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Przy wszystkich niemal nazwach starałam się podać okres, kiedy były one 
w użyciu. Brak tego rodzaju informacji świadczy o ich funkcjonowaniu w całym 
badanym okresie. Ze zmienności używanych powszechnie terminów zdawali sobie 
sprawę współcześni. W XVII w. pisano w Odmianach tego świata: „Co bowiem za 
naszych ojców była gunia, to teraz kilim, derka [...] Co kurta to dołoman [...] Co 
delijka to nasuwień"'. Słownik rejestruje proces owych zmian.

Zagadnienia te przedstawiłam w dwóch artykułach, przy czym drugi z nich doty
czy bezpośrednio pracy nad tym słownikiem2. Dlatego obecnie ograniczę się do 
podstawowych wiadomości, podczas gdy najważniejsze opracowania i źródła dru
kowane podaję w obszernym wyborze bibliografii.

Najstarszy i zarazem jedyny źródłowy słownik ubiorów został opracowany 
przez Łukasza Gołębiowskiego, członka Królewskiego Warszawskiego Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk. Wydano go w 1830 r., a wznowiono w 1861 r. Autor 
korzystał z bogatych materiałów rękopiśmiennych i drukowanych, w tym z nie 
wydanego jeszcze wówczas Opisu obyczajów Jędrzeja Kitowicza, podając 772 
hasła3. Była to praca pionierska, także w literaturze europejskiej, korzystały z niej 
pokolenia polskich specjalistów.

W ciągu czterdziestu kilku lat badań nad historią polskiej odzieży planowałam 
stworzenie obszerniejszego słownika nazw ubiorów polskich. Podkreślając, że 
dotyczy on okresu do początku XIX w. pragnę wskazać, że wiąże się z wynikami 
badań autora pierwszego słownika sprzed 1830 r. Obecnie udało ml się zgroma
dzić blisko czterokrotnie więcej haseł, z czego około jedną trzecią stanowią wyniki 
moich własnych badań źródłowych. Nie mogłabym dokonać tej pracy, gdyby nie 
ogromny wkład dwóch moich poprzedniczek. Książka Marii Borejszo zawiera 
objaśnienie 945 staropolskich nazw ubiorów, dodatków do nich, ozdób i uzbroje
nia, pochodzących z XIV—XVI w.4. Autorka stawiała sobie odrębne cele filologiczne 
aniżeli autorzy słowników znaczeniowych. Jednakże jej ustalenia etymologiczne 
1 opis konkretnych przedmiotów, zwłaszcza pochodzących z XIV-XV w., bardzo ml 
pomogły. Wydawnictwem, na które czekałam, był słownik Marii Michałowskiej.

. . 'eflnicje znacznej liczby staropolskich tkanin 
ronek. Czerpa- 
lę pozyskać ze

zroaeł. Prace nasze należy wykorzystywać równolegle. W słowniku nazw ubiorów 
podaję tylko podstawowe deilnicje techniczne wyrobów włókienniczych. Bliższych 
danych należy poszukiwać w wymienionej pracy obejmującej również wiek XX5.

Pozostały dorobek słownikowy w interesującej mnie dziedzinie to niezbyt 
obszerne zestawienia haseł, na ogół uzupełniające większe opracowania kostiu-

Ĉo nowego. Zbiór anegdot polskich z 1650 r., A. Brückner, Kraków 1903, 78, CXLVIII.
I. Turnau, Problematyka słownika staropolskiej terminologii narzędzi I wytworów material

nych na przykładzie haseł włókienniczych, skórnlczych l odzieżowych. «Kwartalnik HistoriiKultury Materialnej», P win. io™ —• » - nm. ■ ..i----»-------- .... ,
używanych w Polsce od:
Historii Kultury Materia
3Ł. Gołębiow ' •
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Brokat aksamitny — aksamit, rzadziej -*■ altembas, w którym partie tła albo wzoru 
wykonane są dodatkowym wątkiem metalowym złotym lub srebrnym, wprowadzonym 
technikami broszowania lub lansowania. Produkowano go od XV-XVI w. we Włoszech

Brokatela (brukatela, húrgatela, burkatela) Jwł. broccatello ] — gruba, wzorzysta 
tkanina półjedwabna, rzadziej lniana. Charakterystyczny relief wzoru uzyskiwano za 
pomocą grubego, lnianego podstawowego wątku i odpowiedniego naciągnięcia osnów 
i wątków w procesie tkackim.' Wytwarzana od XV do XVII w. we Włoszech i Hiszpanii. 
Importowana do Polski zwłaszcza b. wenecka. Od 2. poł. XVII w. wyrabiana u nas jako 
tkanina półwełniana o osnowie lnianej, farbowana na żywe kolory i drukowana, prze
ważnie we wzory kwiatowe, naśladowała wzorzyste jedwabie. Używana Jako tkanina 
dekoracyjna i odzieżowa z przeznaczeniem na suknie, męskie kamizelki i szały liturgl-



m. Bruslplate 1 — napierśnik, część zbroi w XIV w. 
luzgier.

Bryczesy [ang. breeches ] — spodnie wojskowe lub do konnej jazdy, zwężane na ły 
noszone od przełomu XVIII i XIX w.

Bryduje (brydnie) — ozdoby wycinane z aksamitu, używane w XVII w. 
Brygandyna [i

Brykla (brekla) (nlem. Próckel ] — rogowe lub trzcinowe usztywnienie gorsetu.

Brynda [biał. perebrynduwaty ] — w XVI w. błyskotka, ozdoba kobiecego stroju. m< 
także cały ubiór.

Brystach — napierśnik noszony przez Żydówki jako oddzielny przód stanika w forr 
tkaniny zakończonej u góry dwiema wstążkami do wiązania, a u dołu przytrzymuje 
Ją w pasie zakładką. Był on obficie zdobiony haftem lub metalowymi koronkami.

ż (brez, bryz, bryzik, bryżyczek, bryżyk) (średniow. niem. Brlse — obran 
KIV w. przybranie odzieży, kryza, haft, bramowanie. W XVII-XVIII w 
wany był w znaczeniu gorsu żabotu.

ii; 2) bladoróżowy, jak kv

Bucha — 1) okrycie uszyte krojem -*■ klerei, o odwiniętym kołnierz 
plecach i wypustek; 2) w XVI w. także obszycia ubiorów.

Buchaler — tkanina tur. znana w Polsce w XVII-XVIII w.

( 30 )

















Colobium [łac.] — 1) długa, lu 
-*• opończy z otworami na ri 
rękawami, najczęściej biała.
Coltrysz -*• kołtrysz.

-*• komżyczka.

przodem zdobiona galonam 
Cortel -»• kortel.

Cracoves — trzewiki określane w Anglii jako pochodzące z Krakowa, we Francji „k la 
poulalne”, czyli z Polski. Było to obuwie charakteryzujące się wydłużonym noskiem oraz 
językiem zakrywającym podbicie i fantazyjnie odwiniętym. Moda na nie, panująca 
w Polsce w XIII w., raziła gust Agnieszki, siostry przyrodniej cesarza Konrada III, a żony 
Władysława II Wygnańca. Nie Jest pewne, czy moda na c. powstała w Polsce, czy też za 
pośrednictwem naszego kraju przekazana została na Zachód z Bliskiego Wschodu.

Cudzoziemska robota (niemiecka robota) — w XVI-XVIII w. określenie kroju ubiorów 
według mody zachodnioeur., przekazywanego do Polski najczęściej przez kraje niem.

Cul de Paris |fr.-paryski tył] — rusztowanie metalowe lub poduszeczka umieszczana 
z tyłu pod spódnicą. Moda z k. XVIII oraz 1. 70. i 80. XIX w.
Culotte [fr.] — spodnie do kolan z wąskimi nogawkami, szyte według mody paryskiej, 
noszone w XVIII i pocz. XIX w.
Ćwikieł (cwykieł) [niem. Zwlckel) — klin rozszerzający różne części ubioru; od XVI w. 
modelujący na łydce dziane pończochy, często zdobiony haftem.
Cwelich (chwelich, chwilich, cwilich, ćwielichj [niem. ZwtUćh I — tkanina lniana, 
konopna, później bawełniana lub z połączeń tych surowców, o splocie skośnym lub 
wielorządkowym. Wyrabiana od XIV w. w miastach Śląska i Małopolski, droższa od

Cwykieł — ćwikieł.
Cybuch [tur. czybuk ] — część fajki.
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na sprzedawana w Krakowie w XVIII w.







Felonion — szata liturgiczna kapłanów obrządku wsch.

Felpa (feltpa, welpa) [wł.J —jednobarwna, gładka lub wzorzysta tkanina z długą okrywą 
włókienną, zwykle wełniana, jedwabna lub półjedwabna z wątkiem bawełnianym, 
o dłuższym włosie niż — aksamit, zbliżona do — pluszu. Wyrabiana we Włoszech. 
Sprowadzana do Polski od XVII w. w dwóch gatunkach o niskiej i wysokiej okrywie.

