki, leczenie, wypoczynek (290
jedn. leks.)

Ranga
1.

Podpole oraz grupa
wypoczynek

liczba
jednostek
124

%
42,76

sport
rozrywka
przyrządy do palenia tytoniu
tworzenie dźwięków






2.
3.

dbałość o czystość ubrań i otoczenia
ochrona ciała, dbałość o nie, higiena

90
53

31,03
18,28

4.
5.

leczenie i opieka nad chorymi
ozdoby ciała

19
4

6,55
1,38

290

100






RAZEM

uwagi

53
26
26
19

382

O

skłonności

człowieka

do

odpoczywania

mówią

124

wyrazy

(podpole

wypoczynek), ilustrujące różne możliwości relaksowania się a związane ze sportem (53
jedn. leks.), rozrywką (26 jedn. leks.), przyrządami do palenia tytoniu (26 jedn. leks.), z
tworzeniem dźwięków (19 jedn. leks.).
O rozrywkowej aktywności fizycznej człowieka, szczególnie minionej epoki,
świadczą nazwy artefaktów wykorzystywanych w różnych zajęciach sportowych, np. w
czasie gry w krokieta, polegającej na przetoczeniu kuli za pomocą drewnianego młotka z
jednej strony boiska na drugą (23 jedn. leks.), np.: baba i pikieta ‘kołek, od którego zaczyna
się gra w krokieta’, młotek ‘drewniany przyrząd z długim toczonym trzonem używany
do gry w krokieta’ oraz w sportach zimowych (14 jedn. leks.), np.: biegówki ‘narty
przeznaczone do biegów narciarskich’, łyżewka ‘rodzaj podeszwy drewnianej,
przytwierdzanej pod obuwiem, ze sterczącym ostrym kantem żelaznym albo stalowym,
zagiętym z przodu w górę – do ślizgania się po lodzie’, płoza ‘część narty wykonana z
drewna; deska’ itp. Podgrupa wyrazów nazywających wyroby z drewna wykorzystywane w
innych zajęciach liczy 16 jedn. leks.; są to np.: bil ‘kij używany do wprawiania w ruch kul
bilardowych’, odskocznia ‘deska pochyło leżąca do skakania z niej, trampolina’, packa
‘owalna deseczka zakończona uchwytem służąca jako prymitywna rakieta do nauki gry
w tenisa’, tyczka ‘drążek długi, równomiernie gruby, służący do skoku w dal lub w górę’.
Rozrywce służą również zabawki (26 jedn. leks.), głównie dla dzieci, jak np.: bąk ‘zabawka
dziecinna z drzewa, zwykle w kształcie dwóch stożków złączonych podstawami, na osi,
wprawiona w ruch wirowy, wydaje przeciągłe buczenie’, cyga ‘bąk, zabawka dziecinna
tokarskiej roboty puszczana w ruch wirowy za pomocą nawijanego na nóżkę cygi
sznurka’, karuzela ‘konie drewniane lub ławki, umocowane na rodzaju kieratu i
obracające się z nim wokoło, podczas zabaw ludowych’, konik ‘zabawka dziecinna, zwykle
drewniana, wyobrażająca konia’, lalka ‘mała łątka, zabawka dziecinna z drzewa’,
turkawka ‘zabawka dziecinna z drzewa, zwykle w kształcie dwu stożków złączonych
podstawami i osadzonych na osi; wprawiona w ruch wirowy wydaje przeciągłe buczenie itp.
Równie liczna jest grupa nazw przyrządów do palenia tytoniu, według wielu osób
czynności relaksującej (26 jedn. leks.), w tym ich określenia – 8 jedn. leks., np.: fajka
‘przyrząd z drewna do palenia tytoniu, lulka, cybuch z lulką’, kublówka, węgierka ‘fajka
drewniana’, czy stambułka ‘fajka, lulka turecka’ oraz wyrazy nazywające części fajek i inne
akcesoria – 16 jedn. leks., np.: antypka ‘cybuch z czereśni tureckiej’, cybuch ‘rurka z
drewna, przez którą się ciągnie dym z fajki’, główka ‘drewniany element fajki’, [piparek]
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‘ krótki drewniany cybuszek do fajki góralskiej’, tulejka ‘czopek z drzewa, wpuszczony w
cybuch lub cygarniczkę, na którym osadza się bursztyn’, tytoniera ‘drewniane pudełko na
tytoń’ itp.
Do nazw drewnianych przedmiotów, nie będących instrumentami profesjonalnymi, ale
służących wytwarzaniu dźwięków w czasie zaliczamy 19 jednostek, jak np.: grzechotka,
[klakotaczka], klekotka i rzegotka ‘narzędzie drewniane, wydające pewnego rodzaju suchy
szelest’ oraz wabik ‘piszczałka, gwizdek zrobiony ze świeżej gałązki lipowej czy
wierzbowej’.
Potrzebę porządku, zadbania o czystość ilustruje 90 wyrazów związanych z dbałością
o czystość ubrań i otoczenia. Nazywają one przede wszystkim sprzęty wykorzystywane do
utrzymywania odzieży w należytym stanie – 51 jedn. leks. – odzwierciedlając proces
usuwania brudu podczas prania ręcznego (28 jedn. leks.), w tym 19 określeń naczyń
bednarskich, jak np.: balia i [fasa] ‘płaskie naczynie bednarskie do prania bielizny’,
[drybus]2 ‘naczynie o trzech nogach do ługowania400 bielizny, bielenia za pomocą ługu’,
łubianka ‘beczka do parzenia bielizny’, płóczka ‘naczynie do płukania’, [polewalnica]
‘naczynie na trzech krótkich nogach do polewania w nim bielizny brudnej, stągiewka’,
[potaczka] i [zolnik] ‘naczynie z klepek drewnianych na trzech nóżkach, w którym
bielizna się zoli (moczy, gotuje w zole = ługu)’, [potoczka]2 ‘wielkie naczynie do moczenia
bielizny, do krochmalu’, [żłukta] ‘naczynie bednarskie na nóżkach, u dołu nieco szersze,
stągiewka, drybus, trójnóg, beczułka, naczynie do prania’; oraz 9 nazw narzędzi, np.:
kijanka, [klepaczka], pracz ‘do wybijania bielizny przy praniu’ oraz tara ‘kawałek
szerokiej deski pokrytej poprzecznymi karbami, umożliwiającymi tarcie bielizny’;
służące wyrównywaniu zagnieceń tkanin (22 jedn. leks.), np.: magiel ‘ręczny przyrząd do
gładzenia pranej bielizny, wałkownica’, [maglarka] ‘deszczułka do ręcznego maglowania,
podłużna z karbami poprzecznymi, którymi odwrócona do wałka z bielizną, gładzi ją’,
maglownik1 ‘wałek, na który się nawija bieliznę’, prasulec ‘bal wycięty w półkole, do
prasowania wykańczanych sukien’, [tacko] ‘wałek drewniany, na który owija się bielizna i
ręczną karbownicą "taca się", t.j. magluje’. Uzupełniają je jednostkowe nazwy narzędzi,
jak np. [knypówka], czyli ‘deseczka do czyszczenia guzików u munduru’.
O utrzymywaniu porządku wokół siebie świadczy kolejnych 38 nazw, wskazujących
na: pojemniki do mycia naczyń (17 jedn. leks.), np.: drybus1 ‘kadź, używana do mycia
naczyń w gorzelniach i browarach’, [liszaf] ‘cebrzyk do mycia naczynia kuchennego,
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Ługować – zolić, zaprawiać ługiem; gotować bieliznę w wodzie zaprawionej ługiem; bielić za pomocą ługu
(SW, t. 2, s. 823).
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pomywalnik’, [miśnik] ‘naczynie do obmywania misek i talerzy, luszof, pomywalnik’,
pomyjak2

i

[pomywaczka]

‘naczynie

do

zmywania

statków

kuchennych’,

potoczka1/[potaczka] ‘cebrzyk na trzech wysokich nogach do zmywania statków w
kuchni, pomywalnik, luszof, liszaf, liszof, luszaf’, [waska] ‘naczynie drewniane z dwoma
uszami do mycia naczyń kuchennych; szaflik z uszkiem’); sprzęty do usuwania różnych
zanieczyszczeń (11 jedn. lek.), np.: drapacz ‘wycieraczka do obuwia zrobiona z drzewa’,
miotła ‘pęk rózeg brzozowych, związanych w narzędzie do zamiatania’ i jej większa
wersja, tj.[mietlica]; naczynia na odpadki, przede wszystkim brudną wodę pozostała po
zmywaniu (10 jedn. lek.), np.: drynkfas ‘beczka na pomyje, pomyjnik’, [konfas] ‘naczynie
drewniane o trzech nogach do zlewania pomyj a. umywania naczyń kuchennych’, pomyjak
‘ceber, naczynie do pomyj’, [rascka] ‘szaflik bez uch na pomyje’). Jeden wyraz nazywa
przedmiot potrzebny do wyrobu mydła – kryka ‘drąg z deską na końcu przybitą pod
kątem, do mieszania gotującego się mydła’.
Zebrane w podpolu ochrona ciała, dbałość o nie, higiena 53 jedn. leks. – np.:
chodulka1 ‘chodaczek, łubki dziecinne, narzędzie, które dzieciom przyprawiano do kolan,
aby się uczyły prosto nogi stawiać’, chodulka2 ‘stojak, wózek, w którym dzieci uczą się
chodzić’, dłubiząb ‘wykałaczka, dłubaczka, patyczek zaostrzony do wydłubywania
spomiędzy zębów resztek jedzenia’, [kibel] ‘cebrzyk w areszcie’, laska1 ‘pręt drewniany,
na końcu zagięty albo zakończony ozdobną rączką, służący do podpierania się’ ratafelek
‘pasek w oprawie drewnianej do wecowania brzytew’, szczudło1 ‘drewniana podpora
kaleki zamiast nogi, kula’, wanna ‘naczynie bednarskie podłużne niskie służące przede
wszystkim do kąpania’ itp. – oraz leczenie i opieka nad chorymi – 19 jedn. leks. –
np.: berła ‘kule drewniane, którymi posługują się chromi i kulawi’, kopystka ‘łopatka do
przytrzymywania języka’, kula ‘wysoki kij z poprzeczką sięgający pachy, używany jako
podpora przez kulawych i ułomnych, szczudło; drewniana podpórka zastępująca kalece
odjęta nogę, rodzaj protezy’, lektyka1 ‘nosze dla chorych w postaci krytego łóżka’, lektyka2
‘nosze w postaci krytego krzesła’, leszczota i łubki ‘cienkie deszczułki stosowane w celu
unieruchomienia złamanej kończyny’, szyna ‘drewniany przyrząd ortopedyczny służący
do unieruchamiania złamanych kończyn’ – gromadzą słownictwo nazywające to, co służy
ludzkiemu zdrowiu. Za nieliczne w tej grupie uznać możemy nazwy drewnianych ozdób ciała
(4 jedn. leks.), np.: [kibałek] ‘obrączka z leszczyny a. dębiny do okręcania włosów na
głowie u kobiet, zastępująca grzebień’, paciorek ‘niewielka gałka z drzewa zwykle z
otworem umożliwiającym nanizanie na nitkę’ i paciorki ‘sznurek, nitka z nanizanymi
drewnianymi gałkami, korale’.
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Tabela nr 16. Lista rangowa słownictwa w polu Ochrona mienia (95 jedn. leks.)

Ranga
1.

Podpole
Ochrona mienia
RAZEM

Pole Ochrona

liczba
jednostek
95

%
100

95

100

uwagi

mienia oddaje potrzebę człowieka dotyczącą zapewnienia

bezpieczeństwa (95 jedn. leks.), na co wskazują nazwy przedmiotów wykorzystywanych
indywidualnie do walki (71 jedn. leks.), np.: berdysz ‘kij z siekierką na kształt halabardy’,
brzechwa ‘element strzały do łuku lub kuszy; drewniany, okrągły, zwykle jesionowy pręt’,
buk ‘pałka, maczuga’, drzewiec ‘włócznia, oszczep, kopia, dzida, spisa, dziryt, pika, lanca’,
kitajka i siekaniec ‘laska drewniana nabijana krzemieniami, kij z nacięciami na korze,
obity ćwiekami’, łuk ‘drewniane narzędzie do strzelania strzałami’, maczuga ‘kij z
grubym końcem, w którym osadzone są ostre krzemienie lub kawałki metalu, stanowiący
broń ludów pierwotnych’, ‘proca ‘narzędzie niegdyś używane do miotania pocisków’,
[rozczepka] ‘kijek rozszczepany na końcu, w który to rozszczep zakłada się kamień i,
machnąwszy kijkiem, wyrzuca się go jak z procy’, wekiera ‘kij z wielką gałka na końcu,
maczuga’; oraz terminy określające budynki i ich elementy wchodzące w skład różnego typu
umocnień osad, a także rzeczy materialne służące do ich obrony bądź zdobycia (20 jedn.
leks.), np.: blokhauz ‘budynek z drzewa dla obrony, fortyfikacja, twierdza z bloków;
strażnica’, hurdycja ‘ganek drewniany, wystający na zewnątrz murów obronnych, z
którego wyrzucano pociski i wylewano wrzące ciecze’, izbica ‘rodzaj skrzyni drewnianej
napełnionej ziemią lub kamieniami, wchodzącej w skład umocnień wałów obronnych w
dawnych grodach’, kobylica1 ‘bariera, kłoda pełna ostrych kołów w bramach dla
przeszkodzenia wjazdu, rogatki, kozły’, kobylica2 ‘kłoda najeżona ostrymi kołami,
używana dawniej dla osłony obozu tudzież piechoty od ataków jazdy’, przepustnica ‘deska
z dziurami odpowiadającymi wagomiarom armat, przez nie przepuszczają się kule,
dobierając je do armat’, taran ‘belka dębowa, w końcu okuta na kształt głowy baran,
która dawniej tłuczono mury, baran, baba’, zapalnik ‘brant, rurka drewniana nabita
zaprawą prochową, zakitowana w bombie, przy pomocy którego zapala się proch zawarty
w wewnętrznym wydrążeniu bomby’ itp. Dopełnieniem są tu nieliczne nazwy osłon z drzewa
(4 jedn. leks.), jak np.: pawęż ‘tarcza, osłona z drzewa, używana niegdyś przez pieszych
żołnierzy dla zakrycia siebie od strzał z łuku tudzież ukłuć i uderzeń broni białej’.
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badawczego (52,06%), odzwierciedla materialny obszar życia człowieka. Bogactwo tej
leksyki dowodzi, iż znaczenie drewna, przez wieki będącego jednym z najważniejszych
surowców wykorzystywanych przez rękodzielników, również współcześnie nie maleje, zaś
scharakteryzowane przejawy działalności rzemieślniczej są świadectwem kultury materialnej
człowieka, nierzadko już minionej.

3.2. Stopień upowszechnienia w polszczyźnie współczesnej i najnowszej

Spośród 3955 jednostek leksykalnych nazywających wytwory z drewna wykonane
przez rzemieślników, przyporządkowanych najbogatszej pod względem liczebności sferze JA
JAKO ISTOTA FIZYCZNA, w polszczyźnie 2. połowy XX i początku XXI wieku
odnajdujemy 604 badane wyrazy (15,27%). Pozostałe 3351 jedn. leks. (84,73%) nie zostały
odnotowane w wykorzystanym leksykograficznym źródle401, zatem – z dużą dozą
prawdopodobieństwa – można przyjąć, iż odeszły one do archiwum językowego lub
funkcjonują jedynie w ściśle specjalistycznym słowniku rzemieślników.
Udział upowszechnionych w polszczyźnie współczesnej badanych wyrazów w
należących do ww. sfery 10 polach jest zróżnicowany i wynosi od 23,89% do 9,4%.
Najwyższy ich odsetek odnajdujemy w polu Dom – mieszkanie i jego wyposażenie,
z którego spośród 427 jednostek ogółem we współczesnej polszczyźnie obiegowej
odnotowano 102 jednostki leksykalne (23,89%). Odsetek wyrazów dziś żywotnych w
pozostałych polach wynosi, w kolejności: 22 % – Dom – budynek i jego otoczenie
(163 jedn. leks. z 740), 16,90% – Dbałość o ciało, higienę, porządki, leczenie,
wypoczynek (49 jedn. leks. z 290), 15,06% – Pojazdy i ich elementy (61 jedn.
leks. z 405), 13,68% – Ochrona mienia (13 jedn. leks.z 95), 11,59% –
Przyrządzanie, podawanie i przechowywanie jedzenia (70 jedn. leks. z 604),
11,42% – Gospodarstwo wiejskie (obejście poza domem) (65 jedn. leks. z
569),

10,25%

–

Pozostałe

przedmioty

wykorzystywane

do

pracy

pozarolniczej (58 jedn. leks. z 566), 9,43% – Elementy wspólne wyposażenia
domu – mieszkania i gospodarstwa wiejskiego (10 jedn. leks. z 106), 8,50% –
Pozarolne pozyskiwanie produktów do jedzenia (13 jedn. leks. z 153).
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Najwyższą żywotność wykazuje słownictwo zebrane w polu Dom – mieszkanie i
jego wyposażenie, z którego w języku obiegowym upowszechniła się bez mała ¼
zebranych w nim wyrazów (102 jednostki leksykalne). Do słownictwa nienacechowanego,
wspólnego różnym odmianom polszczyzny przynależy 41 z nich, w tym przede wszystkim
nazwy mebli do siedzenia i przechowywania (np.: bufet, gablotka, komoda, kredens,
krzesełko, kuferek, ławka, półka, regał, stolik, szafa), mebli do spania (np.: kołyska, łóżko,
tapczan) i pozostałych mebli i ich elementów (np.: biurko, stół, szuflada). Pozostałych 61
jednostek ma ograniczony zakres użycia ze względu na zróżnicowanie stylistyczne, przede
wszystkim jako słownictwo staranne, na co wskazuje kwalifikator książk., którym opatrzone
są nazwy elementów wyposażenia mieszkania (24 jedn. leks.), takie jak przykładowo:
gablota, ława, parawan, podnóżek, serwantka, taborecik, toaletka, trójnóg, czy palisander
‘mebel wykonany z bardzo ciężkiego i twardego drewna drzew tropikalnych’. Do słownictwa
codziennego, typowego dla kontaktów nieoficjalnych, zakwalyfikowano 18 wyrazów, przede
wszystkim zdrobnienia określeslające meble niewielkich rozmiarów (np.: biureczko,
kredensik, łóżeczko, stoliczek, szafeczka) oraz inne sprzęty (np.: meblościanka, prycza,
sypialnia, wieszadło, wyrkoczy czy mahoń ‘mebel wykonany z drewna mahoniowca’).
Słownictwo nacechowane chronologicznie obejmuje tu przede wszystkim 10 wyrazów z
kwalifikatorem przestarz., nazywających meble, np.: gotowalnia ‘stolik z lustrem i
przyborami do robienia toalety’, łożnica ‘duże łoże, zwłaszcza małżeńskie’, szaragi ‘stojąca
drewniana rama z kołkami lub hakami, służąca jako wieszak na ubrania’, zydel ‘drewniany
stołek, zwykle z oparciem (dziś spotykany przeważnie w meblarstwie ludowym)’; oraz ich
elementy np. wezgłowie ‘poprzeczna, zwykle podwyższona ściana łóżka, o które opiera się
poduszka’), a także 1 historyzm skrzynia ‘kufer, zwykle ozdobny, przeznaczony do
przechowywania

czegoś’

określający

sprzęt

typowy

dla

kultury

ludowej.

Zbiór

kwalifikowanych żywotnych wyrazów w polu Dom – mieszkanie i jego wyposażenie
uzupełnia 8 jednostek, do których zaliczamy nazwy mebli będących wytworami działalności
artystycznej, co podkreśla kwalifikator szt. (np.: konsola ‘ozdobny, wąski stolik, stawiany
zwykle pod lustrem, służący do umieszczania na nim zegara, wazonu lub różnych
drobiazgów, używany głównie na przełomie XVII-XVIII w.’), określenia sprzętów
wykonanych przez rękodzielników, na co wskazuje kwalifikator rzem. (np. czeczotka ‘wyrób
z drewna brzozy i topoli, rzadziej jaworu i wiązu, o pięknym charakterystycznym usłojeniu,
spowodowanym przez splątany układ włókien’), oraz terminy kwalifikowane jako techniczne,
np.: heban ‘meble wykonane z cennego drewna różnych drzew podzwrotnikowych, głównie
drzewa hebanowego, ciemno zabarwionego lub czarnego, twardego, trudno łupliwego’ czy
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kozioł ‘konstrukcja wykonana zwykle z trzech prętów połączonych ze sobą w kształcie
piramidy lub z belki poziomej opartej na czterech nogach, czasem drążki drewniane zbite na
skos w kształcie litery X połączone poprzeczką, służąca jako podpora pod np. blat stołu’.
Pozostałe nazwy (325 jedn. leks.; 76,11%) nie funkcjonują w języku współczesnym
obiegowym.
Ze słownictwa zebranego w polu Dom – budynek i jego otoczenie (liczącego
740 jedn. lek.) w polszczyźnie obiegowej 2. połowy XX i początku XXI wieku odnajdujemy
163 wyrazy, co stanowi 22% zgromadzonego w nim zasobu leksykalnego. Spośród nich 44 są
neutralne stylistycznie i nazywają przede wszystkim detale z drewna trwale związane z
budynkiem lub budowlą (19 jedn. leks.), np.: boazeria, drzwi, okiennica, parapet, parkiet,
podłoga, poręcz, próg, schody, stopień), oraz budynki i ich części (9 jedn. leks.), np.: barak,
dom, drwalnia, ganek, szopa) a także obiekty małej architektury (9 jedn. leks.), np.: altana,
brama, furtka, płot, sztacheta); rzadziej inne budowle z drewna (3 jedn. leks.), np.: mostek,
kładka i elementy otoczenia domu wykonane z drewna (4 jedn. leks.), np.: palik, słup.
Pozostałe żywotne dziś a przypisane do pola Dom – budynek i jego otoczenie,
tj. 119 wyrazów, zaliczyć możemy do różnych odmian funkcjonalnych polszczyzny.
Dominują tu jednostki leksykalne nacechowane oficjalnością, należące do słownictwa
specjalistycznego.
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pozajęzykowej, obejmującej działalność związaną z wykonywaniem budowli, a także obróbką
i przeróbką materiałów. Wśród nich znajdują się przede wszystkim wyrazy opatrzone
kwalifikatorem bud. (41 jedn. leks.) nazywające: konstrukcje drewniane budynków (np.:
belkowanie ‘układ belek stanowiących element nośny np. stropu’, buksztel ‘pomocnicza,
rozbieralna konstrukcja podporowa, zwykle drewniana, umożliwiająca wykonanie z cegły,
betonu lub żelbetonu sklepień, łuków itp., której górna część ma kształt ściśle odpowiadający
kształtowi powierzchni budowlanej konstrukcji’, kotew ‘drewniany element budowlany
konstrukcji, wiążący ze sobą inne elementy konstrukcji w sposób uniemożliwiający ich
przesunięcie lub obrót’, oszalowanie ‘warstwa desek pokrywająca ściany wewnątrz, strop
budynku itp.’, więźba ‘drewniana, tradycyjna konstrukcja nośna dachu, na której głównym
elementem jest wiązar’); detale z drewna trwale związane z budynkiem lub budowlą (np.:
dymnik ‘małe okienko w dachu służące do wentylacji i oświetlania poddasza’, futryna ‘rama
umocowana w ścianie, do której przymocowuje się okna, drzwi’, mur pruski ‘ściana o
konstrukcji drewnianej wypełnionej cegłą, gruzem lub gliną’, nadokiennik ‘daszek ochronny’,
nadproże ‘belka drewniana wmurowana w ścianę powyżej otworu okiennego lub
drzwiowego, podtrzymująca mur nad tym otworem’, odrzwia ‘każda oprawa drzwi; futryna’,
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podsufitka ‘podkład z desek, przybitych od spodu do belek stropowych, stanowiący
wykończenie stropu i spełniający często funkcje izolacji cieplnej, dźwiękochłonnej i
zabezpieczającej przed ogniem’, stolarka ‘ogół elementów budowlanych wykonanych z
drewna, np. okna, drzwi, okładziny, schody, balustrady’) oraz samodzielne części budynków
(np. galeria ‘rodzaj podłużnego balkonu biegnącego na pewnej wysokości wewnątrz lub na
zewnątrz budynku’). Zbiór upowszechnionych terminów budowlanych dopełnia 7 kolejnych
opatrzonych kwalifikatorami szczegółowymi wskazującymi na dodatkowe nacechowanie
zawodowością, o czym świadczy – kwalifikator środ. np. w wypadku jętki (‘poziomy pręt
wiązara trójkątnego rozpierający krokwie w górnej części tego wiązara’) czy murłaty
(‘drewniana belka, na której opiera się więźba dachowa’); kwalifikator techn., np. w wypaku
izbicy (‘konstrukcja z drewna zabezpieczająca podporę mostu lub zaporę przed niszczącym
działaniem kry oraz zapobiegająca tworzeniu się zatorów lodowych’); kwalifikator archit.,
np. w wypadku węgara (‘belka ograniczająca z boku otwór drzwiowy lub okienny, na której
wspiera się łuk lub nadproże’). Związki z kulturą ludową z kolei sygnalizuje kwalifikator etn.,
którym opatrzono np. łątkę (‘w budownictwie ludowym: pionowy słup w ścianie z
wyżłobionymi bocznymi rowkami, do których wsuwa się zaciosane bierwiona lub belki’). Do
słownictwa specjalistycznego podkreślającego artystyczne kształtowanie budowli przynależy
16 terminów, na co wskazuje kwalifikator archit. oraz ich definicje semantyczne (np.:
balustrada ‘obramienie schodów, balkonu, tarasu itp., składające się zwykle z szeregu
słupków, prętów połączonych poręczą, stanowiące zabezpieczenie a jednocześnie ozdobę
architektoniczną’, kaseton ‘wgłębione pole czworoboczne lub wieloboczne, wykonane w
drewnie, będące ozdobą stropów, sklepień i kopuł, głównie w architekturze wnętrza
renesansowego); zaś do słownictwa specjalistycznego z zakresu techniki – 7 wyrazów (np.
okap ‘daszek z wyciągiem, umieszczany nad paleniskiem, kuchnią gazową itp., służący do
odprowadzania dymu lub zapachów na zewnątrz’, pasierb ‘krótki słup drewniany zakopany
obok słupa głównego w celu wzmocnienia go’, żebrowanie ‘szkielet dowolnej konstrukcji
usztywniający ją poprzecznie; wiązanie z belek, zwykle drewnianych, stanowiące poprzeczne
umocowanie czegoś’). Bez mała co siódmy wyraz żywotny dziś w polu Dom – budynek i
jego otoczenie jest nacechowany chronologicznie (łącznie 19 jedn. leks.). Za czynnobierne uznaje się 13 wyrazów przestarzałych (np.: ambrazura ‘framuga okna lub drzwi’,
chłodnik ‘altana, pergola’, wierzeje ‘dwuskrzydłowa brama zbita z desek, także: wrota,
zwłaszcza wrota stodoły’, wrota ‘wielkie drzwi, zwykle dwuskrzydłowe, dawniej w
ogrodzeniach, murach zamków itp., dziś w budynkach gospodarczych, zwłaszcza w stodole’,
zagroda ‘to, co przegradza coś, np. parkan, płot, ogrodzenie’, zawora ‘zasuwa, rygiel’), zaś za
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archaizmy rzeczowe określające realia epok minionych – 5 wyrazów (np.: kołowrotek
‘niewielkie podwójne wrota, których połowy umocowano do słupa stojącego na środku
drogi’, kołowrót ‘podwójne wrota, których połowy umocowano do słupa stojącego na środku
drogi’), a za archaizm leksykalny dawny termin lamus ‘budynek gospodarczy, przy dworach,
domach wiejskich itp., służący do przechowywania zboża, zbroi, dokumentów, cennych
przedmiotów’. Kultury ludowej dotyczą również 3 nazwy odnoszące się do etnografii, tj.
archaizm ślemię ‘w dawnym budownictwie wiejskim: pozioma belka wzdłuż szczytu dachu,
stanowiąca element jego konstrukcji, oparta na pionowych, rozwidlonych u góry słupach,
podtrzymująca górne końce krokwi” oraz wyrazy kureń ‘wiejska zagroda, szałas na Ukrainie’
i szalet ‘szałas górski, drewniany domek szwajcarski’.
Do potocznej odmiany polszczyzny używanej w kontaktach nieoficjalnych,
przynależy 16 analizowanych wyrazów, przede wszystkim deminutywów, jak np.: kotewka,
mosteczek, parkanik, pomostek, sztachetka, werandka, wygódka itp., wśród których jeden
(kuczka ‘ciasne, nędzne pomieszczenie, szałas’) jest regionalizmem lwowskim i krakowskim.
Za książkowe uznano 7 jednostek leksykalnych (np.: furta ‘jednoskrzydłowe ciężkie drzwi,
zwykle w bramie, duża furtka’). Pozostałe analizowane tu wyrazy mają charakter
jednostkowy i przynależą do słownictwa: urzędowego (szalet ‘osobny budynek mieszczący
ubikację’); rolniczego (sąsiek ‘część stodoły, gdzie składa się zboże, siano, słomę’);
łowieckiego (ambona ‘drewniana platforma umieszczona na słupach lub na drzewie,
odpowiednio zamaskowana, służąca myśliwym do czatowania na zwierzynę lub do
obserwacji’); technologii medycznej (tężnia ‘urządzenie do stężania solanki, w postaci
ustawionego na wolnym powietrzu wysokiego, drewnianego rusztowania wypełnionego
chrustem, po którym spływa solanka ulegająca stężeniu wskutek odparowania wody’). Z pola
Dom – budynek i jego otoczenie 577 jednostek leksykalnych (78%) przeszło do
archiwum językowego.
W polu Dbałość o ciało, higienę, porządki, leczenie, wypoczynek
rejestracja słownikowa potwierdziła żywotność 16,90% wyrazów (49 jedn. leks. z 290).
Spośród tych 49 upowszechnionych – nazywających przedmioty służące dbałości o ciało, o
czystość ubrania i otoczenia oraz wykorzystywane do rozrywki – 13 jednostek (np.: cybuch,
fajka, huśtawka, karuzela, konik, lalka, laska, wykałaczka) przynależy do słownictwa
podstawowego, a 36 jest nacechowanych stylistycznie. Należą do nich nazwy zróżnicowane
tematycznie, które odnosimy do rzeczywistości pozajęzykowej, związanej ze sportem – 9
jedn. leks., np.: koń, odskocznia, trampolina, tyczka; oraz nacechowane nieoficjalnością –
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formy środowiskowe, jak: określenie biegówki; związane z medycyną (3 jedn. leks., np.:
łubki, szyna); z cyrkiem (1 jedn. leks.: szczudło) i muzyką (1 jedn. leks.: grzechotka).
Nacechowane chronologicznie są wyrazy przestarzałe, wychodzące z użycia,
nazywające przede wszystkim sprzęty służące dawniej do dbałości o czystość ubrań (6 jedn.
leks., np.: wałkownica ‘podłużna deszczułka z poprzecznymi karbami do ręcznego
maglowania’); historyzmy (2 jedn. leks., np: niecka ‘podłużne naczynie półkolisto wydrążone
w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do kąpania dzieci’) i archaizm leksykalny
łątka ‘lalka dziecinna, kukiełka’.
Zróżnicowanie stylistyczne cechuje 11 wyrazów, w tym 6 funkcjonujących potocznie
(np.: fajeczka, miotlisko) i 5 w języku starannym (np. paciorek ‘niewielka kulka z drewna z
otworem służącym do nawlekania na nitkę’ czy warcabnica ‘plansza do gry w warcaby’
kwalifikowane jako książkowe). Uzupełniają je zaliczony do słownictwa specjalistycznego
techniki termin maglownik ‘część magla, wałek, na który się nawija bieliznę do maglowania’
oraz przynależny do kultury ludowej wyraz szaflik ‘naczynie o okrągłym dnie, zwykle
drewniane, z jednym lub dwoma uchami, używane dawniej w gospodarstwach wiejskich’.
Pozostałych terminów (241 jedn. leks., 83,1%) nie zarejestrowano w USJP.
Z grupy leksyki nazywającej pojazdy i ich elementy w obiegu językowym
współczesnym pozostało znalazło się 61 z 405 wyrazów, z których 13 przynależy do
słownictwa neutralnego stylistycznie i nazywa pojazdy takie, jak np.: dorożka, kareta,
karawan, sanie, sanki, wóz, wózek oraz ich elementy, jak np.: dyszel, płoza. Pozostałe 48
zaliczamy do wyrazów kwalifikowanych, w obrębie których dominuje słownictwo
nacechowane chronologicznie. Przemiany cywilizacyjne, rozwój technologii, a zwłaszcza
motoryzacji spowodował bowiem, że nazwy karet, wozów i innych pojazdów stały się
archaizmami rzeczowymi bądź wyrazami wychodzącymi z użycia. Historyzmy w
analizowanym materiale określają realia rzeczowe (pojazdy i ich części) epok minionych i
należą do słownictwa biernego użytkowników współczesnej i najnowszej polszczyzny (22
jedn. leks., np.: dyliżans ‘wieloosobowy kryty pojazd konny używany w XVI-XIX w. do
przewożenia pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach’, faeton ‘lekki powóz
czterokołowy, resorowy, bez drzwiczek, z podnoszoną budą’, kariolka ‘lekki odkryty pojazd
dwu- lub czterokołowy, jednokonny, najczęściej na drewnianych resorach, wewnątrz obity
zwykle skórą, używany w Polsce na przełomie XVIII i XIX w.’, kocz ‘powóz czterokołowy z
nadwoziem zawieszonym na łańcuchach lub pasach, zaprzęgany najczęściej w dwa albo
cztery konie’, kolasa ‘wiejski wóz bez resorów na drewnianych osiach używany w Polsce w
XV-XIX w.’, taradajka ‘mały odkryty pojazd czterokołowy bez resorów, używany w Polsce
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w XVIII w.’, wolant ‘pojazd czterokołowy na resorach, podobny do powozu, bez budy,
używany w Polsce w XIX i w pierwszej połowie XX w.’); zaś do ich słownictwa czynnobiernego należą wyrazy przestarzałe (4 jedn. leks., np.: ekwipaż ‘lekki, luksusowy pojazd
konny’, wasąg ‘nadwozie wozu gospodarskiego’).
Kwalifikatorami stylistycznymi w analizowanym zbiorze zostało opatrzonych 12
terminów, w tym 7 zaliczono do leksyki książkowej (np.: bryczuszka ‘niewielka bryczka’,
bryczka ‘lekki powóz konny odkryty, zwykle resorowany, mający z tyłu miękkie siedzenie z
oparciem, z przodu miejsce dla woźnicy’, powóz ‘pojazd konny czterokołowy, na resorach, z
podnoszoną budą, dla czterech lub sześciu osób’), zaś 5 do potocznej (np.: fura ‘konny wóz
do przewożenia ciężarów’, furmanka ‘wóz konny, fura’, kozioł ‘siedzenie dla woźnicy w
pojeździe konnym’). Pozostałe wyrazy kwalifikowane są zróżnicowane tematycznie i
nazywają pojazdy i ich elementy typowe dla: rolnictwa (4 jedn. leks., np.: kłonica ‘jeden z
czterech drążków umocowanych na osiach i przytrzymujących drabiny albo skrzynię wozu
konnego’, orczyk ‘drążek drewniany przyczepiony do orczycy lub bezpośrednio do narzędzia
rolniczego albo wozu konnego, służący do zakładania postronków, pasów lub łańcuchów od
uprzęży’); techniki (3 jedn. leks., np. piasta ‘część koła stykająca się z wałem lub osią’,
sworzeń ‘element konstrukcyjny, zwykle w kształcie wałka lub stożka, służący do łączenia
dwóch lub więcej elementów w sposób umożliwiający ich obracanie się’); jeździectwa (1
jedn. leks.: koziołek ‘małe, o lekkiej konstrukcji siedzenie dla woźnicy; także: drewniane
podwyższenie, obciągnięte skórą, nakładane na kozioł, aby powożący siedział wyżej’);
kultury ludowej (1 jedn. leks.: hołoble ‘w zaprzęgu jednokonnym: dwa dyszle, między które
wprzęga się konia’). Jako regionalizm odnajdujemy wyraz fiakier ‘dorożka’; typowy dla
obszaru krakowskiego. Pozostałe terminy (344 jedn. leks.; 84,94%) nie funkcjonują w
języku współczesnym obiegowym.
W wypadku słownictwa funkcjonalnie przyporządkowanego ochronie mienia wyrazy
współcześnie żywotne (13 jedn. leks. z 95) mają ograniczony zakres użycia, głównie z
powodów historycznych, ponieważ dotyczą artefaktów służących dawniej do obrony, o czym
świadczy ich kwalifikator – hist. (9 jedn. leks.),jak w wypadku terminów np.: berdysz ‘szeroki
topór o silnie zakrzywionym ostrzu i długim drzewcu, stanowiący uzbrojenie piechoty w XVI
i XVII w.’, buława ‘broń obuchowa składająca się z krótkiego trzonka i ciężkiej głowicy o
kształcie kolistym lub gruszkowym, używana w XV w. na Wschodzie’ czy maczuga ‘dawna
broń obuchowa w postaci drewnianej pałki z grubym końcem, nabijanym ostrymi kamieniami
lub kawałkami metalu’. Pozostałe 4 wskazuje się jako – książkowe (2 jedn. leks.: brzechwa
‘tylna część strzały zapewniająca jej stabilizację podczas lotu w powietrzu’, drzewce
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‘drewniany drążek, będący częścią dzidy’); termin wojskowy (1 jedn. leks.: blokhauz
‘ufortyfikowany budynek lub schron bojowy przystosowany do samodzielnej obrony’) oraz
wyraz charakterystyczny dla kultury ludowej (1 jedn. leks.: ciupaga ‘góralska laska z
toporkiem lub rączką w kształcie toporka, o trzonku nabijanym niekiedy metalowymi
ozdobami’). Pozostałe leksemy z pola Ochrona mienia (82 jedn. leks.; 86,32%) trafiły do
archiwum językowego lub słownika specjalistycznego rękodzielników.
Z drugiego pod względem liczebności pola Przyrządzanie, podawanie i
przechowywanie jedzenia żywotność w ostatnich kilkudziesięciu latach potwierdzoną
rejestracją słownikową ma 70 jedn. leks. z 604 zgromadzonych, co stanowi 11,59%. Prawie
1/3 z tych upowszechnionych obiegowo wyrazów (24 jedn. leks.) przynależy do słownictwa
neutralnego i służy przede wszystkim identyfikacji naczyń do podawania i przechowywania
jedzenia; są to przykładowo: beczka, masielniczka, taca, łyżka, miska, półmisek oraz naczynia
do przygotowywania i przyrządzania jedzenia, np.: rzeszoto, sito, mątewka, stolnica.
Pozostałe odnajdujemy jako kwalifikowane (46 jedn. leks.), z czego ponad połowę stanowi
słownictwo nacechowane chronologicznie, obejmujące przede wszystkim wyrazy przestarzałe
(21 jedn. leks.), wychodzące z użycia, ale znane przedstawicielom pokolenia średniego,
starszego i najstarszego, jak na przykład: ceber ‘duże, okrągłe naczynie z klepek, zwykle o
dwóch uchach, używane na wsi’, dzieża ‘duże, drewniane naczynie do rozczyniania ciasta na
chleb’, fasa ‘duże naczynie drewniane z klepek, służące do przechowywania produktów’,
kadź ‘duże naczynie w kształcie ściętego stożka, mające zastosowanie w gospodarstwie
domowym’, konew ‘drewniane naczynie do przenoszenia i przechowywania płynów’, kopyść
‘drewniana łopatka lub łyżka o długim trzonku’, koszałka ‘wiklinowy koszyk z przykrywką’,
oraz historyzmy (3 jedn. leks.), stosowane na oznaczenie dawnych realiów rzeczowych, jak
np. niecka ‘podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane
zwykle na wsi do wyrabiania ciasta’.
Do potocznej odmiany polszczyzny zakwalifikowano tu 10 wyrazów, jak np.: baryłka,
maselnica, łubianka czy łycha, zaś do słownictwa starannego, co zostało wyróżnione
kwalifikatorem książk.– 4 jednostki, np.: antałek ‘beczułka na wino lub piwo mniejsza od
antała’.

