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O czeskich nazwach kulinarnych

Czeska kuchnia s³ynie w œwiecie i w Polsce przede wszystkim
z knedli. W latach osiemdziesi¹tych polscy pracownicy budowlani
pracuj¹cy w Czechos³owacji nie tylko zajadali siê knedlami, ale rów-
nie¿ „czeskimi knedlami” nazywali Czechów.

Knedle pe³ni¹ w czeskiej kuchni podobn¹ rolê, jak u nas ziemniaki.
Mimo to Czesi uwa¿aj¹ , ¿e „polévka je grunt a knedlíky jsou špunt”,
czyli, ¿e najwa¿niejsza jest zupa.

Dziel¹ oni zupy (polévky, pot. polívky) na br¹zowe – hnìdé, do któ-
rych zaliczaj¹ roso³y, i bia³e – bílé. Bia³e zupy to zupy z jasn¹ za-
sma¿k¹. Nie dziwmy siê wiêc, jeœli w czeskim menu rajská polévka –
‘zupa pomidorowa’ znajdzie siê wœród bia³ych zup..

Przypatrzmy siê teraz potocznym nazwom czeskich 1. zup i sosów,
2. drugich dañ, 3. wêdlin oraz 4. napojów:

1. P o t o c z n e n a z w y z u p i s o s ó w: bramboraèka < brambo-

rová polévka ‘zupa ziemniacznana, kartoflanka’, chlebovka < chle-
bová polévka ‘zupa chlebowa’, èesneèka < èesneková polévka

‘zupa czosnkowa’, gulášovka < gulášová polévka ‘zupa gulaszo-
wa’, houbovka < houbová polévka/omáèka ‘zupa grzybowa; sos
grzybowy’, hovìzí < hovìzí vývar / hovìzí maso ‘rosó³ wo³owy;
miêso roso³owe, sztuka miêsa’, hrachovka < hrachová polévka

‘grochówka’, kapustòaèka < kapustná/kapustová polévka ‘zupa
z kapusty w³oskiej’, kmínovka < kmínová polévka ‘zupa kminko-
wa’, koprovka < koprová omáèka ‘sos koperkowy’, rajská < rajská

polévka ‘pomidorowa zupa, pomidorówka’, rybí < rybí polévka

‘zupa rybna’, sojovka < sojová omáèka ‘sos sojowy’, svíèková

< svíèková peèenì ‘pieczeñ z polêdwicy wo³owej’, svíèkovka <

svíèková omáèka / svíèková peèenì ‘sos pieczeniowy; pieczeñ z po-
lêdwicy wo³owej’, špenátovka < špenátová polévka ‘zupa szpi-
nakowa’, zelòaèka < zelná polévka ‘kapuœniak’;

2. N a z w y d r u g i c h d a ñ: bramborák < bramborová placka ‘pla-
cek ziemniaczany’, èína < èínské jídlo ‘chinszzczyzna, dania chiñ-
skie’, frankfurrtská < frankfurtská peèenì ‘pieczeñ frankfurcka’,
nanukáè < nanukový dort ‘tort lodowy’, segedín < segedínský guláš

‘gulasz segedyñski’, smaûák < smaûený sýr ‘sma¿ony ser’, švestkáè

< švestkový knedlík ‘knedel ze œliwkami’, tatarák < tatarský biftek

‘tatar, befsztyk tatarski’, uzenáè < uzená ryba ‘wêdzona ryba’,
vepøovka < vepøová peèenì ‘pieczeñ wieprzowa’, vlašák < vlašský

salát ‘sa³atka jarzynowa’, znojemská < znojemská peèenì ‘pieczeñ
znojemska’, ûemlovka/zemlbába < ûemlová bábovka ‘babka m.in.
z moczonej bu³ki i jab³ek, nazwa regionalna z pogranicza czesko-
polskiego: bieda piekarska’;

3. N a z w y w ê d l i n: loveèák < lovecký salám ‘kie³basa myœliwska’,
paøíû < paøíûský salám ‘kie³basa paryska’, turis�ák < turistický

salám ‘kie³basa turystyczna’, šunkáè < šunkový salám ‘kie³basa
szynkowa’, utopenec < utopená (naloûená) uzenina/uzenka ‘wêdli-
na marynowana’;

4. N a z w y n a p o j ó w: èerné < èerné pivo ‘ ciemne piwo’, jabèák <
jableèné víno ‘piwo jab³eczne, jabcok’, mìlník < mìlnické pivo

‘piwo mielnickie’, mul�ák < multivitaminový dûus ‘sok multiwita-
minowy’, plzeò < plzeòské pivo ‘piwo pilzeñskie’, rybízovka < ry-

bízový likér ‘ lokier porzeczkowy’, sodovka < sodová voda ‘woda
sodowa’, svìtlé < svìtlé pivo ‘ jasne piwo’, šampaòské < šampaòské

víno ‘szampan’, turek < turecká káva ‘kawa po turecku’.

Jedynie nazwy czeskich knedli na ogó³ nie ulegaj¹ przekszta³ce-
niom. Rozró¿niamy: houskové knedlíky, bramborové knedlíky, kynuté

knedlíky, špekové knedlíky, ovocné knedlíky, np. meruòkové, švest-

kové. Do najczêœciej spo¿ywanych knedli, traktowanych jako dodatek
do miêsa, nale¿¹ houskové knedlíky. S¹ to knedle z dodatkiem po-
krojonej w kostkê bu³ki dodanej do ciasta. Nazwa tych knedli nie wy-
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maga okreœlenia z przymiotnikiem. Wyraz knedlík znaczy to samo, co
houskový knedlík.