Feret (feretek. feretka) [wł.Jeretto 1 — 1) ozdobna, zwykle złota lub srebrna, sprzączka 
lub klamra, używana w Polsce w XVI-XVII w. do spinania naszyjników kobiecych, 
biretów i obuwia, pochodzi z wł. i hiszp. mody XV w.; 2) drobne wyroby jubilerskie, 
zwykle rozetki naszywane na ubiory w XVI i 1. poł. XVII w.
Ferezeja (ferez, feriaz) (ros.) — w XVI-XVII w. wierzchni kaftan ros. bojarów z długimi

przodzie, z niskim lub wysokim, stojącym kołnierzem, noszony na zipunie, szyty zwykle 
z wzorzystych tur. tkanin Jedwabnych. Strój ten ukształtował się pod wpływem tatar., 
podczas gdy poi. -  ferezja -  pod tur.

Ferezja (ferczyka) (tur.Jereże 1 — męskie okrycie wierzchnie z szerokimi, dekoracyjny
mi rękawami, stojącym niskim kołnierzem, zapięciem na szereg pętlic, zwykle luźne 
lub lekko dopasowane, szyte z sukna lub innycli tkanin wełnianych i jedwabnych, 
podbijane futrem lub jedwabną podszewką, noszone w Polsce w XVI-XVII w. do stroju

żupanie lub — dołomanie. Jednak rozpowszechniłaś™ później wśród mieszczan, 
a nawet chłopów i wyszła z użycia w XVIII w. Sporadycznie była jeszcze noszona przez 
kobiety jako okrycie wierzchnie, podczas gdy w Stambule była strojem damskim, ale





Filozela (fr. filoselle ] — nie skręcana przędza wytwarzana z odpadkowego jedwabiu. 
Używana jako wątek jedwabnych tkanin, dzianin, wyrobów pasamoniczych i w hafcie.

Fimbryja [łac./łmbrfa ] — 1) frędzle na brzegach szat i

Fiszbin [niem. Flschbeln 1 — płytka rogowa usztywniająca sznurówki kobiece i obręcze 
do modnych w XVIII w. rogówek. W XIX w., wobec zmniejszenia połowów wielorybów, 
usztywnienia te zastąpiono drutami.

Flamskie towary — poi. nazwa towarów importowanych z Flandrii, szerzej — z Nider-

w odzieży śląskiej w XVIII w. ^  ^  Y ^
Flanderki — trzewiki męskie noszone w XVI w. Bywały proste i z wydłużonymi nosami, 
pochodzącymi z mody gotyckiej.
Flanela lang. Jlannel, fr. Jlanelle ] — miękka tkanina półwełniana, zwykle z osnową 
bawełnianą, albo bawełniana o splocie płóciennym lub skośnym, silnie drapana dla 
uzyskania puszystej powierzchni o przyjemnym chwycie, wyrabiana na Zachodzie. 
W Polsce od XVI w., dla wzmocnienia osnowy używano przędzy lnianej lub konopnej,

cieplejszą bieliznę i lżejszą odzież.
Flaterka (polatka) — 1) trzęsidło; 2) końce złotych lub srebrnych nici zdobiących czepki 
noszone w XVI w.
Flausz [niem.) — gruba, miękka tkanina ze zgrzebnej przędzy wełnianej lub półwełnia- 
nej, o splocie skośnym lub atłasowym 1 wysokiej okrywie włókiennej uzyskanej rolowa
niem i drapaniem powierzchni, zwykle jednobarwna. Używana na wierzchnie okrycia, 
peleryny, kurtki.
Flejtuch (niem.) — w XVI w. zwitek szarpi do opatrywania ran, tampon.

Flintpas -*• flyntpas.
Florans (flor, flora) (fr.Jlorence ) — lekka, miękka, połyskliwa tkanina jedwabna z typu 
kitajek, jednobarwna, przeważnie w jasnych, pastelowych kolorach, rodzaj lekkiej tafty.









G

Gabardyna [liiszp. gabardlna, fr. gabardine ] — gęsta, miękka tkanina z wełny czesan
kowej lub przędzy bawełnianej, o splocie skośnym i wyraźnych, ukośnych prążkach, 
jednobarwna lub z osnową i wątkiem w różnych kolorach. G. bywa poddawana opala
niu i wykańczana impregnacją wodoodporną. Wytwarzana od ok. poł. XVIII w. w Eu
ropie zach,, używana na lżejsze płaszcze, ubrania męskie, mundury, kostiumy.

Gacie (gace, hacie) — dolna część męskiej odzieży, noszona pod spodniami, zwykle 
szyta z płótna, także opaska na biodra, określenie zanotowane Już w XV w.

Gacnik^gat) — od XV w. określenie ochronnego pasa noszonego przez mężczyzn na

Gagat — minerał, odmiana węgla o barwie czarnej, matowym połysku, szklistym po 
wypolerowaniu. Modny w renesansie, w Polsce w czasach żałoby narodowej.
Gagatek — 1) w XV w. czarna odmiana bursztynu; 2) określenie strojnisia.
Galasy [łac. galla ) — wyrośla na liściach roślin powstające w miejscach złożenia Jaj 
przez galasówki, larwy błonkówek z rodziny galasówek. G. służyły do wyrobu barwni
ków i garbników w ciemnych kolorach.

Galatyna — okrycie podbite futrem, noszone w XVII-XVIII w.

Galer — 1 ) płótno sprowadzane do Polski z Kolonii w czasach Zygmunta III; 2) kapelusz 
biskupi, czarny, wełniany, podbity jedwabną podszewką i zdobiony zielonym sznurem
z chwastami, noszony w sytuacjach pozaliturgicznych.

Galeta (bombycinum, bombycina, bombycyna) — surowiec odpadkowy, jedwabny, 
w formie waty otrzymywanej z uszkodzonych kokonów.

Galiga [łac. caltga ] — w XVI w. określenie obuwia, przypuszczalnie trzewików o grubej 
podeszwie, może przymocowywanych do łydki rzemieniami jak rzymskie -*• caligi.
Galijoty (galioty, gallioty, galoty) [czes. kalhoty, wł. calconl} — w XVI w. spodnie, 
zapewne szerokie, bufiaste do kolan, noszone we wł. modzie renesansowej, przekazane 
do Polski przez Czechy.

Gallabijja (dżalabija, dżallabija) [ar.) — codzienna odzież ar.dla obu płci, długa, 
z rozszerzanymi u dołu rękawami, bez kołnierza, z rozcięciem przy szyi, nieraz z kap-

Gallioty -»• galijoty.

Galon [fr.] — wyrób pasamoniczy w formie gładko lub wzorzyście tkanej, rzadziej 
plecionej taśmy wykonanej z nitek jedwabnych, bawełnianych i metalowych. Od XIV 
do XVI w. zwykle wąska plecionka o motywach geometrycznych. Od XVII w. szerszy g. 
miewał także motywy roślinne. Używany do ozdabiania odzieży i wnętrz mieszkalnych.

o drewnianej podeszwie. W Polsce określano Je jako patynki, natomiast nazwa g. 
dotyczyła tu obuwia spełniającego rolę kaloszy, noszonego od 1. 60. XVIII w.
Galoty -  galijoty.

Gałgan -  od XVI w. łachman, szmata, strzępek, kosmyk.

I 60 )
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Grono (grunko) — w XVI w. rodzaj ozdoby ubioru lub pasa. W wyrobach jubilerskich

Gronostaj (hornostaj) — zwierzątko z krótkim, białym włosem i czarnym końcem 
ogona. Futerkiem g. podszywano wykwintne okrycia władców i możnych, było dość 
rozpowszechnione w dawnej Polsce, także Jako obszycia mieszczańskich czepków.
Grosz — w XVI w. pozłacana moneta używana Jako ozdoba paciorków poznańskiej

Grozot — gryzeta.
Grubryn -  grogrin.

Grunberskie sukno — s. wyrabiane w Zielonej Górze (Grunberg) i sprzedawane w poi. 
sklepach w XVII i XVIII w.
Grunko -  grono.

Gruszka — w XVI w. ozdobny wisiorek w kształcie gruszki.

Gruzbertowskie koronki — k. używne w XVIII w. przez kaliskie mieszczki. 
Gryalinowy — gryglinowy.

Gryglinowy (gryalinowy, gridelino) [fr. grls de lin, wł. gridellno ] — barwa nie bielonego 

Grygron -*■ grogrin.

Grynszpanowy — kolor grynszpanu, czyli zielony.
Grypy -* gnypy.

Gryzeta (grozot, gryzot) [fr. grlsette ) — tkanina wełniana lub mieszana z wełny, 
bawełny i jedwabiu, jednobarwna, noszona od średniowiecza przez warstwy niższe; 
później jedwabna lub półjedwabna, z wątkiem wełnianym albo bawełnianym, w róż
nych kolorach, zwłaszcza odcieniach czerwieni, także wzorzysta z wątkami metalowy
mi. Importowana do Polski w XVII-XVIII w. i stosowana głównie w ubiorze kobiecym.
Grzbiet — grzbietowa część zwierzęcej okrywy futrzanej, zwykle najlepszej jakości.
Grzebieniarz -> grzybyniarz.

Grzebło -* zgrzebło.

Grzebień (grzebyń) — przyrząd toaletowy służący do czesania lub uptnania włosów, 
wyrabiany z drewna (bukszpanu, bzu i in.), w czasach nowożytnych z rogu, kości — 
nawet słoniowej oraz metali.

Grzybyniarz (grzebieniarz) — pojemnik na grzebienie, często skórzany.
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lub lekkie okrycie noszone w XVIII w., zwykle pod nazwą „azuka”.
Heftlik -* haftka.