Pozostałe

jednostki

kwalifikowane

(8

wyrazów)

należą

do

słownictwa

specjalistycznego różnych dziedzin, tj.: etnografii (5 jedn. leks., np.: czerpak ‘naczynie
drewniane z trzonkiem lub uchem, służące do czerpania cieczy lub ciał sypkich’, parzenica
‘drewniana rzeźbiona forma w kształcie serca, służąca do wyciskania serów’); zawodowego
spożywczego (2 jedn. leks.: kufa ‘duża drewniana beczka o pojemności od kilku do
kilkudziesięciu hektolitrów, używana głównie w przemyśle piwowarskim’, łopata ‘narzędzie
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służące do wsuwania pieczywa do pieca i wyjmowania go z pieca’) i rolnictwa (1 jedn. leks.:
przetak ‘duże sito z większymi otworami, służące zwykle do odsiewania, oczyszczania
ziarna’). Do archiwum językowego bądź słownika specjalistycznego rękodzielników przeszły
pozostałe leksemy (534 jedn. leks., 88,41%).
Zbliżony odsetek wyrazów (11,42%; 65 jedn. leks. z 569) żywotnych w obiegu
językowym 2. połowy XX i początku XXI wieku odnajdujemy w polu Gospodarstwo
wiejskie (obejście poza domem), które tworzą nazwy tego, co jest potrzebne do
uprawy roli i roślin, obróbki roślin, chowu i hodowli zwierząt. Do słownictwa podstawowego
(15 jedn. leks.) należą tu takie nazwy narzędzi, jak np.: brona, grabie, widły, oraz określenia
pomieszczeń i sprzętów wykorzystywanych do chowu zwierząt, przykładowo: gołębnik,
karmnik, klatka, koryto, żłób. Pozostałe, jako wyrazy kwalifikowane (50 jedn. leks.), są
zróżnicowane tematycznie i należą przede wszystkim do słownictwa specjalistycznego
dotyczącego głównie działalności w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, a więc
rolnictwa, zootechniki i techniki. Kwalifikatorem roln. opatrzonych zostało 16 terminów, jak
przykładowo: bróg ‘ruchomy daszek na czterech słupach wbitych w ziemię, pod którym
przechowuje się siano, słomę, zboże’, cep ‘narzędzie do ręcznego młócenia zboża, złożone z
długiej drewnianej rączki i przymocowanego do niej rzemieniem krótszego kija’, radło
‘najstarsze, prymitywne narzędzie rolnicze do orki bez odwracania skiby, dziś używane do
robienia bruzd przy uprawie roślin okopowych’, włóka ‘konne lub ciągnikowe narzędzie
złożone z kilku drewnianych belek połączonych łańcuchami lub cięgłami, służące do
wyrównywania i kruszenia górnej warstwy gleby (głównie przed siewem) w celu
zmniejszenia jej parowania’. Spośród profesjonalizmów rolniczych 8 oznaczonych zostało
szczegółowymi kwalifikatorami, tj. etn., ogr., środ., techn. Nieoficjalnością nacechowane są 3
terminy (np. cepisko ‘wielki cep, narzędzie do ręcznego młócenia zboża, złożone z długiej
drewnianej rączki i przymocowanego do niej rzemieniem krótszego kija), zaś pozostałe (5
jedn. leks.) wskazują na związki z: ogrodnictwem (np. motyka ‘narzędzie ręczne w postaci
kawałka metalowej płytki, niekiedy wyciętej w trzy płaskie zęby, osadzonej na długiej,
drewnianej rączce, służące do spulchniania ziemi, okopywania roślin, niszczenia chwastów’);
techniką (np. kopaczka ‘motyka do kopania kartofli, okopywania roślin itp.); kulturą ludową
(jasło ‘dwustronne, przenośne koryto z drabinami, w którym kładzie się paszę dla owiec,
bydła lub dzikiej zwierzyny’). Ponadto do słownictwa charakterystycznego stricte dla kultury
ludowej zaliczono 11 analizowanych tu jednostek (np.: cierlica ‘prymitywny drewniany
przyrząd złożony z podstawy i podwójnego miecza, używany dawniej do międlenia lnu i
konopi’, czochra ‘grzebień ręczny do oddzielania główek nasiennych od łodyg lnu i konopi’,
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mącznica ‘skrzynia do przechowywania mąki’, stępor ‘drewniany tłuczek do ubijania czegoś,
zwłaszcza do rozdrabniania i obłuskiwania ziarna w stępnie’), z których 4 są regionalizmami
charakterystycznymi dla terenu warszawskiego (np.: cepak ‘krótszy kij cepów bijący w zboże
przy młóceniu’, dzierżak ‘dłuższy kij cepów trzymany w ręku przy młóceniu’). Słownictwo
specjalistyczne uzupełniają terminy zootechniczne określające przedmioty wykorzystywane
do chowu i hodowli zwierząt (3 jedn. leks., np.: kojec ‘kosz lub klatka do hodowli i przewozu
drobiu i innych zwierząt domowych’, poidło ‘naczynie służące do pojenia zwierząt’).
Jednostkowy charakter ma wyraz techn. arfa ‘przesiewacz, siatka druciana rozpięta na
pochyłej ramie, używana do przesiewania ziemi kompostowej, piasku, żwiru, dawniej także
ziarna zbóż’.
Kwalifikatorami stylistycznymi wyodrębniono łącznie 11 terminów, w tym 9
potocyzmów – wykorzystywanych w sytuacjach nieoficjalnych (np. grabisko ‘długi trzonek,
na którym osadzone są grabie’, grządka ‘mała grzęda – drążek dla ptaków’, kluczka ‘żerdź
mająca na końcu odnogę lub zakończona hakiem, służąca do zrywania owoców’, kosisko
‘drewniany trzonek, drzewce kosy’, kołatka ‘drewniany przedmiot wydający głuchy odgłos,
zawieszany bydłu u szyi’); oraz 2 książkowe (np.: bicz ‘rzemień lub skręcony sznur
przytwierdzony do trzonka, służący do chłostania’) – w oficjalnych, co określono
kwalifikatorem książk.[owy].
Wśród 8 wyrazów nacechowanych chronologicznie odnajdujemy 6 przestarzałych (np.
jarzmo ‘prymitywna uprząż dla bydła roboczego w postaci drewnianej ramy zakładanej na
kark zwierzęcia’, kijanka ‘drewniana łopatka służąca dawniej na wsi do obijania lnu’,
strychulec ‘deszczułka albo wałek używane do wyrównywania zboża w naczyniu
stanowiącym miarę lub służące do wygładzania powierzchni cegły w czasie jej formowania’,
skopek ‘drewniane naczynie w kształcie wiaderka z klepek, używane dawniej na wsi, zwykle
na mleko’); oraz 2 historyzmy – związane z: jeździectwem (terlica ‘sztywna część siodła
składająca się z dwóch ławek i dwóch łęków, pokryta siedziskiem ze skóry lub z tkaniny’)
oraz rolnictwem (socha ‘dawne prymitywne narzędzie do orki, mające rozdwojony rylec’).
Pozostałe nazwy (504 jedn. leks.; 88,58%) nie funkcjonują w języku współczesnym
obiegowym.
Słownictwo znajdujące się w polu Pozostałe przedmioty wykorzystywane
do pracy pozarolniczej ilustruje pracę człowieka niezwiązaną z produkcją żywności.
Spośród przyporządkowanych tu 566 wyrazów upowszechniło się 10,25%, czyli 58
nazywających w pierwszej kolejności przedmioty potrzebne do wykonywania tkanin i wyrobu
obuwia, a także wykorzystywane do różnego typu prac skrzynie, meble, modele itp., wśród
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których 8 wyrazów odnajdujemy jako nienacechowane (np.: kontuar, lada, stragan,
manekin); pozostałe

50 jedn. leks. funkcjonują jako słownictwo kwalifikowane. W tej

ostatniej grupie dominują nacechowane oficjalnością profesjonalizmy, przynależne przede
wszystkim do słownictwa specjalistycznego – techniki (14 jedn. leks., np.: baba ‘część
kafara, która uderza wbijany pal’, balansjer ‘dwuramienna dźwignia do nadawania częściom
mechanizmu ruchu zmiennokierunkowego, np. w wagach, przyrządach mierniczych’, model
‘próbny egzemplarz jakiejś serii wyrobów technicznych; prototyp’, wał ‘narzędzie w kształcie
grubego walca osadzonego w ramie na osi, służące do ugniatania i wyrównywania gruntu,
nawierzchni dróg itp.’), wśród których 5 oznaczonych zostało szczegółowym kwalifikatorem
wskazującym na przeznaczenie do włókiennictwa (np.: cewka ‘przedmiot w kształcie stożka
lub walca, stosowany np. w tkactwie i krawiectwie do nawijania nici lub przędzy’, krosno
‘ręczny warsztat tkacki do wytwarzania tkanin, dywanów itp. przez wielokrotne przeplatanie
nitek osnowy i wątku’, motowidło ‘przyrząd służący do odmierzania i zwijania w motki nici,
przędzy’). Kwalifikatorami specjalistycznymi opatrzone zostały również terminy typowe dla:
budownictwa (2 jedn. leks.: kastra ‘drewniana skrzynia z czterema uchwytami, w której
sporządza się zaprawę murarską’, pochylnia ‘element budowli, którego górna użytkowa
powierzchnia jest równią pochyłą przystosowaną do pokonywania różnicy poziomów przy
przejściu ludzi, zwierząt lub przy transporcie kołowym, stosowany zamiast schodów przy
rampach, w garażach, budynkach przemysłowych itp.’); drukarstwa (2 jedn. leks.: kaszta
‘szuflada z przegródkami, służąca do przechowywania materiału zecerskiego, głównie
czcionek i drobnego justunku’, regał ‘szafka do przechowywania kaszt z czcionkami’);
geodezji (1 jedn. leks.: łata ‘przyrząd mający kształt listwy drewnianej z podziałką, służący
do mierzenia długości i różnic wysokości’); teatru (1 jedn. leks.: podest ‘szerokie schody
tworzące podwyższenie, ustawione na scenie teatralnej, zwykle dla chóru’). Na przynależność
środowiskową 8 jednostek – np.: ćwiek ‘szewska szpilka drewniana do przybijania
podeszew’, kopyto ‘narzędzie szewskie z twardego drewna, w kształcie ludzkiej stopy,
służące do wyrobu obuwia i nadania mu odpowiedniego kształtu’, prawidło ‘przyrząd służący
do prostowania, formowania czegoś; forma, szablon, szczególnie forma z drewna o kształcie
ludzkiej stopy, wkładana do butów dla utrzymania ich fasonu’ – wskazuje z kolei kwalifikator
rzem.
Do potocznej odmiany polszczyzny zakwalifikowano 4 wyrazy (np.: drewniak ‘but z
drewnianą podeszwą’, trep ‘lekki but na drewnianej podeszwie, ze skórzanym okryciem na
palce, czasem z rzemykami wiązanymi wokół stopy lub łydki; także: prymitywny but z
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drewna’), z kolei do słownictwa książkowego – 1 (sabot ‘ but wystrugany z drewna lub na
drewnianej podeszwie z wierzchem skórzanym’).
Jako słownictwo czynno-bierne wskazano 12 jednostek leksykalnych przestarzałych
(np.: chodaczek ‘niewielki lichy prymitywny but, zrobiony z drewna’, karple ‘owalne
obręcze, wyplatane wewnątrz łykiem, przymocowane do butów, ułatwiające poruszanie się po
śniegu i bagnach’, kantor ‘długi stół w sklepie, za którym stoją sprzedający’, koza ‘deska z
uchwytami używana do noszenia cegieł na plecach’, maneż ‘kierat’). Dla kultury ludowej z
kolei typowych jest 5 jednostek, jak np.: kołowrotek ‘najprostszy mechaniczny warsztat
przędzalniczy, zwykle o napędzie pedałowym, służący do przędzenia nici z lnu, konopi i
przędzy wełnianej, używany, zwłaszcza dawniej, głównie przez ludność wiejską’, przęślica
‘część kołowrotka, składająca się z dwóch lub trzech drążków, służąca do umocowywania
kądzieli’, wrzeciono ‘prosty drewniany przyrząd do przędzenia ręcznego w postaci wałka
zaostrzonego na obu końcach’). We współczesnym języku polskim obiegowym nie
odnajdujemy z analizowanego pola 508 jednostek leksykalnych, co oznacza, że 89,75% tego
słownictwa przeszło do archiwum językowego.
Najniższy odsetek słownictwa żywotnego dotyczy dwóch pól, niewielkich również
pod względem liczebności: Elementy wspólne wyposażenia domu – mieszkania i
gospodarstwa

wiejskiego

(10

jedn.

leks.

z

106;

9,43%),

Pozarolne

pozyskiwanie produktów do jedzenia (13 jedn. leks. z 153; 8,50%).
Spośród 10 żywotnych dziś wyrazów z pola Elementy wspólne wyposażenia
domu – mieszkania i gospodarstwa wiejskiego 4 przynależą do słownictwa
podstawowego (np.: drabina, kubeł), a 6 jest nacechowanych stylistycznie – po 2 jednostki
leksykalne jako potocyzmy (drabinka, szczebelek) i wyrazy przestarzałe (nosidło ‘przyrząd
ułatwiający dźwiganie ciężarów, złożony z prostego lub lekko wygiętego drążka, zakładanego
na ramiona oraz zwisających z jego końców prętów a hakami, na których zawiesza się ładunki
o jednakowej wadze’, żuraw ‘prymitywny przyrząd do wyciągania wody ze studni, w
kształcie drąga dwuramiennego obciążonego ciężarkiem i umieszczonego na wysokiej
podstawie’); jednostkowo kwalifikowane jako rolnicze (kierat ‘urządzenie wykorzystujące
siłę zwierząt pociągowych (koni lub wołów) do napędu niektórych maszyn rolniczych’) i
etnograficznie (szaflik ‘naczynie o okrągłym dnie, zwykle drewniane, z jednym lub dwoma
uchami, używane dawniej w gospodarstwach wiejskich’). Pozostałe (96 jedn. leks.; 90,57%)
nie zostały zarejestrowane w wykorzystanym źródle leksykograficznym.
Do 13 terminów z pola Pozarolne pozyskiwanie produktów do jedzenia,
których żywotność na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat potwierdziła rejestracja
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słownikowa, należą 4 jednostki nienacechowane (np.: ul, wędzisko) oraz 9 terminów o
ograniczonym

zakresie

użycia,

przede

wszystkim

profesjonalnego

związanego:

z

rybołówstwem (3 jedn. leks., np.: jaz ‘rodzaj ruchomego, plecionego płotu zastawianego w
rzece lub jeziorze na ryby’, spławik ‘kawałek drewna przymocowany do żyłki, pływający na
powierzchni wody i sygnalizujący ruch haczyka z przynętą’); pszczelarstwem (2 jedn. leks.:
barć ‘dziupla z gniazdem pszczół wydrążony dla roju pszczół otwór w żywym drzewie w
lesie; także: kłoda z wydrążonym otworem dla roju’, dennica ‘dno ula’); łowiectwem (1 jedn.
leks.: korale ‘kolczasta obroża używana przy układaniu psa myśliwskiego’) i technologią
wodną (mnich ‘urządzenie do utrzymywania odpowiedniego poziomu wody np. w stawach
rybnych’), Słownictwo żywotne nacechowane uzupełniają 2 historyzmy, tj. kłoda ‘ul z
wydrążonego odcinka pnia drzewnego, spotykany dawniej w Polsce, na Litwie i Rusi’ i
koszka ‘prymitywny ul nierozbieralny, wyplatany ze słomy, mający kształt dzwonu lub walca,
umieszczony na drewnianej podstawie, w Polsce znany od XVII w.’ oddające realia
minionych epok. Pozostałych terminów (140 jedn. leks.; 91,5%) nie odnajdujemy we
współczesnym leksyku obiegowym.
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sfera

pole

JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA

Tabela nr 17. Zestawienie liczbowe udziału słownictwa rzemiosł w drewnie w polszczyźnie 2. połowy XX i początku XXI wieku – sfera J A J AK O I S TO TA
FI ZY C ZN A

Dom –
mieszkanie i
jego
wyposażenie
Dom – budynek
i jego otoczenie
Dbałość o ciało,
higienę,
porządki,
leczenie,
wypoczynek
Pojazdy i ich
elementy
Ochrona mienia
Przyrządzanie,
podawanie i
przechowywanie
jedzenia
Gospodarstwo
wiejskie
(obejście poza
domem)

liczba
jednostek
leksykalnych
ogółem

udział słownictwa rzemiosł w drewnie w polszczyźnie 2. połowy XX i początku XXI wieku
wyrazy nieżywotne
wyrazy żywotne
w tym:
wyrazy
wyrazy
liczba jednostek
liczba
jednostek
nienacechowane nacechowane
% całości
% całości
leksykalnych
leksykalnych
stylistycznie
stylistycznie
(liczba)
(liczba)

427

325

76,11

102

23,89

41

61

740

577

78

163

22

44

119

290

241

83,1

49

16,90

13

36

405

344

84,94

61

15,06

13

48

95

82

86,32

13

13,68

0

13

604

534

88,41

70

11,59

24

46

569

504

88,58

65

11,42

15

50

400

Pozostałe
przedmioty
wykorzystywane
do pracy
pozarolniczej
Elementy
wspólne
wyposażenia
domu –
mieszkania i
gospodarstwa
wiejskiego
Pozarolne
pozyskiwanie
produktów do
jedzenia
RAZEM

566

508

89,75

58

10,25

8

50

106

96

90,57

10

9,43

4

6

153

140

91,5

13

8,50

4

9

3955

3351

84,73

604

15,27

166

438
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Analizowane słownictwo ogółem w sferze JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA
obejmuje 3955 jedn. leks. Porównanie tego zbioru z zasobami ogólnie dostępnych
słowników współczesnych i najnowszych wykorzystanych w niniejszej pracy wskazuje, że
w czasach obecnych żywotność w polszczyźnie obiegowej wykazuje 15, 27% badanych
wyrazów, czyli co szósta – siódma jednostka leksykalna. Do zasobów słownictwa biernego z
dużą dozą prawdopodobieństwa przeszło 3351 badanych słów, czyli 84,73% interesującego
nas zbioru. Najwyższy procentowy spadek żywotności dotyczy pól Pozarolne
pozyskiwanie produktów do jedzenia, Elementy wspólne wyposażenia
domu – mieszkania i gospodarstwa wiejskiego, Pozostałe przedmioty
wykorzystywane do pracy pozarolniczej, najniższy pól Dom – mieszkanie i
jego wyposażenie, Dom – budynek i jego otoczenie, Dbałość o ciało,
higienę, porządki, leczenie, wypoczynek. Liczbowo najobszerniejszym żywotnym
słownictwem pozostaje to, które jest przyporządkowane domowi – jako mieszkaniu wraz z
jego wyposażeniem i otoczeniem (łącznie 265 jedn. leks.) Najrzadziej odnajdujemy je w
sferze ochrony mienia, w związku ze wspólnotą domu i gospodarstwa wiejskiego i
pozarolnym pozyskiwaniem produktów do jedzenia (łącznie 36 jedn. leks.), na co
bezsprzecznie wpływ miał rozwój techniki i postęp cywilizacyjny, a także związane z nimi
uwarunkowania kulturowe.
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4. Słownictwo ukazujące pracę w drewnie rzemieślnika – istoty
psychicznej i społecznej

4.1.Charakterystyka funkcjonalna leksyki rzemieślniczej

Dwie sfery słownictwa, niewielkie pod względem liczebności – JA JAKO ISTOTA
PSYCHICZNA oraz JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA – wykazują wyraźne odrębności
semantyczne. Łączy je jednak pozajęzykowo współzależność funkcjonalna, dyktowana
specyfiką człowieka.
Tabela nr 18. Zestawienie liczbowe sfery JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

sfera

JA JAKO
ISTOTA
PSYCHICZNA

liczba
jednostek
leksykalnych

nazwa
ranga

nazwa

pole
liczba
jednostek
leksykalnych

%

1.

Sztuka

173

47,8

2.

Sprawy
ostateczne

124

34,2

3.

Akcesoria z
drewna służące
pracy umysłowej

36

10

4.

Charakter
rzemieślnika i
jego cechy

29

8

362

W sferze JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA (362 jedn. leks.) słownictwo skupione w 4
polach – Charakter rzemieślnika i jego cechy (29 jedn. leks.), Akcesoria z
drewna służące pracy umysłowej (36 jedn. leks.), Sztuka (173 jedn. leks.),
Sprawy ostateczne (124 jedn. leks.) – interpretuje człowieka jako istotę złożoną
uczuciowo, umysłowo i emocjonalnie402.

402

A. Seniów, Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej, Szczecin 2017.
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Tabela nr 19. Zestawienie liczbowe sfery JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA

sfera

JA JAKO
ISTOTA
SPOŁECZNA

liczba
jednostek
leksykalnych

218

nazwa
ranga

nazwa

pole
liczba
jednostek
leksykalnych

%

1.

Stosunki
służbowe

111

50,9

2.

Rzemieślnicze
obrzędy,
tradycje,
zwyczaje, święta

56

25,7

3.

Stosunki
rodzinne

37

17

4.

Stosunki
społeczne

14

6,4

Rzemieślnik jako istota funkcjonująca w społeczności odzwierciedlony został leksykalnie
w sferze JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA w 4 polach (Stosunki rodzinne – 37 jedn.
leks.; Stosunki służbowe – 111 jedn. leks.; Rzemieślnicze obrzędy, tradycje,
zwyczaje, święta – 56 jedn. leks.; Stosunki społeczne – 14 jedn. leks.) liczących
łącznie 218 jednostek leksykalnych.

4.1.1. Działalność artystyczna

Rozwojowi umysłu człowieka służy m. in. działalność artystyczna, co odzwierciedla
leksyka zgromadzona w najliczniejszym polu Sztuka (173 jedn. leks.), w którym
wydzielono 2 podpola – artystyczne rzemiosła w drewnie (153 jedn. leks.) i
pozostałe dziedziny sztuki (20 jedn. leks.).
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Tabela nr 20. Lista rangowa słownictwa w polu Sztuka (173 jedn. leks.)

Ranga

Podpole oraz grupa

1.

artystyczne rzemiosła w drewnie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

czynności
wytwory artystyczne
narzędzia rzeźbiarskie
osoby
nazwy artystycznych rzemiosł w
drewnie
 cechy
 miejsce wykonywania artystycznych
rzemiosł w drewnie






pozostałe dziedziny sztuki
 akcesoria

RAZEM

liczba
jednostek
153






%

uwagi

88,44

61
24
20
17
16

 12
 3

20

11,56

 20
173

100

Podpole artystyczne rzemiosła w drewnie 403 (153 jedn. leks.) skupia w 7 grupach
– nazwy artystycznych rzemiosł w drewnie (16 jedn. leks.), miejsce wykonywania
artystycznych rzemiosł w drewnie (3 jedn. leks.), osoby (17 jedn. leks.), czynności (61
jedn. leks.), narzędzia rzeźbiarskie (20 jedn. leks.), wytwory artystyczne (24 jedn. leks.)
oraz cechy (12 jedn. leks.) – leksemy oddające realia związane z wytwarzaniem przedmiotów
mających charakter artystyczny. Dominują tu nazwy czynności wykonywanych przez
rzemieślnika-artystę (61 jedn. leks.), wśród których najwięcej – 50 jednostek leksykalnych –
informuje o rzeźbieniu, czyli żłobieniu w drewnie w celu nadania mu kształtu artystycznego,
w tym: 17 wyrazów ma charakter synonimiczny (np.: [ryzowanie], rzezanie, rznięcie,
snycerowanie ‘rzeźbienie, ozdabianie rzeźbą’, rzeźbić, [rzynać], snycować ‘wyrzynać,
wykuwać kształty czyje, robić rzeźby’), a znaczenie 33 nazw czynności zostało
zmodyfikowane w wyniku derywacji przedrostkowej, skutkiem której jest zmiana odcieni
znaczeniowych związana z wnoszonymi przez formanty różnymi wartościami, m.in
intensyfikacyjnymi bądź rezultatywnymi (np.: popodrzeźbianie ‘podrzeźbienie jednego po
drugim’, wrzeźbienie ‘wbicie, wciśnięcie rzeźbiąc’, wyrzeźbiać ‘co rzeźbiąc wyrabiać;
wykonywać rzeźbę’, wysnycerowanie ‘wyrznięcie po snycersku, wyrycie, wyrzeźbienie’
oraz dorzeźbić ‘rzeźbienia dokończyć’, narzeźbić ‘rzeźbiąc jedno po drugim, wiele
403

Potwierdzeniem cech artystycznych niektórych wytworów rękodzielniczych może być powołanie w 1966 r.
Komisji Rzemiosł Artystycznych oraz chociażby praca wielu stolarzy-artystów przy rekonstrukcji i renowacji
zabytkowych mebli i ram, zdobiących m.in. zrekonstruowany Zamek Królewski w Warszawie. Z kolei rzeźbione
w drewnie figurki regionalne i świątki niejednokrotnie oceniane są jako wyroby artystyczne. Za: Z. Kopeć,
Rzemiosło warszawskie 1945-1980, [w:] Z dziejów rzemiosła warszawskiego, red. B. Grochulska, W. Pruss,
Warszawa 1983, s. 603-604.

405

wyrzeźbić’, podrzeźbiać ‘wyrzeźbiać do pewnego stopnia; nieco, z lekka wyrzeźbiać’,
powyrzeźbiać ‘wyrzeźbić jedno po drugim; wyrzeźbić w wielu miejscach’, urzeźbić
‘rzeźbiąc urobić, uformować; wyrzeźbić’). Pozostałe nazwy czynności (11 jedn. leks.)
wskazują na pracę rękodzielników prowadzącą do określonych wytworów artystycznych,
przykładowo:

polichromia

‘w

budownictwie

i

rzeźbie

ozdabianie

ornamentów

różnobarwnymi malowidłami’, ksylografowanie ‘odbijanie, drukowanie sposobem
ksylograficznym’404, wypłaskorzeźbienie ‘wyrażenie w płaskorzeźbie, wyrobienie jako
płaskorzeźbę’ oraz [kryzować] ‘rzeźbić, ozdabiać rzeźbą’, płaskorzeźbić ‘wykonywać
płaskorzeźby’, uwypukłorzeźbić ‘uczynić wypukłorzeźbą’.
Zbliżona jest w grupie analizowanych tu wyrazów liczba nazywających: artystyczne
wytwory z drewna (24 jedn. leks., np.: drzeworyt ‘rysunek wyryty na drzewie i odbity na
papierze’, holcsznyt ‘rycina rznięta na drzewie, drzeworyt’, płaskorzeźba ‘rzeźba
wykonana na powierzchni drzewa, wystająca nieco ponad tę powierzchnię, stanowiąca z
nią jedną całość’, rustyk ‘ozdoba z drzewa nieobranego z kory’, świątek ‘figura świętego
wykonana przez ludowego artystę’, wklęsłorzeźba ‘rzeźba wklęsła, wykonana przez
drążenie powierzchni materiału rzeźbiarskiego’); narzędzia umożliwiające artystyczną
obróbkę (20 jedn. leks., np.: flachajza ‘dłuto rzeźbiarskie’, kąciak ‘dłuto rzeźbiarskie do
usuwania materiału z narożników wewnętrznych’, łężyk płaski ścięty ‘dłuto rzeźbiarskie
do drewna’ rajbor ‘świder rzeźbiarski do drewna’, rylec ‘rywadlnik, narzędzie do rycia,
rytowania używane w snycerstwie’); osoby wykonujące czynności artystyczne (17 jedn.
leks., w tym głównie nazwy mężczyzn – 14 jedn. leks., np.: [bogorób] ‘rzeźbiarz wiejski
wyrabiający figurki świętych’, drzeworytnik ‘ten, co robi drzeworyty’, obraźnik, rzezacz i
snycerz ‘artysta rzeźbiący w drewnie, rzeźbiarz’, świątkarz ‘artysta ludowy rzeźbiący w
drzewie figurki świętych’; rzadziej kobiet – 3 jedn. leks.: drzeworytniczka ‘ta, co robi
drzeworyty’, rzeźbiarka ‘ta, która zajmuje się rzeźbieniem’ i snycerka ‘rzeźbiarka’) oraz
artystyczne rzemiosła w drewnie (16 jedn. leks., np.: drzeworytnictwo ‘zajęcie
drzeworytnika, sztuka drzeworytnicza, ksylografia’, ebenisteria ‘stolarstwo artystyczne,
kunsztowne’, korzenioplastyka ‘wykonywanie rzeźb, ozdób itp. z korzeni’, ksylografia
‘sztuka wyrzeźbiania rycin z napisami na drewnianych tablicach, które smarowano
czernidłem i odbijano na papierze; sztuka robienia drzeworytów, drukowanie
drzeworytów’, snycerstwo ‘rzeźbiarstwo, sztuka snycerska’). Uzupełniają je 3 jednostki
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Ksylografia – sztuka wyrzeźbienia rycin z napisami na drewnianych tablicach, które smarowano czernidłem i
odbijano na papierze; sztuka robienia drzeworytów, drukowanie drzeworytów, drzeworytnictwo (SW, t. 2, s.
611).
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leksykalne informujące o miejscach wykonywania artystycznych rzemiosł w drewnie
(drzeworytnia ‘zakład drzeworytniczy’, rzeźbiarnia ‘pracownia rzeźbiarska’, snycernia
‘warsztat snycerski, pracownia snycerza’), oraz 17 wskazujących na cechy stanowiące znak
rozpoznawczy poszczególnych artystycznych rzemiosł w drewnie bądź artystycznych
wytworów

(np.:

drzeworytnictwa’,

drzeworytniczy

‘charakterystyczny

ksylograficzny

‘charakterystyczny

dla
dla

drzeworytnika
ksylografii’,

albo

reliefowy

‘odnoszący się do reliefu, czyli kompozycji rzeźbiarskiej lub ornamentu wykonanego na
płycie techniką rzeźbienia’, rytowniczy ‘charakterystyczny dla rytownictwa albo
rytownika’, słupiarski ‘snycerski, rzeźbiarski’).
Dopełnieniem pola Sztuka gromadzącego słownictwo określające realia związane z
wytwarzaniem przedmiotów mających charakter artystyczny są wyrazy nazywające artefakty
z drewna wykorzystywane w innych dziedzinach sztuki, tworzące podpole pozostałe
dziedziny sztuki (20 jedn. leks.). Przyporządkowane są one m. in. malarstwu i
rzeźbiarstwu, o czym swiadczą przykłady, jak: np.: blejtram ‘rama, na którą naciąga się
płótno do obrazu’, lalka ‘posąg, manekin, model drewniany wyobrażający człowieka i
mogący się zginać we wszystkich członkach, używany przez malarzy i rzeźbiarzy’,
malsztok ‘kij malarski do podpierania ręki przy malowaniu’, paleta ‘deszczułka z
otworem na palec wielki, na której malarz, mając malować, układa farby i dobiera
kolory’, podobrazie ‘deska, na której się maluje’; a także rzeczywistości twórczej teatru i
filmu, w której funkcjonują np.: zasuwa ‘część dekoracji teatralnej, malowana na płótnie i
przybita na łatach drewnianych, wyobrażająca ścianę domu, dachy, przedpokój, krzaki itp.,
ustawiona zwykle poza oknami lub drzwiami scenicznymi’ i klaps ‘połączone przegubowo
drewniane deseczki, wydające przy szybkim zamknięciu charakterystyczne klapnięcie;
moment ten rejestruje się na taśmie filmowej obrazu i na taśmie dźwięku, na początku
każdego ujęcia, co umożliwia synchronizację obu taśm podczas montażu filmu’.