Nietypow¹ budowê ma nazwa czeskiej najbardziej popularnej po-
trawy, mianowicie vepøo-knedlo-zelo. Z³o¿enie to powsta³o z po³¹cze-
nia vepøová (peèenì) + knedlík+ zelí ‘pieczeñ wieprzowa z knedlami
i kapust¹ zasma¿an¹’, raczej nale¿a³oby siê tu spodziewaæ formy
*vepøo-knedlo-zelí.

Tendencja do ekonomii jêzykowej i skrótowego wyra¿ania siê mo-
¿e doprowadziæ do nieporozumieñ, czego osobiœcie zazna³am. Bêd¹c
w czeskiej restauracyjce w dzielnicy praskiej Bøevnov chcia³am za-
mówiæ na obiad pieczeñ wo³ow¹ z polêdwicy. Na moj¹ proœbê czarno-
skóry kelner mrukn¹³: „tylko ponpá” . Przy ponownym zamówieniu
z naciskiem i niezbyt uprzejmie powiedzia³: „ponpá” i odszed³. Oka-
za³o siê, ¿e ja by³am w restauracji w sobotê, a jad³ospis, w którym wy-
mieniona by³a svíèková, dotyczy³ powszednich dni tygodnia od ponie-
dzia³ku do pi¹tku, czyli ponpá to skrót od pondìlí – pátek.

Przypatrzmy siê jeszcze budowie czeskich potocznych nazw kuli-
narnych. Otó¿ wszystkie s¹ uniwerbizowanymi derywatami od nazw
dwucz³onowych (por. Or³oœ 2007). Wymienione przyk³ady to prze-
kszta³cenia przymiotnika z rzeczownikiem w jeden rzeczownik o ta-
kim samym znaczeniu, jak okreœlenie dwuwyrazowe. Wiêkszoœæ cy-
towanych nazw to uniwerbizmy derywacyjne. Najwiêcej jest przyk³a-
dów na derywacjê sufiksaln¹.. Najliczniej reprezentowane s¹ wœród
nazw kulinarnych formanty rodzaju ¿eñskiego: -ovka i -ka. Wœród
nazw zup i napojów, zw³aszcza alkoholowych, dominuje formant -ov-

ka (por. pol. -ówka, np. grochówka, wiœniówka). Nazwy z tym forman-
tem zdarzaj¹ siê sporadycznie tak¿e w innych nazwach kulinarnych,
por. ûemlovka < ûemlová bábovka. Motywuj¹cym jest tu po³¹czenie
przymiotnika na -ová z rzeczownikiem (Szczepañska 1994, s. 44). Do
-ov dodany zosta³ sufiks -ka. Jak konstatuje E. Szczepañska „czeski
sufiks -ovka, mimo istniej¹cych warunków formalnych, tj, po³¹czenia
rzeczownika z przymiotnikiem na -ová, pozbywa siê czêsto cz¹stki
-ov, pozostawiaj¹c skrócony formant -ka [...], por. przyk³ady nazw zup
èesneèka < èesnek- ová, bramboraèka < bramborová” (Szczepañska

1994, s. 23). Zdarza siê równie¿ formant -aèka, por. zelòaèka < zelná

polévka .
Mniej jest nazw kulinarnych utworzonych przy pomocy forman-

tów rodzaju mêskiego, por. -áè, -ák, -ín, -ec, por. šunkáè < šunkový

salám, tatarák < tatarský biftek, segedín < segedínský guláè, utope-

nec < utopená uzenina/uzenka.

Zdarza siê, ¿e forma uniwerbizowana nie jesr zgodna pod wzglê-
dem rodzaju gramatycznego z nazwami dwywyrazowymi, por. utope-

nec r.m. i utopená uzenka r.¿., bramborák r. m. : bramborov placka r. ¿.
Czasami uniwerbizmy s¹ wieloznaczne, por. wymieniony przy-

k³ad utopenec. Postawowe znaczenie to ‘topielec’, czyli utopene <

utopený èlovìk, drugie nowsze znaczeniae to ‘marynowana wêdlina’.
Wieloznaczne s¹ czêsto uniwerbizmy powsta³e w wyniku derywacji
wstecznej typu paøíû < paøíûský salám, plzeò < plûeòské pivo, turek <

turecká káva. Pisownia tu pomaga w rozró¿nieniu znaczenia podsta-
wowego, np. ‘Turek’ i uniwerbizmu ‘kawa po turecku’. W naszym
materiale trafia siê jeszcze inny rodzaj uniwerbizmu, mianowcie jest
to tzw. uniwerbizacja substantywizuj¹ca (Szczepañska 1994, s.17),
por. rybí < rybí polévka. W wyniku procesu unwerbizaczjnego z jed-
nej nazwy dwuwyrazowej, por. svíèková peèenì mog¹ powstaæ tak¿e
ró¿ni¹ce siê uniwerbizmy, np. svíèková : svíèkovka.

W czeskim s³ownictwie kulinarnym wystêpuj¹ obok siebie formy
nieuniwerbizowane, na ogó³ dwuwyrazowe, i uniwerbizowane. For-
my uniwerbizowane jednak przewa¿aj¹. Czeskie s³ownictwo kulinar-
ne u¿ywane w szerokim krêgu spo³eczeñstwa ma raczej charakter po-
toczny, a jak wiadomo w jêzyku codziennym ¿ywa jest tendencja do
u¿ywania form krótszych. Zjawisko to cechuje tak¿e polszczyznê, ale
w jêzyku czeskim ma szerszy zasiêg.
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