Helłodor [gr. hellos — słońce] — kamień szlachetny z grupy berylów, o barwie złotożół-

Heliotrop [gr. hellos — słońce, tropein — obracać] — minerał, odmiana chalcedonu, 
kamień półszlachetny, nieprzejrzysty, ciemnozielony z czerwonawymi plamkami wido
cznymi zwłaszcza w słońcu (stąd nazwa), modny szczególnie w średniowieczu.

Hełm (helm) [staroczes. helm ] — od 3000 l.p.n.e. bojowa osłona głowy, niekiedy też 
karku, szyi, twarzy, np. przyłbica, szyszak.

Hennin Ifr.] — kobiece nakrycie głowy w kształcie wysokiego (do kilkudziesięciu cm) 
stożka, modne w 2. poł. XV w. głównie we Francji. Sporządzano je z krochmalonych, 
lekkich tkanin, ozdabiano plisą z czarnego aksamitu lub złotym galonem przy głowie, 
aksamitną pętelką nad czołem i białym, przezroczystym welonem, który spływał 
z ostrego czubka h. do ziemi.

Herb — ustalone według określonych reguł heraldycznych oznaki osoby, rodu, korpo
racji, miasta lub państwa. Pierwsze zabytki pochodzą z XII w.

Hermelin [niem.J — biały plusz w czarne, zwykle drukowane, cętki. Imitacja futra 
gronostajowego.

Hiacynt orientalny (achcinek, jaclnek, jacynt) — odmiana cyrkonu o barwie żółtawo-

Hibercuch -  ibercuch.

Hijacynt (hijacyntyn) (łac. hyaclnthus ] — w XVI w. określenie szaty kapłana żydo
wskiego, sporządzona z tkaniny o tej samej nazwie, koloru ciemnoczerwonego z odcie
niem fioletu lub czerwonawożółtego.
Hilat -  chałat.

Himation [gr.] — w star. Grecji wierzchnie okrycie kobiet i mężczyzn, prostokątny płat 
wełnianej tkaniny, którym drapowano całą postać, przerzucając jeden koniec najczę-

Hojka — okrycie żałobne noszone w Gdańsku w XVI-XVIII w.

Holica [rus. gollca ] — w XVI w. skórzana rękawica bez futra i podszewki.
Hornostaj — gronostaj.
Houppelande [fr.] — suknia dla obu płci wkładana przez głowę, o kroju kloszowym, 
obficie sfałdowana w talii pod paskiem, z wysokim stojącym kołnierzem i fantazyjnymi 
rękawami krojonymi z ćwiartek koła, szyta z tkanin Jedwabnych lub sukna, nieraz 
podbita futrem. H. weszła w użycie we Francji ok. 1360 r., później w pozostałych 
krajach i w Polsce, modna także w 1. poł. XV w. W męskich h., dla rozszerzenia, 
stosowano rozporki w środkowym szwie przodu i tyłu.
Hozuka -* hazuka.
Hożedle — orzedle.













Jucht (per. Ju/iU — skóra z cieląt, młodych bydląt lub saren, wyprawiana przez

K

Kabat (kabaj, cabacium) [tur. z ar. kaba 1 — rodzaj kaftana lub kurtki, szyty z różnych 
tkanin, zamszu oraz łosiowej skóry, podszywany futrem albo podszewką. W XV w. 
krojono go z czterech jednolitych lub przeciętych w pasie części, lekko u dołu rozsze
rzonych, z zapięciem z przodu na -  guzy. W XVI-XVII w. krój uprościł się. k. często 
noszono bez rękawów, bywał ubiorem wojskowym z usztywnioną ochroną piersi. K. 
występował także jako odzież kobieca, w XVIII w. nazwa ta utrzymała się na określenie 
sukni sznurowanej z tyłu. bez fałdy na plecach.

Kabłączek skroniowy — ozdoba w formie kabłąka stosowana powszechnie we wczes
nym średniowieczu. Przymocowywano go pojedynczo lub po kilka do tekstylnej opaski 
otaczającej głowę.

Kaboszon [fr. cabochon ) — 1) w Jubllerstwie kamień szlachetny lub półszlachetny 
mający szlif o kulistej, półkulistęj lub elipsoidalnej formie; 2) czepek z zachodzącym na 
czoło szpicem, modny we Francji w 1. poł. XVIII w.

Kacabajka [niem. Katzbai ) — gruba, kosmata tkanina wełniana, na Śląsku także 
uszyte z niej okrycie.

Kacze dzioby — określenie obuwia o płaskim i rozszerzonym nosku, noszonego 
w XVI w., modnego jako reakcja ha spiczaste nosy obuwia w modzie gotyku.
Kaczorowy — ciemny, szarobrunatny kolor jak upierzenie dzikich kaczek.
Kadryli (kadryllik) [fr. quadrille ] — lekka tkanina jedwabna w drobną kratkę, używana 
w Polsce w XVIII i XIX w.
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Kamlot (czamlet. półczamłecie, szamlot) Itur. kamlet, fr. camelot ] — cienka, rzadka 
tkanina z szorstkiej weiny czesankowej gorszego gatunku, tkana splotem płóciennym. 
W średniowieczu bywała robiona z wełny koziej i wielbłądziej. Później, na Zachodzie,

w pasyłub cętki, drukowane naśladowały wyroby jedwabne. W Polsce k. znany był od 
XIV do XVIII w., produkowany w manufakturach powiązanych z sukienniczymi, za-









Karkas — drut usztywniający czepki kobiece, -* kornety w XVIII w.
Karmazyn |ar., tur. kyrmyz ) — 1) kolor nasyconej czerwieni dojrzałej maliny, uzyskany 
z -*■ kermesu lub — koszenili; 2) synonim szlachcica, gdyż w dawnej Polsce była to 
ulubiona barwa szlachty.

poi., farbujący na kolor karmazynowy.
Karneol (karniol. krwawnik) [łac. carnts — ciało, mięso] — odmiana chalcedonu. 
Przeświecający minerał koloru od ciemnoczerwonego do żółtego, nawet białego. Popu
larny w XVII-XVIII w.

Karpiołuska — regularny deseń łuski rybiej, motyw stosowany w poi. tkactwie jedwa
biu, np. -» wciąż u pasów kontuszowych i tkanin litych.
Karsak — ozdoba noszona na szyi w XVII w.

Karton (kartonada, kartun, katonada, katunada, kotonada) |fr. carton ) — barwnie 
drukowana tkanina bawełniana, niekiedy o lnianej osnowie, zwykle o splocie płócien
nym, maglowana, lżejsza i tańsza od — cycu. Wyrabiana w manufakturach Europy 
zach. od XVII w., w Polsce w 2. poł. XVIII w. Używana jako lekka tkanina odzieżowa

Karumfil (karanfll) [tur. karanfll — goździk) — motyw kwiatów goździka w tkaninach

brojenie ochronne husarii i wojsk pancernych w XVII w.; 3) w XVIII w. płaty skóry 
naszywane na spodnie kawaleryjskie i liberyjne dla ochrony przed wycieraniem.
Karwatka (karwacki ubiór) [od Karwat—Chorwat] — krótki ubiór męski, noszony także 
przez kobiety, szyty zwykle z sukna, często podbity futrem, zapinany na pętlice, 
noszony do ubioru narodowego. Zapewne przypominał on krojem krótki giermak. 
W spisie wyprawy królowej Katarzyny z 1562 r. półgiermaki określano jako karwatki.
Kasakina -*■ kasatynka.

Kasanica — w XV w. rodzaj ubioru.
Kasanka — w XV-XVI w. kaftanik noszony pod żupanem lub też podobna część odzieży 
kobiecej.
Kasatynka (kasakina, kazakina, kozakina. kozaczynka) [fr. casaąutn ] — wierzchnie 
okrycie uszyte z tkanin wełnianych lub jedwabnych, często podszyte futrem, z długimi

w Polsce jako górna część lżejszej sukni kobiecej do k.*tegoż stulecia.
Kasjan — lekka tkanina odzieżowa sprzedawana w Krakowie w XVIII w.





Kazakłn (kazak, kozaczyn) — 1) krótki, męski ubiór wierzchni, noszony przez Kozaków 
w XVII-XVIII w.; 2) w XIX w. kamizelka dżokejów.
Kazakina -*■ kasatynka.

Kazjaka (kasjatka, kazakaja, kazjatka, kazyjaka, kosyjaka, kozyjaka, koziaka) [fr. 
casaąue, niem. Kasack ] — 1) w XVI w. to rodzaj niewatowanego, męskiego wamsa 
o prostej linii zapięcia na przodzie, często z podwójnymi, zwisającymi rękawami tj. 
drugimi z atlasu innej barwy, w pocz. XVII w. ozdobnymi. Polska k. miewała rękawy 
z „kłutego atłasu”, kobieca stanowiła górną część dwudzielnej alamody, noszona od 
pocz. XVII w., w stroju mieszczańskim jeszcze po 1660 r.; 2) w XVIII i pocz. XIX w. 
okrycie kobiece, często podbite futrem.

Kazyjaka — kazjaka.

Kądziel — zwój wełny, lnu lub konopi zakładany na przęślicę albo kołowrotek. 
Kendal lang.l — sukno wysokiej Jakości wyrabiane w płn. Anglii.