4.1.2. Duchowość i religia

Duchowość człowieka, a szczególnie jego wiarę, odzwierciedla zbiór 124 wyrazów w
polu Sprawy ostateczne, w którym wyodrębniono podpola: praktyki religijne (55
jedn. leks.), akcesoria z drewna wykorzystywane do wymierzania kar (52 jedn.
leks.) oraz funeralia (17 jedn. leks.).
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Tabela nr 21. Lista rangowa słownictwa w polu Sprawy ostateczne (124 jedn. leks.)

Ranga
1.

Podpole oraz grupa

liczba
jednostek
55

praktyki religijne
 dewocjonalia i przybory z drewna
wykorzystywane
do
praktyk
religijnych,
 meble
(meble
z
drewna
wykorzystywane
do
praktyk
religijnych),
 inne,

2.

akcesoria z drewna wykorzystywane
do wymierzania kar
 wykonywanie innych kar,
 szubienice i szafoty,

3.

%

uwagi

44,36

 21
 20
 14

52

41,94

 40
 12

funeralia

17
124

13,7
100

RAZEM
W największym liczbowo podpolu praktyki religijne (55 jedn. leks.) mieszczą się 3
grupy nazw:

dewocjonaliów i przyborów z drewna wykorzystywanych do praktyk

religijnych (21 jedn. leks., np.: feretron ‘figura obnoszona na procesjach’, kantyczek]
‘krzyż drewniany’, kołatka ‘to, czym się kołacze, grzechotka, klekotka używana w
kościele’, odgłośnica ‘płyta z desek w dzwonnicy, umieszczona nad dzwonem dla odbijania
się jego głosu’, pasyjka ‘figurka Chrystusa, przybita na krzyżu, mały krucyfiks’,
[taradajka] ‘grzechotka, kołatka używana w Wielki Piątek zamiast dzwonka’); mebli z
drewna o podobnym przeznaczeniu (20 jedn. leks., np.: klęcznik ‘ławeczka do klęczenia z
pulpitem’, konfesjonał i spowiednica ‘siedzenia dla spowiadającego w kształcie budki z
klęcznikami dla spowiadających się, spowiednica’, pulpit ‘podstawka przenośna z
pochyłym blatem, na której kładzie się mszał przy mszy św.’, stalle ‘ozdobne ławy z
wysokimi

oparciami

w

kościele

dla

dostojników,

zwłaszcza

duchownych,

uczestniczących w nabożeństwie’) oraz inne, gromadzące wyrazy nazywające obiekty
architektoniczne lub ich części (14 jedn. leks., np.: ambona ‘kazalnica, mównica kościelna’,
dzwonnica ‘budynek

z drewna lub jego część z drewna do zawieszania dzwonów’,

odgłośnik ‘drewniany daszek nad kazalnicą’ itp.
Duchowość człowieka nakierowująca jego myślenie na sprawy ostateczne wiąże się z
określeniem, co jest dobre, a co złe, a także konsekwencjami związanymi z przekraczaniem
granic wynikających z praw zarówno boskich, jak i ludzkich, dlatego w polu Sprawy
ostateczne wyodrębniono podpole leksykalno-semantyczne akcesoria z drewna
wykorzystywane do wymierzania kar (52 jedn. leks.), złożone z nazw przyborów i
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przyrządów potrzebnych do karcenia (40 jedn. leks.), oraz budowli, czyli szubienic i szafotów
(12 jedn. leks.). Określenia wytworów z drewna potrzebnych do wykonywania kar za
przestępstwa o mniejszej szkodliwości czynu ilustrują przede wszystkim zróżnicowanie
przyrządów wykorzystywanych do karania oraz w niektórych definicjach wskazują różne
grupy społeczne, których przedstawicieli w ten sposób karano. Oto przykłady: dyby ‘kłoda
przewiercona, wkładana za karę na ręce i nogi’, feruła ‘linia, która bito uczniów po
rękach za przewinienia’, gąsior ‘pręgierz wiejski’, husak ‘drewno w postaci dyb na szyję’,
kij ‘kłoda, dyby’, kobylica ‘przyrząd drewniany w kształcie konia, na który sadzają
żołnierza za karę, koń’, kobyłka ‘rodzaj małej ławki, na której kładą skazanego na
chłostę’, miotła ‘pomiotełka, rózga, łoza używana do wymierzania chłosty’, snozy ‘rodzaj
klamer drewnianych, którymi przymocowują ręce winowajcy do ławki kary’).
Identyfikacji akcesoriów służących z kolei do wymierzania najwyższego wymiaru kary służą
nazwy z grupy szubienice i szafoty (12 jedn. leks.), np.: drewna, trzy drewna ‘szubienica’,
szafot ‘rusztowanie, na którym spełniają karę śmierci lub piętnowania na skazanych’).
Pod hasłem funeralia gromadzimy 17 nazw drewnianych przedmiotów wykorzystywanych
w ceremoniach pogrzebowych stanowiących ostatni etap ludzkiego życia, np.: deszczka
‘grobowa deska, trumna’, [drzewisko] ‘trumna dla samobójcy’, półtrumienka ‘spodnia
połowa trumny, deską przykrywana’, trumna ‘skrzynia, w której umarłych chrześcijan
chowają’, [wrąbek] ‘drewienko karbowane, ćwierć łokcia długie, używane w celu
zawiadomienia sąsiadów o śmierci; krzyżyk używany na tenże cel’.
W grupie nazw akcesoriów z drewna służących z kolei pracy umysłowej znalazło się 36
wyrazów nazywających drewniane artefakty umożliwiające wykonanie różnego typu
czynności umysłowych, takich jak przykładowo rachunki arytmetyczne, rysowanie i
mierzenie kątów oraz linii itp., np.: abakus ‘deszczułka albo tablica, która posługiwano się
w dawnych czasach do wykonywania rachunków arytmetycznych’ ekierka i kątownica
‘liniał o dwóch ramionach pod kątem prostym, służący do nakreślania lub sprawdzenia
kąta prostego a także do kreślenia linii równoległych’, książka drzewa ‘skrzynka w
kształcie książki zrobiona z deszczułek drzew, krzewów i podkrzewów leśnych, zawierająca
w sobie liście, kwiaty, owoce, nasiona suszone, przyklejone oraz korzeń, węgiel, popiół i wiór
spod hebla’, liczebnica ‘tablica do liczenia, np. abak, celbrat, szczoty’, przykładnica
‘drewniany przyrząd kreślarski, z poprzeczną listwą stałą lub ruchomą, przykładany
przy rysowaniu do krawędzi rysownicy; umożliwia rysowanie linii równoległych’, rajsbret
‘deska, do której przytwierdza się papier kreślarski; rysownica’).
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Obraz intelektu człowieka uzupełnia słownictwo w polu Charakter rzemieślnika i
jego cechy, liczące 29 jednostek leksykalnych, wśród których 19 służy negatywnej ocenie
pracy rzemieślnika (np.: fuszer ‘kiepski rzemieslnik, partacz, partoła’, majstrzyna ‘biedny
albo lichy majster’, partacz ‘lichy, nieumiejętny rzemieślnik, fuszer, paskudziarz’,
przeszkadzacz ‘lichy rzemieślnik, partacz, fuszer’, wiórołup ‘ironicznie o lichym, marnym
stolarzu, cieśli’, zimny rzemieślnik ‘partacz, fuszer, niewart rzemieślnika’ itp.), a 5 ocenie
pozytywnej (np.: arcymajster ‘wyróżniający się wśród majstrów’, profesjant ‘ten, co zna
swą profesję, powołanie, zawód; zawodowiec, fachowiec, wykwalifikowany rzemieślnik,
rękodzielnik’, sztuczny rzemieślnik ‘zmyślny, zdolny, biegły’ itp.). Uzupełnia je 5
żartobliwych określeń rzemieślnika, przede wszystkim stolarza, nazywanego np.: dzięciołem
(o cieśli), skrobidechą i skrobiwiórem (o stolarzu).

4.1.3. Relacje zawodowe i rodzinne
O codzienności zawodowej rzemieślników mówią leksemy skupione w polu Stosunki
służbowe (111 jedn. leks.), w którym wydzielono 6 niewielkich, ale wyrazistych pod
względem semantycznym, podpól: osoby (69 jedn. leks.), zrzeszenia rzemieślników (4
jedn. leks.), miejsca spotkań rzemieślników (6 jedn. leks.), wynagradzanie
rzemieślników (4 jedn. leks.), czynności,

stany,

zajęcia (27 jedn. leks.),

zachowania niezgodne z prawem (1 jedn. leks.).
Tabela nr 22. Lista rangowa słownictwa w polu Stosunki służbowe (111 jedn. leks.)

Ranga

Podpole oraz grupa

1.

osoby





uczące się rzemiosła
samodzielni rzemieślnicy
stanowiska i urzędy rzemieślnicze
rzemieślnicy niezrzeszeni w cechu

liczba
jednostek
69

%
62,16

 40
 12
 9
 8

2.

czynności, stany, zajęcia,

27

24,33

3.

miejsca spotkań rzemieślników

6

5,41

4.

zrzeszenia rzemieślników

4

3,6

5.

wynagradzanie rzemieślników

4

3,6

6.

zachowania niezgodne z prawem

1

0,9

111

100

RAZEM

uwagi
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Najobszerniejsze leksykalnie podpole osoby (69 jedn. leks.) tworzą 4 grupy
gromadzące określenia nazw wykonawców czynności związanych z rzemieślniczą
obyczajowością, które odzwierciedlają drogę zawodową rękodzielników i panującą wśród
nich hierarchiczność. Są to nazwy osób uczących się rzemiosła (40 jedn. leks.),
samodzielnych rzemieślników (12 jedn. leks.), rzemieślników niezrzeszonych w cechu (8
jedn. leks.) oraz stanowiska i urzędy rzemieślnicze (9 jedn. leks.).
Kształcenie przyszłego mistrza rzemieślniczego, polegające na zdobywaniu wiedzy i
umiejętności – bezpośrednio w warsztacie, u wykwalifikowanego rzemieślnika – oraz drogę
zawodową rękodzielników i osiąganie kolejnych szczebli rzemieślniczej hierarchii, obrazuje
słownictwo identyfikujące osoby uczące się rzemiosła (40 jedn. leks.), z czego większość
stanowią terminy ogólnorzemieślnicze (30 jedn. leks.), np.: abecadlarz ‘początkujący w
jakiejś nauce, w rzemiośle’, chłopiec i terminator ‘uczeń rzemieślniczy odbywający naukę
pod kierunkiem majstra’, czeladnik ‘pracownik, fachowo wykwalifikowany i zapisany do
danego cechu, podmajstrzy’, karmnik ‘tytuł w cechu towarzysza niższego rzędu’, pachoł
‘stary terminator, uczeń rzemieślniczy’, podmajstrzy ‘podmajster, pomocnik majstra,
czeladnik cechowy’, rzemieślniczek ‘czeladnik, towarzysz rzemieślniczy, wykwalifikowany
rzemieślnik pracujący pod kierunkiem majstra’ towarzysz ‘czeladnik, wyzwoleniec:
towarzysz rzemieślniczy’, wyzwoleniec ‘terminator wyzwolony na czeladnika’; a
uzupełniają określenia osób uczących się konkretnego zawodu rzemieślniczego (10 jedn.
leks.), np.: bednarczyk ‘terminator bednarski’, ciesielczyk ‘czeladnik albo chłopak
ciesielski’, czeladnik trumniarski ‘podmajstrzy wyrabiający trumny’, stolarczyk2
‘czeladnik stolarski’, szabownik ‘czeladnik stolarski, umiejący szabować, czyli ciągnąć
gzymsiki, brzegi o pewnym profilu za pomocą hybla odpowiedniego’itp. Poza tym podpole
osoby

mieści wyrazy nazywające: samodzielnych rzemieślników, mających prawo

prowadzić własny warsztat, kształcić uczniów i zatrudniać czeladników (12 jedn. leks., np.:
lermajster ‘majster, u którego w nauce przebywa terminator’, majster2 i werkmistrz
‘najwyższy stopień, przyznawany przez cech rzemieślnikowi, rzemieślnik, który
samodzielnie warsztat prowadzić może, kierujący robotą’ itp.), osoby zajmujące stanowiska i
urzędy rzemieślnicze405 (9 jedn. leks., np.: bajzycmajster ‘delegowany z urzędu starszych
na

gospodę

cechową’,

cechmistrz

i

[cechmistrzmajster]

‘starszy

zgromadzenia

405

Więcej o kształceniu rzemieślników i panującej hierarchii zob.: M. Bogucka, Rzemiosło w latach 1526-1720,
[w:] Z dziejów rzemiosła warszawskiego, red. B. Grochulska, W. Pruss, Warszawa 1983, s. 115; E.
Koczorowska-Pielińska, Rzemiosło do 1525 r. [w:] op. cit., s. 54, W. Najdus, Rodzina i domownicy rzemieślnika
polskiego w latach 1772-1918 na podstawie materiałów małopolskich, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX
wieku. Studia o rodzinie, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1991, s. 45.
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rzemieślniczego’ itp.) oraz rzemieślników niezrzeszonych w cechu (8 jedn. leks., np.: fuszer
‘zajmujący się rzemiosłem poza cechem, rzemieślnik niewyzwolony’, partacz ‘partoła ,
nie należący do cechu, fuszer’, szturarz ‘rzemieślnik nie zrzeszony w cechu, zwalczany
przez cech i władze miejskie’ itp.). Słownictwo zgromadzone w grupie rzemieślnicy
niezrzeszeni w cechu pokazuje, iż w Polsce przez wiele wieków obok funkcjonującego
sytemu cechów i obowiązkowej przynależności do korporacji zawodowej istniało także
rzemiosło pozacechowe będące skutkiem zamykania się cechów na nowych członków406.
W polu Stosunki służbowe mieści się też podpole skupiające nazwy czynności,
stanów, zajęć ogólnorzemieślniczych (27 jedn. leks.), do których zaliczamy np.:
czeladnictwo ‘stan, zajęcie czeladnika’, majsterstwo ‘umiejętność, zajęcie majstra,
majstrowanie, rzemiosło’, obstalunek ‘zlecenie wykonania czegoś, zamówienie czegoś u
rzemieślnika’, rzemieślniczenie ‘bycie rzemieślnikiem, trudnienie się rzemiosłem,
oddawanie się wyłącznie jakiejś pracy’ oraz trybować rzemiosło ‘prowadzić, wykonywać
rzemiosło, zajmować się rzemiosłem’, wyterminować ‘wybyć w terminie, w nauce u
rzemieślnika, wypraktykować; odbyć termin’ itp.). Dopełniają je nazwy: miejsc spotkań
rzemieślników (6 jedn. leks., np.: cech ‘miejsce, gdzie się cech schodzi, gospoda cechu’,
czeladnia ‘izba dla czeladzi, izba czeladna’, gospoda ‘miejsce posiedzeń cechowych u
rzemieślników (zwykle w Bawarii)’ itp.); zrzeszeń rzemieślników (4 jedn. leks., np.:
cech ‘zgromadzenie rzemieślnicze’, gwiazda ‘rodzaj stowarzyszenia rzemieślniczego’,
[wark] ‘cech rzemieślniczy’) oraz form wynagradzania rękodzielników (4 jedn. leks.,
np.: akord ‘zapłata rzemieślnika od sztuki’, fercentag ‘wypłata za czternaście dni pracy,
obrachunek dwutygodniowy’ itp.). Uzupełnia je jednostkowe określenie zachowania
niezgodnego z prawem, tj. termin kita ‘kradzież drzewa lub materiału budowlanego przy
budowie domu, popełniana przez cieślów’.
W polu Stosunki rodzinne mieszczą się wyrazy będące nazwami osób –
członków rodziny (37 jedn. leks.), a w szczególności nazwami odmężowskimi (22 jedn.
leks.), np.: bednarka ‘żona bednarza’, cieślowa ‘żona cieśli’, krześlarka ‘żona kreślarza’,
sitarka ‘żona sitarza’, sztelmachowa ‘żona stelmacha’, trumniarka ‘żona trumniarza’);
dalej odojcowskimi (11 jedn. leks.), np.: bednarzówna ‘córka bednarza’, cieślówna ‘córka
cieśli’, stolarczyk ‘syn stolarza’, tokarczyk ‘syn tokarza’, sztelmachówna ‘córka stelmacha’
oraz par małżeńskich (4 jedn. leks.), np.: majsterstwo ‘majster z żoną’, majsteria ‘majster z
żoną’.
406

Por. przypisy 21-25.
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W polu o najmniejszej liczebności – Stosunki społeczne (14 jedn. leks.) –
zgromadzone zostały wyrazy nazywające drewniane artefakty stanowiące symbole władzy
– 5 jedn. leks., np.: buława ‘znak urzędu, władzy hetmańskiej’, buzdygan ‘broń podobna do
buławy, używana też jako oznaka godności wodza’, laska ‘pręt drewniany, na końcu
zagięty albo zakończony ozdobną rączką, służący do podpierania się; dawniej symbol
niektórych godności i dostojeństw (szczególnie marszałka sejmu)’ oraz gwaryzmy
nazywające artefakty charakterystyczne dla obrzędowości świeckiej – typowe dla
kultury ludowej – 9 jedn. leks., np.: [kuras] ‘kogut obrzędowy z drewna’, [orędzie] ‘rodzaj
pałki z gałką drewnianą, służącej do zwoływania zgromadzenia’, [rogal] ‘rózga weselna
sosnowa lub jałowcowa, o pięciu równo obciętych prętach’ itp.

4.1.4. Obrzędy i obyczaje

Pole Rzemieślnicze obrzędy, tradycje, zwyczaje, święta tworzą leksemy
informujące o formach zachowań, czynnościach, praktykach decydujących o charakterze
rzemieślniczej społeczności i panującej w niej atmosferze (56 jedn. leks.). Najliczniejsze
wśród

nich

okazują

się

terminy odzwierciedlające

drogę

zawodową

przyszłych

rękodzielników i panującą wśród nich hierarchiczność, nazywających np. zadania, które mają
wypełnić uczący się rzemiosła, egzaminy kończące pewien etap edukacji, ceremonie
towarzyszące nadawaniu uprawnień rękodzielnikom czy też wybór na stanowiska i urzędy
rzemieślnicze (łącznie 39 jedn. leks.). Oto ich przykłady: ferglajch ‘przyjęcie przez ogół
czeladników świeżo wyzwolonego rzemieślnika za towarzysza’, giezelsztyk ‘sztuka, wyrób
popisowy przy wyzwolinach na czeladnika’, heblówka ‘egzamin rzemieślniczy u
stolarza’, majstersztyk ‘sztuka, wykonana przez wypisującego się na majstra, w celu
przekonania cechu o odpowiednim jego uzdolnieniu’, majstrować się ‘wkupywać się do
zgromadzenia cechowego’, opłatne wyzwolenia ‘wyzwolenia w rzemiośle, za który płacą,
płatne’, rajsa ‘wędrówka rzemieślnika’, terminatorstwo ‘bycie w terminie, uczenie się
zawodu u majstra’, wyzwolenie ‘wyzwolenie terminatora rzemieślniczego = wypisanie go
na rzemieślnika’, wyzwoliny ‘wyzwalanie, wyzwolenie; czas, formalność, obrządek cechowy,
uroczystość wyzwolenia, uczta z powodu wyzwolenia czeladnika’, itp. Dopełniają je wyrazy
nazywające artefakty związane z obyczajowością (6 jedn. leks., np.: cycha ‘dzban i kubki
cechowe’, gmerk ‘znak autorski, utrwalony na dziele sztuki przez średniowiecznych
snycerzy’, [palma] ‘zielona wiecha, umieszczana przez cieślów na budynku przy założeniu
pierwszych krokwi’, [różdżka]2 ‘gałązki smrekowe, którymi budarze zdobią krokwie
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nowo budującego się domu’) oraz praktyki decydujące o wspólnocie środowiska
rzemieślniczego (4 jedn. leks., np.: auflega2 ‘składka miesięczna do kasy cechowej’,
krankasa ‘kasa, do której idą składki obowiązkowe rzemieślnika, korzystającego z nich w
razie choroby’, trybówka ‘rodzaj kary, stosowanej wobec dawnych rzemieślników’). O
potrzebie odpoczynku mówią natomiast takie nazwy, jak np.: blaumontag ‘poniedziałek
świętowany przez rzemieślników, świętowanie w poniedziałek’, fajerant ‘wieczorny
odpoczynek rzemieślnika po pracy’, królewski dzień ‘u rzemieślników = poniedziałek
(jako dalszy ciąg hulanki niedzielnej)’, [różdżka]1 ‘poczęstunek dla bednarzy, jak
krokwie na dachu postawią’, żałosne ‘uczta pożegnalna sitarzy’ (łącznie 7 jedn. leks.)
Scharakteryzowane słownictwo, stanowiąc łącznie niewielki fragment zgromadzonego
materiału badawczego (7,63%), jednocześnie jest jego istotną częścią, gdyż uzupełnia obraz
rzemieślnika jako wytwórcy i istoty fizycznej o aspekt psychiczny i społeczny. Wśród 580
leksemów nazywających to, co dotyczy umysłu i jego rozwoju oraz stosunku rzemieślnika do
innych, a tym samym interpretujących rękodzielnika jako istotę psychiczną i społeczną,
39,1% z nich przyporządkowanych jest płaszczyźnie kultury materialnej wykorzystywanej
do rozwoju umysłu bądź umożliwia wyrażenie stosunku do innych, odnoszenia się do kogoś
lub czegoś.

4.2. Stopień upowszechnienia w polszczyźnie współczesnej i najnowszej

Spośród 362 jednostek leksykalnych tworzących sferę JA JAKO ISTOTA
PSYCHICZNA w polszczyźnie 2. połowy XX i początku XXI wieku odnajdujemy 93
badane wyrazy (25,7%). Pozostałych (269 jedn. leks.; 74,3%) nie odnotowują słowniki
polszczyzny obiegowej współczesnej, zatem – z dużą dozą prawdopodobieństwa – można
przyjąć, iż przeszły one do archiwum językowego lub znajdują się w słowniku li tylko
specjalistycznym rzemieślników. Udział upowszechnionych wyrazów w poszczególnych
polach jest zróżnicowany. Największy odsetek leksemów mieści się w polu Akcesoria z
drewna służące pracy umysłowej (42%; 15 jedn. leks. z 36). Mniejszy udział
procentowy mają wyrazy funkcjonujące we współczesnym języku polskim a tworzące
pozostałe pola, jak: Sztuka (29%; 50 jedn. leks. z 173), Sprawy ostateczne (20,9 %; 26
jedn. leks. z 124), Charakter rzemieślnika i jego cechy (6,9%; 2 jedn. leks. z 29).
Do 15 terminów z pola Akcesoria z drewna służące pracy umysłowej,
których żywotność na przełomie XX i XXI wieku potwierdziła rejestracja słownikowa, należą
przykładowo: abakus, cyrkiel, kątownik, rajzbret, tablica, węgielnica. Wśród nich znajduje
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się 8 funkcjonujących w polszczyźnie obiegowej, np.: cyrkiel, linijka, tablica1 ‘szeroka deska
w ciemnym kolorze, zwykle czarna, służąca w klasie lub sali wykładowej do pisania na niej
kredą’, tablica2 ‘płaska płyta, zwykle czworokątna, z jakimś napisem lub do umieszczania na
niej jakichś tekstów’, oraz 7 terminów o ograniczonym zakresie użycia, w związku z icj
przyporządkowaniem do technologii i/lub budownictwa (np.: kątownica ‘przyrząd
ułatwiający ustawianie elementów budowli pod kątem prostym’, kątownik ‘przyrząd służący
do wyznaczania kątów prostych zbiegających się ścian wykonywanego muru’, rysownica
‘gładka, prostokątna deska, na której rozpina się papier przed rysowaniem, kreśleniem;
rajzbret’ itp.) bądź nacechowaniem chronologicznym, jak w wypadku historyzmu abakus
‘przyrząd do liczenia w postaci deski z kulkami przesuwającymi się w jej wyżłobieniach,
używany przez starożytnych Greków i Rzymian, pierwowzór liczydeł’ i wyrazu
przestarzałego rajzbret ‘rysownica; gładka, prostokątna deska, na której rozpina się papier
przed rysowaniem, kreśleniem’. Pozostałych terminów (21 jedn. leks.; 58%) nie odnajdujemy
w leksyku współczesnym obiegowym.
Z pola Sztuka w obiegu językowym 2. połowy XX i początku XXI wieku nie
odnajdujemy ok. 2/3 zebranych tam jednostek leksykalnych – znajduje się w nim bowiem 50
terminów (29%), z których nieliczne (7 jedn. leks.) – przede wszystkim interpretujące
rzeczywistość związaną z rzeźbieniem, czyli wyrzynaniem kształtów w drewnie – wspólne
różnym odmianom polszczyzny należą do słownictwa podstawowego, np.: rzeźbiarz,
rzeźbiarka, rzeźbić, wyrzeźbić, rzeźbiarski). Pozostałe 43 jedn. leks przynależą do różnych
odmian

współczesnej

polszczyzny.

Dominują

tu

profesjonalizmy

należące

do

zróżnicowanego tematycznie słownictwa specjalistycznego różnych dziedzin aktywności
zawodowej i artystycznej (30 jedn. leks.) – głównie artystycznej – 27 jedn. leks., które
opatrzono kwalifikatorem szt., jak np. w wypadku nazw drzeworytnictwo ‘sztuka
wykonywania drzeworytów’, drzeworytnik ‘osoba, która drzeworyty, specjalista w zakresie
drzeworytnictwa’, ebenisteria ‘wyrób mebli artystycznych, luksusowych, dawniej przede
wszystkim z hebanu’, płaskorzeźba ‘rzeźba wykonana na powierzchni drewna, której tło
stanowi ta powierzchnia; relief płaski’, ryt ‘rysunek wgłębny wykonany za pomocą
jakiegokolwiek rylca w twardym materiale’, rytownik ‘specjalista w rytowaniu’, rzeźbiarstwo
‘sztuka rzeźbiarska; rzeźba’, wypukłorzeźba ‘relief wypukły’ itp. identyfikujące czynności,
ich wykonawców oraz wytwory pracy. Charakter jednostkowy mają 3 pozostałe, przynależące
do słownictwa filmowego (klaps ‘drewniane deseczki połączone zawiasami, wydające przy
szybkim zamknięciu charakterystyczny trzask, będący sygnałem do uruchomienia kamery’);
teatralnego (trap ‘ruchoma część podłogi zapadająca się pod scenę; zapadnia’) oraz
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technicznego (rylec ‘narzędzie stalowe o ostrym końcu, używane w rytownictwie,
snycerstwie, służące również do grawerowania’).
Do

wyrazów,

których

rozumienie

i

stosowanie

wymaga

przygotowania

intelektualnego, zaliczono (co podkreślono kwalifikatorem książk.) 8 jednostek, przede
wszystkim oddających sztukę rzeźbienia w drewnie (posąg, snycerka, snycerstwo, snycerz,
snycerski, wyrzezać).
W polu Sztuka znalazło się również słownictwo nacechowane chronologicznie, tj.
mające charakter czynno-bierny wyrazy przestarzałe związane z drzeworytnictwem (4 jedn.
leks.: ksylograf, ksylografia, ksylograficzny, rzezać) oraz leksyka dotycząca kultury,
odnosząca się do etnografii (2 jedn. leks.: świątek ‘figura, figurka Chrystusa, Matki Boskiej
lub świętego wykonane przez ludowego artystę’, świątkarz ‘artysta ludowy rzeźbiący w
drzewie figurki świętych’). Pozostałe (123 jedn. leks.; 71%) nie zostały zarejestrowane w
wykorzystanym współczesnym źródle leksykograficznym.
Spośród 26 wyrazów z pola Sprawy ostateczne (21 %) żywych w polszczyźnie
obiegowej 7 jednostek przynależy do słownictwa podstawowego (np.: ołtarz, dzwonnica,
kościół, trumna), a 19 jest nacechowanych stylistycznie. Należą do nich terminy, których
zróżnicowanie tematyczne odnosi się do rzeczywistości pozajęzykowej, związanej z: religią
(7 jedn. leks.), np.: feretron ‘w Kościele katolickim: statua, obraz, ołtarzyk noszony na
drążkach w czasie procesji’, konfesjonał ‘drewniane krzesło obudowane z trzech stron, z
klęcznikami na zewnątrz, z kratami w bocznych ścianach i miejscem siedzącym dla kapłana,
przeznaczone do odbywania spowiedzi’, mensa ‘główna część ołtarza w formie płyty lub
skrzyni na nóżkach, z małym zagłębieniem pośrodku, na relikwie męczenników’ itp.; sztuką
(2 jedn. leks.): stalle ‘ozdobne ławy z wysokimi oparciami w prezbiteriach kościołów,
przeznaczone dla dostojników, zwłaszcza duchownych, uczestniczących w nabożeństwie’ i
tryptyk ‘typ ołtarza ozdobionego płaskorzeźbą lub malowidłami, składającego się z trzech
części: środkowej – nieruchomej, połączonej z dwoma ruchomymi, zamykanymi
skrzydłami’); oraz jednostkowo z architekturą (tęcza ‘archit. we wnętrzu kościelnym: łuk
odgraniczający prezbiterium od nawy głównej’), etnografią (jasełka ‘etn. figurki
przedstawiające narodzenie Chrystusa, stawiane w kościele w okresie świąt Bożego
Narodzenia’). Uzupełniają ten zbiór słowa nacechowane chronologicznie, tj. 5 historyzmów
nazywających dawniej akcesoria z drewna służące do wymierzania kar (np. gąsior ‘w dawnej
Polsce narzędzie kary stosowane na wsiach: kłoda drewniana krępująca ręce i szyję
skazanego’) oraz 2 wychodzące z użycia wyrazy przestarzałe określające akcesoria związane
z praktykami religijnymi (np.: kazalnica ‘ambona; rodzaj małej, przyściennej, rzadziej wolno
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stojącej trybuny, zazwyczaj bogato zdobionej, służącej jako miejsce wygłaszania kazań w
kościele i czytania Pisma Świętego’), a także wyraz mający charakter książkowy szubienica,
tj. ‘konstrukcja złożona z dwóch pionowych słupów i poprzecznej belki, na której wiesza się
skazańców’. Pozostałe (98 jedn. leks.; 79%) trafiły do archiwum językowego lub słownika
specjalistycznego rękodzielników. Sferę JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA dopełnia pole
Charakter rzemieślnika i jego cechy (29 jedn. leks.), z którego upowszechniły
się 2 wyrazy (6,9%) oceniające negatywnie rzemieślników a należące do potocznej odmiany
polszczyzny: fuszer i partacz, zaś pozostałe (27 jedn. leks.; 93,1%) nie funkcjonują w
języku współczesnym obiegowym.
W mniejszym stopniu, zarówno ilościowym, jak i procentowym, pozostają w
szerszym obiegu językowym końcowych dziesięcioleci XX i początku XXI wieku jednostki
leksykalne przyporządkowane sferze JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA, w której w 4
polach zebrane zostało słownictwo ukazujące rzemieślnika jako istotę funkcjonującą w
społeczności. Spośród ogółem zgromadzonych tu 218 jednostek leksykalnych w UJSP
zarejestrowano 34 leksemy (15,6%), zaś pozostałych 184 jedn. leks. (84,4%) nie odnajdujemy
w polszczyźnie obiegowej. Rozłożenie badanych wyrazów w poszczególnych polach jest
nierównomierne.

