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kactwo jest jednym z najstarszych rzemiosł, jakie
pojawiły się w kulturze materialnej ludzkości. Już
ponad 4 tys. lat p.n.e. istniała technologia przędzenia i tkania, i oczywiście oprzyrządowanie tych
czynności. Żeby utkać tkaninę, najpierw trzeba mieć
nici. Nie ma tu więc problemu, co było pierwsze: jajko czy kura? Nici pojawiły się znacznie wcześniej
niż tkaniny z tego prostego powodu, że były niezbędne do zszywania skór – pierwotnego materiału
do sporządzania odzieży.
Nici produkowano z różnego rodzaju włókniny, a więc z runa owczego i wtedy nazywały się
„przędzą”, z włókien roślinnych, jak len i bawełna,
a nawet – w okresach biedy – z włókien pozyskiwanych z konopi i pokrzyw. Żeby przerobić takie luźne,
splątane włókno na przędzę, trzeba najpierw je obrobić, a więc wyczesać i ułożyć włókna w sposób
mniej więcej uporządkowany. Zależy to zresztą od
rodzaju włókien: jedne są bardziej wymagające, inne
mniej. Porcja takich, w odpowiedni sposób obrobionych i ułożonych włókien to tzw. „kądziel”, którą
prządka układa sobie w dogodnym miejscu, najczęściej na specjalnym słupku kołowrotka, dla pobierania pasemek włókien.

Kołowrotek
tkacki
K a z i m i e r z To p ó r

Pobieranie pasemek odbywa się oburącz: lewą
dłonią przytrzymuje się kądziel, a dwoma palcami
prawej wyciąga pasemko. Rozciągnięcie pasemka
w dłoniach pozwala ocenić jego grubość – decydującą
o grubości nici. Czynność ta wymaga dużej wprawy
i doświadczenia: pasemko powinno być oczywiście
równej grubości, bo to decyduje o jakości nitki lub
przędzy. Trzeba je skręcić i nawinąć na szpulkę i do
tego właśnie służy kołowrotek 1 .
Mimo pozornej prostoty budowy i działania, jest
to jednak dość finezyjne urządzenie i widać tu wielosetletnie kształtowanie się konstrukcji, która doskonałość osiągnęła dopiero ok. XVII wieku. Żeby uzyskać
należyty skręt przędzy lub nici (inny dla wełny, a inny
dla lnu), dla odcinka o długości 1 m trzeba wykonać ok.
50 do 80 obrotów jednego końca pasemka włókna. Żeby ten 1 m przędzy nawinąć na szpulę o średnicy średnio ok. 3 cm, wystarczy już tylko ok. 10 obrotów szpuli.
Obrotowy zespół kołowrotka składa się więc
z dwóch oddzielnych elementów 2 : wrzeciona – 1
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z nawijakiem – „skrzydełkiem” 3, w kształcie poziomej
litery „U” – napędzanego większym kółkiem – 2
i szpuli, napędzanej nieco mniejszym kółkiem – 4. Ta
różnica średnic obu kółek napędzanych wspólnym pasem napędowym powoduje zróżnicowanie prędkości
obrotowej szpuli i wrzeciona. Nić jest więc nawijana
z prędkością będącą różnicą prędkości obrotowej obu
tych elementów. Jasne jest więc teraz, dlaczego szybko obracające się wrzeciono „nie wyrywa” prządce nici z ręki, jak by się to mogło wydawać, gdy patrzy się
na bardzo szybkie obroty całego zespołu wirującego.
Szpula w stosunku do wrzeciona może się obracać,
aczkolwiek z oporem, działa więc jak sprzęgło poślizgowe, które daje sprzężenie, ale dla bezpieczeństwa
nici jest ono ograniczone wartością sił tarcia pomiędzy
szpulą a wrzecionem. Obydwa kółka napędzane są –
sznurem napędowym – 5, który ma podwójną długość,
jest złożony w „ósemkę” i nałożony na duże koło napędowe w ten sposób, że może napędzać obydwa kółka: napędu wrzeciona ze szpulą i nawijaka.

JAK PRZEBIEGA PRZĘDZENIE?