ściętego stożka, początkowo miękka, później usztywniana, noszona w wojsku w XIX

Kermes [tur. z per. kermes ) — barwnik czerwony otrzymywany z samiczek owadów 
żyjących na drzewie kermesowym, rosnącym w Azji i płd. Europie. Farbowano nim na 
kolor malinowy, różowawy, fioletowawy i krwisty.

Kędzierzawić — w XVI w. zakręcać, fryzować włosy, także powierzchnię tkaniny.
Kibałka — obręcz do układania na niej włosów, używana na Podlasiu i Litwie w XVII- 
XVIII w.
Kiberment [per. kemerband — pas) — szarfa, opaska.
Kiczka — w XV w. przepaska na głowę, wianek.
Kiderle (fiderle) — w XVII w. klapki, patki w gorsecie lub staniku.

Kieca (kiecka, kiecza, kieczek) [tur. kecze — sukno) — 1) w średniowieczu długie 
okrycie męskie, bez rękawów, przepasane, noszone na kolczudze, dla ułatwiania 
dosiadania konia nie zszyte z przodu lub po bokach. W XII w. k. była długa, później 
skracana, na pocz. XIV sięgała do połowy kolan; 2) w XI w. grube okrycie męskie, często 
z kapturem, sporządzane z filcu lub sukna; 3) od XV w. „kiecka” to wierzchnia, płócien
na suknia kobieca, spódnica, fartuch lub chusta; 4) w XVII w. k. podbita sobolami lub 
jedwabnymi tkaninami pełniła rolę okryć dla obu płci.
Kiełbeła — jedwabna tkanina, często wzorzysta, sprowadzana z Bliskiego Wschodu, 
sprzedawana w XVIII w. w Warszawie.

















zawsze z wylotami i zwisającymi rękawami, noszone w Polsce w XVIII w.

Kontuszowy pas -> pasy kontuszowe.

Koperwasy (witriole) — nazwa siarczanów niektórych metali, używanych jako zaprawy

Kopieniak (kiepenniak, kiepieniak, kopienniak, pólkopieniacze) [tur. kepenek—-opoń
cza, węg. kópdnyeg 1 — krótkie męskie okrycie pochodzenia węg. sięgające najwyżej do 
kolan, noszone w Polsce do stroju narodowego w 2. poł. XVI i 1. poł. XVII w. K. był 
luźny, z rozciętymi rękawami, niewielkim kołnierzem, guzami i ozdobami pasamoni- 
czymi przy zapięciu, szyty na podszewce z sukna, tkanin półwełnianych lub jedwab -

Kopyto szewskie — drewniana forma ułatwiająca wymodelowanie obuwia.

Koral (łac. coralllum ] — szkielet koralowców używany w Polsce do wyrobu ozdób co 
najmniej od średniowiecza; w formie paciorków także w ubiorze ludowym.
Koralina [wł. coralllna ] — płaska koronka igłowa wyrabiana w XVII w. w Wenecji.

Korcelet (gorselet) — gorset noszony w Poznaniu w XVIII w.
Kord iang. cord 1—1) mięsista tkanina wełniana lub bawełniana, w prążki lub pasy, 
jednobarwna lub kolorowa. Używana w dawnej Polsce na spodnie i odzież męską;

Kordelas — krótka, biała broń myśliwska, używana w XVI-XIX w.
Kordelat — grube sukno wyrabiane prawdopodobnie w kapucyńskich — pannificy- 
nach klasztornych w XVI-XVII w.
Kordon [fr. cordon ] — sznur pleciony techniką pasamoniczą, zakończony chwastem,

Kordonek (fr. cordonnet 1 — różnej grubości nić jedwabna złożonoskrętna, barwiona, 
otrzymywana z kilku nici tramy. Wytwarzany w Europie co. najmniej od późnego 
średniowiecza, stosowany do szydełkowania i haftu.
Kordyban (kurdyban, kurdwan) Ihiszp. cordoban; od m. Kordoba w Hiszpanii] — 
barwna skóra wyprawiana techniką kordybaniczą na odzież, obuwie i obicia.
Kordybanictwo (kurdybanictwo) (od m. Kordoba w Hiszpanii] — garbowanie skór 
kozłowych, baranich i cielęcych w roztworach ziołowych i barwienie ich na różne kolory

wywodzi się z Bliskiego Wschodu i była stosowana w średniowiecznej Kordobie, później 
rozpowszechniła się w Europie zach. W Polsce cechy k. pojawiły się w XV w. i dotrwały 
do XIX w. Kordybany były używane na barwne obuwie, które łatwo przemakało, również

Korek [niem. Kork ] — w XVI w. koturn wykonany z k., podwyższający ̂ damskie
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— 1) od średniowiec2 
okrywająca prawie ca 
i roboczego przyodziewKU, sir 
na zbroi w XVI w.; 3) część sti

Koturn — 1) obuwie z grubą podeszwą dla podwyższenia aktorów w teatrze st 
2) w star. Grecji także wysoki do kolan but używany podczas polowania; 3) spo 
podwyższenia sylwetki człowieka za pomocą grubej podeszwy, używany zwłaszcza pr 
XVI w. do czasu rozpowszechnienia się obcasa. Nawrót do tej mody nastąpił w XVII





wzorami. Wyrabiana ze specjalnej krepowej lub gruzełkowej przędzy, co nadawało jej 
szorstkość i sprężystość. Wytwarzana co najmniej od XVII w. w manufakturach Europy 
zach. Szyto z niej suknie i odzież wierzchnią.
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irzyna (pacharzj

l z lepszego, cienkiego płótna, i

eż przysługująca pachołkom 
pas tkaniny przyczepiony ja

iczem — zapewne różaniec, termin używany w Wielkopolsce w XVI-XVII w.
iczesne płótno (pacześne płótno) — cienkie, średniej jakości, lniane płótno 
jrzędzy uzyskanej z odpadków czesania włókna gęściejszą szczotką. Od średli 
a wytwarzane w Polsce na domowych krosnach.

iczosy — najlepsze odpadki włókna roślinnego po czesaniu szczecinową szczc 
iczury — gorsze odpadki włókna roślinnego po pierwszym czesaniu, 

dołek — w XV w. dolna część ubioru, która podgięta służyła do noszenia dro

Pajeta (— paleta) |fr. patllette I — plaska blaszka metalowa, zwykle mosiężna, pozłaca] 
lub posrebrzana, różnych kształtów i wielkości. Od XVIII w. używana w hafciarst« 
sukien, gorsetów, czepców, a także szat męskich i liturgicznych.
Pajuk [tur. z per. pejk ] — liberyjny służący ni
ubrany zwykle w szerokie szarawary opadając_________________________
z cholewami, w krótki żupan ze srebrnymi guzikami, ferezję z pętlicami i kołpak.
Paklak (pakłak) [niem. Packlaken ] — 1) grube sukno krajowe średniego gatunku łut 
tkanina pólwełniana na lnianej albo konopnej osnowie. Wytwarzane w XVII-XVIII w 

ii i . ■ i.......- ,  głównie na zimowe okrycia męskie, rządzie

Palament — tkanina sprowadzana do Polski w XVII w, w sztukach lub półsztukach.

Palatynka [fr. palattne ] — początkowo futrzana narzutka występująca w modzie fr. od 
1676 r.; rozpowszechniona w Polsce w 1. poł. XVIII w., tu wykonywana także ze 
strusich piór i koronek. P. była dłuższa i obszerniejsza od — bluzgiera, którv szvtr 
z lżejszye1- — ---------  ' 1 ’
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Parura [fr. parure ] — ozdobny pas z jedwabnej, zwykle haftowanej tkaniny, naszywany 
w średniowieczu przy — humerale 1 — albie. Później także ozdoby bielizny przy kołnie-

Parzenice (cyfry) — pętlicowe lub sercowate hafty na sukiennych spodniach górali poi.

Pas (cinglllum, pasek, pasz) — ważny dodatek do odzieży pełniący funkcję modelującą 
1 dekoracyjną, wyrabiany różnymi technikami sltórnlczyml. metalowymi 1 włókienni
czymi, używany od star. P. skórzane były rozpowszechnione w Polsce co najmniej od 
XIV w., łączone z tkaninami lub rzemienne, zdobione metalem. Pod wpływami wsch. 
od XV w. rozpowszechniają się miękkie p. tekstylne. W 2. poł. XVI w. używano impor
towanych, tkanych, jedwabnych pasów wsch., a także p. ciętych z tkanin, pasamoni- 
czych w formie taśm 1 plecionek, dziane i szydełkowe. W XVII w. męski ubiór narodowy 
wymagał p. Jedwabnych, zatem wobec popytu na^nie powstawałyhczne persjarnie.