Największy

udział

procentowy

wyrazów

funkcjonujących

we

współczesnym języku polskim występuje w polu Stosunki społeczne (28,6%; 4 jedn.
leks. z 14). Mniejszy odsetek mają upowszechnione terminy skupione w pozostałych polach:
Stosunki służbowe (18%; 20 jedn. leks. z 111), Rzemieślnicze obrzędy, tradycje,
zwyczaje, święta (16%; 9 jedn. leks. z 56), Stosunki rodzinne (2,7%; 1 jedn. leks. z
37).
Upowszechnione wyrazy słownictwa rzemiosł w drewnie z pola Stosunki
społeczne (4 jedn. leks.), odzwierciedlające symbole władzy, nacechowane są stylistycznie.
Są to 2 historyzmy, tj. buńczuk ‘drzewce zakończone u góry kulą ze zwisającymi spod niej
pękami włosia końskiego, używane dawniej jako oznaka władzy wojskowej przez Turków,
Tatarów i Kozaków oraz hetmanów polskich’ i buzdygan ‘broń obuchowa , podobna do
buławy, o stalowej głowicy rozszczepionej na pionowe pióra; w Polsce w XVI-XVIII w.
używana jako oznaka godności niektórych dowódców wojskowych’; wyraz książkowy
buława ‘krótka laska zakończona ozdobną gałką, często wysadzana drogimi kamieniami; w
dawnej Polsce: symbol władzy hetmańskiej, obecnie w wielu armiach: oznaka władzy
marszałkowskiej oraz termin laska ‘symbol uprawnień marszałka sejmu’, który odnosi się do
realiów urzędowych. Pozostałych 10 wyrazów (71,4%) nie zarejestrowano w USJP.
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Z najbogatszego liczebnie pola Stosunki służbowe (111 jedn. leks.) żywotność
zachowało 20 wyrazów (18%), spośród których 3 są neutralne stylistycznie (majster
‘rzemieślnik samodzielnie prowadzący warsztat, szkolący uczniów w swoim rzemiośle’,
cech1 ‘zrzeszenie samodzielnych rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów,
mające na celu obronę interesów rzemiosła, podnoszenie jego poziomu zawodowego oraz
organizowanie samopomocy wśród członków’, cech2 ‘budynek będący siedzibą zarządu tego
zrzeszenia i miejscem zebrań jego członków’), zaś pozostałe17 przypisać można do różnych
odmian polszczyzny. Okazuje się, że najliczniej reprezentowane jest tu słownictwo
nacechowane chronologicznie (9 jedn. leks.), jako wyrazy przestarzałe, należące do
słownictwa czynno-biernego – (7 jedn. leks.), np.: chłopak i chłopiec ‘młody pracownik
zatrudniony w zakładzie rzemieślniczym; praktykant, terminator, goniec, posługacz’,
cechmistrz ‘osoba stojąca na czele cechu; starszy cechu’, kunszt ‘zajęcie, zawód, rzemiosło,
zwłaszcza precyzyjne i artystyczne’, rzemiosło1 ‘zawód, zajęcie, fach’ czy terminator ‘uczeń
pobierający naukę rzemiosła u majstra’) i historyzmy (2 jedn. leks.), tj: czeladna ‘izba dla
czeladzi’ i manufaktura ‘wczesnokapitalistyczna forma produkcji przemysłowej, oparta na
podziale pracy i technice ręcznej’. Do poszczególnych odmian stylowych współczesnej
polszczyzny zakwalifikowano 4 terminy, w tym 2 do stylu urzędowego, charakteryzującego
przekazy urzędowe (zgromadzenie ‘zespół ludzi reprezentujących większą społeczność i
sprawujących władzę w jej imieniu; zgromadzenie cechu’, rzemiosło2 ‘drobna wytwórczość o
charakterze

przemysłowym,

obejmująca

wykonywanie

i

naprawianie

przedmiotów

codziennego użytku prostymi narzędziami i maszynami’) i 2 do stylu potocznego, używanego
w kontaktach nieoficjalnych (obstalunek ‘zlecenie wykonania czegoś, zwykle rzemieślnikowi;
zamówienie’, dniówka ‘wynagrodzenie za dzień pracy’). W grupie 4 profesjonalizmów
odnajdujemy 3 kwalifikowane jako rzemieślnicze (czeladnik ‘wykwalifikowany rzemieślnik
pracujący pod kierunkiem majstra’, mistrz ‘rzemieślnik z dyplomem upoważniającym do
prowadzenia warsztatu’, rękodzielnictwo ‘ręczny wyrób przedmiotów, zwykle artystycznych,
rękodzieło’) i 1 wskazany jako ekonomiczny, tj. akord ‘system płacy, w którym wysokość
wynagrodzenia zależy od ilości wyprodukowanego towaru lub od stopnia wykonania normy’.
Z pola Stosunki służbowe 91 jednostek leksykalnych (82%) przeszło do archiwum
językowego.
Wszystkie zachowane w polszczyźnie 2. połowy XX i początku XXI wieku terminy
z pola Rzemieślnicze obrzędy, tradycje, zwyczaje, święta (9 jedn. leks.; 16%) są
nacechowane, przede wszystkim chronologicznie, co oznacza, że przynależą głównie do
słownictwa, które wyszło z użycia lub z niego wychodzi; są to: 2 wyrazy przestarzałe (termin
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‘nauka rzemiosła u majstra trwająca określony czas’, terminować ‘uczyć się zawodu u
majstra, być terminatorem’) i 5 historyzmów (gmerk, wyzwolenie, wyzwolić, wyzwalać,
wyzwoliny). Wszystkie historyzmy (za wyjątkiem terminu gmerk ‘znak umieszczany przez
rzemieślników we wczesnym średniowieczu na własnych wyrobach; stempel, marka’)
zakwalifikowane zostały także do słownictwa rzemieślniczego, gdyż ilustrują rzemieślniczy
obrzęd

mający miejsce po złożeniu egzaminu na czeladnika i uzyskaniu odpowiednich

uprawnień (wyzwolenie, wyzwolić, wyzwalać, wyzwoliny). Charakter codzienny natomiast
mają: potocyzm fajerant ‘koniec dnia pracy, zwłaszcza w fabryce, na budowie, lub przerwa w
pracy’ oraz nacechowany nieoficjalnością a przynależny do socjolektu rzemieślniczego
majstersztyk ‘przedmiot mający być sprawdzianem umiejętności zawodowych członka cechu,
warunek do uzyskania tytułu mistrza’. Pozostałe nazwy (47 jedn. leks.; 84%) nie funkcjonują
w języku współczesnym obiegowym.
Z pola Stosunki rodzinne, ilustrującego związki i zależności pomiędzy osobami,
nie zachowały żywotności nazwy odojcowskie i nazwy par małżeńskich, zaś z nazw
odmężowskich funkcjonuje współcześnie jedynie należące do potocznej odmiany
polszczyzny określenie majstrowa ‘żona majstra – rzemieślnika’, co dowodzi, iż badane
nazwy pokrewieństw stanowią kategorię nazw recesywnych w języku407.
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Por. R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1984, s. 51.
Zob. też: K. Handke, H. Popowska-Taborska, I. Galsterowa, Nie dajmy zginąć słowom. Rzecz o odchodzącym
słownictwie, Warszawa 1996.
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Tabela nr 23. Zestawienie liczbowe udziału słownictwa rzemiosł w drewnie w polszczyźnie 2. połowy
PSYCHICZNA i JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA

sfera

pole

PSYCHICZNA
SPOŁECZNA

JA JAKO ISTOTA

JA JAKO ISTOTA

Sztuka

XX i początku XXI wieku– sfery J A J AK O ISTOTA

liczba
udział słownictwa rzemiosł w drewnie w polszczyźnie 2. połowy XX i początku XXI w.
jednostek
wyrazy nieżywotne
wyrazy żywotne
w tym:
leksykalnych
wyrazy
wyrazy
ogółem
nienacechowane
nacechowane
liczba
liczba
%
%
stylistycznie
stylistycznie
jednostek
jednostek
całości
całości
(liczba)
(liczba)
leksykalnych
leksykalnych
173
123
71
50
29
7
43

Sprawy ostateczne

124

98

79

26

21

7

19

Akcesoria z drewna
służące pracy
umysłowej
Charakter
rzemieślnika i jego
cechy
RAZEM

36

21

58

15

42

8

7

29

27

93,1

2

6,9

0

2

362

269

74,3

93

25,7

22

71

Stosunki służbowe

111

91

82

20

18

3

17

Rzemieślnicze
obrzędy, tradycje,
zwyczaje, święta
Stosunki rodzinne

56

47

84

9

16

0

9

37

36

97,3

1

2,7

0

1

Stosunki społeczne

14

10

71,4

4

28,6

0

4

RAZEM

218

184

84,4

34

15,6

3

31
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Porównanie badanego słownictwa wskazuje, iż w większym stopniu upowszechniły
się wyrazy ze sfery JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA (25,7%), zaś w mniejszym – ze
sfery JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA (15,6%). Udział upowszechnionych wyrazów w
poszczególnych polach obu sfer wynosi od 2,7 % (pole Stosunki rodzinne) do 42% (pole
Akcesoria z drewna służące pracy umysłowej). Zróżnicowanie to odzwierciedla
dynamikę zmian, które zachodziły w poszczególnych polach a które są skutkiem przeobrażeń,
jakie miały miejsce zarówno w materialnych, jak i niematerialnych obszarach życia
człowieka.
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5. Rekapitulacja zjawisk

Analiza semantyczna słownictwa rzemiosł w drewnie w poszczególnych sferach
pozwoliła odpowiedzieć na pytanie o liczebnośc słownictwa i jego sprawność funkcjonalną.
Stosunek ilościowy wyrazów ustalany był w poszczególnych polach i podpolach, a jeśli
wymagało tego wyraźne zróżnicowanie semantyczne – również w grupach i podgrupach.
Pozwoliło to określić sprawczość semantyczną leksyki rzemieślniczej i ukazać powiązania
zasobu słownikowego z potrzebami komunikacyjnymi społeczności.
Tabela nr 24. Zestawienie liczbowe udziału słownictwa rzemiosł w drewnie w polszczyźnie obiegowej 2.
połowy XX i początku XXI wieku

Sfera

JA JAKO
ISTOTA
PSYCHICZNA
JA JAKO
ISTOTA
SPOŁECZNA
JA JAKO
ISTOTA
FIZYCZNA
JA JAKO
WYTWÓRCA
RAZEM

liczba jednostek
leksykalnych
ogółem

wyrazy żywotne
liczba
%

wyrazy nieżywotne
%
liczba

362

93

25,7

269

74,3

218

34

15,6

184

84,4

3955

604

15,27

3351

84,73

3062

453

14,8

2609

85,2

7597

1184

15,59

6413

84,41

Porównanie udziału badanego słownictwa rzemiosł w drewnie w polszczyźnie
obiegowej 2. połowy XX i początku XXI wieku z jego wcześniejszymi, nowopolskimi
zasobami, pozwala na sformułowanie kilku wniosków. Okazuje się bowiem, że ogółem
spośród 7.597 jednostek leksykalnych słownictwa rzemieślniczego we współczesnym leksyku
obiegowym odnajdujemy ich 1.184 (15,59%), co oznacza, że w zdecydowanej większości, bo
liczącej 6.413 wyrazów (84,41%), jest to obecnie leksyka bierna, przeszła do archiwum
językowego polszczyzny bądź zawężona do słownictwa stricte rzemieślniczego, żargonowego
lub gwarowego, również – jak można sądzić – w wielu wypadkach wychodzącego z użycia.
Odsetek słownictwa żywotnego jako najwyższy dotyczy sfery JA JAKO ISTOTA
PSYCHICZNA (25,7%), co można tłumaczyć jego niezależnością od rozwoju technicznego,
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który bezsprzecznie istotnie wpłynął i wpływa na stan zasobów leksykalnych słownictwa
rzemieślniczego w drewnie przyporządkowanego sferom JA JAKO WYTWÓRCA i JA
JAKO ISTOTA

FIZYCZNA, w obrębie których jako funkcjonujące żywotne

odnajdujemy współcześnie odpowiednio: 14,8% i 15,27% badanej leksyki. Na jej
regresywność wpłynęły również zmiany cywilizacyjne i kulturowe, niosące swoistą, choć
zmienną modę na dobra łatwo dostępne i znacznie tańsze od drewna, jak np. plastik, suporeks,
różnego rodzaju płyty wiórowe, paździerzowe, drewnopodobne itp.
Tabela nr 25. Zestawienie nacechowania stylistycznego upowszechnionego obiegowo słownictwa rzemiosł w
drewnie w polszczyźnie 2. połowy XX i początku XXI wieku

Sfera

JA JAKO
ISTOTA
FIZYCZNA
JA JAKO
WYTWÓRCA
JA JAKO
ISTOTA
PSYCHICZNA
JA JAKO
ISTOTA
SPOŁECZNA
RAZEM

wyrazy
żywotne
liczba

w tym
wyrazy nienacechowane
stylistycznie

wyrazy nacechowane
stylistycznie

liczba

%

liczba

%

604

166

27,48

438

72,52

453

96

21,19

357

78,81

93

22

23,7

71

76,3

34

3

8,82

31

91,18

1184

287

24,24

897

75,76

Dochowane do czasów obecnych słownictwo rzemiosł w drewnie – łącznie 1.184
jednostki – charakteryzuje się znacząco nacechowaniem stylistycznym, które dotyczy ponad
¾ potwierdzonego w słownikach współczesnych materiału (897 jedn. leks. z 1.184; 75,76%).
Pozostałe, ok. ¼ (287 jedn. leks.; 24,24%), odnajdujemy jako obiegową leksykę neutralną.
Największy odsetek – ponad 90% – słownictwa żywotnego i nacechowanego stylistycznie
odnajdujemy w sferze JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA (91,18%), co świadczyć może o
jego specyficznym wysokim ograniczeniu komunikacyjnym, zawężającym kontakty
społeczne rzemieślnika w drewnie, ale też waloryzującym jego status, rzadziej, a nawet
sporadycznie – dyskredytującym, czemu służą np. określenia fuszer i partacz. Stosunkowo
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niższy odsetek słownictwa żywotnego a nacechowanego stylistycznie dotyczy pozostałych
sfer, a przede wszystkim sfery JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA (72,52%), do której
przypisywane progresywne słownictwo rzemiosł w drewnie pozostaje neutralne – wprawdzie
w mniejszości (27,48%), ale wciąż jest znaczące komunikacyjnie.
Słownictwo rzemiosł w drewnie najtrwalej

widoczne jest w słownictwie

przyporządkowanym psychiczności człowieka. Zmiany, które zaszły w różnych obszarach
życia człowieka, w najmniejszym stopniu wpłynęły na słownictwo zebrane w sferze JA
JAKO ISTOTA PSYCHICZNA. Żywotne są zarówno nazwy wykonawców czynności
artystycznych (np.: drzeworytnik, rzeźbiarka, rzeźbiarz, rytownik, snycerz, świątkarz), nazwy
artystycznych rzemiosł w drewnie (np.: drzeworytnictwo, ebenisteria, czyli wyrób mebli
artystycznych, luksusowych, dawniej przede wszystkim z hebanu, ksylografia, czyli
drzeworytnictwo, rzeźbiarstwo), jak i nazwy czynności rzemieślników (np.: rzezać, rzeźbić,
wyrzezać, wyrzeźbić) i ich efekty (np.: płaskorzeźba, posąg, ryt, świątek, wypukłorzeźba). Ich
stałe miejsce w leksyce dowodzi, iż drewno jest nadal materiałem, które wykorzystywane jest
nie tylko do wyrobów użytkowych, ale i artystycznych, mimo rozwoju różnych form sztuki
(np. sztuk wizualnych). Żywe w polszczyźnie obiegowej są także analizowane wyrazy
związane ze sprawami ostatecznymi. Sfera religijna nie podlega zmianom (bądź zmiany te są
sporadyczne) zarówno w wymiarze doktrynalnym, jak i w czynnościach religijnych oraz w
obszarze organizacyjnym, tym samym w niewielkim stopniu przemianom podlegają wytwory
z drewna wykorzystywane do praktyk religijnych, stąd wśród wyrazów żywotnych takie
nazwy, jak: dzwonnica, kazalnica, konfesjonał, kościół, ołtarz, tryptyk.
Słownictwo obiegowo utrwalone ze sfery JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA
odzwierciedla strukturę korporacyjną rzemieślniczych organizacji, urzędy rzemieślnicze,
system edukacyjny (cech i zgromadzenie, cechmistrz i mistrz, czeladnik i terminator, termin i
terminować, wyzwolenie, wyzwolić, wyzwalać i wyzwoliny).
Mniejszy udział procentowy, ale większy liczebnie, mają trwale obecne w
polszczyźnie obiegowej wyrazy ze sfer JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA (15,27%) i JA
JAKO WYTWÓRCA (14,8%). Mimo przemian cywilizacyjnych liczne wyroby z drewna są
wciąż użyteczne, co daje im stałe miejsce w leksyce. Poświadczają je przykłady nazw, m. in.:
mebli (np.: komoda, kredens, ławka, półka, regał, stolik, szafa itp.); budynków, budowli i ich
części oraz detali z drewna trwale związanych z budynkiem (np.: altana, dom, drwalnia,
weranda i boazeria, drzwi, futryna, okiennica, parkiet, poręcz itp.); artefaktów do
przyrządzania, podawania i przechowywania jedzenia (np.: antałek, beczka, fasa, kopyść,
taca, sito, stolnica itp.); przedmiotów potrzebnych do uprawy roli, obróbki roślin, chowu i
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hodowli

zwierząt

(np.:

cep,

gołębnik,

kojec,

koryto,

żłób

itp.);

przedmiotów

wykorzystywanych w pracy pozarolniczej (np.: krosno, kołowrotek, prawidło, stragan itp.).
Wyrazy żywotne zebrane w sferze JA JAKO WYTWÓRCA określają artefakty
przydatne w życiu codziennym, przykładowo: nazwy narzędzi prostych i mechanicznych,
wykorzystywanych przez rzemieślników, ale i niespecjalistów (np.: dłuto, pilnik, piła,
równiak, skrobak, śrubokręt, świderek oraz grubiarka, heblarka, pilarka, strugarka, tokarka,
wyrzynarka itp.); określenia półwyrobów (np.: bal, belka, deska, krokiew, listwa, żerdź itp.)
oraz nazwy czynności zarówno o charakterze ogólnym, jak i wyspecjalizowanych (np.:
obrąbać, opiłowywać, podpiłować, wcinać oraz fazować, fornirować, heblować, strugać,
toczyć, zabejcować itp.).
Leksyka utrwalona z zasobów słownictwa rzemiosł w drewnie odzwierciedla
znaczenie drewna jako materiału w życiu człowieka oraz istotny udział tych specjalności w
wytwarzaniu artefaktów służących człowiekowi w różnych obszarach jego życia.
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Część III. Analiza strukturalna słownictwa rzemiosł w drewnie
Funkcjonującą w polszczyźnie leksykę, bez względu na jej cezury czasowe, podzielić
możemy w ujęciu makro na słownictwo rodzime i obce. Za B. Walczakiem, który w
artykule Granice między jednostkami rodzimymi a obcego pochodzenia408 zaprezentował
podział zasobów polszczyzny ze względu na ich substancję i motywację komunikacyjną,
przyjmujemy, iż wyrazami rodzim ymi są jednostki odziedziczone z prajęzyka, derywaty
od nich utworzone oraz nazwy analityczne złożone z elementów rodzimych, hybrydy
skomponowane z wyrazów rodzimych, a także hybrydy złożone z wyrazów rodzimych i
zasymilowanych w polszczyźnie zapożyczeń oraz derywaty od zapożyczeń; wyrazami o
obcym pochodzeniu natomiast – zapożyczenia leksykalne, kalki, cytaty zwane pożyczkami
cytatowymi, a także hybrydy skompilowane z elementów pochodzących dwóch (kilku)
różnych języków obcych409.
Pod pojęciem zapoż yczenia rozumiemy zatem – za m. in. M. Białoskórską, D.
Moszyńską, B. Nowowiejskim, E. Skorupską-Raczyńską, B. Walczakiem, M. WitaszekSamborską410 – każdy leksem i każdą jednostkę leksykalną, która nie jest elementem
prajęzyka rodzimego i jego rozwoju, a przyjęta została do leksyku z innego języka, z innego,
odrębnego, systemu językowego411.
Uwzględniając złożoność budowy badanego słownictwa, można wyodrębnić dwie
grupy wyrazów: proste i złożone. Do grupy wyrazów prost ych zaliczone zostały wyrazy,
które można zidentyfikować graficznie jako ciąg liter wydzielony obustronnie spacją412.
Wyraz y złożone – oznaczające jeden przedmiot lub pojęcie – rozumiemy jako ustalone
leksemy nieciągłe, zbudowane z dwu lub więcej wyrazów graficznych413, co tym samym
umożliwia jednoznaczne zaklasyfikowanie różnych typów juxtapozycji do określonych
podzbiorów.

Przykładowo

zarówno

zestawienie

niewspółrzędne

z

określnikiem

408

B. Walczak, Granice między jednostkami rodzimymi a obcego pochodzenia, [w:] Opisać słowa, Warszawa
1992, s. 222-232.
409
Ibidem. Zob. też stanowiska badaczy w innych opracowaniach, np. D. Moszyńska, Morfologia zapożyczeń
łacińskich i greckich w staropolszczyźnie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975; B. Nowowiejski,
Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku (na materiale czasopism), Białystok
1996; M. Witaszek-Samborska, Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie (na podstawie
słowników frekwencyjnych), Poznań 1992.
410
Por. np. M. Białoskórska, op. cit.; s. 10, D. Moszyńska, op. cit.; B. Nowowiejski, Zapożyczenia leksykalne…,
op. cit.; E. Skorupska-Raczyńska, Progresywne zapożyczenia…; op. cit., s. 16-17, M. Witaszek-Samborska,
Zapożyczenia z różnych języków…, op. cit.
411
B. Walczak, Granice między jednostkami rodzimymi…, op. cit., s. 224.
412
O wyrazach graficznych zob. więcej: A. Nagórko, Podręczna gramatyka …, op. cit., s. 96-97.
413
Por. A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa 1998, s. 187.
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przymiotnikowym dłuto stolarskie skośne ‘narzędzie do wyżłabiania’, jak i struktura z
podrzędną frazą przyimkową rysik do drewna ‘znacznik stolarski pojedynczy, podwójny’
mieszczą się w grupie wyrazów złożonych trzyelementowych414.
Analiza strukturalna badanej leksyki, tzn. jej konstrukcji i źródłosłowu, w naszym
założeniu stanowi dopełnienie prezentacji i charakterystyki słownictwa rzemiosł w drewnie.
Pozwoli również na wydzielenie w jego obrębie wyrazów prostych i złożonych, zaś analiza
źródłosłowu pozwoli ustalić pochodzenie badanej terminologii, a tym samym określić zasoby
słownictwa rodzimego oraz zbiór elementów przejętych z innych języków, a także podać ich
odsetek w zgromadzonym materiale językowym.
Analizie poddajemy wyrazy hasłowe, zwane też wyrazami słownikowymi, bądź – w
perspektywie leksykograficznej – hasłami, które są abstrakcyjnymi jednostkami systemu
leksykalnego. Zebrany do badania materiał językowy obejmuje 7.597 jednostek leksykalnych,
a 7.048 wyrazów hasłowych, czyli haseł, w tym 6.641 monosemów i 407 polisemów o dwóch
(316 leksemów), trzech (51 leksemów), czterech (29 leksemów), pięciu (11 leksemów)
znaczeniach.

1. Konstrukcja leksyki rzemieślniczej
Bez względu na źródło pochodzenia poszczególnych nazw analizowanych w niniejszej
pracy, badane leksemy, biorąc pod uwagę złożoność ich budowy, podzielić możemy na
form y proste (in. wyraz y proste) i złożone (in. wyraz y złożone).
Tabela nr 26. Zestawienie liczbowe złożoności budowy słownictwa rzemiosł w drewnie

Słownictwo rzemiosł

liczba haseł (wyrazów hasłowych)

%

6.648

94,3

400

5,7

7.048

100

w drewnie
wyrazy proste
wyrazy złożone
RAZEM

1.1. Nazwy proste
Znaczący i dominujący zbiór wyrazów prostych tworzy 6.648 haseł leksykalnych
(94,3%) rozsianych po wszystkich sferach i polach, by przywołać przykłady od nazw
odzwierciedlających dom i jego wyposażenie (np.: belkowanie, buksztel, przycieś, węgieł;

414

Więcej o zestawieniach zob. A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej …, op. cit., s. 198.
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boazeria, futryna, ościeżnica; biurko, konsola, kołyska, kredens, półka, szafa, stół, wieszak;
balia, szaflik, prasulec, czyli bal wyciety w półkole, do prasowania wykańczanych sukien
oraz beczka, czerpaczka, fasa, taca), poprzez jego otoczenie (np.: kładka i most; brama i
furtka oraz altana i pergola), związek rzemieślnika z pracą fizyczną (bednarstwo,
meblarstwo, stolarstwo, trumniarstwo; kufrowy, ramiarski, stelmaszy; cieśla, gonciarz,
hebenista, kopytnik, oraz dłuto, hebel, piła, wygładnik; fugownica, strugarka, wyrzynarka),
jego aktywność społeczną (np.: cech, cechmistrz, majster), czy działalność artystyczną (np.:
drzeworytnik, snycerz, świątkarz oraz dorzeźbić, ksylografować, snycerować).

1.2. Nazwy złożone

Wielokrotnie mniejszy zestaw wyrazów złożonych składa się z 400 zestawień, co
stanowi 5,7% słownictwa rzemiosł w drewnie. W tej grupie znajdują się przede wszystkim
leksemy z pól Praca fizyczna i Dom – budynek i jego otoczenie, jak nazwy
narzędzi i ich elementów, materiałów, z których wytwarzane są wytwory z drewna,
materiałów służących do łączenia półwyrobów, a także budynków i budowli oraz detali z
drewna trwale z nimi związanych. Wyrazy złożone odnajdujemy również w pozostałych
polach, takich jak: Dom – mieszkanie i jego wyposażenie, Gospodarstwo
wiejskie, Pozostałe przedmioty wykorzystywane do pracy pozarolniczej,
Pojazdy i ich elementy, Pozarolne pozyskiwanie produktów spożywczych,
Dbałość o ciało higienę, porządki, leczenie, wypoczynek, Sztuka, Stosunki
służbowe. Oto ich przykłady: klapa u stołu, kufer gdański, piesek do butów, skrzynia
posagowa; łotok w upuście, pióro u wiatraka; trzewiki duńskie, ławy targowe, gibaczka
targowa; sanie kopaniki, kozioł stangrecki, kozioł tylny, podnóżek stangrecki; drzewo dziane,
głowa ula, ul ramowy; chodaczki dziecinne, łubki dziecinne; dłutko trójkątne proste, łężyk
płaski skośny; czeladnik posadzkarski, trybować rzemiosło, królewski dzień.
W zbiorze zestawień najliczniejszą grupę (267 leksemów; 66,75%) stanowią wyrazy
dwuelementowe (np.: ciesak krzywy, czeladnik trumniarski, dłutko żłóbkowate, dłuto
maszynowe, hebel fugowy, kątnik krawędziowy, kątownik nastawny, korba świdrowa, książka
drzewa, listwica okapowa, [mosurowa obońka], pilnik szutowy, piła kabłąkowa, piła
wpustnikowa, pobijak prostokątny, przystrugnia uciosowa, rerowy hebel, sednik bębenkowy,
snozowy ul, strug ząbkowany, sztuczny rzemieślnik, sztuka czeladnicza, świder korbowy,
trybowanie rzemiosła, ukośnica śrubowa, węgielnica uciosowa, wiórnik bocznik, wkrętak
dwustronny, wpust duszny, wrąb karety, wrotek wiertniczy, wóz letrowy, zimny rzemieślnik).
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Mniejszy podzbiór zestawień trzyelementowych tworzy 87 (21,75%) jednostek
leksykalnych (np. drzwi do czoła, futrowanie z desek, łężyk prosty wklęsły, piesek do butów,
spojenie w kanię, strug ciesielski spajak, wiązanie na skos). W obrębie kolejnej podgrupy
znalazło się 17 (4,25%) nazw złożonych z czterech różnych elementów, które precyzyjnie
nazywają desygnaty związane z pracą rzemieślniczą, jak np. łężyk wygięty wklęsły krótki,
spojenie w jaskółczy ogon, zakład polski bez wrębu. Podzbiór wyrazów złożonych
pięcioelementowych zawiera 13 (3,25%) jednostek leksykalnych, takich jak np. korba
grzechotkowa opatrzona uchwytem dwuszczękowym, korba zwykła z uchwytem szczękowym,
pilnik do drewna płaski półokrągły. Pozostałe podgrupy nazw złożonych z sześciu, siedmiu,
ośmiu, dziewięciu i dziesięciu elementów liczą mniej niż dziesięć jednostek leksykalnych. Po
pięć wyrazów (1,25%) mieści się w podzbiorze zestawień siedmioelementowych (np. nóż do
strugów wpustników z hakowym trzonkiem, piła do drewna ramowa z naciągiem sznurowym,
świder krętny ręczny zwojnik z chwytem drewnianym) i ośmioelementowych (np. piła do
drewna dwuchwytowa poprzeczna ze stałymi uchwytami, piła do drewna jednochwytowa
płatnica z rękojeścią zamkniętą, świder krętny ręczny zwojnik krótki z chwytem drewnianym).
Z dziewięciu elementów zbudowane są trzy jednostki leksykalne (np. świder środkowiec do
korb kręty z uchwytem kwadratowym zbieżnym, pogłębiak ręczny stożkowy do korb z
uchwytem kwadratowym zbieżnym), z sześciu – dwie (świder łyżkowy ręczny z chwytem
drewnianym, zwornica stolarska metalowa ze śrubą stałą) a z dziesięciu – jedna (świder
środkowiec do korb kręty długi z uchwytem kwadratowym zbieżnym).
Tabela nr 27. Zestawienie liczbowe wyrazów złożonych

Wyrazy złożone

liczba haseł (wyrazów hasłowych)

%

dwuelementowe

267

66,75

trzyelementowe

87

21,75

czteroelementowe

17

4,25

pięcioelementowe

13

3,25

sześcioelementowe

2

0,5

siedmioelementowe

5

1,25

ośmioelementowe

5

1,25

dziewięcioelementowe

3

0,75

dziesięcioelementowe

1

0,25

RAZEM

400

100
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Porównanie przykładowych zestawień z pola Praca fizyczna – nazywających np.
narzędzia tokarskie: dłuto tokarskie kańciaste, dłuto tokarskie ostre, dłuto tokarskie płaskie,
dłuto tokarskie półokragłe, dłuto tokarskie skośne, dłuto tokarskie wklęsłe; narzędzia służące
do przecinania, jak np.: piła do drewna dwuchwytowa poprzeczna ze stałymi uchwytami, piła
do drewna jednochwytowa grzbietnica z rękojeścią zamkniętą, piła do drewna
jednochwytowa płatnica z rękojeścią zamkniętą, piła do drewna ramowa z naciągiem
sznurowym, piła grzbietnica, piła kabłąkowa, piła krawężna, piła łukowa, piła otwornica,
piła otworowa, piła płatnica, piła ramowa, piła tarczowa, piła włośnicowa, piła wpustnikowa,
piła zasuwnica itp., oraz narzędzia wykorzystywane do obróbki skrawaniem, jak np.: hebel
fugowy, hebel esowy, hebel szklany, hebel szlichtowy, hebel wałkowy, hebel wiórowy, hebel
ząbkowany, strug bocznik, strug kątnik prosty, strug kątny skośny, strug krawędziowy, strug
krzywak, strug kształtownik (płytkownik), strug płaszczyznowy gładzik, strug płaszczyznowy
równiak, strug płaszczyznowy spustnik, strug płetwień, strug wpustnik, strug wspornica
uciosowa, strug wspornica śrubowa, strug ząbkowany, strug zdobniak, strug zdzierak itp. –
pozwala określić przeznaczenie opisywanych za pomocą wyrazów złożonych artefaktów
wykorzystywanych w rzemiośle. Nazwy kilkuelementowe możemy tłumaczyć dążeniem do
precyzji komunikacyjnej i oczekiwanej jednoznaczności sprawczej. Uwypuklone w
zestawieniach najważniejsze cechy i właściwości nazywanych desygnatów, informujące np. o
kształcie, wielkości czy przeznaczeniu, pozwalają na jednoznaczną identyfikację nazywanego
desygnatu, odróżnienie go i wyodrębnienie ze zbioru podobnych obiektów.
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2. Źródłosłów słownictwa rzemiosł w drewnie
Aby ustalić pochodzenie badanej terminologii, czyli wskazać słownictwo rodzime
bądź przejęte z innych języków, w niniejszej pracy wykorzystujemy objaśnienia
zamieszczone w słownikach języka polskiego stanowiących bazę wyekscerpowanego
materiału, w których, oprócz innych wiadomości, wskazano źródło zapożyczenia. Informacje
te potwierdzamy i uzupełniamy w innych opracowaniach leksykograficznych: słownikach
wyrazów obcych415 i słownikach dołączonych do monografii językoznawczych416.
Ustalenie pochodzenia słownictwa rzemiosł w drewnie nie zawsze jest możliwe.
Spośród 7.048 wyekscerpowanych haseł w dostępnych źródłach wskazano 685 jako pożyczki
językowe (9,7%), jednocześnie zastrzegając w przypadku niektórych brak pewności co do ich
metryki, co zostało podkreślone poprzez modulanty może, zapewne lub poprzez wyrażający
wątpliwość znak zapytania (?).

2.1. Zapożyczenia w słownictwie rzemiosł w drewnie

Obecność zapożyczeń w materiale badawczym ma związek z wpływem na polskie
rękodzieło rzemiosła w innych krajach. Przez wieki nauka zawodu miała charakter
praktyczny, tym samym wiedzę i umiejętności zdobyte pod okiem mistrza należało rozwijać i
uzupełniać w czasie wędrówek do warsztatów danej specjalności zlokalizowanych w różnych
ośrodkach, tak na terenie Polski, jak i innych krajów417. Z kolei do Polski na pobyt czasowy
bądź stały przybywali obcokrajowcy, którzy przynosili nowe techniki rzemieślnicze418.
Również w organizacji systemu cechowego widoczne są wpływy kultury korporacyjnej
ościennych państw, na co przede wszystkim wpływ miało organizowanie miast na prawie
415

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2001; Słownik
wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa 1995; Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, red. M.
Łaziński, Warszawa 2008; Wielki słownik wyrazów obcych, red. M. Bańko, Warszawa 2014.
416
Słowniki zapożyczeń z poszczególnych języków dołączone są do monografii: J. Bielecka-Latkowska,
Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy
powojennej (1945-1985), Kielce 1987, s. 103-252 (autorka oprócz rusycyzmów bada też rutenizmy), M.
Borejszo, Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie, Poznań 2007, s. 95-189.
417
Por. przypis 15. oraz E. Koczorowska-Pielińska, Rzemiosło starej i nowej Warszawy do 1525 r., op. cit., s. 31.
Młodzi rzemieślnicy po zakończeniu terminowania, złożeniu egzaminu na czeladnika i tzw. wyzwolinach
udawali się na wędrówkę, której głównym celem było zdobycie bogatego doświadczenia zawodowego. Odbicie
takiego modelu edukacji odnajdujemy również w polskiej kulturze i literaturze. Por. np. R. Janicka-Szyszko,
Słownictwo rzemieślnicze w powieści „Historia żółtej ciżemki” Antoniny Domańskiej, op. cit., s. 53. O
wędrówkach czeladników świadczą np. piosenki rzemieślnicze. Zob. W. Najdus, Rodzina i domownicy
rzemieślnika polskiego …, op. cit., s. 18. Obowiązek wędrówki zlikwidowano dopiero w XIX w. Zob.: D.
Kałwa, Polska doby rozbiorów i międzywojenna, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów
współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2006, s. 300.
418
Za: J. Skodlarski, op. cit., s. 47.
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niemieckim419. Różne formy kontaktu z rzemieślnikami spoza obszaru danego kraju, na które
wpływał także rozwój handlu i transportu, przyczyniły się nie tylko do zmian w pracy czy
obyczajowości tej grupy zawodowej, ale i zmian w stosowanej przez nich terminologii, m. in.
poprzez przyjmowanie elementów z innych języków. Dlatego istotne stało się ustalenie, jaką
częścią terminologii rzemieślniczej są wyrazy, zwane najczęściej zapożyczeniami (także
pożyczkami wyrazowymi czy neologizmami obcego pochodzenia), oraz które obce systemy
językowe stanowią ich źródło. Derywaty, które zostały utworzone od zapożyczeń, zaliczamy,
podobnie jak wielu językoznawców, do słownictwa rodzimego, biorąc pod uwagę „akt
powstania wyrazu na gruncie języka polskiego za prymarny”420. Uwzględniając tak
sformułowane kryterium, do zbioru zapożyczeń zaliczamy przykładowo termin adra
‘inkrustacja z forniru albo z metalu’ [niem. Ader] oraz nazwę czynności zdobniczej adrować
[niem. adern], natomiast wyrazy aderka i adrowanie – do słownictwa rodzimego. Innym
przykładem pożyczek mogą być: nazwa narzędzia do wygładzania drewna hebel [niem.
Hobel] i nazwa czynności dotyczącej obróbki materiału drzewnego tym narzędziem, tj.
heblować [niem. hobeln]. Zasoby słownictwa rodzimego poprzez derywację zasymilowanych
w polszczyźnie ww. zapożyczeń wzbogaciły zaś takie jednostki leksykalne, jak np.: hebelek,
heblarka, heblarnia, heblownica, heblowanie.
Jeśli autorzy poszczególnych pozycji wskazywali odmienne języki obce jako źródło
danej jednostki leksykalnej, rozstrzygający był czas wydania słowników. Przykładem takich
rozbieżności w różnych źródłach mogą być informacje etymologiczne dotyczące nazwy
czynności okładania fornirem, czyli deseczką z kosztowniejszego drzewa. Według autorów
Słownika warszawskiego źródłem czasownika fornierować jest włoskie fornire i francuskie
fournir. Z kolei w Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego
oraz w USJP jako źródłosłów wskazano j. niemiecki [fornirować z niem. furnieren, fornir z
niem. Furnier]. Uwzględniając więc informacje zawarte w nowszych wydawnictwach – co
uzasadnione jest rozwojem badań i ich efektów – zaliczamy oba wyrazy hasłowe do
germanizmów.

419
420

Por. przypis 21.
E. Skorupska-Raczyńska, Progresywne zapożyczenia …, op. cit., s. 21.

