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This article presents proper names of res tau rants in Opava. The analysis dem on -strates that the ways of nomi nali sa tion are based on onymi sa tion and tran so nymi sa -tion, applied to diffrent types of proper names. The presented clas si fi ca tion is basedon mo ti va tional models. The author attempts to answer the following questions: whyres tau rants are given their names? Who uses such names? Do those names carry anyin for ma tion?
Niniejszy artykuł został poświęcony nazwom własnym lokali gas tro nomic znychw Opawie. Zebrany ono mastykon został poddany szczegółowej analizie ono mastycz- nej. Wśród anali zow anych nazw zostały wyróżn ione grupa tran sonimów, a takżegrupa nazw powstałych dzięki procesowi oni mi zacji. W niniejszej pracy wskazanotakże najbardziej popularne motywacje nazewnicze dotyczące nazw lokali gas tro -nomic znych. Zwrócono także uwagę na funkcję reklamową danej grupy nazwwłasnych.

Ka te go ria nazw włas nych była pod da wa na ana li zom już w sta ro -
ży t nej re fle ksji nad ję zy kiem, np. Ary sto te les przy pi sywał im fun kcję
indy widu a li zującą wo bec na zy wa ne go obie ktu (Krpi ke 1988). Sta ro -
ży t ne roz ró ż nie nie ka te go rii no mi na ap pel la ti va (na zwy po spo li te)
i no mi na pro pria (na zwy włas ne) fun kcjo nu je w ono ma sty ce do dziś:
no mi na ap pel la ti va wska zują ro dza jo we kla sy obie któw, a no mi na
pro pria wska zują wy bra ne spo śród nich eg zem p la rze, por. np.
człowiek – Adam Mi c kie wicz, rze ka – Amu - da ria, ho tel – She ra ton
(Gałko wski 2011).

Obok kla sy cz nych ty pów ka te go rii nazw włas nych, przy pi sy wa -
nych an tro po ni mii i to po ni mii, w osta t nich dzie się cio le ciach w ono -
ma sty ce zo stała wyod rę b nio na ka te go ria nazw włas nych, obe j mująca
na zwy wsze l kich wy two rów działal no ści człowie ka, zwa na chre ma -
to ni mią. Współcze ś nie jest ona naj li cz niejszą i naj bar dziej dy na micz-
ną subkate go rią oni miczną. Wraz z an tro po ni mią i to po ni mią two rzy
trzon ono ma sty ko nów współcze s nych ję zy ków.

Te r min chre ma to nim po cho dzi od gre c kie go chrématos ‘rzecz,
przed miot uży te cz ny, towar’. Wśród chre ma to ni mów zna j dują się
m.in. na zwy han d lo we firm i pro du któw, in sty tu cji, zrze szeń, wy da -
rzeń i ini cja tyw społecz nych, zda rzeń ob cho dzo nych cy kli cz nie lub
oka zjo na l nie, dzieł ar ty sty cz nych, wy two rów pro du kcji me dia l nej
(Rzete lska- Fele sz ko 2002). Jed nak chre ma to ni mia ja ko subka te go ria
na ze w ni cza jest ró ż nie ro zu mia na, a kry te ria kla sy fi ka cji jej nazw są
zbyt sze ro kie, dla te go po sia da ona nie wy ra ź ne gra ni ce. Pogląd ma -
ksymali sty cz ny zakłada, że za chre ma to nim mo ż na uwa żać wszystkie 
na zwy, któ re to wa rzyszą ży ciu i działal no ści człowie ka i nie są bio ni -
ma mi czy ge o ni ma mi ani kos mo ni ma mi (Si wiec 2012). W bo ga tej li -
te ra tu rze ono ma sty cz nej opi sy wa ne było na zew ni c two do tyczące ró ż -
nych klas obie któw w prze strze ni mia sta. Po wsta wały pra ce, w któ-
rych ana li zie były pod da wa ne m.in. na zwy ap tek (Ru t kie wicz 2000,
Gó r ny 2003), biur ma try mo nial nych (Ga la si ń ska 2005), agen cji to wa -
rzy skich (Si wiec 2000), zakładów po grze bo wych (Bre za 2005), księ -
ga r ni (Plu sko ta 2009) i za ja z dów (Bartůšek 1971).