Pasamon (pasaman, paseman. pasoman) [wł. passamano ] — wyrób włókienniczy: 
taśma, sznurek, plecionka różnej szerokości i grubości, najczęściej z jedwabiu 1 meta
lowych nici, rzadziej z bawełny, lnu, włosia oraz wełny, wykonywany ręcznie na 
tabliczkach tkackich, krośnie lub maszynie wstążkarskiej. Wyrabiano: tasiemki, gurty, 
borty, krajki, galony, chwasiy, koronki, wstążki, sznurki, sznurowadła, pętlice, aksel- 
banty, kantyle, guzy, rozety, pasy siatkowe, plecionki, podwiązki, opaski, stelaże pod 
krezy, kołnierze 1 czepki, wisiorki, sztuczne kwiaty — wszelkie obramowania 1 dodatki 
do ubiorów zgodne z panującą modą.
Pasainonictwo — znane w Bizancjum, pierwsze cechy p. w Europie zach. powstały 
w XII w., w Polsce bardzo liczne od XIV w. Szeroki asortyment produkcji dostosowywa
ny do wymogów mody sprawił, że po 1630 r. powstały osobne cechy szmuklerzy 
i wyodrębniły się węższe specjalizacje, jak np. wytwórcy sznurowadeł. Pasamoników 
nazywano ozdabiaczami. W przeciwieństwie do przedstawicieli innych cechów wyko
rzystywali oni rozmaite rodzaje surowców.
Pasamonik — „ozdabiacz", rzemieślnik trudniący się wyrobem pasamonów, posługu
jący się różnymi technikami włókienniczymi.
Paschalisa pasy — lite, półlite i jedwabne p. kontuszowe dobrej jakości, o rozmiarach 
350-460 x 29-45 cm, charakteiyzujące się żywymi barwami i obfitym stosowaniem 
złota i srebra w tłach. Wytwarzane w persjarniach orm. kupca Paschalisa w Warszawie 
(1788-1792) i w Lipkowie (1788-1794). połączonych w 1792 w jedną, zlokalizowaną 
w Lipkowie. Sygnowane początkowo „Paschalis", od 1791 rysunkiem baranka paschal
nego 1 literami PI, od nobilitacji Paschalisa herbu Baranek także nazwiskiem Jakubo-



y; 2) sklep z tymi wyrobami.

 ci dochodzą pasy per. i bawole. P.k. składały się z głowy, wciąża, szlaczków
i obramień z doszywaną frędzlą. Zdobione najczęściej ornamentem roślinnym, czasem 
wyobrażającym ptaki, i geometrycznym. P. te były akcesoriami ubiorów w Indiach, 
Persji i Turcji. Od XVI w. znano je w Polsce Jako importy z Bliskiego Wschodu. Od 1. 40.

1 w Stanisławowie, produkujące także na 
la użytek wewnętrzny w Rosji. Kalandro-

zwłaszćza od̂ XVIII wnaSZyClC nad kleszenłą kam,zelki oraz na suknI kobiecej, modne

Patriotka (patryotka) — rodzaj czapki noszonej w XVIII w. przez młodych mężczyzn, 
stanowiła wyraz ich przekonań politycznych-
Patron Iłac. patronus 1 — pas lub czworokąt papieru z wyrysowanym schematycznie 
konturem klockowej lub igłowej koronki albo innego wzoru ornamentu włókienniczego.
Patrontasz [niem. Patrontasche ) -*• ładownica.
Patryotka -*■ patriotka.

Patynka (patenka, patynka) |fr. patin ] — 1) średniowieczne obuwie ochronne na 
drewnianych podeszwach, osłaniano nim skórzane ciżmy i trzewiki na błotnistych

niowiecza na ślizgawkę.
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n (perubłan) [fr. péruvienne ] — połyskliwa, rzadka, dwuosnowowa tkanina 
jedwabna, o różnych barwach osnowy 1 wątku, z najgorszych gatunków przędzy. Wy
rabiana we Francji, w XVIII w., głównie na eksport do Peru, także do Polski.
Pesma (pesama, peszma) (tur. peszma — wełna wielbłądzia, basma — tkanina druko
wana) — jedwabna tkanina drukowana, importowana do Polski z Bliskiego Wschodu 
w XVII-XVIII w.

dręczna apteczka używana w Krakowie w XVIII w.

Petit-point [fr.) — drobny ścieg hafciarski używany do wyszywania delikatnych części

Pętlica (pętlica, pietlica, piętlica) [staroczes. petllće 1 — wyroby pasamonicze, plecione 
lub tkane z barwnego jedwabiu i nitek metalowych, rodzaj taśmy. Wraz z guzami 
używano ich do zapinania poi. ubioru męskiego od XV do XIX w. W modzie zach. w jej 
poi. wersji używane rzadko w XVII-XVIII w.
Pętlik -*• pątllk.

Pień -  stpień.

Pieprzowy (pieprzykowaty) — kolor pieprzu, niezdecydowany szaroczarny. 

Pierkos — stary mężczyzna noszący pióra na czapce, co w XVIII-XIX w. było el<

likowy — kolor ciemnobeżowy lub żółtobrązowy.

izcha — prawdopodobnie rodzaj futra sprzedawanego w Wielkopolsce w XVI w. 
-* pierścień.

ściennik — laska z dużą gałką używana w XVII-XVIII w.
ścień (pierścień, pierścieniec, pierścionek, pierzcien, pierzścień, pirścieniec, p 
i, pirzścień) — obrączka ze szlachetnego metalu, często z drogim kamieniei

ze (pirze) — pióra zdobiące nakrycie głowy, 

ak — futro z białego lisa lub częściej z królika.



wieckim i hafciarskim rzemieślników pracu 
istniała od średniowiecza, rozpowszechniła

n, wyrabiane w r

Pioro — ptasie pióra używane jj 

Pióra kapłunie — pióra kapłon 

Pióropusz
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Plastron [fr.I — 1) część zbroi okrywająca piersi: 2) okiycie górnej części piersi zmie
niane częściej aniżeli koszula, używane od XVII w.

Plecenie — przerabianie odpowiednio ułożonych elementów z różnych surowców przez 
krzyżowanie, skręcanie, zawęźlanie i zapętlanie. Stosowane przy wyrobie różnych 
produktów. Znane co najmniej od 3000 1. p.n.e., ponieważ było łatwiejszym rozwiąza
niem aniżeli tkactwo. Znane w różnych częściach świata i krajach.
Piech -* blach.

Plechowica -> plachowica.
Plechownica -»• plachowica.

Plecionka — wyrób pasamoniczy wykonany techniką plecenia, służący do garnirowa- 
nia ubiorów. P. miały kształt płaski, rurkowaty, o przekroju trójkąta, mogły być 
pojedyncze i podwójne.

Plereza — biała lamówka wykańczająca ubiór żałobny.
Piesze — w XVI w. określenie łysiny lub tonsury.

Pleszek (plaszek) Istaroczes. plech ) — 1) w XV-XVI w. zbroja okrywająca tułów i nogi 
jeźdźca; 2) w tym czasie kaftan, najczęściej skórzany; 3) w XVI w. rodzaj żupicy czyli -* 
jopuli; 4) od XVII w. w Wielkopolsce określenie gorsetu.

Plezderla — suknia kobieca, zwykle szyta z sukna, noszona przez mieszczki w XVII w. 
Plisia -  plusz.

Plochaski — w XVII w. obszycia na przodzie okrycia damskiego.

Ploderuzy (ploderhuzy, pluderchozy) [niem. Pluderhose 1 — spodnie bufiaste uszyte 
według mody hiszp., noszone w XV w. Także -*■ pludry, -* choboty.

Plotka — w XVI-XVII w. tasiemka pasamonicza, zwykle szychowa, używana w Wielko- 

Pluderchozy -* ploderuzy.

Pludry (pluderki) [niem. Pluderhose 1 — 1) nazwa używana w Polsce od XVI do XVIII w. 
na określenie spodni noszonych do stroju zagranicznego, sięgających najwyżej do 
kolan. Początkowo określano tak spodnie niem. lancknechtów (żołnierzy) z 1. poł. 
XVI w., krojone w wąskie listwy, ukazujące barwną podszewkę, usztywniane, noszone 
do pocz. XVII w. Później termin ten odnosił się do różnych typów spodni jak fr. -* 
rhingrave z XVII w. czy — culotte z XVIII w.; 2) majtki kobiece szyte z barchanu i flaneli 
podcieplane bawełną lub skórzane podszyte futrem; 3) „pluder" — określenie Niemca.
Plusz (pisia, pisla, plisia, półplisia, półplisza) [niem. Plüsch ) — tkanina półwełniana 
o bawełnianej lub jedwabnej osnowie, od XIX w. także bawełniana. Importowana

używana jako tkanina odzieżowa.

I 140 ]





przed ścieraniem i ewentualnie zastępujące obcas przy płaskiej podeszwie.
Podłożka -* podtoczka.

Podnóżek — część nożnego krosna tkackiego służąca do podnoszenia i opuszczania 
nicielnic i tworzenia przesmyku, przez któiy przerzucany jest wątek.
Podołek — 1) od XIV w. brzeg dolnej części odzieży; 2) obramowanie dołu odzieży;

Podpaszyca (podpasica) — w XV w. spodnia odzież lub obcisła koszula.

Podporyjańska — suknia noszona przez mieszczki w XVI w., zapewne szyta z -* 
purpurianu.

Podszewka (podszycie) — druga, wewnętrzna warstwa odzieży, w niektórych okresach 
widoczna w ubiorach i okryciach, sporządzana wtedy z barwnych tkanin jedwabnych, 
dobrana kolorem lub kontrastująca z wierzchem. Podszycie oznaczało zwykle podbicie

Podtoczka (podłożka) — w XV w. zapewne część odzieży, koszuli lub podszycia. 
Podtyczka -> potyczka.

Poduszka klockowa — worek z tkaniny napełniony plewami lub piaskiem, służący do 
przyszpilania patronu i wykonywania na nim koronek. Zależnie od kraju miała różne 
kształty, używana od XVI w. do dnia dzisiejszego.