432

Tabela nr 28. Zestawienie liczbowe zapożyczeń w słownictwie rzemiosł w drewnie

Język obcy
niemiecki
języki słowiańskie

francuski
łaciński i grecki
włoski
turecki i arabski
czeski
węgierski
litewski
rumuński
angielski
hiszpański
malajski
Razem

liczba zapożyczeń
ogółem
w tym
438
74
ukraiński 46
rosyjski 11
białoruski 11
słowacki 6
68
41
łaciński 36
grecki 5
21
10
turecki 8
arabski 2
9
7
5
5
5
1
1
685

%
63,94
10,8

9,93
5,98
3,07
1,5
1,31
1,01
0,72
0,72
0.72
0,15
0,15
100

2.1.1. Germanizmy

Najliczniejszą grupę wyrazów przejętych z innych języków pośród stwierdzonych w
badanym materiale 685 zapożyczeń stanowią germanizmy (438 leksemów)421. Pożyczki z
języka niemieckiego wchodzą do polszczyzny już w pierwszych wiekach jej kształtowania422,
a w kolejnych, w dobie staropolskiej, obserwujemy ich znaczącą ekspansję, co wiąże się
zwłaszcza z osadnictwem na prawie niemieckim. Również w dobie średniopolskiej
przejmowano wiele wyrazów z języka zachodnich sąsiadów, co wiązało się z dość
powszechną znajomością niemczyzny, gdyż – jak zauważył Z. Klemensiewicz – „polski
421

Łączną liczbę germanizmów szacuje się na ok. 3-4 tys. Za: B. Nowowiejski, Wpływ języka niemieckiego na
polszczyznę w zakresie słownictwa, „Poradnik Językowy”, 2007, z. 5, s. 19. W Słowniku zapożyczeń niemieckich
w polszczyźnie zarejestrowano ponad 2100 haseł. Zob. Słownik zapożyczeń niemieckich…, op. cit., s. 11. Na
znaczącą obecność germanizmów w gwarze rzemieślniczej zwraca uwagę D. Buttler. Zob. D. Buttler,
Zapożyczenia niemieckie jako problem normatywny, „Poradnik Językowy”, 1987, z. 5, s. 400.
422
Por. Z. Klemensiewicz, op. cit., t. I, s. 27-28.
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mieszczanin, kupiec, rękodzielnik spotykał się z nią w stosunkach handlowych,
organizacyjnych, towarzyskich”423. W dobie nowopolskiej ponownie ma miejsce nasilenie
wpływów niemieckich, szczególnie w czasie rozbiorów, zwłaszcza na terenie zaborów:
pruskiego i austriackiego424. Zapożyczenia z języka niemieckiego odnajdujemy w wielu
sferach życia, przede wszystkim jednak w tych związanych z życiem codziennym, na co
zwrócił uwagę historyk języka: „rysem znamiennym niemieckich pożyczek był ich mocny
związek z życiem praktycznym: handlem, rękodziełem, budownictwem, urządzaniem domów
i mieszkań”425. Potwierdza to również obserwacja B. Nowowiejskiego, który podkreśla, iż:
„zwłaszcza kolonizacja średniowieczna (…) zaowocowała licznymi zapożyczeniami
wyrazowymi, przede wszystkim z kręgu leksyki bytowej, ale też handlu (…) i rzemiosła”426.
O dużym wpływie języka niemieckiego na słownictwo rzemieślnicze w dobie nowopolskiej
pisał Z. Klemensiewicz, uznając, że: „bardzo dużo, nieraz starych germanizmów, znalazło się
w gwarze rzemieślniczej”427. Jak zauważył B. Nowowiejski, germanizmy, zasilając zasoby
polszczyzny przez stulecia, „uzupełniały na ogół te kręgi słownictwa, w których były
tradycyjnie obecne, np. leksykę rzemiosł”428. Na skalę pożyczek z języka niemieckiego w
polszczyźnie wpływ miał także proces fonetycznego przyswajania, co „łagodziło słuchowe
wrażenie obcości, a nawet nieraz mogło udawać rodzimość brzmienia”429. Z kolei W. Najdus
zwraca uwagę, iż „w Galicji przyjęły się liczne niemieckie terminy cechowe, lecz z
zastosowaniem pisowni polskiej”430. Okazuje się zatem, że sposoby asymilacji językowej
germanizmów w polszczyźnie były różne.
Analiza semantyczna zapożyczeń z języka niemieckiego leksyki rzemiosł w drewnie
odzwierciedla i potwierdza znaczący wpływ rzemiosła niemieckiego na obowiązujące
rękodzielników w Polsce przepisy prawa i system edukacji, odrębność organizacyjną i
obyczajową oraz warsztat pracy. Oddziaływanie na zwyczaje, tradycje i rzemieślniczą kulturę
ilustrują takie germanizmy, jak np.: auflega ‘składka miesięczna do kasy cechowej’ [niem.
Auflage], bezycmajster ‘mistrz, majster wybierany razem z kilku innymi do asystowania
innym mistrzom, cechmistrzom podczas posiedzeń cechowych (wiek XVII i XVIII)’ [niem.
Beisitzmeister, Beisitzer], blaumontag ‘poniedziałek świętowany przez rzemieślników,
423

Za: Z. Klemensiewicz, op. cit., t. II., , s. 342. Zob. też B. Nowowiejski, W sprawie wpływów języka
niemieckiego na polszczyznę, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2010, t. 17 (37), s. 116.
424
Za: Z. Klemensiewicz, op. cit., t. III, , s. 645-648.
425
Z. Klemensiewicz, op. cit., t. II, s. 342.
426
B. Nowowiejski, Wpływ języka niemieckiego…, op. cit., s. 15.
427
Z. Klemensiewicz, op. cit., t. III, s. 646.
428
B. Nowowiejski, Wpływ języka niemieckiego…, op. cit., s. 16.
429
Z. Klemensiewicz, op. cit., t. II, Warszawa 1985, s. 343.
430
W. Najdus, Rodzina i domownicy rzemieślnika polskiego …, op. cit., s. 20
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świętowanie w poniedziałek’ [niem. blauer Montag = dosł. błękitny poniedziałek], cajtownik
‘terminator rzemieślniczy czasowo praktykujący’ [niem. Zeit=czas], cechmistrz ‘starszy
zgromadzenia rzemieślniczego’ [niem. Zechmeister złoż. z Zeche=cech + Meister=mistrz],
fajerant ‘wieczorny odpoczynek rzemieślnika po pracy’ [niem. Feierabend], ferglajch
‘przyjęcie przez ogół czeladników świeżo wyzwolonego rzemieślnika za towarzysza’ [niem.
Vergleich], fuszer ‘zajmujący się rzemiosłem poza cechem, rzemieślnik niewyzwolony’
[niem. Pfuscher], hyblówka ‘ceremonia wyzwalania czeladnika stolarskiego za pomocą
wielkiego hebla, którym niby go heblowano’ [niem. Hobel], kunszt ‘rzemiosło, szczególnie
misterniejsze’ [niem. Kunst], lerbryf ‘świadectwo wyzwolin, atest czeladniczy’ [niem.
Lehrbrief], lerkamrat ‘współtowarzysz w terminie’ [niem. Lehrkamerad], majstersztyk
‘sztuka wykonana przez wypisującego się na majstra w celu przekonania cechu o
odpowiednim jego uzdolnieniu’ [niem. Meisterstűck], warsztat ‘stół z kompletem narzędzi
lub urządzeń, będący miejscem wykonywania określonej pracy ręcznej, rzemieślniczej’, oraz
‘pomieszczenie wyposażone w urządzenia, maszyny, narzędzia do wykonywania określonych
prac, najczęściej rzemieślniczych’ [niem. Werkstatt]. Z języka niemieckiego wywodzą się
niektóre nazwy wykonawców czynności, przykładowo: drejarz ‘tokarz’ [niem. Dreher],
dreznar tokarz’ [niem. Dreher], snycerz ‘artysta rzeźbiący w drewnie, rzeźbiarz’ [niem.
Schnitzer], stelmach ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem wozów i części do nich’ [niem.
Stellmacher]. Wsród nazw narzędzi, którymi posługują się rzemieślnicy wytwarzający z
drewna, wpływy germańskie odzwierciedlają m. in. takie przykłady, jak: balejzen ‘dłuto
ukośne’ [niem. Balleneisen], bankajza ‘żelazo, w jednym końcu zaostrzone a w drugim
płaskie, za pośrednictwem którego cos się przybija’ [niem. Bankeisen], barta ‘gatunek
siekiery szerokiej, topór’ [niem. Barte], bindas ‘siekierka ciesielska do wydrążania w drzewie
fug, dziur itp., topór’ [niem. Bindaxt], bor ‘świder korbowy, wszelki świder zasadzony na
korbie łamanek’ [niem. Bohrer= świder], canubel ‘hebel ząbkowaty’ [niem. Zahnhobel,
złożenie z Zahn+Hobel], cyklina ‘blacha stalowa do gładzenia drzewa’ [niem. Ziehklinge],
felchubel ‘hebel do robienia felców’ [niem. Falzhobel], flachajza ‘dłuto rzeźbiarskie’ [niem.
Flacheisen], fuganek ‘rodzaj hebla do robienia fug’ [niem. Fügebank, Fügebaum], grandhubel
‘rodzaj hebla’ [niem. Grundhobel], hebel ‘narzędzie stolarskie do gładzenia drewna, strug:
heble wiórowe, gładzące’ [niem. Hobel], holajza ‘dłutko stolarskie półokrągłe do wyżłabiania
w drzewie dziur okrągłych’ [niem. Hohleisen], karnes ‘hebel z zębami do wycinania fug w
gzymsach itp.’ [niem. Karnies], kimulec ‘rodzaj hebla do wycinania wątorów, rowka (kimy),
w kadziach gorzelnianych, w które ma być wpuszczone dno swoim kantem’ [niem.
Kimmholz], laubzega ‘cienka piłka do wyrzynania drzewa według rysunku na nim
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nakreslonego’ [niem. Laubsäge], knypel ‘młotek drewniany u stolarzy, rzeźbiarzy’ [niem.
Klöppel], laubzega ‘cienka piłka do wyrzynania drzewa według rysunku na nim
nakreślonego’ [niem. Laubsäge], ruban ‘hebel gładki, długi, z dwoma ujęciami’ [niem.
Rauhbank], ingar ‘narzędzie bednarskie do robienia uszu u naczyń’ [niem. einbohren],
stosygiel ‘gatunek hebla wiórowego, wielki hebel płaski do kantowania desek, z dwoma
nosami’ [niem. Stosshobel] itp.
Pożyczki niemieckie – co zrozumiałe, wziąwszy pod uwagę zakres wpływów –
odnajdujemy również w zbiorze nazw czynności charakterystycznych dla rzemieślników, jak
np.: adrować ‘inkrustować wyroby stolarskie drzewem albo metalem’ [niem. adern], besować
‘napuszczać farbą drzewo’ [niem. beitzen], gierować ‘przycinać listwę na ramki i spajać je w
winklach; łączyć odręcznie wszelkie listewki albo gzymsy’ [niem. gehren], heblować ‘gładzić
heblem’ [niem. hobeln], inkrustować ‘zdobić cos inkrustacją’ [niem. inkrustieren], rajbować
‘przyklejać odręcznie fornir, pobijając go młotkiem, do drzewa’ [niem.reiben], szabować
‘ciągnąć gzymsiki, brzegi o pewnym profilu za pomocą odpowiedniego hebla’ [niem.
schaben], szalować ‘obijać deskami ściany budynku’ [niem. schalen], fornirować ‘okładać
przedmiot drewniany fornirem’ [niem furnieren]. Podobnie dotyczy to nazw ozdabiania przez
rękodzielników

drewnianych

germanizmami, takimi jak np:

półproduktów

bądź

gotowych

wyrobów

określanych

adra ‘inkrustacja z forniru’ [niem. Ader = żyła], bejca

‘roztwór barwnika, zwykle wodny lub spirytusowy, służący do barwienia drewna’ [niem.
Beize], intarsja ‘technika zdobnicza polegająca na wykładaniu powierzchni przedmiotów
drewnianych innymi gatunkami drewna’ [niem. Intarsie], karb ‘wycięcie wypukłe, obłe,
wałkowate, jako ozdoba wyrobów m. in. z drewna’ [niem. Kerb(e) = nacięcie], mazer
‘samorodny deseń w drzewie, słoje drzewne, widoczne na powierzchni drzewa’ [niem.
Maser], ornamentyka ‘sztuka stosowania ornamentów; zdobnictwo’ [niem. Ornamentik],
politura ‘rozcieńczony roztwór żywicy (najczęściej szelaku) w alkoholu, który po nałożeniu
na powierzchnię drewna, tworzy cienką warstwę nadającą mu połysk’ [niem. Politur] itp.
Konstatację Z. Klemensiewicza, mówiącą o przenikaniu do języka polskiego
germanizmów nazywających przedmioty użytkowe, typowe dla gospodarstw domowych431,
potwierdzają nazwy rzemieślniczych wytworów z drewna, przede wszystkim różnego typu
naczyń, beczek, pojemników, jak np.: achtel ‘statek dębowy na masło, u dołu szerszy, z
dwoma uszami’ [niem. achtel = ósma część], antał ‘beczka na wino lub piwo’ [niem. Antal],
balia ‘płaskie naczynie bednarskie do prania bielizny’ [niem. Balje], baryła ‘duża pękata
431

Por. Z. Klemensiewicz, op. cit., t. II, s. 342.
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beczka’ [niem. Barille], beczka ‘naczynie bednarskie o dwóch dnach’ [niem. Bottich], ceber
‘wielkie naczynie drewniane z uszami do noszenia wody albo trunków’ [niem. Zober, Zuber],
cebratka ‘szaflik’ [niem. Zober, Zuber], dryfus ‘beczka o trzech nogach’ [niem. Dreifuss],
dzieża ‘naczynie do rozczyniania i mieszania mąki na chleb’ [niem. Dose], fasa ‘naczynie z
klepek’ [niem. Fass], jaszcz ‘naczynie drewniane na masło, bryndzę, powidła itd.; skrzynia,
pudło’ [niem. Asch=naczynie], kubeł ‘naczynie walcowatego kształtu, zwykle rozszerzone u
góry, z pałąkiem, używane do noszenia, przetrzymywania w nim płynów, artykułów sypkich
lub stałych’ [niem. Kubel], konfas ‘naczynie drewniane o trzech nogach do zlewania pomyj
albo umywania naczyń kuchennych’ [niem. Handfass], kufa ‘fasa, wielka beczka, okseft’
[niem. Kufe], okseft ‘wielka beczka’ [niem. Oxhoft], putnia ‘kubeł drewniany, duża dzieża
drewniana, beczka z zamykanym wiekiem’ [niem. Bütte], szaflik ‘naczynie o okrągłym dnie,
zwykle drewniane, z jednym lub dwoma uchami, używane dawniej w gospodarstwie
wiejskim’ [niem. Schaffel] itp.
Odzwierciedleniem interferencji językowej w zakresie nazw sprzętów służących do
urządzania domu są germanizmy nazywające elementy wyposażenia wnętrz, przede
wszystkim meble, jak np.: brotfas ‘rodzaj kredensu’ [niem. Brot = chleb i Fass= beczka
(faska)], garnegiel ‘półka, na którą kładą się deski z piernikami do wyschnięcia’ [niem.
Garnagel], kufer ‘skrzynia z wiekiem do rzeczy, sepet’ [niem. Kuffer], nadkastlik ‘stolik
nocny, szafeczka’ [niem. Nachtkastel], prycza ‘prymitywne łóżko, rodzaj tapczanu zbitego z
desek’ [niem. Pritsche], szafa ‘mebel prostopadle stojący, zamykany na drzwi, do chowania
różnych rzeczy’ [niem. Schap], szelbąg ‘szafa kuchenna do ustawiania rzędami statków
kuchennych’ [niem. Schal(en)bank], zydel ‘drewniany stołek, zwykle z oparciem (dziś
spotykany przeważnie w meblarstwie ludowym’ [niem Sidel] itp.
Świadectwem tradycyjnej formy handlu rozpowszechnionej już od czasów
średniowiecznych a odbywającej się w przestrzeni miejskiej są nazwy wykonanych z drewna
miejsc do handlowania, takie jak: kram ‘stragan, sklepik, buda kramarska’ [niem. Kram],
stragan ‘stół, ława, deski na podstawach, na których przekupień rozkłada swój towar, kram
pod gołym niebem’ [niem. Schragen].
Osadnictwo na prawie niemieckim przyczyniło się nie tylko do nowej organizacji
życia na wsi oraz zmian związanych z lokowaniem miast i życiem miejskim, ale także do
wykorzystania doświadczenia zawodowego niemieckich rzemieślników zajmujących się
budownictwem, co wpłynęło na silne oddziaływanie języka niemieckiego na polską
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terminologię rzemieślniczą dotyczącą budownictwa432. Germanizmy odnajdujemy zatem
wśród nazw budynków, półwyrobów wykorzystywanych do budowy, budowlanych
konstrukcji, stąd przykładowo: alcembra ‘wiązanie ostatnie i najniższe w szybie, cembrzyna,
na której spoczywa podkładka drzewna pokrywająca czerpak w podszybie’ [niem.
Haltzimmer], ambałek ‘bant, spojenie krokwi u wierzchołka dachu’ [niem. Hahn(en)balken],
bal ‘dyl od trzech do sześciu cali grubości [niem. Bale], barak ‘prowizoryczny budynek,
zwykle parterowy, przeznaczony na tymczasowe mieszkania, biura, magazyny itp.’ [niem.
Baracke], belka ‘bierwiono obrobione, tram, bierzmo, szlemię, tragarz’ [niem. Balke(n)],
buksztel ‘podstawa z drzewa do murowania sklepień, krążyna’ [niem. Bogengestell],
brętówka ‘gatunek klepki’ [niem. Brente], culagier ‘wiązanie dachowe, klatka dachu’ [niem.
Zulage], forszt ‘dyl skrajny, z korą z jednej strony, oblader, opoła; tarcica, deska, szczególnie
dwucalowa, dwucalówka’ [niem. Forst], furta ‘drzwi małe w bramie, parkanie itp.’ [niem.
Pforte], kantak drzewo ociosane na cztery kanty, belka kanciasta, bal, jak go zwykle spławiają
i sprzedają’ [niem. Kante], kroksztyn ‘rzeźbiony koniec belki, wystający na zewnątrz muru i
podtrzymujący dach, balkon, piec itp.’ [niem. Kragstein], łata ‘czworogranne cienkie a długie
drzewo tarte albo wyciosane, listwa’ [niem. Latte], parkan ‘ogrodzenie z balów, desek i
słupów’ [niem. Perkan], szopa ‘prowizoryczny budynek drewniany (czasem bez ścian
szczytowych), przeznaczony do przechowywania sprzętu gospodarskiego, siana, słomy oraz
wykorzystywany jako chwilowe pomieszczenie dla zwierząt domowych’ [niem. schopf(e)],
szpros ‘listwa dzieląca duże powierzchnie szklane na części, spełniająca funkcję
konstrukcyjną’ [niem Sprosse], sztacheta ‘wąska deska, zwykle ostro zakończona u góry,
będąca częścią ogrodzenia’ [niem. Staket] itp.
Również w języku niemieckim odnajdujemy źródłosłów nazw materiałów do łączenia
różnego typu półwyrobów i surowców, np.: ankier ‘drewniany lub stalowy element
budowlany konstrukcji, wiążący z sobą inne elementy konstrukcji w sposób uniemożliwiający
ich przesunięcie lub obrót’ [niem. Anker], anzac ‘wrąb, nacięcie brzegów drzewa dla
ściślejszego spajania’ [niem. Ansatz], bretnal ‘gwoźdź z dużym łebkiem do przybijania
desek’ [niem. Brettnagel], cap ‘kołek wbity końcami w dwa sąsiednie bale i spajający je tym
sposobem’ [niem. Zapfen=czop], felc ‘wrąb, nacięcie brzegów drzewa dla ściślejszego
spajania’ [niem. Falz (e)], fuga ‘szpara przez kant deski, w którą wchodzi wypukłość deski
dopasowywanej’ [niem. Fuge], gontal ‘gwóźdź do przybijania gontów’ [niem. Nagel =
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Potwierdza to obserwacja B. Nowowiejskiego: „Od najdawniejszych czasów zapożyczenia niemieckie
stanowiły też zrąb formujących się specjalistycznych odmian języka polskiego, na przykład budownictwa”.
Zob. B. Nowowiejski, Wpływ języka niemieckiego na polszczyznę …, op. cit., s. 15.
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gwóźdż], holcśruba ‘śruba w drzewo wkręcana, śruba do przymocowania przedmiotu
metalowego do drzewa’ [niem. Holzschraube], klamra ‘kawałek belki albo tarcicy przybitej
od jednej bramy do drugiej, żeby cembrowanie trzymało się tym mocniej’ [niem. Klammer],
nut ‘rowek w drzewie, w który wchodzi odpowiadający mu wyskok, wpust, gara, paza, fuga’
[niem. Nute], śruba ‘nagwintowany pręt, zwykle zakończony zgrubieniem lub odpowiednim
nacięciem umożliwiającym zakręcanie lub odkręcanie, służący do łączenia przedmiotów’
[niem. Schraube] itp.
Rzemiosło przyjęło z kultury niemieckiej wraz z desygnatami nazwy niektórych
pojazdów i ich części. Jako przykłady służą m. in.: dyszel ‘drąg, służący do kierowania
wozem albo powozem’ [niem. Deichsel], fura ‘konny wóz do przewożenia ciężarów;
furmanka’ [niem. Fuhre], karawan ‘pojazd używany do przewożenia trumny ze zwłokami’
[niem. Karren-wagen], kielnia ‘rodzaj skrzyni na drobne pakunki pod siedzeniem woźnicy lub
na tylnej części bryczki a. powozu’ [niem. Kelle], kierownik ‘ruchoma ławka z kłonicami na
przedniej osi’ [niem. kehren], luśnia ‘wygięty, okuty żelazem drążek służący do
podtrzymywania drabiny wozu’ [niem. liuhse], letra ‘wóz drabiniasty’ [niem. Leiter], landara
‘ciężka kareta podróżna, powóz’ [niem. Landauer], wasąg ‘czterokołowy powóz bez resorów,
z nadwoziem drabinkowym lub w kształcie wiklinowego kosza, opartym bezpośrednio na
osiach, użytkowany w Polsce do początku XX wieku’ [niem. Fassung] itp.
Sporadycznie w badanym materiale odnajdujemy germanizmy nazywające wyroby z
drewna a służące do uprawiania sportu (np.: bil ‘kij używany w grze w bilard’ [niem.
Billardstock], trampolina ‘pochyło ustawiona deska ze sprężynującą podpórką, służąca do
odbijania się przy skokach gimnastycznych; odskocznia’ [niem. Trampolin(e)]) lub
działalności artystycznej (np.: sztalugi ‘stojak z ruchomymi uchwytami, służący malarzowi do
umieszczania malowanego obrazu na odpowiedniej wysokości’ [niem. Stellung]).
Znacząca liczba germanizmów w zasobach leksyki rzemieślniczej ogółem niepokoiła
językoznawców, szczególnie po odzyskaniu niepodległości, czego dowodzą słowa K.
Stadtmüllera, autora opublikowanego w latach 1921-1923 jedenastoczęściowego słownika
Słownictwo rzemieślnicze (obejmującego terminologię 11 działów rzemiosła, w tym z zakresu
rzemiosł w drewnie), który w „Przedmowie” do tego zbioru dał wyraz swym emocjom,
pisząc: „stykając się od kilkunastu lat z rzemieślnikami wszelkich zawodów, uderzony byłem
ogromną ilością wyrazów obcego pochodzenia”433. Stąd w opublikowanych w okresie
dwudziestolecia międzywojennego słownikach i artykułach pojawiły się propozycje
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K. Stadtmüller, Przedmowa, [w:] idem, Słownictwo rzemieślnicze, cz. 1, Dział drzewny: ciesielstwo,
stolarstwo, bednarstwo, kołodziejstwo, tokarstwo drzewne i snycerstwo, Kraków 1925, s. 3.
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dotyczące zastąpienia obecnych w terminologii rzemieślniczej zapożyczeń, szczególnie
germanizmów, ich polskimi odpowiednikami434. Postulowano również ujednolicenie
słownictwa wykorzystywanego przez rzemieślników w poszczególnych regionach kraju, do
czego miało przyczynić się zastąpienia nazw obcych polskim słownictwem435. Zalecenia
językoznawców i ewolucja polszczyzny spowodowały, iż część germanizmów z zasobów
leksyki rzemieślniczej zostało zastąpionych polskimi odpowiednikami (np. abszrot – młot;
eterzaga – piła; majsel – dłuto; szraubencyjer – śrubokręt). A. Zajda twierdzi, że „proces ten
przybrał na sile po II wojnie światowej i został w oficjalnych wydawnictwach i publikacjach
zakończony, wskutek czego pożyczki przejęte z niemczyzny zostały usunięte z języka
oficjalnego i dogorywają już także w słownictwie nieoficjalnym”.436 Jednak wiele zapożyczeń
z j. niemieckiego na trwałe weszło do naszego języka, o czym świadczy ich rejestracja w
słownikach polszczyzny współczesnej i najnowszej. W wykorzystanym w niniejszej pracy
USJP język niemiecki wskazano jako źródło 129 leksemów, co stanowi 29,5% wszystkich
przejętych z języka niemieckiego zgromadzonych terminów słownictwa rzemiosł w drewnie.
Należą do nich również takie wyrazy powszechnie znane i używane, jak np.: balia, bejca,
hebel, felc, fornir, fuszer, futryna, stragan, sztacheta, warsztat, czy zydel.

2.1.2. Rusycyzmy, rutenizmy i ukrainizmy

Na słownictwo rzemiosł w drewnie wpływały kontakty z rzemieślnikami z krajów,
których mieszkańcy posługiwali się leksyką w obrębie rodziny języków słowiańskich, jak
przede wszystkim białoruski, rosyjski, czy ukraiński (łącznie 74 leksemy). Wiązało się to
zarówno z wspólnym życiem na pograniczu, jak i na terenach z mieszaną ludnością, a także z
ekspansją Polski jagiellońskiej na wschód w XVI i XVII wieku437. W grupie pożyczek z
rodziny języków słowiańskich najwięcej wyrazów stanowią zapożyczenia z języka
ukraińskiego (46 leksemów), które przede wszystkim nazywają rzemieślnicze wyroby służące
człowiekowi do zaspokajania potrzeb bytowych. Wśród nich są różne przedmioty do
przyrządzania, podawania i przechowywania jedzenia, stąd w polszczyźnie np. bukacik
434

Potrzebę zastąpienia polskimi odpowiednikami licznych zapożyczeń w socjolekcie rzemieślniczym
dostrzegali także literaci. J. Tuwim wyśmiewał w 1934 r. w Jarmarku rymów posługiwanie się przez
rzemieślników obcymi nazwami, które utrudniają zrozumienie wypowiedzi: „Bez holajzy? Jak ja mam bez
holajzy lochbajtel krypować? Żeby tychter był na szoner zrobiony to tak. Ale on jest rajcowany i we flanszy
culajtungu nie ma, to na sam abszperwentyl nie robię…”. J. Tuwim, Jarmark rymów, Za: H. Kuroń, Słownik
rzemieślniczy, Warszawa 1963, s. 6.
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Zob. przypisy 112-115.
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A. Zajda, Z historii polskiego słownictwa rzemieślniczego…, op. cit., s. 156.
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‘naczynie drewniane do płynów’ [ukr. bukata], [dzer] ‘naczynie do mleka, rodzaj dojnicy’
[ukr. dzer], [kołotuszka] ‘mątewka, narzędzie do kłócenia rzadkich pokarmów [ukr.
kołotuszka], [kowsz] ‘drewniane czerpadło z rączką do wody’ [ukr. kiŭsz], [połonik]
‘warząchew’ [ukr. opołonnyk] itp.; narzędzia i ich elementy przydatne do produkcji
żywności, np.: [bylce] ‘beleczka z zębami u brony’[ukr. bylcè a. bilcè], [ostrew] ‘żerdź z
gałęziami albo z kołkami wbijana w ziemię do suszenia zboża, siana, koniczyny’ [ukr.
ostrówa], [poklito] ‘brona bez zębów’ [ukr. pòklit]; czy pojazdy i ich części, jak np. taradajka
‘mały odkryty pojazd czterokołowy bez resorów, używany w Polsce w XVIII w.’, [korczuha]
‘sanki do wywożenia drzewa ze zrębów’, [kopyła] ‘prostopadłe kawałki drzewa, osadzone w
płozach (sań) i łączące je z korpusem sań’itp.
Z języka ukraińskiego weszły do polszczyzny także nazwy budynków i budowli, np.:
kureń ‘chata drewniana bez komina, dymna’ [ukr. kureń], [kurzeń] ‘chata stawiana jako
lazaret dla owiec i bydła’ [ukr. kureń], oryna ‘płot z łat, żerdzi’ [ukr. orina]. Jednostkowo
odnajdujemy tu pożyczki nazywające przedmioty do ozdoby ciała [kibałek] ‘obrączka z
leszczyny albo dębiny do okręcania włosów na głowie u kobiet, zastępująca grzebień’ [ukr.
kybałka].
Nieliczne zapożyczenia z ukraińskiego wzbogaciły terminologię rzemieślniczą,
nazywając rzemieślnika wyrabiającego naczynia klepkowe, np.: bednarz [ukr. bodn(i)ar].
Tego zaś, który specjalizował się w wyrabianiu łyżek, grabi, wozów, nazywano gwarowo
[bondarem] [ukr. bondar]. Sporadycznie pożyczki z tego języka odnajdujemy wśród wyrazów
określających to, co jest potrzebne do obróbki drewna, stąd np. [korzystka] ‘rękojeść
drewniana u piły poprzecznej’.
Spośród 46 ukrainizmów – 24, co stanowi 52,17%, odnotowano w źródłach jako
słownictwo gwarowe, tym samym wskazując na kontakty z przedstawicielami etnicznej
wspólnoty ukraińskiej głównie wśród mieszkańców wsi.
Pożyczki z języka białoruskiego stanowią w analizowanym materiale zbiór 11
leksemów nazywających półprodukty i wyroby wykorzystywane w budownictwie, zasadniczo
wiejskim, stąd np.: [drabiasto] ‘przywiązywane do krokwi żerdzie, na których układa się
strzecha’ [brs. drabiasta, hrabiasta], spleży ‘deseczki z drzewa iglastego na podkłady pod
dachówkę karpiówkę, w miejscach, gdzie się jedna z drugą bokami stykają’ [brs.], [staciawki]
‘sztachety’ [brs.]; oraz narzędzia wykorzystywane przez rzemieślników do obróbki drewna,
jak np.: dobnia ‘pałka dębowa do dobijania belki do środka’ [brs. daŭbnià, ukr. dòŭbnia] i
struha ‘nóż duży do gładzenia lub obciosywania drzewa’[brs.] itp. Niektóre naczynia
wykorzystywane w gospodarstwie domowym również są określane przez zapożyczenia z
441

białoruskiego (np. łahun ‘naczynie drewniane w kształcie beczki z dwoma dnami rozmaitej
wielkości, z otworem u wierzchu do odpływu wódki destylującej się w gorzelni’, [sudzina]
‘wielkie naczynie, fasa’). Dodać tu należy, że wskazanie przez badaczy w wypadku słowa
dobnia fakultatywnie źródła białoruskiego i ukraińskiego sygnalizuje trudności z
jednoznacznym ustaleniem drogi przenikania niektórych wyrazów obcych do polszczyzny z
języków wchodzących w obręb języków słowiańskich. Ponadto, podkreślić należy, iż wśród
białorutenizmów w słownictwie rzemiosł w drewnie 60% stanowią wyrazy należące do
odmiany gwarowej polszczyzny.
Zidentyfikowane w podobnej liczbie rusycyzmy (11 leksemów) nazywają m.in.:
przedmioty w gospodarstwie domowym (np.: bluda ‘miska drewniana’ [ros. bljudo], rzeszoto
([reszoto]) ‘gęsty przetak, sito’ [ros. rešetò]), elementy budownictwa (swaja ‘pal, słup wbity
w ziemię jako podstawa’ [ros.]), ale też akcesoria stanowiące symbol władzy świeckiej czy
religijnej (posoch ‘laska z krzyżykiem, berło u dawnych książąt rosyjskich’ oraz ‘u
prawosławnych, pastorał biskupi, krzywula, in. laska’ [ros. pòsoch]). Analizowane tu
pożyczki z języka rosyjskiego nazywają także niektóre pojazdy, jak np.: dorożka ‘lekki
pojazd konny odkryty lub ze składanym daszkiem, wynajmowany za opłatą’ [ros. drożki lm],
tarantas ‘rodzaj bryczki o specyficznej budowie podwozia, w której zamiast resorów
żelaznych kładziono długie listwy drewniane silnie sprężynujące, popularny w Polsce w XIX
i pocz. XX w.’ [ros. tarantas] czy kolaska ‘wóz chłopski, wiejski, bryka, wasąg wyplatany’
[ros. ukr. kolaska]438. Nieznaczny odsetek tych zapożyczeń w analizowanym materiale
źródłowym potwierdza badania językoznawców, którzy oceniali udział bezpośrednich
pożyczek z języka rosyjskiego ustabilizowanych w polskim systemie leksykalnym jako
„znikomy”439, „niewielki”440, co wynikało głównie z uwarunkowań historycznych, m. in.
prowadzonej przez zaborców rusyfikacji czy sytuacji polityczno-społecznej w XX wieku, co
powodowało, że język rosyjski był traktowany jako język wroga. Pożyczki rosyjskie,
zasadniczo obecne w polszczyźnie od XIX wieku, miały często charakter efemeryczny441, a
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Według J. Bieleckiej-Latkowskiej wyraz kolaska przyjety został z j. rosyjskiego przez medium ukraińskie.
Por. J. Bielecka-Latkowska, Rosyjskie zapożyczenia leksykalne …, op. cit., s. 31.
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oddziaływanie tego języka na polszczyznę dotyczyło tylko wybranych jej warstw, wśród
których w przeprowadzonych dotychczas badaniach nie wyodrębniono rzemiosła442.
Omawiane zapożyczenia z języków słowiańskich uzupełniają nieliczne nazwy przyjęte
do polszczyzny rzemieślniczej w drewnie z języka słowackiego (6 leksemów). W większości
funkcjonowały one w odmianie gwarowej języka polskiego, określały naczynia w
gospodarstwie domowym (np.: [bucior] ‘naczynie na mleko’ [słowac. putera, putyra],
[putera] ‘skopek na mleko’ [słowac. putera, putyra]) i elementy budownictwa (np.: [sumce]
‘dyle w ścianach domu’ [słowac. súmyk]), a ponadto buty z drewnianą podeszwą, czyli
[karpie] [słowac. krp albo krpec]) i typową dla rzemiosła ciesielskiego sakwę, tj. sotór
[słowac. sotor, soter].
Pożyczki z języków tworzących rodzinę języków słowiańskich (łącznie 74 jedn. leks.,
których 57% kwalifikowane jest jako słownictwo gwarowe) wskazują na kontakty związane
przede

wszystkim

z

życiem

codziennym

człowieka,

prowadzonym

przez

niego

gospodarstwem domowym czy pracą w gospodarstwie wiejskim, a także związki na
płaszczyźnie zawodowej.

