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SZTYLPA subst. f., ab 1764; auch sztylfa. 1) ‘Stiefelstulpe, hohe
Gamasche für einen Halbschuh, Handschuhstulpe; dekorativer Aufschlag,
der an einen Ärmel geknüpft wird’ – ‘wysoka cholewa nakładana na krótki
but; wyłóg przy rękawicy; ozdobny mankiet przypinany do rękawa’: vor
1812 Mag.Mskr., L Sztylpa u bóta bywa z szaréy lub czernionéy �kóry, na
wierzchu cholewy. ◦ (1844–1846) 1976 Fredro Trzy 166 buty po kolana
z dwunastocalowymi sztylpami. ◦ vor 1915 Gemb., Sw Buty ze sztylpami
żołtemi. ◦ vor 1915 Gemb., Sw Sztylpy u rękawiczek. ◦ (1919) 1948 Żer.
Char. 204, Dor Wytworny porucznik miał na sobie szary wojenny uniform
z cienkiego sukna, sztylpy lśniące, jakby z miedzi ulane, kształtem swym
szczelnie przylegające do tęgich, obłych łydek – i nowe buty ze świetnego,
żółtego juchtu. ◦ 1955 Solski.Wspom. I 140, Dor Miałem na sobie
zielonkawy, czarny niegdyś tużurek (...) sztylpy z lakierowanej ceraty oraz
stylowe pantofelki sceniczne. ◦ [LBel.] (1881–1901) 1951 Chłęd.Pam.II 293,
Dor Na załamach schodów stoją gwardziści w czerwonych, opiętych
mundurach, białych łosiowych spodniach i wysokich lakierowanych butach ze
sztylpami. – Tr, L, Swil, Sw, Dor. 2) ‘lederner Reitstiefel’ – ‘wysoki
skórzany but do jazdy konnej’: 1950 Jaroch.Liście 290, Dor Ubrany pół
cywilnie, pół wojskowo, w jakieś sztylpy jak na polowanie. ◦ 1958 Wysoc.A.
Sprzed 167, Dor Przeobraził się wnet w snoba, gogusia paradującego
w czerwonym fraku i angielskich sztylpach na wszystkich polowaniach
i piknikach. – nur Dor. � Var: sztylfa subst. f. – Tr, L, Swil, Sw (m.u.);
sztylpa subst. f., vor 1812 Mag.Mskr., L – L, Swil, Sw, Dor. � Etym: nhd.
Stülpe subst. f., ‘das umgeschlagene steife Kniestück an hohen Stiefeln’,
Gri. � Der: sztylpowy adj., [hapax] †1849 Goł., Sw, zuerst geb. Sw, nur für
Inh. 1; sztylpka subst. f., zuerst geb. Sw. ❖ Die Form sztylfa, bei Linde als
Stichwort (mit sztylpa erst an zweiter Stelle), ist hyperkorrekt.
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