Podwdziewka — w XVIII w. mała -* rogówka o trzech obręczach.
Podwiązka — od XIV w. taśma lub opaska podtrzymująca np. pończochy, w XVII w. 
wykończona kółkiem, nieraz ozdobna.
Podwieka -> podwika.

Podwiesitkł (połokty, powiesitki) — w XV w. pas tkaniny przyczepiony jako ozdoba do

Podwijadło — w XV w. osłona szyi, kołnierz.

Powłjeczka — w XV w. przepaska noszona na głowie.

Podwika (podwieka, podwijka, namitka) — od XIV w. kobiece nakrycie głowy, zwykle 
biała chusta związana na wierzchu głowy lub spięta na karku, często zakrywająca dolną 
część twarzy, podbródek i częściowo policzki. Był to symbol kobiety zamężnej, na 
Zachodzie noszona raczej przez wdowy. W Polsce używana też w XVI-XVII w., a w stroju 
ludowym do XX w.

Podwłośnik (peniuar, pudermantel) [niem. Pudermantel 1— 1) kobiece lub męskie 
okrycie z płótna lub innej lekkiej tkaniny, sięgające do pasa lub do kolan, używane od 
XVII w. do ochrony ubioru przy czesaniu, włosów lub peruki; 2) lekki domowy ubiór

Podwójnik — ozdobny czepeczek dziecięcy używany w Wielkopolsce w XVII-XVIII w.





Pompon | fr. ] — chwast w formie grubej kity lub kuli z wełnianej albo jedwabnej przędzy, 
służący do zdobienia odzieży.

Poncho [hiszp.] — prostokątny płat tkaniny lub skóry z otworem na głowę, nakładany

Pondeflandri |fr. point de Flandre ] — spolszczenie terminu fr., oznaczającego koronki 
flan. importowane do Polski w XVII-XVIII.

Pondefranci [fr. point de France ] — spolszczenie terminu fr.. oznaczającego koronki 
fr. importowane do Polski od XVII w.

Pondeparis |fr. point de Parts ] — spolszczenie terminu fr., oznaczającego paryskie 
koronki klockowe, importowane do Polski w XVIII w.
Pondespagni [fr. point d'Espagne 1 — spolszczenie terminu fr.. oznaczającego hiszp. 
koronki Importowane do Polski w XVII w.

Pondewenis (pondiwenis) [fr. point de Venise 1 — spolszczenie terminu fr.. oznaczają
cego igłowe koronki weneckie importowane do Polski w XVII w.
Pons (ponso, punzo) [wł. ponso ] — kolor pąsowy, ciemnoczerwony, zgaszony.
Ponta -»■ pąciec.

nych rozetek, listków, esów naszywanych na różne części odzieży.
Pontyfikalne obuwie — pantofle szyte z tkanin jedwabnych, haftowane, noszone od 
średniowiecza, notowane w spisach wyrobów szewców poi. w XVI-XVIII w.

okrycie nogi początkowo szyte z różnych tkanin. Od XVI w., dzięki wynalezieniu, 
w 1589 r. w Anglii maszyny dziewiarskiej, rozpowszechniają się wyroby z dzianin. 
W Polsce p. dziane zanotowano już w 1590 r. w spisie towarów kupca z Warty.

Poplin ->• popelina.

Poponka — w XVI-XVII w. wzorzysta tkanina, przypuszczalnie używana na -* opończe.
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Rubryszan - rubdeszan.

Rucha — 1 ) w XV w. chustka na głowę; 2) w XVI w. płaszcz kobiecy z długim ogonem.
Rucho — 1) słowiańska nazwa białej lub barwnej sukni kobiecej noszonej w średnio
wieczu, zarówno ozdobnej, haftowanej, jak skromniejszej, domowej; 2) w XIV-XV w. 
ogólne określenie odzieży; 3) w XVI-XVII w. ogon sukni damskiej, tren.
Rukaw — w XVI w. część zbroi.
Rumczocha -* pończocha.

Rusblach -> bruzblach.

Rusznica — określenie ręcznej broni palnej używane od 2. poi. XV w. do pocz. XVII w., 
obejmujące strzelby lontowe i kołowe.

Rusznlkarstwo — rzemiosło trudniące się produkcją ręcznej broni palnej, istniało 
w Polsce od XVI w., cechy r. od pocz. XVII w.
Ruszyca — ruszka.

Rybarskie buty (rybackie buty) — obuwie sięgające wysoko do bioder, wielokrotnie 
szyte, z fałdami zakrywającymi szwy, aby zabezpieczyć je przed przemakaniem, szyte 
przez poi. szewców w XVII-XVIII w.
Rydzy— kolor rudy, czerwonożółty.

Rym (rympas) — do XV w. pas rzemienny do przepasywania odzieży. 

Ryngmacherstwo [nlem. Ring — pierścień) — rzemiosło wyrabiające pierścienie. 
Ryngort -* kaplerz.

Ryngraf— blacha w foi mie półksiężyca lub małej tarczy, osłaniająca górną część piersi, 
powstała z uzbrojenia ochronnego. W pocz. XVIII w. była oznaką oficerską. Umieszcza
no na niej wizerunek Matki Boskiej lub Orła.

Ryps (cannelé) Iniem. Rlps | — gładka, denka tkanina Jedwabna, wełniana, półwełnia- 
na, bawełniana rzadko lniana, o splocie rypsowym dającym efekt prążków, barwiona. 
Prążki biegnące wzdłuż dają r. wątkowy, wszerz — osnowowy, a skośnie — osnowowo-

Rysiowe futro — f. ze skór krajowego rysia, wysoko cenione w dawnej Polsce.







Samodział (warpa) — luźna, cieńsza od sukna tkanina wełniana z grubej przędzy 
zgrzebnej, niekiedy na lnianej osnowie, tkana splotem płóciennym, jedno- lub wielo
barwna, często w naturalnym kolorze surowca, o licznych zgrubieniach na powierzch
ni. S. wyrabiany był od najdawniejszych czasów przez ludność wiejską.

Samodziałek (samodziałka) — w XVI-XVI1I w. odzież z samodziału.

Sapogi [ros.l — buty z podwyższanymi na przodzie cholewami, z zadartymi noskami 
i niskimi obcasami, szyte z barwnej skóry, noszone w XVI-XV1II w. do męskiego ros. 
ubioru narodowego, a także przez kobiety. Używane również na naszych ziemiach wsch.
Sarafan (saraton, serafan, szarafanllper. sarapa, ros. sarąfan I — 1) długie wierzchnie 
okrycie podbite futrem noszone przez kobiety, rzadziej przez mężczyzn, w Polsce 
w XVł-XVII w.; 2) długa suknia kobieca noszona w Rosji, a także w Polsce od XVI do 
XVIII w., zwykle z przodu rozcięta 1 zapinana, często bez rękawów, szyta z różnych 
tkanin, nierzadko bramowana futrem; 3) luźna suknia kobieca o podwyższonym stanie, 
noszona w Polsce w 1. 80. XVIII w., szyta z lekkich tkanin jedwabnych lub bawełnia-



laski kolor — k. żółty, od bs

Satyna (sateniszka) [fr. satln; od Zajtun. m. w Chinach] — gładka, miękka tkanina 
bawełniana łub jedwabna, tkana splotem atłasowym, wątkowym, lekko błyszcząca, 
niekiedy wzorzysta, drukowana. Już od średniowiecza wyrabiana w Niderlandach, 
później w innych krajach Europy zach., importowana do Polski i używana na suknie, 
szlafroki, podszewki.

Sawaj — tkanina Jedwabna importowana do Polski z Bliskiego Wschodu, sprzedawana

Sayo ihiszp.) ► wams wydłużony doszytą do stanu, lekko skloszowam
stanowiący element mody hiszp., noszony również w innych krajach eur.
Sayón -  sajan.

m (escaríate,.skarlaken) Iper. sagarlat, tur. tskerlet ] — si
w Niderlandach

Sceptr (ceptrum, sceptrum) [łac. sceplmm - 
— od XV w. berło, buława; sceptra królew 
berła, jabłka i miecza.

zka — obcisły czepek chroniący w nocy damską fryzurę, używany w XVIII w. 

wł.J — wł. czepiec męski ukrywający długie do ramion włosy, modny w 2. poi.

ie pasy -  sakieskie pasy.

(osełedec) — kosmyk włosów na ogolonej głowie, noszony przez Kozaków.

;y, stanowiąca część

Sepet okrągły -* wilk do wełny.

kat) — rodzaj złotogłowiu, zwykle o splocie płócien-



Serża [fr. serge ] — gładka tkanina z wełny czesankowej, często tkana na jedwabnej 
osnowie, splotem skośnym, barwiona na żywe kolory lub tkana w prążki. Wyrabiana 
od średniowiecza w Burgundli (m. Arras). Importowana do Polski co najmniej od XVI w.