2.1.3. Galicyzmy

Wpływy języka francuskiego, które odnajdujemy wsłownictwie rzemiosł w drewnie,
oddziaływały na polszczyznę nie tylko w XVII i XVIII wieku443, kiedy to panowała
prawdziwa moda na ten język i kulturę francuską, ale już od drugiej połowy XVI wieku, tj. od
czasów panowania Henryka Walezego, co przyczyniło się do ich znaczącej i trwałej
obecności, widocznej we współczesnej polszczyźnie444. Ponieważ kontakty z Francją miały
miejsce głównie wśród najwyższych warstw społecznych, na dworze królewskim i dworach
magnackich, pożyczki z tego języka dotyczą głównie życia towarzyskiego, dworskiego,
mody, rozrywki, sztuki (plastyki, muzyki, baletu), ale też nauki i techniki445. W
zgromadzonym materiale badawczym jako źródło 68 wyrazów hasłowych wskazano

442

Badacze wskazują głównie na słownictwo związane z wojskowością, nauką, sferą społeczno-polityczną. Por.
J. Bielecka-Latkowska, Rosyjskie zapożyczenia leksykalne..., op. cit., s. 4-5; H. Karaś, Rusycyzmy słownikowe…,
op. cit., s. 35.
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Por. Z. Klemensiewicz, op. cit., t. II, , s. 346, t. III, s. 644-645.
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Analizując słownictwo pochodzenia obcego, J. Porayski-Pomsta stwierdził, iż ponad 27% wszystkich
zapożyczeń leksykalnych odnotowanych w USJP stanowią pożyczki z języka francuskiego. J. Porayski-Pomsta,
Zapożyczenia leksykalne z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie. Charakterystyka strukturalnosemantyczna, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5, s. 55.
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Za: Z. Klemensiewicz, op. cit., t. II, s. 347.
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galicyzmy. Wśród nich dominują terminy budowlane, zarówno nazywające obiekty małej
architektury, jak np.: glorieta ‘mała budowla ogrodowa w kształcie altany, pawilonu lub
świątyńki, położona zwykle w najwyższym punkcie ogrodu’ [fr. gloriette], kiosk ‘pawilon
ogrodowy w formie ozdobnej altany o dachu wspartym na kolumienkach, popularny w XVIII
i XIC w.’ [fr. kiosque], pawilon ‘lekki mały budynek z okrągłym a. spiczastym dachem,
zwłaszcza w parku lub w ogrodzie’ [fr. pavillon], szalet ‘drewniana budka uliczna
przeznaczona na ustęp dla publiczności’ [fr. chalet], palisada ‘ostrokół, czyli płot, ściana z
kołów w górze zaostrzonych’ [fr. palissade]; jak i detale z drewna, przede wszystkim mające
charakter zdobniczy, czego przykładem są: ambrazura ‘framuga okna’ [fr. embrasure], ażur
‘wzór tworzony przez układ otworów’ [fr. ajour], balustrada ‘szereg słupków związanych
poręczą’ [fr. balustrade], boazeria ‘drewniana okładzina ścian wykonywana dla celów
zdobniczych lub ochronnych’ [fr. boiserie], parkiet ‘posadzka, zwykle ozdobna, ułożona z
drewnianych klepek (niekiedy także płytek)’ [fr. parquet] itp.
Pożyczki z języka francuskiego nazywają także elementy wyposażenia wnętrz,
głównie meble, służące nie tylko do przechowywania, ale pełniące również funkcje ozdobne,
niekiedy wykonane z kosztownych materiałów, np.: bufet ‘kredens, szafa na przybory
stołowe’ [fr. buvette], gierydon ‘mały stoliczek kątowy, wyższy od zwyczajnego; podnóże dla
lichtarza’ [fr. guéridon], komoda ‘sprzęt domowy z szufladami do chowania bielizny,
drobiazgów’ [fr. commode], konsola ‘ozdobny, wąski stolik, stawiany zwykle pod lustrem,
służący do umieszczania na nim zegara, wazony lub różnych drobiazgów, używany głównie
na przełomie XVII-XVIII w.’ [fr. console], kredens ‘mebel służący do przechowywania
naczyń i przyborów stołowych, składający się zwykle z dwóch części: dolnej – szafkowej z
półkami i szufladkami i górnej, przeważnie oszklonej’ [fr. crédence], palisander ‘mebel
wykonany z drewna drzew tropikalnych mające ciemną, zwykle brunatna, barwę z odcieniem
różowym lub fioletowym’ [fr. palisander], parawan ‘ścianka ruchoma, składana, złożona z
drewnianych skrzydeł obciągniętych papierem lub tkaniną’ [fr. paravent], serwantka
‘niewielka szafka, oszklona zwykle z trzech stron, przeznaczona do przechowywania szkła,
porcelany oraz drobnych przedmiotów artystycznych’ [fr. servante], stalla (stala) ‘wszelkie
ozdobne meble służące do siedzenia; krzesła, fotele itp.’ [fr. stalle]. Zbiór ten dopełniają
nazwy mebli sklepowych (np.: kantor ‘długi stół w sklepie, za którym stoją sprzedający, lada’
[fr. comptoir]) oraz elementów mebli (np.: ruleta ‘kółko u nogi mebla, rolka’ [fr. roulette]).
Z języka francuskiego wywodzą się nazwy pojazdów służących do przemieszczania
się – jak np.: ekwipaż ‘lekki, luksusowy pojazd konny’ [fr. équipage], faeton ‘lekki powóz
czterokołowy, resorowy, bez drzwiczek, z podnoszoną budą’ [fr. phaéton], fiakier ‘dorożka’
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[fr. fiacre], lando ‘otwarty, dwukonny lub czterokonny powóz czterokołowy z opuszczaną na
dwie strony budą, o jednakowych siedzeniach naprzeciwko siebie’ [fr. landau] –
wykorzystywanych przez zamożniejszą część społeczeństwa. Uzupełniaja je nazwy związane
z wyrobem mebli o charakterze artystycznym i luksusowym, to jest: ebenista ‘artysta stolarz
wyrabiający meble artystyczne fornirowane, inkrustowane i intarsjowane; pierwotnie stolarz
wyrabiający meble z hebanu’ [fr. ébéniste] oraz ebenisteria ‘wyrób mebli artystycznych,
luksusowych, dawniej przede wszystkim z hebanu’ [fr. ébénisterie].
Przytoczone przykłady potwierdzają, iż pożyczki z języka francuskiego w większości
nazywają kosztowne wytwory z drewna będące dobrami luksusowymi, często mające
charakter artystyczny, użytkowane w przeszłości zazwyczaj przez wyższe warstwy społeczne,
a współcześnie zaliczane do produktów ekskluzywnych i dostępnych wąskiej grupie
społecznej.

2.1.4. Latynizmy
Znaczący wpływ języka łacińskiego na polszczyznę446 wynika z trwających ponad
tysiąc lat oddziaływań kultury śródziemnomorskiej na różne sfery życia, m. in. religię,
szkolnictwo, politykę, dyplomację, prawodawstwo, medycynę i sztukę. Wiązało się to
zarówno z rolą łaciny w Kościele, administracji i dyplomacji państwowej, jak i jej
znaczeniem w edukacji, gdyż przez wieki język ten stanowił istotny element wykształcenia
polskiej szlachty i inteligencji447. Również w zasobach słownictwa rzemieślniczego
odnajdujemy latynizmy (36 leksemów), wśród których znajdują się terminy nazywające
rzemieślników i ich pracę, jak np. nazwy rękodzielników i ich dyscyplin, m.in.: karpentarz
‘cieśla górniczy’ [łac. carpentarius=cieśla], skulptor ‘artysta zajmujący się skulpturą,
rzeźbiarz, snycerz’ [łac. sculptor], skulptura ‘snycerstwo, rzeźbiarstwo’ [łac. sculptura] itp.;
wyrazy nazywające rzemieślniczą edukację i obyczajowość, dla przykładu: muzykant ‘uczeń
rzemieślniczy, terminator’ [łac. musicans], termin ‘nauka rzemiosła u majstra trwająca
446

Por. wyniki badań E. Skorupskiej-Raczyńskiej dotyczące progresywnych zapożyczeń łacińskich w
polszczyźnie XIX wieku oraz M. Witaszek-Samborskiej odnoszące się do zapożyczeń z różnych języków we
współczesnej polszczyźnie. E. Skorupska-Raczyńska ustaliła obecność w polszczyźnie XIX wieku 2.965
latynizmów, zaś M. Witaszek-Samborska wyekscerpowała ze słowników frekwencyjnych polszczyzny
współczesnej 4.678 wyrazów przejętych z języka greckiego i łacińskiego. Dowodzi to zarówno wielowiekowego
wpływu łaciny na polszczyznę, jak i żywotności tych pożyczek. Por. E. Skorupska-Raczyńska, Progresywne
zapożyczenia …, op. cit.; M. Witaszek-Samborska, Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie
(na podstawie słowników frekwencyjnych), Poznań 1992; M. Witaszek-Samborska, Zapożyczenia z różnych
języków..., op. cit.
447
Więcej na ten temat zob. E. Skorupska-Raczyńska, Progresywne zapożyczenia …, op. cit., s. 9-15; por. też Z.
Klemensiewicz, op. cit., t. I, s. 28-30, t. II, s. 339-342, t. III, s. 643-644.
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określony czas’ oraz ‘czas trwania nauki u rzemieślnika’ [łac. terminus], palma ‘zielona
wiecha, umieszczana przez cieślów na budynku przy założeniu pierwszych krokwi’ [łac.
palma]; terminy określające narzędzia i półprodukty wykorzystywane w pracy, przykładowo
są to: gont ‘deszczułka do pokrywania dachu’ [łac. (s)cand(ula)=gont, skąd też [szędzioł],
korona ‘klepka, nie mająca żadnej skazy, żadnej zadry; sam wybór drzewa towarowego’ [łac.
corona], lozary ‘drzewo obrobione na cembrunek, na kątownice w szybie’ [łac. losa=rodzaj
gonta], punktura ‘rodzaj cyrkla, narzędzie drewniane do naznaczenia różnej miary i formatu
książki’ [łac. punctura] itp.; nazwy miejsc wykonywania pracy, jak: oficyna ‘pracownia,
warsztat, rękodzielnia’ [łac. officina] itp.
Zapożyczeniami z języka łacińskiego nazywano także wykonane w drewna elementy
wyposażenia wnętrz, jak np. almaria ‘schowanie, szafa, skrzynia, schowanko, szkatułka’ [łac.
armarium=szafa (na oręż)], arka ‘skrzynia’ [łac. arca], skrzynia ‘rodzaj kufra prostego, paka z
wiekiem na zawiasach, lada’ [łac. scrinium] oraz elementy budowlane: kwatery ‘okno,
składające się z dwóch połów’ [łac. qua(r)teria].
Z języka łacińskiego zostały przejęte również terminy z innych sfer życia, np. religii,
medycyny, wojskowości czy edukacji, stąd np.: mensa ‘główna część ołtarza w formie płyty
lub skrzyni na nóżkach, z małym zagłębieniem pośrodku na relikwie męczenników’ [łac.
mĕnsă], lektyka ‘nosze dla chorych w postaci krytego łóżka’ [łac. lectica], pawęż ‘tarcza,
osłona z drzewa, używana niegdyś przez pieszych żołnierzy dla zakrycia siebie od strzał z
łuku tudzież ukłuć i uderzeń broni białej’ [łac. pavensis], czy abakus ‘deszczułka albo tablica,
która posługiwano się w dawnych czasach do wykonywania rachunków arytmetycznych’ [łac.
abakus].
Nieliczne w terminologii rzemieślniczej grecyzmy, które w zasadzie przybywały do
polszczyzny przez medium łacińskie (5 leksemów), nazywają m. in.: ‘płat drzewa
odpiłowany, tarcicę, dyl’, czyli deskę (z gr. dískos), ‘wiązanie, rusztowanie, belkowanie’,
czyli szkielet ( z gr. skeletòn lub skeletòs), ‘wielobarwność, w budownictwie i rzeźbie,
ozdabianie ornamentów różnobarwnymi malowidłami’, czyli polichromię (z gr. polý +
chrôma), ‘trzy drągi ustawione w kozioł i połączone ze sobą drążkami poprzecznymi, jakby
szczeblami, za które zakłada się koniczynę do wysuszenia’, czyli piramidę (z gr. pyramis).
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2.1.5. Italianizmy

Wpływ języka włoskiego na polszczyznę, sięgający już czasów Bolesława
Chrobrego448, szczególnie nasilony był w okresie renesansu i dotyczył kilku wybranych
dziedzin, np. życia dworskiego, ogrodnictwa, kuchni. Chociaż już w XIII i XIV wieku do
Polski z Włoch, oprócz duchownych i kupców, przybywali też rękodzielnicy449, to udział
pożyczek z tego języka w badanym w niniejszej pracy słownictwie rzemieślniczym jest
nieznaczny i wynosi 21 wyrazów hasłowych. Italianizmy te nazywają głównie budowle i ich
elementy, czego przykładem są: altana ‘niewielka budowla ogrodowa, zwykle drewniana o
ażurowych ścianach, służąca do wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem’ [wł.
altana], pergola ‘budowla ogrodowa składająca się z jednego rzędu lub dwu rzędów kolumn,
słupów itp. podtrzymujących drewnianą kratownicę, oplecioną pnącymi, kwitnącymi
roślinami’ [wł. pergola], parapet ‘dolna deska ramy okiennej (między skrzydłami okna)’ oraz
‘deska lub płyta umieszczona poziomo poniżej dolnej części oprawy okiennej od strony
wnętrza’ [wł. parapetto], kaseton ‘gotowy element, wykonany z drewna, przeznaczony do
ozdobienia sufitu’ [wł. cassettone] itp.
Nieliczne pożyczki z języka włoskiego – jak np.: intarsja ‘technika zdobnicza
polegająca na wykładaniu ornamentów w przedmiotach drewnianych innymi gatunkami
drewna’ oraz ‘ozdoba wykonana tą techniką’ [wł. intarsio], heban ‘cenne drewno różnych
drzew podzwrotnikowych, głównie drzewa hebanowego, ciemno zabarwione lub czarne,
twarde, trudno łupliwe, używane do wyrobu mebli artystycznych’ oraz ‘przedmioty, zwykle
meble, wykonane z drewna różnych drzew podzwrotnikowych’ [wł. ebano] – określają pracę
rzemieślnika, wykorzystywane przez niego surowce, stosowane techniki zdobnicze i efekty
tej pracy. Uzupełnia je nazwa kareta

określająca powóz czterokołowy na resorach, z

nadwoziem w kształcie zamkniętego pudła, z opuszczanymi oknami w drzwiczkach [wł.
carretta].
Znikoma liczba italianizmów w słownictwie rzemiosł w drewnie funkcjonujących w
obecnym języku potwierdza wyniki badań M. Borejszo, wg której: „zapożyczenia włoskie
stanowią jedynie niewielki procent zasobu leksykalnego współczesnej polszczyzny”450.
Określając kategorie semantyczne zapożyczeń włoskich, ich badaczka wyróżniła przede
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M. Borejszo, Zapożyczenia włoskie …, op. cit., s. 15.
Więcej o wpływach włoskich w Polsce zob. ibidem, s. 9-10, 15-20, Z. Klemensiewicz, op. cit, t. II, s. 344345.
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M. Borejszo, Zapożyczenia włoskie …, op. cit., s. 87.
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wszystkim leksykę związaną ze sztuką, gastronomią, wojskowością, natomiast nie wskazała
terminologii rzemieślniczej451.

2.1.6. Zapożyczenia inne

Zapożyczenia z innych języków nie stanowią znaczącego zbioru; tworzą bowiem
grupy kilku wyrazów funkcjonują jednostkowo.
Obecność w języku polskim orientalizmów, czyli wyrazów przejętych z języków
orientalnych, związana jest przede wszystkim z gospodarczymi i militarnymi stosunkami z
Turcją głównie w XVI i XVII wieku. Jak zauważyła E. Skorupska-Raczyńska: „położenie
geograficzne i czynniki polityczne ułatwiały polsko-wschodnie kontakty, które u progu doby
nowopolskiej miały już długą tradycję, czego odzwierciedleniem były zapożyczenia
orientalne obecne w zasobie leksykalnym języka polskiego”452. Orientalizmy dominują w
grupie nazw strojów i materiałów bądź terminów związanych z kulturą wschodnią453.
Odnajdujemy wśród nich także 10 nazw wyrobów z drewna, które przynależą do różnych
obszarów ludzkiej aktywności, jak np.: kulbaka ‘drewniana osada siodła’ [tur. kaltàk], lulka
‘część fajki, w którą wkłada się tytoń’ [tur. lülé], ogier ‘drąg do podtrzymywania górnego
brzegu sieci’ [tur. ögiur, jogiur], sepet ‘skrzynia, kufer’ [tur. sepet].
Jako źródła nazw dwóch drewnianych wyrobów wskazano dwa języki narodów
Wschodu: turecki i arabski: kadłub ‘beczka ogromna, beczka na ogórki’ [tur. kaleb, kalup, z
arab. kālab=modła, forma odlewnicza], kajda ‘torebka z drzewa do chowania osełki, używana
przez kosiarzy’ [arab. tur. kajd(a) = wiązanie, więzy].
Czeski – leksyk południowych sąsiadów Polski – należy do języków, które
najwcześniej zaczęły oddziaływać na polszczyznę454, zaś w XVI w. panowała nawet moda na
język czeski455, jednak już w XVII w. wpływy te zdecydowanie osłabły456. Pożyczki z tego
języka są jednak w słownictwie rzemiosł w drewnie nieliczne i dotyczą przede wszystkim
sfery

religijnej

i

społecznej457.

W

wyekscerpowanym

materiale

badawczym

w

wykorzystanych źródłach potwierdzono zapożyczenie z języka czeskiego w wypadku 9
451

Ibidem, s. 30-45.
E. Skorupska-Raczyńska, Orientalizmy w Dykcjonarzu Michała Amszejewicza, [w:] Synchroniczne i
diachroniczne aspekty badań polszczyzny, red. M. Białoskórska, t. VII, Szczecin 2001, s. 65.
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Za: Z. Klemensiewicz, op. cit., t. II, s. 348.
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Por. Z. Klemensiewicz, op. cit., t. I, s. 28-30.
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Za: Z. Klemensiewicz, op. cit., t. II, Warszawa 1985, s. 337.
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Ibidem, s. 338.
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Za: M. Bańko, D. Svobodová, J. Rączaszek-Leonardi, M. Tatjewski, Nie całkiem obce. Zapożyczenia
wyrazowe w języku polskim i czeskim, Warszawa 2016, s. 29.
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leksemów, a wśród nich nazwy związane z rzemieślniczą obyczajowością, jak np.: cech
‘zrzeszenie samodzielnych rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów, mające
na celu obronę interesów rzemiosła, podnoszenie jego poziomu zawodowego oraz
organizowanie samopomocy wśród członków’, oraz ‘budynek będący siedziba zarządu tego
zrzeszenia i miejscem zebrań jego członków’; a także pracą, jak w wypadku nazwy narzędzi:
niebozas ‘świder’ [czes. nebozez a. neboziz]. Bohemizmy nazywają także rękodzielnicze
wyroby z drewna, jak: kośle ‘chodaki drewniane’ [czes. kosle, küsle], trep ‘lekki but na
drewnianej podeszwie, ze skórzanym okryciem na palce, także: prymitywny but z drewna lub
łyka’ [czes. trepka], nadoba ‘naczynie’ [czes. nádoba = naczynie], konew ‘drewniane
naczynie do przenoszenia i przechowywania płynów’ [czes. konev]. Dodać tu należy, że jako
źródło nazwy konew badacze wskazali również średnio-wysoko-niemiecki wyraz kanne,
sygnalizując tym samym fakultatywność językową i kulturową wyrazu.
Kolejne, zaliczane do nielicznych zapożyczeń w badanym materiale, czyli
hungaryzmy, przenikały do języka polskiego zwłaszcza za panowania Stefana Batorego, ale
dotyczyły głównie wojskowości458. Wśród zasobów leksyki rzemiosł w drewnie odnajdujemy
7 pożyczek z języka węgierskiego, dotyczących różnych dziedzin życia, m. in. produkcji i
przechowywania żywności, transportu czy systemów organizacji gospodarstwa, co
odzwierciedlają przykłądy: cełnecka ‘kadź do przechowywania żętycy’ [węg. szelence], kałka
‘młotek drewniany do wbijania kołków’ [węg. kala(pács)=młot], kocz ‘powóz czterokołowy z
nadwoziem zawieszonym na łańcuchach lub pasach, zaprzęgany najczęściej w dwa albo
cztery konie’ [węg. kocsi], szałas ‘domek o prostej konstrukcji, zwykle drewniany, niemający
komina i okien, przeznaczony na okresowe mieszkanie lub na przechowalnię sprzętu’ [węg.
szállás]. Niewielki udział hungaryzmów w zasobie leksyki rzemieślniczej wiąże się z dużą
dozą prawdopodobieństwa z dość odległym położeniem geograficznym obu nacji i znaczną
odrębnością językową. Dodać należy, iż udział wpływów węgierskich ogółem na polszczyznę
jest nieznaczny459.
Nieliczne również terminy z języka rumuńskiego (5 leksemów) nazywają drewniane
naczynia, takie jak: klagownica ‘naczyńko drewniane do przechowywania klagu, czyli
podpuszczki do mleka’ [rum. chiag=twaróg] czy galeta ‘wiaderko do dojenia, skopek do
mleka, kubełek z pałączkiem wewnątrz do dojenia owiec’ oraz ‘faska drewniana na masło’
458

Za: Z. Klemensiewicz, op. cit., t. II, s. 349. Według K. Török najwięcej hungaryzmów mieści się w polu
tematycznym ‘człowiek a instytucja państwa’. K. Török, Słownictwo pochodzenia węgierskiego we współczesnej
polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, 2006, z. 2, s. 22.
459
Badania K. Török wykazały, iż „we współczesnej polszczyźnie występuje w sumie 330 słów pochodzenia
węgierskiego”. K. Török, op. cit., s.18.
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[rum.găleată = kubek] bądź dawną broń, jak: buzdygan ‘broń obuchowa, podobna do buławy’
[rum. buzdugán] czy maczuga ‘dawna broń obuchowa w postaci drewnianej pałki z grubym
końcem, nabijanym ostrymi kamieniami lub kawałkami metalu’ [rum. máciúcá].
Dla pięciu w badanym materiale leksemów źródłem pochodzenia są nazwy
wywodzące sie z języka litewskiego, należącego do grupy języków bałtyckich. Nazywają one
wyroby z drewna wykorzystywane w życiu codziennym człowieka, żyjącego przede
wszystkim na wsi, stanowiąc świadectwo minionych czasów, są to: bronkt ‘drewno ze
sznurami do uwiązywania bydła’ [litew. bránktas], gakt ‘przód w prostych saniach,
umocowany do płoz’ [litew. gàktos], ragucie ‘sanie niepodkute do zwożenia drew’ [litew.
rogutes], kłumpie ‘trzewiki z drewnianą podeszwą i skórzanym wierzchem, chodaki
drewniane’ [litew. kłumpa a. kłumpe] i kurp ‘łapeć, chodak pleciony z łyka’ [litew. kùrpe =
trzewik].
Na współczesny język polski najsilniej oddziałuje język angielski, jednak wpływy te w
historii polszczyzny mają najkrótszą tradycję, gdyż sięgają de facto początków XIX w.
Nasiliły się po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Jak zauważył B. Walczak: „wiązało się
to z rozwojem takich przez angielszczyznę zdominowanych dziedzin, jak flota handlowa i
wojenna, handel zagraniczny, sport i turystyka, automobilizm, rozrywka i kultura
masowa”460. Rękodzieło, w tym rękodzieło w drewnie, ani wczesniej, ani później nie znalazło
się w sferze wpływów kultury angielskiej i języka angielskiego, stąd zapewne w
analizowanym

materiale językowym

obecność pięciu

rozproszonych

funkcjonalnie

anglicyzmów, nazywających wytwory z różnych sfer życia; sa to np.: brek ‘odkryty,
czterokołowy pojazd konny na resorach, z bocznymi ławkami na sześć do dziesięciu osób’
[ang. break], bungalow ‘jednokondygnacyjny budynek mieszkalny, zwykle drewniany,
otoczony werandami, typowy dla budownictwa kolonialnego [ang. bungalow] i klaps
‘drewniane

deseczki

połączone

zawiasami,

wydające

przy

szybkim

zamknięciu

charakterystyczny trzask, będący sygnałem do uruchomienia kamery’. Jako źródłosłów
leksemu inkrustacja ‘technika zdobnicza polegającą na układaniu na powierzchni przedmiotu
wzorów z kolorowego drewna’ oraz ‘motyw zdobniczy wykonany techniką polegającą na
układaniu na powierzchni przedmiotu wzorów z kolorowego drewna’ wskazano
fakultatywnie język angielski oraz francuski (fr. incrustation).
460

B. Walczak, Kontakty polszczyzny z językami niesłowiańskimi, [w:] Współczesny język polski, red. J.
Bartmiński, Lublin 2010, s. 532. Por. też: Z. Klemensiewicz, op. cit., t. II, s. 650-652; H. Koneczna, Wyrazy
angielskie w języku polskim, „Poradnik Językowy, 1936, nr 7, s. 161-170; E. Mańczak-Wohlfeld, Najstarsze
zapożyczenia angielskie w polszczyźnie, „Język Polski”, 1987, LXVII, s. 24-31; E. Mańczak-Wohlfeld,
Angielsko-polskie kontakty językowe, Kraków 2006.
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Jako jednostkowe w analizowanym materiale odnajdujemy nazwy z języka
hiszpańskiego (balas ‘pionowy element balustrady w kształcie słupka lub kolumienki’) oraz
malajskiego (tek ‘drzewo o dużych, jajowatych lub eliptycznych liściach, rosnące w strefie
wilgotnych lasów tropikalnych, dostarczające cennego drewna’ [mal. tékka]).
Podsumowując. Pożyczki językowe w zasobach słownictwa rzemiosł w drewnie
stanowią 9,7% materiału badawczego. W zbiorze zapożyczeń dominują germanizmy,
stanowiąc prawie 64% całości. Wyraziste grupy tworzą również pożyczki z języków
słowiańskich (10,8%), języka francuskiego (9,93%), łaciny i greki (5,98%), języka włoskiego
(3,07%). Wpływy z pozostałych języków są śladowe i wynoszą od 0,15% do 1,5%
wszystkich

zapożyczeń.

Wyniki

badań

nad

słownictwem

rzemiosł

skórzanych,

przeprowadzonych przez J. Żurawską-Chaszczewską, wskazują, iż wpływy obce, wynoszące
28%461, są tam wyższe.

2.2. Słownictwo rodzime

Wedle

przyjętej

koncepcji,

do

słownictwa

rodzimego

zaliczamy jednostki

odziedziczone z prajęzyka, derywaty od nich utworzone oraz nazwy analityczne złożone z
elementów rodzimych, hybrydy skomponowane z wyrazów rodzimych oraz hybrydy
skomponowane z wyrazów rodzimych i zasymilowanych w polszczyźnie zapożyczeń.
Spośród 7.048 wyekscerpowanych haseł w dostępnych źródłach wskazano 685 leksemów
jako pożyczki językowe (9,7%), tym samym pozostałe 6.363 wyrazy hasłowe (90,3%)
zaklasyfikowano do słownictwa rodzimego, co stanowi znaczącą część badanego słownictwa
rzemiosł w drewnie.
Przebadanie słownictwa rodzimego obejmującego 6.363 leksemy rozsiane po
wszystkich sferach i polach, w celu szczegółowego omówienia procesów słowotwórczych,
które zaszły w analizowanym materiale językowym, wymaga odrębnej monografii. Jednak
aby zobrazować zjawisko wyrazów rodzimych w zbiorze słownictwa rzemiosł w drewnie,
omawiamy – tytułem próby – najbogatsze liczebnie pole Dom – budynek i jego
otoczenie. Materiał językowy w nim zgromadzony stanowi wprawdzie próbę badawczą,
jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, iż jest ona reprezentatywna dla
całego zgromadzonego materiału. Pole Dom – budynek i jego otoczenie, z
najbogatszej liczebnie sfery JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA, jest polem najbogatszym
461

J. Żurawska-Chaszczewska, Słownictwo rzemiosł skórzanych …, op. cit., s. 317.
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liczebnie ze wszystkich dwudziestu pól. Zgromadzono w nim 740 jednostek leksykalnych (co
stanowi bez mała 10% całego zebranego materiału językowego – dokładnie 9,74%, w tym
638 o jednym znaczeniu i 50 polisemów). Zestawienie liczby wyrazów hasłowych w polu
Dom – budynek i jego otoczenie (688 leksemów) z ogólną liczbą wyrazów hasłowych
w zbiorze słownictwa rzemiosł w drewnie (7.048 leksemów) dowodzi, iż odsetek procentowy
leksemów w analizowanym polu wynosi również prawie 10% materiału (dokładnie 9,76%).
Słownictwo zgromadzone w polu Dom – budynek i jego otoczenie najbliższe
jest antropocentrycznemu ujęciu świata, uwzględnia bowiem nazwy wytwarzanych z drewna
przez rzemieślnika rzeczy służących ciału człowieka, a w szczególności dotyczących domu i
jego bezpośredniego otoczenia. Dom dla człowieka stanowi jedną z najważniejszych
wartości, jest jednym z najważniejszych pojęć-kluczy, gdyż, jak – zauważył Jerzy Bartmiński
– „dom był w centrum uwagi człowieka od czasów starożytności – będąc symbolem
bezpieczeństwa, trwałości i tego, co najbardziej własne”462. Przez wieki budowane przez
człowieka miejsce przeznaczone do celów egzystencjalnych zarówno ludzi, jak i zwierząt,
oraz inne elementy jego otoczenia były zasadniczo wytwarzane z drewna, stąd w sferze
fizycznej obraz domu symbolizują materialne wytwory pracy rzemieślników wykonane z
drewna463.
Słownictwo tworzące pole Dom – budynek i jego otoczenie nazywa budynki
mieszkalne i gospodarcze, ich części i różnorodne detale z drewna trwale związane z
budynkiem lub budowlą, a także budowle i obiekty małej architektury znajdujące się w
otoczeniu domu. W zbiorze 688 wyrazów hasłowych odnajdujemy 97 zapożyczeń oraz 591
wyrazów rodzimych, wśród których znajdują się wyrazy odziedziczone z prajęzyka (51
leksemów), derywaty (488 leksemów), w tym także, zgodnie z przyjętym założeniem, te
utworzone od zapożyczeń (69 leksemów), a także zestawienia, zrosty i złożenia (łącznie 52
composita).

Tabela nr 29. Zestawienie słownictwa w polu Do m – b ud yn e k i j e go o to cz e nie

Wyrazy
zapożyczenia
wyrazy rodzime
Razem

Liczba wyrazów hasłowych
97
591
688

%
14,1
85,9
100

462

J. Bartmiński, Dom i świat – opozycja i komplementarność, [w:] Językowe podstawy obrazu świata, op. cit., s.
167.
463
Por. ibidem, s. 167-168.
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2.2.1. Słownictwo prototypowe i jego pochodne

Jak zauważył B. Walczak, „granica między językiem prasłowiańskim a polskim nie
ma i nie może mieć charakteru językowego”464. Tym samym wyrazy odziedziczone z
prajęzyka,

współcześnie

niepodzielne,

zaliczamy

do

słownictwa

prymarnego.

W

analizowanym zbiorze leksemów odnajdujemy 51 wyrazów (8,63%) odziedziczonych z
prajęzyka. Należą do nich nazwy budynków i ich części (np.: dom, gumno, [kleć] ‘mały
spichlerzyk’, samsiek), budowli i innych elementów otoczenia domu (np.: jasła, most, płot,
przęsło, słup) czy detali z drewna trwale związanych z budowlą, przede wszystkim
interpretujących drewniane mechanizmy służące do zamykania ( np.: klekot ‘zapadka, czyli
zamek drewniany zwłaszcza u stodoły’, [kłoda] ‘zamek drewniany w rodzaju zasuwy’, kłopot
‘zamek drewniany, kołatka u drzwi’) bądź stanowiących podstawowe elementy budynku (np.:
podłoga, pułap, próg).
Spośród 591 leksemów z pola Dom – budynek i jego otoczenie odnajdujemy
łącznie 488 derywatów (82,57%), z czego od wyrazów rodzimych za pomocą 38 różnych
formantów słowotwórczych, przede wszystkim sufiksów, utworzono 419 formacji465.
Pozostałe 69 stanowią derywaty od zapożyczeń zasymilowanych w polszczyźnie.
Najliczniejszy zbiór tworzą wyrazy pochodne z sufiksem -ka (85 leksemów) i -ek (63
leksemy). Oba sufiksy wskazywane są jako leksemy najczęściej występujące w
polszczyźnie466, wielofunkcyjne. Sufiks -ka (85 leksemów) odnajdujemy w licznych
formacjach deminutywnych, informujących o niewielkich wymiarach przedmiotu bądź
wskazujących na emocjonalny stosunek mówiącego467 (np.: [błonka], bramka, dranka,
jasełka, kobyłka, koronka, krokiewka, okienniczka, wyżka, zagródka, zasłonka, zasuwka,
zaworka itp.), w tym interpretowanych jako deminutiva drugiego stopnia, czyli utworzone od
już

istniejących

deminutiwów

(np.:

rameczka,

furteczka,

jasełeczka,

listeweczka,

przegródeczka, zasuweczka itp.). Tworzą one także kilka rodzajów innych nazw, takich jak
przykładowo nazwa budynku, w którym składa się i rąbie drewno opałowe (drwalka),
określenie typu mostu (kładka), nazwa deski poziomej w oknie, czyli parapetu (nakładka),
nazwa poziomej części futryny (czapka). Dopełniają ten zbiór formacje z formantem -ówka
464

B. Walczak, Granica między jednostkami leksykalnymi …, op. cit., s. 223.
O typach formantów i derywatów w j. polskim zob. np.: R. Grzegorczykowa, Słowotwórstwo współczesnego
języka polskiego, Warszawa 1979; R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego…, op. cit.; Gramatyka
współczesnego języka polskiego…, op. cit.; H. Jadacka, System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000),
Warszawa 2001.
466
Por. R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego…, op. cit., s. 43; R. Grzegorczykowa,
Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego, op. cit., s. 114-148.
467
O nazwach deminutywnych zob. np.: Gramatyka współczesnego języka polskiego…, t. 2, op. cit., s. 425-426.
465
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(według niektórych językoznawców jest to wariant formantu -ka468), takie jak wieńcówka
‘drewniany budynek o ścianach wykonanych w konstrukcji wieńcowej’ i [dylówka] ‘podłoga
z tarcic w stajni’.
Sufiks -ek (63 leksemy) tworzy przede wszystkim formacje modyfikacyjne o funkcji
deminutywnej, nazywając zarówno różnego typu budynki (np.: chłodniczek, lamusek,
letniczek), jak i budowle w otoczeniu domu (np.: mostek, płotek, ustępek) oraz elementy
konstrukcyjne budynków (np.: wianek469, wiązarek, wieszarek, zrąbek). W analizowanym
zbiorze słów odnajdujemy także derywaty modyfikacyjne o charakterze ekspresywnym z
formantem rozszerzonym (deminutiwy drugiego stopnia, np.: płoteczek, pachołeczek,
stróziczek, wianeczek). Nieliczne są inne formacje słowotwórcze z sufiksem -ek, jak np.
określenie oszalowania z tarcic lub brusów, zabezpieczające brzegi grobli, czyli [zapoliczek].
Formant -ica występuje w wielu typach derywatów, stąd w analizowanym materiale,
wśród 32 leksemów, odnajdujemy nazwy detali z drewna trwale związanych z budynkiem,
takich jak przykładowo: okiennice (okiennica i przysłonica), drewniane rynny dachowe
(okapnica), drewniane oprawy okien i drzwi (ościeżnica), słupy w ścianie z wyżłobieniami, w
które wpuszczane są beleczki (łątecznica), ścianki dzielące klepisko w stodole od zasieku
[zasiecznica], elementy konstrukcyjne schodów (podstopnica), pułap (strop) na wystających
końcach tragarzy [strześnica]. Formant -ica tworzy także nazwy obiektów małej architektury
lub elementów konstrukcyjnych budowli w otoczeniu domu, jak np.: nazwa niewielkiej
budowli ogrodowej o drewnianych, ażurowych ścianach, czyli chłodnicy, określenie poręczy,
bariery na gościńcu, czyli listwicy, drewnianej konstrukcji przy moście mającej powstrzymać
pęd wody i lodu, czyli izbicy, budowli bez ścian o sklepieniu opartym na słupach lub
wiązaniu, czyli zrąbnicy.
Formant -a470 tworzy 31 derywatów będących zarówno nazwami rezultatów czynności
(np.: [grodza], pogroda, przegroda, [wystawa], zagroda, zasłona itp.), jak i utworzone od
rzeczowników (np.: pomosta, poręcza, popłota itp.).
Do mniej produktywnych w analizowanym materiale badawczym należą pozostałe
formanty, np.: -anie, -ik/-yk, -ina/-yna, -nia, -isko/-ysko, -ko, -ak, -ec, -e, -enie. W kolejności
– derywaty utworzone za pomocą formantu -anie (15 leksemów) nazywają przede wszystkim
drewniane elementy konstrukcyjne budynków, jak np. wiązanie z belek, czyli belkowanie
oraz układ belek w ścianie drewnianej, czyli wiązanie; szczelne obicie z desek ścian budynku,
468