Wyciągnięte z kądzieli pasemko jest najpierw
ręcznie skręcane w przędzę – nić, po czym prządka
wkłada ją do otworu 1, we wrzecionie – 2 3 i wyciąga przez otwór 3, z boku i zamocowuje na wrzecionie.
Gdy wrzeciono się obraca – nić się skręca. Skręcona
nić jest przekładana przez jeden z wielu haczyków
6 2 , na ramionach nawijaka i podawana na szpulę.
Jeżeli to wszystko się obraca, to następują dwa, częś-
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ciowo niezależne procesy: skręcanie nici i nawijanie.
Ponieważ kołowrotek to jednak proste urządzenie, nie ma więc mechanizmu układania nici wzdłuż
szpuli. W zamian za to, ma właśnie wspomniany rząd
haczyków na ramionach nawijaka, i prządka, bacznie
obserwująca pracę kołowrotka, co chwila przekłada
nić przez kolejne haczyki, co daje efekt mniej więcej
równego ułożenia warstw nici wzdłuż szpuli.
Jest to ważna sprawa, bo po zapełnieniu całej
szpuli nić musi być przewinięta na motowidło, z którego zdejmuje się ją w postaci wiązek – zwitek. Moto-
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widło, czyli prosty krzyżak, osadzony obrotowo, służy
zarazem do szacowania ilości uprzędzionej nici.
Przewijanie odbywa się w ten sposób, że
prządka kręci korbą motowidła, a szpula obraca się
swobodnie przy zablokowanym nawijaku. Kołowrotek
musi więc spełniać te wszystkie wymagania. Do zablokowania wrzeciona służy konsolka czopu wrzeciona 2 , którą można nieco skręcić, a dzięki stożkowemu osadzeniu w gnieździe ramy 7, utrzymuje swoje
położenie, podobnie jak kołek naciągu strun w skrzypcach. Wrzeciono jest więc w ten sposób zahamowane, ale szpula musi się obracać swobodnie. Trzeba
więc poluzować naciąg sznura napędowego i służy
do tego celu śruba z rękojeścią 1 – 5 , której obrót
powoduje obrót śruby i podnoszenie lub opuszczanie
podpory wałka wrzeciona. Jeśli podpora jest podniesiona, to sznury są napięte i mogą napędzać cały zespól obrotowy, a przy poluzowaniu – kółka napędowe
mogą się obracać swobodnie i dzięki temu ze szpuli
można odbierać nić bez obawy, że zahaczy o haczyki
nawijaka i się urwie. Śruba 2 służy ponadto do regulacji siły naciągu sznura napędowego, co jest ważne
przy przędzeniu różnych rodzajów włókna.
Żeby więc uprząść wysokojakościową nić,
prządka musi umieć wyregulować sobie te wszystkie
rzeczy: opór obrotu wrzeciona, naciąg sznura i opór
obrotu koła napędowego. To koło jest osadzone
w niesłychanie prosty sposób 5 . Jego czop tkwi
w wycięciu pionowego słupka konstrukcji, a jego luz
reguluje się pobijaniem klinika 1. Chodzi o to, że kolo
nie może się obracać zbyt lekko, bo wtedy mogłoby
powodować „wyprzedzanie” pracy prządki, ale nie
może się też obracać ciężko, bo praca byłaby utrud-

niona. Koło jest napędzane pedałem 1 6 . Zwraca
uwagę konstrukcja osadzenia i kształt pedału: ma on
postać trójkąta, zamocowanego do podstawy kołowrotka za pomocą dwóch pasków skóry, pełniących rolę przegubów. Trójkątny kształt daje dobre prowadzenie końcówki z czopem poruszającym korbowód 02.
Ciekawe jest sprzężenie korbowodu z korbą napędzającą duże koło napędowe. Wydawałoby się, że
powinien on mieć zwykły, okrągły otwór. Tymczasem
– jak widać na fotografii, otwór ten – 3 6 ma charakter wzdłużnego wycięcia. Powstaje pytanie, po co?
Otóż chodzi o to, żeby koło napędowe nie było zbyt
„sztywno” napędzane i miało tak konieczną przy przędzeniu płynność ruchu. Jeśli koło jest rozpędzone,
a prządka wykona naciśnięcie na pedał „nie w rytmie”, to koło i tak będzie mogło kontynuować obrót
w granicach, na jakie pozwala długość wycięcia.
Powstaje pytanie: czy przędzenie jest trudne
i czy łatwo się go nauczyć? Korzystając z uprzejmości
pani Leokadii Okły z Nowego Odrowążka, u której
wykonałem zdjęcia, spróbowałem coś uprząść.
Wszystko było jasne i proste, ale jeszcze trzeba około
2–3 lat, żeby prząść tak jak pani Leokadia!
Przędzenie zajmowało ręce i nogę prządki 6 ,
ale język miała swobodny! To tłumaczy genezę powstawania bajek, piosenek, ze słynną „Prząśniczką”
Stanisława Moniuszki, będącą niemal hymnem zawodowym, a także pomnikiem pracowitości kobiet
w dawnej Polsce. 
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