Słuckie pasy |od Słuck, m. na Białorusi] — lite. półllte i jedwabne, wysokiej jakości p. 
kontuszowe o rozmiarach ok. 294-491 x 28,5-41,5 cm. Charakteryzował je różnorodny 
ornament i czysty koloryt. Wyrabiane były w największej poi. persjarni w Shicku, 
w 1. 1758-1842. Sygnowane: „Me fecit Sluciae. Ioanne Madzarski, Słuck”, cyrylicą: „Leo 
Madzarskij v Gradie Słuckie”, ponieważ do ok. 1780 r. wyrabiał je tkacz orm. Jan 
Madżarski, a później, do 1807 r.. Jego syn Leon. W persjarni słuckiej ukształtował się 
typ p. kontuszowego oparty na wzoracłi per. i orm., lecz krótszy, o wyższych -> głowach

Słupiec (słupcza) — w XVII-XVIII w. skóra na podeszwy grubszego obuwia.

rmiega — siermięga.





s a r , s a -



Spódnica (spodnyczka) — dolna część kobiecej odzieży.
Spódnica haftowana — s. modna we Francji w 1. 1730-1750, z 
szlakiem, w poi. modzie mieszczańskiej noszona do k. XVIII w.
Spódnica niecała (s. z fałszem) — s. szyta z droższej tkaniny t 
widocznych, z wstawkami z płótna lub perkalu, lub ze wstawionym n 
płótna zakrytym fartuchem; noszona w poi. modzie mieszczańskiej ’
Spódnik — spódnica, a w Wielkopolsce cała suknia, zwykle bez ręk

Sprang [ang.] — plecionkarska tech

Srebrnogłów -*■ złotogłów.

Ssakowe skóry (opojek, -* sak, sysak) — skóry z cieląt karmionych mlekiem kro’ 
zwanych opojkami.
Stambulskie pasy — tureckie pasy.

zbliżona do kamlotu, wyrabiana we Włoszech od XVI w. i używana w Polsce od XVI.

Stan (stanik) — górna część kobiecej odzieży podtrzymująca biust, noszona na bieliz 
częściej na koszulę lub suknię jako ozdobny ubiór. Także określenie górnej partii ci; 
od ramion do pasa.
Stangierka -* stengierka.

Staroświecka robota — krój krawiecki niemodny już w danym okresie.

Staszówka — szabla poi. produkowana w XVIII w. w Staszowie (Kieleckie). 

Statecznik — sztywny czepek noszony w Małopolsce w XVII w.

Stąpienki — w XVI w. określenie domowych pantofli.

Stążka -> wstążka.
Stembnówka (stębnówka) [niem. Stlppen—wtykaćl—obszycie szwów odzieży ścieg 
stębnowanym tj. tworzącym pojedynczą, nieprzerwaną linię.

Stempel — deska, klocek albo metalowa forma z wklęsłym lub wypukłym wzoi
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ile jednakowy, wykona:

1) w średniowieczu gęsta tkanina o splocie płóciennym, z dobrej wełny czesankowej; 

barwiona na żywe kolory, używana na odzież wierzchnią i podszewki.
Szalonka — lekka tkanina odzieżowa sprzedawana w XVIII w. Przypuszczalnie odmia-

Szalowy kołnierz — k. płasko wykładany.

Szałowe pasy — tanie, jednobarwne pasy, może cięte z szalonu, używane w Polsce

nboja—jedwabna lub półjedwabna

ia uszyta z litych złotem tk

Szamerluk (szamerlak. szamerlan) [fr. chamarrure- 
najmniej do poł. XVIII w. Na Mazowszu występuje t
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Tekstylia (wyroby włókiennicze) — produkty wykonane z włókien przędnych, tj. tka
niny, dzianiny, wyroby szydełkowe, pasamony, koronki, makramy, plecionki, filce, 
odzież, dodatki do niej oraz elementy wyposażenia wnętrz, jak kilimy, tapiserie, 
kobierce.
Telej [ tur. czagat. tegle, teglej ]—okrycie męskie różniące się krojem od — delli, noszone 

Telet — w XVI w. ubiór uszyły z telety.
Teleta (telej, telet, tylej, tylet) [wł. teletta ) -  tkanina Jedwabna w typie tafty, wzboga
cona srebrnym lub złotym wątkiem z metalowej folii, niekiedy wzorzysta. Wyrabiana 
we Włoszech od XVI w., w tymże czasie importowana do Polski, głównie z Florencji. 
Używana na suknie 1 pokrycia futrzanych okryć.
Telpa — tkanina wełniana wyrabiana w manufakturze w Grodnie w 2. poł. XVIII w. 
Termin ten jest prawdopodobnie zniekształconą nazwą -  felpy.
Temblak (feldcech) — taśma lub rzemień przy rękojeści broni siecznej, służył do 
przełożenia przez przegub dłoni, zapobiegał upuszczeniu broni. T. poszczególnych 
jednostek wojskowych różniły się kolorami, były plecione, przerabiane jedwabiem, 
zdobione — chwastami. Weszły w użycie w XVII w., w Polsce, na pocz. XVIII w. stały 
się oznaką oficerską. W XIX w. używane były także przez szeregowych.
Teperelle (trepele, trepelle. treperele, treperelłe, trzeperelle) Istarowł. trapello — cho
rągiewka] ---->• krezy lub inne wykończenia wykroju szyi i rękawów noszone w modzie
wł. i hiszp. w XVI w.
Tercanela (tercynela, tercynella, terzanella) (wł. terzanella ] — połyskliwa i ziarnista 
tkanina jedwabna lub półjedwabna o splocie płóciennym, czasem z wzorem kwiato
wym. Wyrabiana we Włoszech od XVII w.. Importowana do Polski, szyto z niej suknie,

Terklas — wełniana tkanina używana w Małopolsce w XVIII w.
Terlica — ubiór męski uszyty z sukna, z potrzebami, noszony w Wielkopolsce. 
w XVIII w. na żupan lub kamizelkę.
Terlik (terliszek) (tur. lerltk, ros. terltk ) — kaftan męski różnej długości, początkowo 
wkładany przez głowę, bez kołnierza, wąski, z przecięciem w talii, rozszerzany klinami 
od pasa. o rękawach sięgających nieraz tylko do łokcia. Przy prostym kroju z wąskiej 
tkaniny, przy rozcięciu z przodu zapinany na guzy. Był to spodni kaftan w ros. ubiorze 
narodowym, noszony także przez dworską służbę w XVI-XVII w. Nazwa t. pojawia się 
także np. w ubiorze krakowskich mieszczan już od 1542 r.

Tiara (cyjara, cyjaris, tyjara) [łac. tiara I — 1) uroczyste nakrycie głowy papieża 
ozdobione trzema koronami symbolizującymi jego potrójną władzę: arcykapłana, króla 
i proroka. W VIII-IX w. miała formę wysokiej, spiczastej, białej czapki. Od XII w. 
ozdobiona Jedną obręczą, później kolejno następnymi i dwiema wstęgami z tyłu. Obe-











pów: 2) „Tunicella aiias lanka" wzmiankowana w inwentarzu'z'1552rfwPąkowie™

Tunika llac. tunlca ] — 1) w średniowieczu określano w ten sposób najrozmaitsze 
suknie szyte krojem prostym, wkładane przez głowę, różnej długości, luźne i dopaso
w any rękawami lub bez, z kołnierzem i pozbawione go, szyte z różnych tkanin, proste
i mężczyzn; 2) suknia damska z k. XVIII w., fałdzista, sięgająca do kolan*3

Tupet lir. toupet 1 — w XVIII w. i w okresie romantyzmu w XIX w. określenie wysokich 
fryzur męskich podobnych do kobiecych, a wywodzących się z mody peruk.
Turban [tur, tulbent, z per. dulband — zawój! — wsch. nakrycie głowy mężczyzn 
sporządzane z długiego płata tkaniny i filcowej czapeczki w typie -» pluski, wokół której 
owijano tkaninę tworząc mniej lub bardziej pękaty zawój. Wysokość, kształt i dekoracja 
t. zależały od pozycji społecznej właściciela, inody i kraju. W Europie t. występował 
głównie jako kobiece nakrycie głowy, pojawił się w okresie wczesnego średniowiecza 
i powracał wielokrotnie pod wpływem kontaktów ze Wschodem. Zawój był tu mniejszy 
1 nie układano go na filcowej czapeczce.
Turecczyzna — tkanina przetykana złotą lub srebrną nicią.

Tureckie buty — obuwie z cholewami o zakrzywionych noskach i płaskiej podeszwie, 
wyrabiane w XVII w. przez poi. szewców.

Tureckie pasy (stambulskie p.) — p. różnej grubości. Jedwabne lub lite, dwustronne, 
dwuosnowowe i kilkuwątkowe, czasem z metalowym wątkiem. Zwykle sporządzano Je 
z 2-3 barw jedwabnych nici. Szersze produkowano na rynek tur., a węższe (ok. 30 cm) 
i krótsze (ok. 3 m). Jak również p. drukowane i z bagazji, na eksport do Polski. P.t. 
wytwarzane w XVI-XVIII w., zwłaszcza przez Ormian, w Stambule, Angorze (Ankarze) 
I Bursie, przywożono do Polski Już w XVI w.. a rozpowszechniły się tu w XVII-XVIII w.: 
często wymieniane są w inwentarzach. P. wyrabiane przed poł. XVIII w. przez Ormia
nina Dominika Misiorowicza w Stanisławowie i Brodach dały początek poi. -* persjar-

Turkusowy — kolor czysto niebieski w odcieniu najlepszej odmiany turkusu.