Zob. R. Grzegorczykowa, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego, op. cit., s. 114.
O budowie słowotwórczej leksemu wianek więcej zob. R. Grzegorczykowa, Słowotwórstwo współczesnego
języka polskiego, op. cit., s. 167.
470
Por. Gramatyka współczesnego języka polskiego…, t. 2, op. cit., s. 411
469
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czyli szalowanie i oszalowanie; różne typy ogrodzeń, jak opłotowanie i osztachetowanie; typ
podłogi z dylów, czyli dylowanie.
Taka sama liczba nowych formacji słowotwórczych (15) utworzona została za pomocą
formantu -ik/-yk, który pełni wiele funkcji, w tym występuje w derywatach modyfikacyjnych
(deminutiwach). Zdrobnienia z formantem -ik/-yk to, przykładowo: mościk, pomościk, palik i
klinik. Odnajdujemy go również w nazwach miejsc, takich jak niewielkie budowle ogrodowe,
np.: chłodnik i letnik; budynki do składowania i rąbania drewna, czyli Drewnik; części domu,
np.: okienko pod daszkiem w dachu do zakładania belek przy restauracji domu, czyli dymnik i
pozioma płaszczyzna przedzielająca biegi schodów, czyli spocznik.
Grupa derywatów z formatem -ina/-yna obejmuje 13 leksemów, głównie nazw części
budynków, np. typ podłogi z dylów, czyli dylina; rusztowanie z desek do utrzymania
sklepień, czyli krążyna; tafla z drzewa w ramie osadzona w skrzydłach drzwi, czyli płycina;
ścianka dzieląca w stodole tok od zapola, czyli [zapolina] oraz elementów płotów, czyli
tylina. Formant -ina pełni też funkcję ekspresywną471, informując o cechach przedmiotu,
takich jak lichość, marność i wskazując na pogardliwy stosunek mówiącego, czego
potwierdzenie odnajdujemy w nazwie nędznej stodoły, czyli stodoliny oraz lichego, nędznego
mostu, czyli mościny.
Formant -nia tworzy 12 leksemów. Są wśród nich nazwy budynków gospodarczych472,
w tym do składowania i rąbania drewna, czyli drewutnia i drwalnia, oraz do składowania
drewna i pasz, np. koniczyny, czyli [polednia], a także do składowania siana, czyli [punia];
określenia drzwi do budynków gospodarczych, czyli wrotnia. Jednostkowo odnajdujemy ten
formant w nazwach innych budowli, np.: tężnia.
Grupa derywatów z formantem -isko/-ysko obejmuje 11 nazw augmentatywnych473
będących derywatami ekspresywnymi sygnalizującymi wielkość przedmiotu, a często także
niechęć i/lub pogardę osoby mówiącej, jak w przykładach: bramisko, lamusisko, mościsko,
pacholisko, płocisko, prożysko, słupisko.
Po kilka derywatów utworzyły formanty: -ko (9 leksemów, np.: czółko, gumienko,
wianeńko, zapólko); -ak (8 leksemów, np.: drewniak, jedynak, ramiak, stawniak); -ec (8
leksemów, np.: laskowiec, słupiec, sypaniec, wieniec); -e (8 leksemów, np.: opłocie, poręcze,
zapole); -enie (4 leksemy, np.: obdaszenie, opierzenie, przegrodzenie).
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Zob. też ibidem, s. 428.
Ibidem, s. 413.
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Ibidem, s. 427.
472
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Derywaty utworzone za pomocą pozostałych formantów (-acz, -an, -ar, -ara, -eń,
-idło, -iska, -iszcze, -la, -na, -ówka, -uch, -uchna, -un, -unek, -unia, -ura, -uszek, -uś, -sko) nie
stanowią znaczącego zbioru (26 leksemów); tworzą bowiem grupy dwuwyrazowe lub
funkcjonują jednostkowo (np.: biegun, jaśliska, leżuch, mysiara, prożyszcze, sklepidło,
stopień, wiązar, wionuś).
Odrębną grupę – 37 leksemów – tworzą pluralia tantum474, rzeczowniki występujące
pod względem formalnym jedynie w liczbie mnogiej, chociaż nazywają policzalne wytwory z
drewna, takie jak np.: elementy konstrukcyjne (cienkie kawałki drzewa na krzyż zbite,
kładzione na szczycie dachu słomianego, aby go wiatr nie zerwał, czyli koźliny, kozły,
przytwierdzające dach u szczytu, czyli krzyżaki, para krokwi połączona jętką lub kleszczami,
czyli kozły, podkładzina pod rozporami krokwi, czyli [opasze], itp.); detale z drewna trwale
związane z budynkiem (drewniane rynny, odprowadzające wodę opadową z koszy
dachowych na zewnątrz budynku, czyli rzygacze, zasłona w oknie z drewnianymi ruchomymi
szczebelkami poprzecznymi, czyli skrzelice i skrzeliny, drzwi w domu, czyli drzwiczki i
dźwirki oraz w budynkach gospodarczych, czyli wieśnice, wierzeje, wisznice, wrota,
[wrotnie], inne elementy budynku, czyli schody).
Zerowy morfem słowotwórczy z kolei jest wykładnikiem pochodności w zbiorze 31
leksemów475 (np. oczep, odbój, okap, opaś, opłot, podchwyt, podciąg, przycieś, przymyk,
przycios, schód, zaczyn, zawór, zrąb, wykład).
W analizowanym słownictwie odnajdujemy także formacje słowotwórcze pochodzące
od wyrażeń syntaktycznych (tu połączenie przyimka z rzeczownikiem). Podstawami 11
derywatów jest połączenie rzeczownika i przyimka, a zatem morfemy nad i pod nie stanowią
formantów, ale należą do tematów476. Oznaczają one przedmiot charakteryzujący się cechą
nazwaną wyrażeniem przyimkowym, np.: nadoknie jako element budowli znajdujący się nad
oknem; nadproże, nadprożek i nadprożnik, czyli elementy konstrukcyjne umieszczane nad
progiem; podstopień jako część stopnia schodów, mianowicie deska pionowa znajdująca się
pod stopnicą górną.
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Gramatyka współczesnego języka polskiego…, t. 1, op. cit., s. 205-206.
Według niektórych językoznawców formanty w wypadku tego typu derywatów są równe końcówkom
fleksyjnym. Por. R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego…, op. cit., s. 18-19.
476
Por. ibidem, s. 58; Gramatyka współczesnego języka polskiego. .., t. 2., op. cit., s. 452-455.
475
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2.2.2. Derywaty od zapożyczeń

Zgodnie z przyjętym założeniem derywaty powstałe od wyrazów zapożyczonych
zostały zaliczone w niniejszej pracy do słownictwa rodzimego. Co prawda derywaty te
zostały utworzone od wyrazów podstawowych, którymi były zapożyczenia, jednak, tak jak
wielu językoznawców, uwzględniamy fakt powstania tych formacji słowotwórczych na
gruncie języka polskiego za decydujący. Typowe dla polszczyzny są również prefiksy lub
sufiksy formujące nowe w polszczyźnie wyrazy.
W analizowanym materiale odnajdujemy 69 derywatów od zapożyczeń, co stanowi
14,14% derywatów łącznie, a 11,67% zasobów słownictwa rodzimego w analizowanym polu.
Pożyczki językowe stanowią wyrazy podstawowe przede wszystkim dla deminutywów,
odzwierciedlając niewielkość przedmiotu bądź wskazując na aspekty emocjonalne w
realizacji procesu komunikacyjnego (np.: balasik, balustradka, barierka, blejtramik, furtka,
galeryjka, glorietka, kotewka, lamusik, listewka, parawanik, parkanik, rynienka, szałasik,
szopka, werandka). Wśród derywatów od zapożyczeń odnajdujemy także augmentativa
informujące przede wszystkim o wytworach z drewna większych od nazywanych wyrazami
podstawowymi, którymi są pożyczki językowe (np.: lamusisko, [mieczyska], parkanisko,
szałasisko, szopisko). Derywatami od zapożyczeń określane są także obiekty architektury
ogrodowej (np.: sztachetowanie ‘ogrodzenie ze szczebli, z prętów połączonych listwami
poprzecznymi, kraty drewniane jako ogrodzenie’), elementy konstrukcji drewnianych (np.:
buksztelunek ‘złączenie dwóch buksztelów’, ryglówka ‘szkieletowa drewniana konstrukcja
ścienna’), detale z drewna trwale związanych z budowlą, jak np. ściany (cembrowina ‘ściany
drewniane w studni w dole, oprawa’ oraz ‘ściany drewniane studni wystające nad
powierzchnią ziemi, oprawa studni, zrąb’) oraz elementy stolarki, np.: [obdasznica] ‘brzeg
dachu nad ścianę wysunięty, po którym woda ścieka, okap; daszek nad oknem albo nad
drzwiami, z muru wypuszczony’ itp.

2.2.3. Złożenia, zrosty i zestawienia

Composita, czyli formacje pochodzące od dwóch wyrazów, oparte na dwóch tematach
słowotwórczych477, stanowią 8,8% badanego materiału. W słownictwie tworzącym pole
Dom – budynek i jego otoczenie odnajdujemy 52 rzeczowniki złożone. Można
477

Por. R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego…, op. cit., s. 59; Gramatyka współczesnego języka
polskiego..., t. 2, op. cit., s. 455-468.
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wyodrębnić wśród nich złożenia, zrosty i zestawienia. Po trzy formacje odnajdujemy wśród
zestawień, zawierających interfiks -o- (np.: ostrokół, wodościek) oraz zrostów (np. śródbelk,
kołowrót478). Najwięcej rzeczowników złożonych w analizowanym materiale stanowią
zestawienia479 (46 leksemów), które obejmują dwuwyrazowe lub kilkuwyrazowe nazwy
jednego desygnatu. Stanowią one utarte połączenia o nieprzestawianych członach480. Za
pomocą zestawień nazywane są przede wszystkim części budynków i budowli, zarówno
drewniane elementy konstrukcyjne budynków (np.: konstrukcja zrębowa, mur pruski, ślegowy
system stropów, zrąb ściany), jak i detale z drewna trwale związane z budynkiem lub budowlą
(np.: daszek przyzbowy, drzwi płycinowe, listwa okapowa, obrót u drzwi, ślepy zamek, zasuwa
drewniana). Zestawieniami określane są także budowle, jak np.: ława przez wodę czy most
ponury.
Podsumowując. W zbiorze słownictwa zgromadzonego w polu Dom – budynek i
jego otoczenie odnajdujemy 14,1 % pożyczek językowych i 85,9% wyrazów rodzimych.
Już A. Zajda, odnosząc się do słownictwa rzemiosł w drewnie, zauważył, iż „wyrazy rodzime
sięgają czasów prasłowiańskich (…) I nic w tym dziwnego. Drewno w bogatych w lasy
krajach zamieszkałych przez Prasłowian było podstawowym i łatwym w obróbce
surowcem”481.
Wyższy odsetek procentowy słownictwa rodzimego w zasobach słownictwa rzemiosł
w drewnie niż w przebadanym słownictwie rzemiosł skórzanych482 wiąże się zapewne z
wytwarzaniem wyrobów z drewna nie tylko przez profesjonalnych rzemieślników, ale także
przez osoby bez specjalistycznych kwalifikacji. Ponadto drewno było jednym z
podstawowych materiałów wykorzystywanych przez człowieka, stąd, z dużą dozą
prawdopodobieństwa można przyjąć, iż rzemiosła w drewnie należą do najwcześniej
rozwijających się na ziemiach polskich, co bez wątpienia miało wpływ na rozwój słownictwa.
W zasobach przeanalizowanego słownictwa rodzimego (591 leksemów) dominują
derywaty (82,57%), zaś wyrazów prymarnych i złożonych jest zbliżony odsetek (8,63% i
8,8%)483.
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Samogłoska „o”, zbieżna z postacią interfiksu, jest w formacji kołowrót składnikiem pierwszej podstawy.
Por. H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2013, s. 121.
479
O nazwach złożonych w słownictwie rzemiosł w drewnie zob. też rozdział 1. w Części III Konstrukcja leksyki
rzemieślniczej.
480
Por. R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego…, op. cit., s. 59.
481
A. Zajda, Z historii polskiego słownictwa rzemieślniczego…, op. cit., s. 156.
482
Badania J. Żurawskiej-Chaszczewskiej dowodzą, iż w zasobach słownictwa rzemiosł skórzanych formacje
rodzime stanowią 72%. Zob. J. Żurawska-Chaszczewska, Słownictwo rzemiosł skórzanych …, op. cit., s. 317.
483
Porównaj rozkład derywatów, wyrazów prymarnych i złożonych w słownictwie rzemiosł skórzanych. Zob. J.
Żurawska-Chaszczewska, Słownictwo rzemiosł skórzanych …, op. cit., s. 317.
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Tabela nr 30. Zestawienie słownictwa rodzimego w polu D o m – b ud yn e k i j ego o to cze ni e

Słownictwo rodzime

Liczba wyrazów
hasłowych
51
488
 69
 419
52
 46
 3
 3
591

wyrazy prymarne
derywaty
 derywaty od zapożyczeń
 derywaty pozostałe
composita
 złożenia
 zrosty
 zestawienia
Razem

%
8,63
82,57

8,8

100

Zasadnym zatem byłoby przebadanie całości zasobów słownictwa rzemiosł w drewnie i
szczegółowe omówienie procesów słowotwórczych, co wymaga odrębnej pracy.
Analiza pochodzenia terminologii rzemiosł w drewnie dowodzi, iż zdecydowaną
większość stanowi słownictwo rodzime. Jednocześnie kontakty z innymi narodami i ich
językami mające charakter gospodarczy, polityczny i kulturalny spowodowały, że w zasobach
badanego materiału językowego, podobnie jak w innych sferach życia, odnajdujemy
zapożyczenia, które bogacą język i zwiększają jego możliwości jako narzędzia komunikacji.

2.3. Słownictwo gwarowe

Jako szczególne źródło badanej terminologii rzemieślniczej wielokrotnie wskazano
gwary (1742 jedn. leks., 22,93%), których zasoby leksykalne stanowią swoistą dokumentację
rozwoju historycznego polszczyzny, również pod wpływem obczyzny.
W poszczególnych sferach odsetek elementów językowych wywodzących się z gwar
wynosi od 7,34 % (sfera JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA) do 35,65 % (sfera JA JAKO
ISTOTA FIZYCZNA).
Tabela nr 31. Zestawienie liczbowe gwaryzmów w zasobach słownictwa rzemiosł w drewnie

Sfera

JA JAKO ISTOTA
FIZYCZNA
JA JAKO ISTOTA
PSYCHICZNA

liczba jednostek

gwaryzmy

leksykalnych ogółem

liczba

%

3955

1410

35,65

362

41

11,33

459

JA JAKO
WYTWÓRCA
JA JAKO ISTOTA
SPOŁECZNA
RAZEM

3062

275

8,89

218

16

7,34

7597

1742

22,93

Najlicznie gwaryzmy znajdujące się w zbiorach leksykalnych przyporządkowanych
sferze JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA (w której zgromadzono leksykę nazywającą
wytwory z drewna służące ciału rzemieślnika i innych ludzi) odnajdujemy w polu Elementy
wspólne wyposażenia domu – mieszkania i gospodarstwa wiejskiego (76
jedn. leks. ze 106, 71,69%). Okazuje się bowiem, że drabiny, naczynia i sprzęty do czerpania
i przenoszenia wody wykorzystywane w gospodarstwach wiejskich nazywane były za
pomocą najbliższych ich użytkownikom wyrazów gwarowych, stąd np.: [miecz] i [szczępel]
jako nazwy szczebli w drabinie, czy też [kić], [klucz], [kluczka] określające różnej wiekości
drągi u żurawia przy studni, postrzegane również jako [kot], [smyk], [żoruw] dookreślony w
definicji jako ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni, drąg dwuramienny umieszczony na
wysokiej podstawie’. Za nosidła do wody służyły natomiast [kociuby]. Wielość i bogactwo
leksykalne odzwierciedlają dublety semantyczne, czego przykładem mogą być nazwy
[koromysła] i [szajdy] objaśnione tożsamą definicją ‘przyrząd do ułatwiania noszenia wody w
konewkach, wiadrach: pałka rozszerzona w środku, z wyżłobieniem na kark, mająca po
końcach łańcuszki lub sznury z haczykami na końcach do zaczepiania konewek, wiader’.
Osadowione w języku niemieckim identyfikuja ten sam desygnat, ale na terenie o różnym
zakresie geograficznym – pierwszy jest rejestrowany w gwarach, drugi natomiast (Szajdy)
jest charakterystyczny dla krakowskiego484.
Ponad połowę leksyki (300 jedn. leks. z 569; 52,72%) zgromadzonej w polu
Gospodarstwo wiejskie (obejście poza domem) stanowią gwaryzmy nazywające –
co zrozumiałe – narzędzia służące do uprawy roli i roślin i potrzebne do ich obróbki, sprzęty
wykorzystywane do chowu i hodowli zwierząt, by przywołać takie przykłady, jak: [bicz]
‘bijak u cepa’, [bidło] ‘beleczka z zębami u brony’, [graby] ‘małe narzędzie gospodarskie z
drewna do zgarniania słomy i siana (szczególnie przy kosie)’, [gafle] ‘widły drewniane’,
[kajda] ‘torebka z drzewa do chowania osełki, używana przez kosiarzy’, [klucz] ‘dyszel u
pługa pionowo rozszczepiony na końcu’, [kociuba] ‘drewniana motyka, narzędzie służące do
wygrzebywania ziemi, okopywania roślin’, [ozieroda] ‘wielka drabina postawiona na
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Por. J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I-VI, Kraków 1900-1911; tu: t. II, s. 434, t. V, s. 97.
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gumnisku, do której się snopy wkładają do suszenia, przepłot’, [półbronek] ‘jeden z pięciu
drewnianych czworobocznych słupków, z których składa się brona’, [raf] ‘drewniany
grzebień do oczyszczania lnu z główek nasiennych’, [rufa] ‘drabki osadzone na podporach,
do których dają słomę i siano owcom’, [skop] ‘wiaderko roboty bednarskiej o jednym uchu,
używane najczęściej przy dojeniu’, [tłuka] ‘stępa do robienia pęczaku, przyrząd z drewna’,
[trzepacz] ‘drewniane narzędzie do trzepania lnu, trzepaczka’, [włók] ‘brona drewniana’ oraz
[cebratka] ‘rodzaj szaflika szerszego u góry, naczynie, w którym dają jeść świniom’.
Wyrazy gwarowe stanowią prawie połowę leksyki tworzącej pole Pojazdy i ich
elementy (184 jedn. leks. z 405; 45,43%), nazywając przede wszystkim części pojazdów
oraz sanie, sanki i wozy wykorzystywane przez mieszkańców wsi do różnych celów, co
ilustrują przykłady: [bierce] ‘drążek u wozu poprzecznie zawieszony, na którego końcach
zaczepiają się postronki dla zaprzężenia koni, bark u stelwagi, barczyk’, [danica] ‘deska
calowa, którą kładą na dnie wozu przez całą jego długość’, [gnojanka] ‘boczna deska na
wozie od gnoju’, [kara] ‘przednia albo tylna część wozu o dwóch kołach’, [kopanica]
‘przedni koniec sań’, [kulbon] ‘kłonica u wozu’, [obartlik] ‘ruchoma mała ławka z kłonicami
na przedniej osi’, [ordynek] ‘deska stanowiąca dno wozu’, [podtoki] ‘drąg u wozu, widłowato
rozdwojony, osadzony w osi tylnej, łączący zadnią część wozu z przednią’ [rycabel]
‘ruchoma ławka z kłonicami na przedniej osi’, [szponga] ‘deszczułka pomiędzy szczeblami u
wozu’, [włacuchy] ‘tylna część sani chłopskich’ oraz [drabie] ‘wóz drabiniasty’, [gara]
‘wózek ze skrzynią do wożenia ziemi, gliny’, [gnatki] ‘małe saneczki do zwożenia kloców’,
[korczuha] ‘sanki do wywożenia drzewa ze zrębów’, [pojedynek] ‘wóz jednokonny bez
dyszla, tylko z hołoblami i duhą’, [ragucie] ‘sanie niepodkute do zwożenia drew’, [smyki]
‘sanie’, [snaść] ‘wóz wiejski po odjęciu z niego kół, wasąg’.
Podobnie funkcjonują gwaryzmy w innych polach leksykalno-tematycznych.
Obecność elementów gwarowych w leksyce rzemieślniczej związana jest zarówno z
powszechnością drewna jako surowca na polskich wsiach485, jak i pochodzeniem
rękodzielników. Przykładowo badając pochodzenie społeczne rzemieślników warszawskich,
E. Koczorowska-Pielińska stwierdziła, że na 139 rzemieślników przybyłych do miasta na
początku XVI wieku 83 pochodziło ze wsi486.
Reasumując. Ogółem spośród 7.597 analizowanych jednostek leksykalnych
odnajdujemy 1742 wyrazy gwarowe, co stanowi znaczącą część przebadanych zasobów
słownictwa rzemiosł w drewnie (22,93%). Gwaryzmami określane są przede wszystkim
485
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Zob. np.: T. Czerwiński, op. cit.
Por. E. Koczorowska-Pielińska, Rzemiosło starej i nowej Warszawy do 1525 r., op. cit., s. 83.
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rękodzielnicze wytwory, szczególnie, co zrozumiałe, służące do pracy w gospodarstwie
wiejskim, stąd najwięcej znajduje się ich w sferze JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA
(35,65%). Najniższy odsetek nazw gwarowych odnajdujemy w sferze JAKO ISTOTA
SPOŁECZNA, co zapewne wiąże się ze zgromadzeniem w niej słownictwa interpretującego
m. in. stosunki służbowe rękodzielników, rzemieślnicze obrzędy, tradycje, zwyczaje, święta.
Na te sfery rzemieślniczego życia, a co za tym idzie i na słownictwo, znaczący wpływ miała
przynależność do cechów. Sformalizowane struktury korporacyjne, edukacja i odrębna
kultura tej grupy zawodowej spowodowały zapewne, iż odsetek gwaryzmów wynosi 7,34%.
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Wnioski końcowe
Ponieważ podstawą wytwórczości rzemieślniczej jest surowiec, z którego wyrabiane
są rozmaite wytwory, przez wieki rzemiosła w drewnie rozwijały się bardzo intensywnie.
Wiązało się to przede wszystkim z takimi właściwościami surowca, jak odnawialność,
dostępność, łatwość obróbki, a także z jego znaczeniem, gdyż był to podstawowy surowiec
budowlany oraz tworzywo wykorzystywane do wytwarzania licznych przedmiotów
użytkowych i artystycznych. Rzemiosła w drewnie zaspokajały różnorodne potrzeby
człowieka dotyczące mieszkania i wyposażenia domu, pozyskiwania jedzenia, jego
przygotowywania, przechowywania i podawania, ubierania się, przemieszczania się, obrony
mienia, a także wypoczynku, rozrywki i sfery duchowej. Wyroby z drewna były wytwarzane
przez profesjonalnych rzemieślników, ale też, ze względu na dostępność surowca i możliwość
jego obróbki podstawowymi a nawet prymitywnymi narzędziami, przez nieprofesjonalistów.
Przez wieki rzemiosła w drewnie rozwijały się w ramach cechowych struktur
organizacyjnych, co wpływało na obowiązujące tę grupę zawodową przepisy prawa i
odmienny system edukacji, jej odrębność organizacyjną i obyczajową, charakterystyczną
kulturę i bogate tradycje.
Dynamiczny rozwój rzemiosł w drewnie został ograniczony w XIX i XX wieku na
skutek rozwoju przemysłu i gospodarki kapitalistycznej oraz zastępowania wyrobów
rękodzielniczych przez produkty fabryczne. Specyfika i różnorodność użytkowa drewna
sprawiła, iż w ostatnich latach można zauważyć odradzanie się rzemiosł w drewnie. Wyroby z
drewna dla wielu współczesnych użytkowników są atrakcyjne zarówno ze względu na
właściwości fizyczne i chemiczne tego surowca, możliwość jego recyklingu, jak i takie
czynniki,

jak

piękno,

urokliwość,

szlachetne

starzenie

się.

Odzwierciedleniem

wielowiekowej pracy rękodzielników stało się specjalistyczne słownictwo rzemieślnicze w
zakresie drewna (nazwy poszczególnych rzemiosł, osób je wykonujących, nazwy wytworów,
narzędzi, czynności, miejsc pracy), co wpłynęło na wzbogacenie polszczyzny.
Celem niniejszej pracy stało się zatem ustalenie – drogą kwerendy – i prezentacja oraz
analiza funkcjonalna i strukturalna zasobów słownictwa rzemiosł w drewnie w leksyku doby
nowopolskiej. Materiał badawczy został wyekscerpowany ze słowników języka polskiego,
gromadzących słownictwo tego okresu (Słownik warszawski, Słownik języka polskiego pod
red. W. Doroszewskiego) oraz słowników i słowniczków gromadzących terminologię
rzemieślniczą, a następnie porównany z leksyką zarejestrowaną w Uniwersalnym słowniku
języka polskiego pod red. S. Dubisza. W pracy, w której zostało zgromadzone dotychczas
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rozproszone słownictwo rzemiosł w drewnie, oprócz przeglądu leksykalno-semantycznego
pól słownictwa rzemiosł w drewnie, znalazły się dwie części analityczne, tj. analiza
funkcjonalna wyekscerpowanych wyrazów w polszczyźnie doby nowopolskiej, tj. od
ostatnich dziesięcioleci XVIII wieku do końcowych dziesięcioleci XX wieku, a także analiza
żywotności i stopnia upowszechnienia badanego słownictwa w powszechnym obiegu
polszczyzny przełomu wieków XX i XXI oraz analiza strukturalna badanej leksyki, tzn. jej
konstrukcji i źródłosłowu.
Przeprowadzenie

założonego

badania

oraz

ocena

wyekscerpowanego

i

wyselekcjonowanego słownictwa liczącego 7.597 jednostek leksykalnych, tj. 7.048 wyrazów
hasłowych, w tym 6.641 o jednym znaczeniu i 407 polisemów, pozwoliła na sformułowanie
następujących wniosków uogólniających.

1.
Zgromadzenie rozproszonych dotychczas zasobów słownictwa rzemiosł w drewnie i
uporządkowanie materiału językowego poprzez rozdzielenie jednostek leksykalnych na sfery
i pola leksykalno-semantyczne, ich usystematyzowanie w sieć pól oddających system znaczeń
sprawiło, iż zebrana leksyka rzemieślnicza jawi się nie tylko jako zbiór słów i definicji, ale też
odzwierciedla wiele aspektów pracy rzemieślniczej, pozwala na zobrazowanie życia, pracy,
tradycji i kultury rękodzielników wytwarzających z drewna. Wyekscerpowany różnorodny
materiał źródłowy współtworzy językowy obraz pracy i życia rzemieślników w drewnie,
odzwierciedla ich pracę, wytwarzanie rzeczy z drewna służących ciału człowieka i jego
umysłowi, pełnione przez rzemieślników role i zajmowane pozycje społeczne, uczestnictwo
w życiu rodzinnym i społecznym. Analiza bogatego słownictwa nazywającego rozmaite
aspekty związane z wytwórczością rękodzielniczą i uzyskany tym samym obraz
rzeczywistości pozajęzykowej związanej z rzemiosłem ukazuje świat rzemieślników,
narzędzi, którymi się posługiwali, materiałów, z których korzystali, wyrobów, które
wytwarzali. Ukazanie obrazu świata właściwego określonej wspólnocie językowej, w tym
wypadku rzemieślnikom pracującym w drewnie, pozwoliło ujawnić systemowość obrazu
świata, co, jak zauważył W. Pisarek, stanowi cel badań semantycznych487.

487

Por. W. Pisarek, Pojęcie pola wyrazowego …, op. cit., s. 500.
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2.
Najliczniejsze zasoby w analizowanym materiale odzwierciedlają w pierwszej
kolejności wytwarzanie przez rzemieślników wyrobów z drewna służących ciału człowieka
(3955 jedn. leks.; 52,06%). W zbiorze obejmującym ponad połowę zgromadzonego materiału
badawczego znalazły się nazwy budynków, budowli, obiektów małej architektury, detali z
drewna trwale związanych z budynkiem lub budowlą, nazwy mebli i sprzętów, nazwy
elementów wspólnych wyposażenia domu – mieszkania i gospodarstwa wiejskiego,
słownictwo nazywające przedmioty wykorzystywane do pracy nierolniczej, nazwy pojazdów,
leksyka związana z produkcją żywności oraz pozarolnym pozyskiwaniem produktów
spożywczych, słownictwo związane z przyrządzaniem, podawaniem i przechowywaniem
jedzenia, słownictwo oddające dbałość o ciało, higienę, porządki, leczenie, wypoczynek oraz
ochronę mienia.
W zbiorze słownictwa interpretującego pracę rzemieślnika w drewnie (3062 jedn.
leks.; 40,31%) pomieszczono leksykę nazywającą rzemiosła w drewnie, nazwy osób
wytwarzających z drewna, nazwy ogólne wyrobów z drewna, nazwy tego, co jest potrzebne
do obróbki drewna i wytwarzania z drewna, nazwy tego, z czego są wytwarzane wytwory z
drewna, nazwy wad w surowcach i wyrobach z drewna, leksykę związaną z obróbką
materiałów, ich spajaniem oraz montażem, układem półwyrobów, zdobieniem wyrobów,
miejscem wykonywania pracy i przechowywania narzędzi.
Najmniejsze liczbowo zbiory tworzy słownictwo odzwierciedlające rzemieślnika jako
istotę psychiczną i społeczną. Leksyka z zakresu życia psychicznego człowieka, ludzkiego
umysłu i jego rozwoju (362 jedn. leks.; 4,76%) umożliwia ocenę rzemieślników, określanie
wytworów z drewna służących do pracy umysłowej oraz związanych ze sztuką, nazywanie
akcesoriów wykorzystywanych w praktykach religijnych i obrzędach pogrzebowych oraz do
wymierzania kar. Leksyka z zakresu życia społecznego rzemieślnika (218 jedn. leks.; 2,87%)
pozwala nazwać panujące wśród rzemieślników stosunki rodzinne i służbowe, rzemieślnicze
obrzędy, tradycje, zwyczaje, święta, wytwory z drewna stanowiące symbole władzy i służące
do przeprowadzania świeckich obrzędów.

3.
Analiza semantyczna słownictwa drzewnego wskazuje na bardzo duży odsetek
wyrazów będących odbiciem sfery materialnej życia człowieka. Spośród 7597 słów – 6229,
czyli 82% badanego materiału, jest nazwami obiektów fizycznych. Ponad 1/3 z nich obejmuje
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wyrazy określające wyroby z drewna, takie jak m. in. te służące do przyrządzania, podawania
i przechowywania jedzenia (604 jedn. leks., np. beczki: achtel, ćwiartówka, półbaryłek, łyżki,
czerpaki: czerpadło, kuszyk, warząchew, naczynia do wyrobu masła: [kierzanka], maselnica,
tłuczka), wykorzystywane do produkcji żywności (569 jedn. leks., np. narzędzia do uprawy
roli i roślin: sękacz, socha, włóka, przyrządy do obróbki roślin: cep, kijanka, opałka, sprzęty
służące do karmienia zwierząt: koryto, rafa, żłób); wykorzystywane do pracy pozarolniczej
(567 jedn. leks., np. do wyrobu obuwia: fumel, kopyto, prawidło); te związane z dbałością o
ciało, higienę, porządkami, leczeniem, wypoczynkiem, rozrywką (290 jedn. leks., np. balia,
łubki, szaflik). Bogatą liczbowo grupę tworzą nazwy maszyn i narzędzi potrzebnych do
obróbki drewna i wytwarzania z drewna, zarówno rękodzielniczego, jak i artystycznego (1068
jedn. leks.), które wraz z udoskonalaniem wszystkich innych środków techniki zmieniały się,
a ich liczba zwiększała się. Wśród nich dominują nazwy narzędzi prostych z najliczniejszym
zbiorem określeń strugów (146 jedn. leks., np. baran ‘wielki hebel, poruszany przez dwóch
ludzi’, drapacz ‘rodzaj hebla; strug płaszczyznowy o zębatej krawędzi ostrza noża, używany
do strugania drewna bardzo twardego i takiego, którego powierzchnia ma pozostać szorstka
po obróbce tym strugiem’, fuganek ‘rodzaj hebla do robienia fug, czyli szpar w kancie deski’,
krzywak ‘hebel, którego spodnia powierzchnia jest wzdłuż łukowata’) oraz wyrazów
nazywających narzędzia ciesielskie, czyli przeznaczone dla określonego rzemiosła (118 jedn.
leks., np. bajtel ‘dłuto ciesielskie, narzędzie do wyżłabiania’, cioska ‘lekka siekiera ciesielska
do wygładzania drzewa, siekiera, toporek’, rzezak ‘dłuto ciesielskie płaskie, narzędzie do
wyżłabiania’).
Dużą grupę tworzy zbiór 549 jednostek leksykalnych odzwierciedlających technologię
pracy rękodzielników, którzy wykorzystują półwyroby stanowiące materiał wyjściowy do
wytwarzania gotowych wyrobów z drewna. Oprócz najliczniejszych w tym zestawie
terminów nazywających belki budowlane (np. kantówka ‘budowlana belka drewniana
czterostronnie płaska o ostrych narożach’, łata ‘krokiewka, nazwa cienkich belek,
rozstawionych w kształcie litery A, na których utrzymuje się pokrycie dachu, belka
dachowa’), obejmuje on m. in. nazwy desek (np. calówka, króciak, półcalówka, szalówka,
tarcica), gontów (np. branica, kleń, szkudła), klepek (np. brętówka, okseftówka, pipówka).
Istotną część sfery materialnej życia człowieka stanowią różnego typu drewniane
pomieszczenia i ich wyposażenie (1359 jedn. leks., np. budynki: drewniak, kureń, wieńcówka,
budynki gospodarcze: drewutnia, lamus, szopa, budowle: kładka, pogródka, oraz detale z
drewna trwale z nimi związane: boazeria, futryna, parkiet, meble i inne sprzęty stanowiące
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wyposażenie domu: kredens, stół, żardyniera, a także obiekty małej architektury: altana,
parkan, pergola).
Znacznie mniejszy zbiór (od zbioru artefaktów będących wytworem rąk ludzkich)
tworzy 1368 wyrazów (18%) stanowiących leksykalne odbicie niematerialnej sfery
działalności człowieka. Spośród nich: 912 jednostek leksykalnych odzwierciedla działania
człowieka, czyli m. in. obróbkę materiałów (np. ciosać, heblować, strugać), czynności
zespoleniowe i montażowe (np. felcować, łacić, szpanować), czynności zdobnicze (adrować,
fornierować, inkrustować); 266 nazywa ludzi związanych z rękodzielnictwem drzewnym (np.
wytwarzających z drewna: bednarz, cieślarka, kołodziej, połączonych więzami rodzinnymi:
stolarczyk, stolarzowa, stolarzówna,

lub stosunkami służbowymi: czeladnik, majster,

terminator) oraz ich stosunek do pracy (np. fuszer, profesjonalista); 92 pozwala wyodrębnić
specjalności związane z obróbką drewna, także mające charakter artystyczny (np. gontarstwo,
snycerstwo, stolarstwo); 98 określa pozostałe aspekty życia rzemieślników, jak np. ich zajęcia
(czeladnictwo, majsterstwo), rzemieślnicze obrzędy (majstrowanie się, wyzwoliny), miejsca
spotkań (czeladnia, gospoda).

Tabela nr 32. Zestawienie liczbowe słownictwa rzemiosł w drewnie oddającego materialne i niematerialne sfery
działalności człowieka

Sfery
sfera materialna życia

liczba jednostek
leksykalnych
6229

%
82

człowieka
sfera

nazwy

niematerialna

czynności

życia
człowieka

1368

912

12

nazwy ludzie

266

3,5

nazwy

92

1,2

98

1,3

18

rzemiosł
inne
Razem

7597

100

4.
Słownictwo rzemiosł w drewnie zaspokaja potrzeby komunikacyjne (zawodowe)
rękodzielników, na co wskazuje zgromadzony bogaty i zróżnicowany repertuar środków
językowych umożliwiających zwłaszcza precyzyjne komunikowanie się, co ilustrują
przykładowo nazwy różnego typu krokwi, poczynając od podstawowej w tym zakresie, czyli
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krokwi ‘nazwa cienkich belek, rozstawionych w kształcie litery A, na których utrzymuje się
pokrycie dachu, belka dachowa’, poprzez szczegółowe, np.: krokiew koszowa ‘belka łącząca
dwa dachy pod kątem ich przecięcia’, krokiew kulawa ‘krokiew dotykająca krokwi koszowej,
a niemająca podstawy na belkach’, krokiew przejęta ‘belka wspierająca się jednym końcem na
przejmie’, krokwie przyczółkowe ‘krokwie szczytowe na węgłach oparte’, kulawka ‘nazwa
krótszych krokwi, wpuszczanych w kalenicę, oparta na krawężnicy, spotykana najczęściej w
dachach drewnianych’.

5.
Przemiany cywilizacyjne i kulturowe, rozwój techniki, pojawienie się nowych, tanich
materiałów, produkcja przemysłowa wyrobów z innych materiałów i surowców, która
obniżyła koszty ich wytwarzania i ułatwiła dostępność, moda na dobra łatwo dostępne i
tańsze, wpłynęły na wypieranie drewna jako surowca rzemieślniczego i zastępowanie go
innymi materiałami w artefaktach wykorzystywanych przez człowieka. Wraz z nieużywanymi
desygnatami przestawały być wykorzystywane ich nazwy, co jest naturalnym aspektem zmian
kulturowych i cywilizacyjnych. We współczesnym języku obiegowym polszczyzny nie
odnajdujemy 6.413 wyrazów (84,41%), co oznacza, iż trafiły one do archiwum językowego
polszczyzny bądź funkcjonują się w słownictwie stricte rzemieślniczym, żargonowym lub
gwarowym, również – z dużą dozą prawdopodobieństwa – w wielu wypadkach wychodzącym
z użycia. Tym samym za współcześnie żywotne obiegowo uznać można pozostałe 1.184
analizowane wyrazy, co potwierdza ich rejestracja w wykorzystanych w pracy słownikach
ogólnych polszczyzny rejestrujących leksykę 2. połowy XX stulecia oraz początków wieku
XXI.

6.
Wśród współcześnie żywotnego słownictwa – 1.184 badane jednostki leksykalne
(15,59%) – dominuje leksyka obiegowa dotycząca sfery psychicznej człowieka (25,7%), zaś
najmniej liczna dotyczy sfery wytwórczości rzemieślniczej (14,8%), co można tłumaczyć
wpływem rozwoju technicznego, który bezsprzecznie zmienił pracę rzemieślników w
drewnie. Największa liczba żywotnych wyrazów nazywa wytwory z drewna służące ciału
człowieka (604 jedn. leks) oraz artefakty i czynności oddające wytwarzanie wyrobów z
drewna (453 jedn. leks). Najmniej liczebnie upowszechniło się wyrazów interpretujących
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życie psychiczne rękodzielników (93 jedn. leks), a zwłaszcza społeczne (34 jedn. leks.), na co
wpłynęły zarówno przemiany obyczajowe i prawne, jak i zmiany w edukacji.
Żywotne słownictwo rzemiosł w drewnie charakteryzuje się znacząco nacechowaniem
stylistycznym. Ponad ¾ zarejestrowanego w słownikach współczesnych badanego materiału
(75,76%) przynależy do poszczególnych odmian stylistycznych języka, zaś ¼ odnotowanego
słownictwa (24,24%) odnajdujemy jako obiegową leksykę podstawową, neutralną.

7.
Wśród 7.048 wyrazów hasłowych leksyki rzemiosł w drewnie wyodrębnić można, biorąc
pod uwagę złożoność ich budowy, formy proste i złożone. Dominująco znaczący zbiór
wyrazów prostych tworzy 6.648 haseł leksykalnych (94,3%). Wielokrotnie mniejszy zestaw
wyrazów złożonych tworzy 400 zestawień, co stanowi 5,7% słownictwa rzemiosł w drewnie.
W zbiorze zestawień najliczniejszą grupę (267 leksemów; 66,75%) stanowią wyrazy
dwuelementowe. Wśród pozostałych zestawień odnajdujemy formy złożone z trzech,
czterech, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu i dziesięciu elementów (łącznie 133
leksemy; 33,25%).
Nazwy kilkuelementowe ułatwiają precyzję i jednoznaczność w komunikacji językowej,
pozwalają też na jednoznaczną identyfikację nazywanego desygnatu, odróżnienie go i
wyodrębnienie ze zbioru podobnych obiektów.

8.
W zasobach słownictwa rzemiosł w drewnie znaczącą część badanej leksyki – 6.363
wyrazy hasłowe (90,3%) – stanowi słownictwo rodzime. W dostępnych źródłach ustalono
również jego pochodzenie z języków obcych w wypadku 685 leksemów, co obejmuje 9,7%
analizowanego materiału językowego. Okazuje się zatem, że w słownictwie rzemiosł w
drewnie znacząco przeważa leksyka kwalifikowana jako rodzima, co jest zgodne z wynikami
badań przeprowadzonych przez J. Żurawską-Chaszczewską nad słownictwem rzemiosł
skórzanych488.
W zbiorze zapożyczeń dominują germanizmy, stanowiąc prawie 64% całości.
Odnajdujemy również pożyczki z języków słowiańskich (10,8%), języka francuskiego
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J. Żurawska-Chaszczewska, Słownictwo rzemiosł skórzanych …, op. cit., s. 317.
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(9,93%), łaciny i greki (5,98%), języka włoskiego (3,07%). Wpływy z pozostałych języków
są śladowe.
W

zasobach

przeanalizowanego

słownictwa

rodzimego

(591

leksemów

z

najbogatszego liczebnie pola Dom – budynek i jego otoczenie), stanowiącego
reprezentatywną próbę badawczą, dominują derywaty (82,57%), zaś wyrazów prymarnych i
złożonych jest zbliżony odsetek po ok. 9% (8,63% i 8,8%).

9.
Znaczącą część (22,93%) przebadanych zasobów słownictwa rzemiosł w drewnie
stanowią gwaryzmy (1742 wyrazów gwarowych spośród 7.597 analizowanych jednostek
leksykalnych). Nazywają one przede wszystkim rękodzielnicze wytwory, szczególnie mające
zastosowanie w gospodarstwie wiejskim (35,65%). Najniższy odsetek nazw gwarowych
określa życie społeczne rzemieślników w drewnie (7,4%), co zapewne wiąże się z ich
przynależnością do cechów oraz wpływem sformalizowanych struktur korporacyjnych, a co
za tym idzie, edukacji i odrębnej kultury, na słownictwo.

10.
Udział leksyki rzemiosł w drewnie, stanowiącej element dziedzictwa narodowego, w
tworzeniu językowego obrazu świata jest znaczny, na co wskazuje liczba analizowanych
ogółem 7.597 jednostek leksykalnych, z których współcześnie żywe obiegowo pozostają
1.184 badane jednostki leksykalne. Jej zasoby ogółem – jak wskazują wyniki
przeprowadzonego badania – są owocem w dużej mierze aktywności językowej i
komunikacyjnej wykorzystującej zasoby rodzime języka, o czym świadczy nie tylko
ograniczona liczbowo grupa zapożyczeń, ale także liczne słownictwo gwarowe.
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Wykaz skrótów
Wykaz skrótów nazw języków:

ang.

angielski

arab.

arabski

brs.

białoruski

czes.

czeski

fr.

francuski

gr.

grecki

hiszp.

hiszpański

litew.

litewski

łac.

łaciński

mal.

malajski

niem.

niemiecki

ros.

rosyjski

rum.

rumuński

słowac.

słowacki

tur.

turecki

ukr.

ukraiński

węg.

węgierski

wł.

włoski

Wykaz pozostałych skrótów

archit.

architektura

bud.

budownictwo

etn.

etnografia, etnograficzny

hist.

historia, historyczny

książk.

książkowy

ogr.

ogrodniczy

przestarz.

przestarzały

środ.

środowiskowy, środowiskowo

szt.

sztuka
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techn.

technologia, technika, techniczny

rzem.

rzemiosło, rzemieślniczy

reg.

regionalizm, regionalny

roln.

rolnictwo, rolniczy

środ.

środowiskowy, środowiskowo

urz.

urzędowy
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Schemat pól językowych słownictwa rzemiosł w drewnie
A. JA JAKO WYTWÓRCA
(MÓJ STOSUNEK DO RZECZY)
I. Nazwy rzemiosł w drewnie
1. nazwy ogólne
2. nazwy szczegółowe
3. nazwy właściwości i cech
II.

Praca fizyczna
1. wykonawcy pracy fizycznej (ci, którzy wytwarzają z drewna)
1.1. nazwy wykonawców czynności (ogólnie)
1.1.1. nazwy mężczyzn
1.1.2. nazwy kobiet
1.2. nazwy wytwarzających z drewna
1.2.1. nazwy mężczyzn
1.2.2. nazwy kobiet
2. wyroby z drewna (ogólnie)
3. narzędzia (to, co jest potrzebne do obróbki drewna i wytwarzania z drewna)
3.1. maszyny i narzędzia mechaniczne oraz ich elementy
3.2. narzędzia proste i ich elementy (ogólnie)
3.2.1. nazwy narzędzi prostych
3.2.1.1. dłuta
3.2.1.2. młotki
3.2.1.3. motyki
3.2.1.4. noże
3.2.1.5. obcęgi
3.2.1.6. pilniki
3.2.1.7. piły
3.2.1.8. siekiery
3.2.1.9. strugi (heble)
3.2.1.10. śrubokręty
3.2.1.11. świdry
3.2.1.12. miary i liniały
3.2.1.13. pozostałe narzędzia
3.2.2. nazwy elementów narzędzi prostych
3.2.3. cechy
3.3. maszyny i narzędzia (oraz ich elementy) charakterystyczne
poszczególnych rzemiosł
3.3.1. bednarskie
3.3.1.1. maszyny bednarskie
3.3.1.2. narzędzia bednarskie

dla
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4.

5.

6.
7.

3.3.2. ciesielskie
3.3.2.1. maszyny ciesielskie
3.3.2.2. narzędzia ciesielskie
3.3.3. gonciarskie
3.3.3.1. narzędzia gonciarskie
3.3.4. kołodziejskie (stelmaskie)
3.3.4.1. narzędzia kołodziejskie
3.3.5. stolarskie
3.3.5.1. narzędzia stolarskie
3.3.6. tokarskie
3.3.6.1. maszyny tokarskie
3.3.6.2. narzędzia tokarskie
3.3.7. ciesielskie i stolarskie
3.3.7.1. narzędzia ciesielskie i stolarskie
materiały (to, z czego są wytwarzane wytwory z drewna)
4.1. surowce i ich wygląd
4.1.1. surowce
4.1.2. wygląd surowców
4.1.3. cechy
4.2. półwyroby (półprodukty)
4.2.1. belki
4.2.1.1. nazwy ogólne
4.2.1.2. belki budowlane
4.2.2. deski:
4.2.2.1. nazwy ogólne
4.2.2.2. deski budowlane
4.2.3. gonty
4.2.4. klepki
4.2.5. listwy
4.2.6. drążki, żerdzie
4.2.7. inne
4.3. cechy
obróbka materiałów
5.1. czynności
5.2. cechy
wady w surowcach i wyrobach z drewna
spajanie (łączenie) surowców i półwyrobów (półproduktów) oraz montaż
7.1. czynności
7.1.1. czynności zespoleniowe
7.1.2. czynności montażowe
7.2. materiały (i ich elementy) służące do łączenia
7.2.1. gwoździe
7.2.2. klamry
7.2.3. kleje
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7.2.4. obręcze i taśmy
7.2.5. śruby
7.2.6. inne
7.3. części półproduktów służące do łączenia
7.4. nacięcia, wyżłobienia surowców i półproduktów służące do łączenia
7.5. spojenia i wiązania
8. układ półwyrobów
9. zdobienie wyrobów z drewna
9.1. czynności zdobnicze
9.2. substancje wykorzystywane do zdobienia drewna
9.3. techniki zdobnicze
9.4. motywy zdobnicze, zdobienia
9.5. cechy
10. miejsce wykonywania pracy fizycznej – rzemieślniczej (pomieszczenia, w
których wytwarza się z drewna lub miejsca wykonywania wytworów z drewna)
10.1. nazwy pomieszczeń
10.1.1. nazwy pomieszczeń (ogólnie)
10.1.2. nazwy pomieszczeń (szczegółowo)
10.2. nazwy miejsc w warsztacie:
10.2.1. nazwy miejsc (ogólnie)
10.2.2. nazwy miejsc (szczegółowo)
10.3. rusztowania i ich elementy
11. miejsce przechowywania narzędzi

B. SFERA: JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA
(TO, CO SŁUŻY CIAŁU – MOJEMU I INNYCH)
I.

Dom – budynek i jego otoczenie
1. budynki i ich części:
1.1. konstrukcje drewniane budynków
1.2. budynki mieszkalne i ich części
1.2.1. budynki
1.2.2. samodzielne części budynków
1.3. budynki gospodarcze i ich części
1.3.1. budynki gospodarcze
1.3.2. samodzielne części budynków
1.4. inne
2. budowle:
2.1. mosty, mostki, pomosty, ich elementy
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2.1.1. mosty, mostki, pomosty
2.1.2. elementy mostów, mostków, pomostów
2.2. inne
3. obiekty małej architektury
3.1. obiekty architektury ogrodowej
3.1.1. altany, pawilony
3.1.2. płoty i ich elementy
3.1.2.1. płoty
3.1.2.2. elementy ogrodzeń
3.1.3. bramy i ich elementy
3.1.3.1. bramy
3.1.3.2. elementy
3.1.4. inne
3.2. obiekty użytkowe
3.2.1. toalety
3.2.2. inne
4. detale z drewna trwale związane z budynkiem lub budowlą
4.1. nazwy ogólne
4.2. dachy i ich elementy
4.3. okna i ich elementy
4.3.1. okna
4.3.2. elementy stolarki
4.4. drzwi i ich elementy
4.4.1. drzwi
4.4.2. elementy drzwi, wrót
4.5. elementy okien i drzwi
4.6. podłoga
4.7. sufit
4.8. ściana i jej elementy
4.8.1. ściana
4.8.2. elementy
4.9. schody i ich elementy
4.10.balustrady i ich elementy
4.10.1. balustrady
4.10.2. elementy balustrad
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4.11.rynny z drewna
4.12.inne
5. inne elementy otoczenia domu

II.

Dom – mieszkanie i jego wyposażenie
1. meble, sprzęty i ich części
1.1. nazwy uogólnione
1.1.1. nazwy uniwersalne
1.1.2. meble wykonane z określonego surowca
1.1.3. zestawy mebli
1.2. meble do siedzenia
1.2.1. nazwy ogólne
1.2.2. fotele i krzesła
1.2.3. stołki i ławki
1.3. meble do przechowywania
1.3.1. kredensy, szafy, skrzynie
1.3.2. półki
1.3.3. wieszaki
1.4. stoły
1.5. stoliki i szafki z lustrami
1.6. meble do spania
1.6.1. łóżeczka dla dzieci
1.6.2. łóżka
1.7. elementy mebli
2. sprzęty do użytkowania butów
3. inne.

III. Gospodarstwo wiejskie (obejście poza domem)
1. produkcja żywności
1.1. uprawa roli i roślin
1.1.1. narzędzia i ich elementy (to, co jest potrzebne do uprawy roli i roślin)
1.1.1.1. nazwy narzędzi
1.1.1.2. nazwy elementów narzędzi
1.1.2. inne
492

1.2. obróbka roślin (to, co jest potrzebne do obróbki roślin)
1.2.1. przyrządy (i ich elementy) do suszenia i przechowywania roślin
1.2.2. przyrządy (i ich elementy) do obróbki zbóż
1.2.2.1. nazwy przyrządów
1.2.2.2. nazwy elementów
1.2.3. narzędzia (i ich elementy) do obróbki lnu lub konopi
1.2.4. naczynia
1.2.5. sita
1.2.6. inne
1.2.7. sprzęty pomocnicze
1.3. chów i hodowla zwierząt
1.3.1. pomieszczenia i sprzęty służące do przebywania zwierząt
1.3.2. sprzęty służące do karmienia zwierząt
1.3.3. uprzęże, zaprzęgi i ich elementy
1.3.4. sprzęty służące do unieruchamiania zwierząt
1.3.5. sprzęty wykorzystywane przy dojeniu
1.3.6. sprzęty służące do identyfikowania obecności zwierząt
1.3.7. inne
2.

inne narzędzia i ich elementy

IV. Elementy wspólne wyposażenia domu – mieszkania i gospodarstwa wiejskiego
1.

naczynia

2.

drabiny i ich elementy

3.

sprzęty do czerpania i przenoszenia wody
3.1. przyrządy do czerpania wody
3.2. przyrządy do przenoszenia wody

V. Pozostałe przedmioty wykorzystywane do pracy pozarolniczej
1.

wykonywanie materiałów i ubrań
1.1. elementy ubrań
1.2. wykonywanie tkanin

2.

wyrób obuwia
2.1. obuwie
2.2. przyrządy do wyrobu butów
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3.

inne
3.1. narzędzia i przyrządy
3.2. skrzynie i inne pojemniki
3.3. meble
3.3.1. meble w warsztatach rzemieślniczych
3.3.2. meble sklepowe
3.3.3. pozostałe meble
3.4. kramy, stragany
3.5. formy, modele, szablony
3.6. pozostałe

VI.

Pojazdy i ich elementy
1.

nazwy ogólne
1.1. nazwy ogólne pojazdów
1.2. nazwy ogólne elementów pojazdów

2.

sanie i ich elementy
2.1. nazwy sań
2.2. nazwy elementów sań

3.

karety, powozy, bryczki i ich elementy
3.1. nazwy karet, powozów i bryczek
3.2. nazwy elementów powozów i bryczek

4.

wozy, wózki i ich elementy
4.1. nazwy wozów i wózków
4.2. nazwy elementów wozów

5.

inne pojazdy

VII.Pozarolne pozyskiwanie produktów spożywczych
1.

akcesoria łowieckie

2.

akcesoria pszczelarskie

3.

wędkarstwo i rybołówstwo

VIII. Przyrządzanie, podawanie i przechowywanie jedzenia
1.

naczynia do podawania i przechowywania jedzenia
1.1. beczki i ich elementy
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1.1.1. nazwy ogólne
1.1.2. beczki do przechowywania płynów
1.1.3. beczki do pozostałych produktów
1.2. naczynia do płynów
1.2.1. naczynia do mleka
1.2.2. pozostałe naczynia do płynów
1.3. naczynia do podawania i przechowywania produktów
1.4. łyżki, czerpaki
1.5. miski
2.

naczynia do przygotowywania i przyrządzania jedzenia
2.1. naczynia do wyrobu masła
2.2. naczynia do wyrobu i pieczenia chleba
2.3. naczynia do wyrobu serów
2.4.

sita

2.5. młynki
2.6. pozostałe

IX.

3.

wagi

4.

koszyki

5.

inne

6.

cechy naczyń

Dbałość o ciało, higienę, porządki, leczenie, wypoczynek
1.

ochrona ciała, dbałość o nie, higiena

2.

ozdoby ciała

3.

leczenie i opieka nad chorymi

4.

dbałość o czystość ubrań i otoczenia

5.

wypoczynek
5.1. sport
5.1.1. sporty zimowe
5.1.2. krokiet
5.1.3. inne
5.2. rozrywka
5.3. tworzenie dźwięków
5.4. przyrządy do palenia tytoniu (fajki i ich części)
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X.

Ochrona mienia

C. SFERA: JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
(MÓJ UMYSŁ I JEGO ROZWÓJ)
I. Charakter rzemieślnika i jego cechy
1.

oceny rzemieślników
1.1.

nazwy:
1.1.1. pozytywne
1.1.2. negatywne

1.2. żartobliwe nazwy rzemieślników

II. Akcesoria z drewna służące pracy umysłowej

III. Sztuka
1.

artystyczne rzemiosła w drewnie
1.1. nazwy artystycznych rzemiosł w drewnie
1.2. miejsce wykonywania artystycznych rzemiosł w drewnie
1.3.

osoby:
1.3.1. nazwy wykonawców czynności artystycznych
1.3.2. żeńskie nazwy wykonawców czynności artystycznych

1.4. czynności
1.5. narzędzia rzeźbiarskie
1.6. wytwory artystyczne
1.7. cechy
2.

pozostałe dziedziny sztuki
2.1. akcesoria (przybory z drewna potrzebne do działalności artystycznej)

IV. Sprawy ostateczne
1.

praktyki religijne
1.1. dewocjonalia i przybory z drewna wykorzystywane do praktyk religijnych
1.2. meble (meble z drewna wykorzystywane do praktyk religijnych)
1.3. inne

2.

akcesoria z drewna wykorzystywane do wymierzania kar
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2.1. szubienice i szafoty
2.2. wykonywanie innych kar
3.

funeralia

D. SFERA: JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA
(MÓJ STOSUNEK DO INNYCH)
I.

Stosunki rodzinne
1.

osoby
1.1. nazwy odojcowskie
1.2. nazwy odmężowskie
1.3. pary małżeńskie.

II.

Stosunki służbowe
1.

osoby
1.1. uczące się rzemiosła (uczniowie i terminatorzy)
1.2. samodzielni rzemieślnicy (mający prawo prowadzić własny warsztat,
kształcić uczniów i zatrudniać czeladników)
1.3. rzemieślnicy niezrzeszeni w cechu
1.4. stanowiska i urzędy rzemieślnicze

2.

zrzeszenia rzemieślników

3.

miejsca spotkań rzemieślników

4.

wynagradzanie rzemieślników

5.

czynności, stany, zajęcia

6.

zachowania niezgodne z prawem

III.

Rzemieślnicze obrzędy, tradycje, zwyczaje, święta

IV.

Stosunki społeczne (odnoszenie się do kogo lub czego; sposób bycia, zachowania
się względem kogo, traktowania czego)
1.

symbole władzy

2.

obrzędowość świecka
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Załącznik 1. Graficzny układ ogólny

SŁOWNICTWO RZEMIOSŁ W DREWNIE

A. SFERA:
JA JAKO WYTWÓRCA
(MÓJ STOSUNEK DO RZECZY)

I. Nazwy rzemiosł
w drewnie

B. SFERA:
JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA
(TO CO SŁUŻY MOJEMU CIAŁU)

C. SFERA:
JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

D. SFERA:
JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA

(MÓJ UMYSŁ I JEGO ROZWÓJ)

(MÓJ STOSUNEK DO INNYCH)

I. Dom - budynek
i jego otoczenie

VI. Pojazdy i ich
elementy

I. Charakter rzemieślnika
i jego cechy

I. Stosunki rodzinne

II. Dom - mieszkanie
i jego wyposażenie

VII. Pozarolne
pozyskiwanie
produktów
spożywczych

II. Akcesoria z drewna
służące pracy umysłowej

II. Stosunki służbowe

III. Gospodarstwo
wiejskie (obejście
poza domem)

VIII. Przyrządzanie,
podawanie
i przechowywanie
jedzenia

III. Sztuka

III. Rzemieślnicze obrzędy,
tradycje, zwyczaje, święta

IV. Elementy wspólne
wyposażenia domu mieszkania
i gospodarstwa
wiejskiego

IX. Dbałość o ciało,
higienę, porządki,
leczenie, wypoczynek

IV. Sprawy ostateczne

IV. Stosunki społeczne

V. Pozostałe
przedmioty
wykorzystywane do
pracy pozarolniczej

X. Ochrona mienia

II. Praca ﬁzyczna
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Załącznik 2. Graficzny układ ogólny z liczbami

SŁOWNICTWO RZEMIOSŁ W DREWNIE
(7 597 jedn. leks.)
A. SFERA (3 062 jedn. leks.):
JA JAKO WYTWÓRCA
(MÓJ STOSUNEK DO RZECZY)

I. Nazwy rzemiosł
w drewnie
(76 jedn. leks.)

B. SFERA (3 955 jedn. leks.):
JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA

C. SFERA (362 jedn. leks.):
JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

D. SFERA (218 jedn. leks.):
JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA

(TO CO SŁUŻY MOJEMU CIAŁU)

(MÓJ UMYSŁ I JEGO ROZWÓJ)

(MÓJ STOSUNEK DO INNYCH)

I. Dom - budynek
i jego otoczenie
(740 jedn. leks.)

VI. Pojazdy i ich
elementy
(405 jedn. leks.)

I. Charakter rzemieślnika
i jego cechy
(29 jedn. leks.)

I. Stosunki rodzinne
(37 jedn. leks.)

II. Dom - mieszkanie
i jego wyposażenie
(427 jedn. leks.)

VII. Pozarolne
pozyskiwanie
produktów
spożywczych
(153 jedn. leks.)

II. Akcesoria z drewna
służące pracy umysłowej
(36 jedn. leks.)

II. Stosunki służbowe
(111 jedn. leks.)

III. Gospodarstwo
wiejskie (obejście
poza domem)
(569 jedn. leks.)

VIII. Przyrządzanie,
podawanie
i przechowywanie
jedzenia
(604 jedn. leks.)

III. Sztuka
(173 jedn. leks.)

III. Rzemieślnicze obrzędy,
tradycje, zwyczaje, święta
(56 jedn. leks.)

IV. Elementy wspólne
wyposażenia domu mieszkania
i gospodarstwa
wiejskiego
(106 jedn. leks.)

IX. Dbałość o ciało,
higienę, porządki,
leczenie, wypoczynek
(290 jedn. leks.)

IV. Sprawy ostateczne
(124 jedn. leks.)

IV. Stosunki społeczne
(14 jedn. leks.)

V. Pozostałe
przedmioty
wykorzystywane do
pracy pozarolniczej
(566 jedn. leks.)

X. Ochrona mienia
(95 jedn. leks.)

II. Praca ﬁzyczna
(2986 jedn. leks.)
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Załącznik 3. Graficzny układ szczegółowy

SŁOWNICTWO RZEMIOSŁ W DREWNIE

A. SFERA:
JA JAKO WYTWÓRCA

B. SFERA:
JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA

C. SFERA:
JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

D. SFERA:
JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA

(MÓJ STOSUNEK DO RZECZY)

(TO CO SŁUŻY MOJEMU CIAŁU)

(MÓJ UMYSŁ I JEGO ROZWÓJ)

(MÓJ STOSUNEK DO INNYCH)

I. Nazwy rzemiosł
w drewnie

1. nazwy ogólne

2. nazwy
szczegółowe

1. budynki i ich części

II. Praca ﬁzyczna

I. Dom - budynek
i jego otoczenie
4. detale z drewna trwale związane
z budynkiem lub budowlą

1. wykonawcy pracy
ﬁzycznej

2. wyroby z drewna nazwy ogólne

3. obiekty małej
architektury

2. budowle

I. Charakter
rzemieślnika i jego
cechy

II. Akcesoria
z drewna służące
pracy umysłowej
II. Dom - mieszkanie i
jego wyposażenie

1. meble, sprzęty i ich
części

3. narzędzia

III. Gospodarstwo
wiejskie (obejście
poza domem)

1. produkcja żywności

2. sprzęty do
użytkowania butów

1. osoby

IV. Elementy wspólne
wyposażenia domu mieszkania i
gospodarstwa
wiejskiego

1. naczynia

1. artystyczne
rzemiosła w drewnie

2. drabiny i ich
elementy

3. sprzęty do czerpania
i przenoszenia wody

IV. Sprawy
ostateczne
1. praktyki religijne

6. wady w surowcach
i wyrobach z drewna

7. spajanie (łączenie)
surowców i
półwyrobów
(półproduktów) oraz
montaż

8. układ półwyrobów

9. zdobienie wyrobów
z drewna

10. miejsce
wykonywania pracy
ﬁzycznej rzemieślniczej

11. miejsce
przechowywania
narzędzi

1. wykonywanie
materiałów i ubrań

2. wyrób obuwia

3. inne

1. nazwy ogólne

2. sanie i ich elementy

3. karety, powozy,
bryczki i ich elementy

VIII. Przyrządzanie,
podawanie i
przechowywanie
jedzenia

IX. Dbałość o ciało,
higienę, porządki,
leczenie, wypoczynek

X. Ochrona mienia

2. akcesoria z drewna
wykorzystywane do
wymierzania kar

3. funeralia

VI. Pojazdy i ich
elementy

VII. Pozarolne
pozyskiwanie
produktów
spożywczych

III. Rzemieślnicze
obrzędy, tradycje,
zwyczaje, święta

IV. Stosunki
społeczne

1. osoby

1. symbole
władzy

2. zrzeszenia
rzemieślników

2. obrzędowość
świecka

2. inne narzędzia i ich
elementy

5. obróbka materiałów

V. Pozostałe
przedmioty
wykorzystywane do
pracy pozarolniczej

II. Stosunki
służbowe

3. inne

2. pozostałe
dziedziny sztuki
4. materiały

I. Stosunki
rodzinne

5. inne elementy
otoczenia domu

III. Sztuka

3. nazwy
właściwości
i cech

1. oceny
rzemieślników

4. wozy, wózki i ich
elementy

5. inne

1. łowiectwo

2. pszczelarstwo

2. naczynia do
przyrządzania jedzenia

3. wagi

4. koszyki

5. inne

6. cechy naczyń

2. ozdoby ciała

4. dbałość o czystość
ubrań i otoczenia

5. wypoczynek

4. wynagradzanie
rzemieślników

5. czynności,
stany, zajęcia

6. zachowania
niezgodne
z prawem

3. wędkarstwo
i rybołówstwo

1. naczynia do podawania
i przechowywania jedzenia

1. ochrona ciała,
dbałość o nie, higiena

3. miejsca
spotkań
rzemieślników

3. leczenie i opieka
nad chorymi

500

Załącznik 4. Graficzny układ szczegółowy z liczbami

SŁOWNICTWO RZEMIOSŁ W DREWNIE
(7 597 jedn. leks.)
A. SFERA (3 062 jedn. leks.):
JA JAKO WYTWÓRCA

B. SFERA (3 955 jedn. leks.):
JA JAKO ISTOTA FIZYCZNA

C. SFERA (362 jedn. leks.):
JA JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

D. SFERA (218 jedn. leks.):
JA JAKO ISTOTA SPOŁECZNA

(MÓJ STOSUNEK DO RZECZY)

(TO CO SŁUŻY MOJEMU CIAŁU)

(MÓJ UMYSŁ I JEGO ROZWÓJ)

(MÓJ STOSUNEK DO INNYCH)

I. Nazwy rzemiosł
w drewnie
(76 jedn. leks.)

1. nazwy ogólne
(2 jedn. leks.)

2. nazwy
szczegółowe
(36 jedn. leks.)

3. nazwy
właściwości
i cech
(38 jedn. leks.)

II. Praca ﬁzyczna
(2 986 jedn. leks.)

1. budynki i ich części
(167 jedn. leks.)

I. Dom - budynek
i jego otoczenie
(740 jedn. leks.)

1. wykonawcy pracy
ﬁzycznej
(114 jedn. leks.)

2. wyroby z drewna nazwy ogólne
(14 jedn. leks.)

3. narzędzia
(1 048 jedn. leks.)

4. materiały
(617 jedn. leks.)

5. obróbka materiałów
(571 jedn. leks.)

6. wady w surowcach
i wyrobach z drewna
(5 jedn. leks.)

7. spajanie (łączenie)
surowców i
półwyrobów
(półproduktów) oraz
montaż
(403 jedn. leks.)

8. układ półwyrobów
(2 jedn. leks.)

9. zdobienie wyrobów
z drewna
(125 jedn. leks.)

10. miejsce
wykonywania pracy
ﬁzycznej rzemieślniczej
(83 jedn. leks.)

11. miejsce
przechowywania
narzędzi
(4 jedn. leks.)

II. Dom - mieszkanie
i jego wyposażenie
(427 jedn. leks.)

III. Gospodarstwo
wiejskie (obejście
poza domem)
(569 jedn. leks.)
IV. Elementy wspólne
wyposażenia domu mieszkania i
gospodarstwa
wiejskiego
(106 jedn. leks.)

2. budowle
(53 jedn. leks.)

4. detale z drewna trwale związane
z budynkiem lub budowlą
(330 jedn. leks.)

1. meble, sprzęty i ich
części
(393 jedn. leks.)

3. obiekty małej
architektury
(168 jedn. leks.)

5. inne elementy
otoczenia domu
(22 jedn. leks.)

2. sprzęty do
użytkowania butów
(6 jedn. leks.)

I. Charakter
rzemieślnika i jego
cechy
(29 jedn. leks.)

II. Akcesoria
z drewna służące
pracy umysłowej
(36 jedn. leks.)

2. inne narzędzia i ich
elementy
(17 jedn. leks.)

1. naczynia
(14 jedn. leks.)

2. drabiny i ich
elementy
(27 jedn. leks.)

1. osoby
(37 jedn. leks.)

1. artystyczne
rzemiosła w drewnie
(153 jedn. leks.)

2. pozostałe
dziedziny sztuki
(20 jedn. leks.)

3. sprzęty do czerpania
i przenoszenia wody
(65 jedn. leks.)

IV. Sprawy
ostateczne
(124 jedn. leks.)
1. praktyki religijne
(55 jedn. leks.)

V. Pozostałe
przedmioty
wykorzystywane do
pracy pozarolniczej
(566 jedn. leks.)

VI. Pojazdy i ich
elementy
(405 jedn. leks.)

VII. Pozarolne
pozyskiwanie
produktów
spożywczych
(153 jedn. leks.)

VIII. Przyrządzanie,
podawanie i
przechowywanie
jedzenia
(604 jedn. leks.)

IX. Dbałość o ciało,
higienę, porządki,
leczenie, wypoczynek
(290 jedn. leks.)

X. Ochrona mienia
(95 jedn. leks.)

1. wykonywanie
materiałów i ubrań
(228 jedn. leks.)

2. wyrób obuwia
(59 jedn. leks.)

3. inne
(279 jedn. leks.)

1. nazwy ogólne
(28 jedn. leks.)

2. sanie i ich elementy
(55 jedn. leks.)

3. karety, powozy,
bryczki i ich elementy
(96 jedn. leks.)

4. wozy, wózki i ich
elementy
(207 jedn. leks.)

5. inne
(19 jedn. leks.)

1. łowiectwo
(18 jedn. leks.)

2. pszczelarstwo
(81 jedn. leks.)

2. naczynia do
przyrządzania jedzenia
(225 jedn. leks.)

3. wagi
(7 jedn. leks.)

4. koszyki
(19 jedn. leks.)

5. inne
(30 jedn. leks.)

6. cechy naczyń
(4 jedn. leks.)

2. ozdoby ciała
(4 jedn. leks.)

4. dbałość o czystość
ubrań i otoczenia
(90 jedn. leks.)

5. wypoczynek
(124 jedn. leks.)

II. Stosunki
służbowe
(111 jedn. leks.)

1. osoby
(69 jedn. leks.)

III. Rzemieślnicze
obrzędy, tradycje,
zwyczaje, święta
(56 jedn. leks.)

IV. Stosunki
społeczne
(14 jedn. leks.)

1. symbole
władzy
(5 jedn. leks.)

2. akcesoria z drewna
wykorzystywane do
wymierzania kar
(52 jedn. leks.)

3. funeralia
(17 jedn. leks.)

2. zrzeszenia
rzemieślników
(4 jedn. leks.)

2. obrzędowość
świecka
(9 jedn. leks.)

3. miejsca
spotkań
rzemieślników
(6 jedn. leks.)

4. wynagradzanie
rzemieślników
(4 jedn. leks.)

5. czynności,
stany, zajęcia
(27 jedn. leks.)

6. zachowania
niezgodne
z prawem
(1 jedn. leks.)

3. wędkarstwo
i rybołówstwo
(54 jedn. leks.)

1. naczynia do podawania
i przechowywania jedzenia
(319 jedn. leks.)

1. ochrona ciała,
dbałość o nie, higiena
(53 jedn. leks.)

I. Stosunki
rodzinne
(37 jedn. leks.)

3. inne
(28 jedn. leks.)

III. Sztuka
(173 jedn. leks.)
1. produkcja żywności
(552 jedn. leks.)

1. oceny
rzemieślników
(29 jedn. leks.)

3. leczenie i opieka
nad chorymi
(19 jedn. leks.)
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