Tumanty — sposób układania ptasich piór modnych jako ozdoba od XVII w.
Turniura (tiurniura) Ifr. toumure I — konstrukcja z fiszbin, płótna i włosianki, rodzaj 
halki spłaszczającej przód i uwydatniającej tył ligury kobiecej poniżej talii. Noszona pod 
suknią po zniknięciu -* krynoliny (1868-1875), została zastąpiona w I. 80. XIX w. małą

kobiecą z 1. 1868-1890 i trzy typy noszonych wówczas sukien, których kształt uwydat
niała wkładana pod nie t.
Tuwalnia (tuwelka) — chusta lub ręcznik.

Tuzinek — grube^sukno średniego gatunku, w rodzaju zwykłym i przednim, w różnych 

pokrycia zimowych okryć wierzchnich.

Tuzhik {tur. tozluk ] — rodzaj okrycia tur., prostego kroju, noszonego w Polsce

I 192 !



u



Uriańskie perły (oriańskie p.) — najdroższe z pereł Importowanych ze Wschodu, często 
z Kalikutu (m. w Indiach). Przypuszczalnie także „nurzańskie p." pochodzące z brzegów 
wyspy Nura na Morzu Czerwonym.

Urzet barwierski — dwuletnia roślina, z liści której otrzymywano barwnik podobny do 
indyga. Znany od star., uprawiany od średniowiecza do XIX w. m.in. na Śląsku. 
Wyparty przez -* indygo zawierąjace więcej niebieskiego barwnika.

Usarka — 1) strój husarski używany jako umundurowanie, noszony od XVII w.;
2) w XVI-XVIII w. okrycie damskie uszyte krojem prostym podobnym do s. h., naśla
dujące węg. ubiór narodowy.

Usarska robota — w cechach szewskim i krawieckim wykonywanie wyrobów noszo
nych w 'męskim ubiorze narodowym.

Uszarka — w XVI w. czapka filcowa z wełny średniej jakości, wyposażona w klapki dla

Uszka — „naczynia do uszu chędożenia i leczenia”.
Uterfin — cienkie sukno importowane do Polski w XVII-XVIII w.

Uzbrojenie — broń zaczepna i ochronna oraz oporządzenie, używane w boju, podczas 
turniejów oraz dla celów specjalnych — ceremonialnych, sportowych i w czasie poje-











Wochlon [niein.?] — tygodniowa płaca czeladnika w dawnej Polsce.
Wojłok [ros. wojłok1 — nlskogatunkowy filc wytwarzany z grubej wełny, czasem 
z domieszką sierści bydlęcej, niekiedy też włókien roślinnych (pakuł. Juty). Używany 
w Azji jako pokrycie jurt, w Europie i w Polsce do wyrobu zimowego obuwia i wykładzin.

: z wachlarzowatą ozdobą, n

m ubiorów czerskieskich.
Wor — w XV-XVI w. ubiór pokutny lub żałobny, także określenie najtańszej odzieży. 

Worek — w XVI w. sakiewka, mieszek na pieniądze.
Wotoła (watoła) [ros.l — 1) wkładane przez głowę okrycie noszone na Rusi od średnio
wiecza do XVII w.; 2) gruba, zgrzebna tkanina z wyczesów lnianych lub konopnych,

Wplotka — w XVI w. bliżej nieokreślona ozdoba, może wplatana w warkocze. 

Wrzeciono — 1) stożkowaty kijek długości ok. 30 cm, ze zgrubieniem u dołu, używany 

kołowrotka; 3) podstawowa część maszyny przędzalniczej.

y, najczęściej Jedwabny, w forn 

tu wstążek jednoczeń

Wścieklica — kf

nt uzyskiwano za pomocą nakładania masy 
niem w kąpieli barwiącej. W. wyrabiano

,______  . , . w technicznych Bliskiego Wschodu: naj-
iej rozpowszechniona była w XVI-XVII w.
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Zipun [ros.) — kaftan z wąskimi rękawami lub bez nich, noszony zwykle pod inną 
częścią ros. ubioru narodowego, głównie przez shiżbę i uboższych użytowników. Nazwa 
występuje na ziemiach wsch. dawnej Rzeczypospolitej.
Zło -* giezło.

Złotnictwo (jubilerstwo) — rzemiosło dostarczające przedmiotów ze złota, platyny, 
srebra, szlachetnych kamieni itp. Cechy z. Istniały w Europie zach. od XIII w., w Polsce

Złoto — metal szlachetny, żółty, o silnym połysku, ciągllwy i kowalny, występuje 
w przyrodzie w stanie rodzimym. Od najdawniejszych czasów służył do wyrobu ozdób.
Złotoberyl -»■ chryzoberyl.

Złoto cypryjskie (złoto błonkowe) —jedwabna lub lniana nić owinięta cienkim paskiem 
pozłacanej błonki z owczych lub świńskich jelit. Wyrabiana od XI do XVI w. na 
Wschodzie i sprowadzana do Europy przez Cypr (stąd nazwa). Stosowana w zdobieniu 
haftem bogatych strojów i szat liturgicznych.
Złotogłów (srebrnogłów, zlotoglaw, złotogłow, złotogłowie, złotostrok) [staroczes. zlato- 
hlav ] — tkanina wieloosnowowa i wielowątkowa, zwykle o jednolitej, lśniącej złotem 
i odcieniami jedwabiu powierzchni. Tkaniny o srebrnym tle nazywano srebrnogłowiem, 
z ich wyrobu słynęła Florencja w XVI-XVII w. Z. per. charakteryzował drobny ornament 
kwiatowy. Tkaniny te wyrabiano w Polsce od 1643 r. w manufakturach brodzkiej 
i lwowskiej Manuela Korfińskiego; były one przeważnie gładkie lub o drobnych wzo
rach. W XVII i XVIII w. szyto z nich stroje, gdy wyszły z mody służyły do przeróbek na 
szaty liturgiczne.

Złotogorący kamień -» chryzolit.
Złotolite tkaniny -> lite tkaniny.
Złotostrok ->• złotogłów.

Zoccoli [wł.J — weneckie obuwie kobiece ze skóry, ażurowe, osadzone na bardzo 
wysokich drewnianych podeszwach, noszone w XVI w., poi. -* muły.

Zolenie — ługowanie tkanin w płynie z popiołem, poprzedzające bielenie płótna. Ter-

Zoła — dół do garbowania skór.

Zupieć — ubiór męski, często watowany, wyliczany — niezależnie od -* żuplcy — 
w spisie robót krawieckich w 1573 r. w Krakowie.
Zszywanie z łatek -* patchwork.

Zużmant — suknia kobieca szyta według mody paryskiej, noszona w k. XVII i na pocz. 
XVIII w., w okresie oświecenia wyśmiewana jako staroświecka.

Związki—upięcia ze wstążek do nakryć głowy, noszone przez małopolskie szlachcianki
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S P I S  I L U S T R A C J I

portretif R™ retwica!1̂ 1! 56^S w 
Wrocław 1968, s. 404.11. 489.

a) Mężczyźni w długiej delii 1 krótkim kopieniaku lub półkopieniaczu. Fragment 
sztychu J. Brauna (1572). Zamek Królewski w Warszawie.

b) Krój kopieniaka z księgi krawieckiej miasta Wschowy (1640); wg I. Turnau, Ubiór 
narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991.

3. Szuba i sutanna. Wzorzysta szuba z kołpakiem 1 sutanna kobieca z czepkiem 
1 długą podwiką. Płyta nagrobna J. Karnkowskiego i J. Karnkowskiej, zm. 1625. 
Karnkowo, kościół parafialny, woj. kujawsko-pomorskie. Archiwum IS PAN, neg.

P. Niewiarowskiego, zi

Czarnkowskiej, zi
Archiwum IS PAN, neg. YD»yy, <e> ioi. w. woiny.

6. Ferezja. Ferezja z żupanem i tkanym pasem. Portret A. Firleja (1652). Bejsce, 
kościół parafialny, woj. świętokrzyskie. Archiwum IS PAN. neg. 66521, © fot. W. Wolny.

*’ "  ’ ‘ ' ̂ m. podbita ciemnym futrem, żupan, szabla.

r  0_. . „ *o aksamitu (XVII w.). © Muzeum N;
e. Dział Tkanin, neg. 107255, fot. A. Pietrzak.

’ ---- *o żupana starosty krakowskie^
lołowa tyłu, C) prawy rękaw,
ń. Kliny boczne, pętelki i haftki. M. Gutkowska-Ry-

, należącego do wojewodzica ruskiego St. 
w Krakowie, nr 94281, Dom Matejki.

10. Kontusz. Kontusz zdobyty przez Szwedów (1700), przechowywany w Zbrojow
ni w Sztokholmie: a) przód, b) rysunek tyłu. M. Gutkowska-Rychlewska, En &lderdomllg 
polsk l&ngrock „kontusz” l Llurustkammaren, „Livrustkammaren", t. 11, 1969, nr 10, 
s. 267-269.

11. Dek. Dek jedwabny. Wykrój z ksi 
III. Wojewódzkie Archiwum w Poznaniu, o

12. Sukienka rajtarska. Wykrój z ks:
:tałtem. Wykrój z 1 

w. Wykrój z księgi
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WYKAZ S K R Ó T Ó W  U Ż Y T Y C H  
W B I B L I O G R A F I I

CIĘTA — Cenfre^nternattonai ditude de TSul^Aiiciens^ **”  TeXU'eS Anc,ens
JP — Język Polski
Kw.HKM — Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
PJ -  Poradnik Językowy



1. Giermak

2. Kopieniak





8. Żupan
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