Jed nak nie wszy s cy ba da cze po dzie lają pogląd, że naz wy skle pów
oraz przed się biorstw han d lo wych i usługo wych, firm itp. na le ży uz na -
wać za chre ma to ni my. Nie któ rzy ono ma ści, jak np. Czesław Ko syl,
Te re sa Sku ba lan ka czy Ewa Rzete lska- Fele sz ko, wiążą lo ka le ga stro -
nomi cz ne, ho te le, ki na, pen sjo na ty itp. na zwy z krajo bra zem, trak-
tując ich na zwy ja ko mi kro topo ni my, czy li na zwy małych obie któw
na stałe osa dzo nych w prze strze ni. W ni nie j szej pracy na zwy opaw-
skich lo ka li ga stro nomi cz nych, zgod nie z poglądem Ed war da Bre zy,
będą roz pa try wa ne ja ko chre ma to ni my, po nie waż – w mo im prze ko -
na niu – lo kal ga stro nomi cz ny bli ż szy jest pro du kto wi działal no ści
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człowie ka niż lo ka li za cji prze strzen nej czy okre śla niu, chara ktery zo -
wa niu krajo bra zu. Lo kal ga stro nomi cz ny nie mu si być na stałe zwią-
za ny z da nym fra g men tem krajo bra zu. Ba ry, re sta u ra cje i in ne te go ty -
pu obie kty czę sto otwie rają swo je fi lie lub zmie niają mie j s ce dzia-
łania1. 

Opawa na le ży do sta rych cze skich miast. Pie r wsza wzmian ka o niej
po cho dzi z 1195 ro ku. Była ona mia stem kró le wskim, a ta k że sie dzibą 
śląskie go po wia tu zie m skie go. Od 1990 ro ku jest mia stem sta tu ta r -
nym (czes. Statutární město), czy li mia stem, któ re go ad mi ni stra cja
zor gani zo wa na jest według lo ka l ne go pra wa opi sanego w sta tu cie
mie j skim2. Te go ty pu mia sta ist niały przed 1918 r. na te re nie całych
Au stro - Wę gier, dziś zaś ist nieją ty l ko w Cze chach i w Au strii. Obe c -
nie w Cze chach włas ny sta tut po sia da ponad 20 miast, w tym naj więk- 
sze ośro d ki mie j skie, jak: Pra ga, Br no, Ostra wa, Ołomu niec, Pi l z no
czy Hra dec Králové3.

Opa wa jest jed nym z naj wię kszych miast kra ju (wo je wó dz twa)
mo ra wsko-śląskie go w Re pu b li ce Cze skiej. Li czy dziś około 60 000
mie sz ka ń ców i w Re pu b lice Cze skiej pod wzglę dem li cz by mie sz ka ń -
ców na le ży do miast śred niej wie l ko ści4. I choć położo na jest ki l ka ki -
lo metrów od gra ni cy z Polską, to jed nak jest od da lo na od głów nych,
mię dzyna ro do wych szla ków komu nika cy j nych. Jest przez to mniej
po da t na na wpływy in nych ku l tur, dzię ki cze mu mia sto za cho wało
swój lo ka l ny cha ra kter. Jed nym z wy zna cz ni ków ko lo ry tu cze skie go
jest du żo bar dziej po wszech ne niż w Pol sce ko rzy sta nie z lo kali ga -

stro nomi cz nych, a wyj ście do re sta u ra cji (go spo dy) jest ele men tem
ży cia co dziennego. Za tem za rów no ilość tych lo ka li, jak i ich na zwy
uka zują na cze ski ko lo ryt dnia co dzien ne go. Te właś nie na zwy będą
sta no wić cen trum uwa gi w tym ar ty ku le. 

Wszy stkie oni my ana li zo wa ne w ni nie j szej pra cy zo stały wy eks -
cer powa ne z naj bar dziej po pu lar ne go w Cze chach spi su lo ka li ga stro -
nomi cz nych zna j dujące go się na stro nie in ter ne to wej www.re sta u ra -
ce.cz. W związku z tym za j mie my się tu sa my mi na zwa mi, nie bę -
dziemy brali pod uwa gę współgra nia tych nazw z in ny mi ko da mi,
sposobu ich za pi su, ani wyglądu i ko lo ry sty ki lo go ty pu lo ka lu5.

Pod sta wową funkcją na zwy włas nej jest wska zy wa nie jed ne go,
kon kre t ne go obie ktu wśród gru py po do bnych. Na zwa nie mu si cha -
rakte ryzo wać, opi sy wać. Ma prze de wszy stkim wska zy wać6. Wie le
nazw jest tak kon stru o wa nych, aby zwró cić na sie bie uwa gę od bio r cy.
Nie do ty czy to ty l ko nazw „miłych i przy je mnych”. Czę sto si l niej od -
działuje na od bio r cę na zwa ko ja rzo na z czymś nie zbyt przy je mnym,
tzw. na zwa szo kująca. Jak za uwa ża Li lia na Dimi trova -Todo ro va, na -
zwy lo ka li ga stro nomi cz nych czy też in nych lo ka li usługo wych
w wię kszych ośro d kach mie j skich znacząco ró ż nią się w swo jej struk- 
tu rze od ana lo gi cz nych nazw w mnie j szych ośro d kach (Димитро-
ва-Тодорова 2011, s. 151). W na szym przy pa d ku cho dzi ra czej o tę
drugą ce chę chre ma to ni mów, po nie waż Opawa nie na le ży do gru py
naj większych miast cze skich.

Pod wzglę dem struktu ralno- semanty cz nym oma wia ne na zwy
zwy kle są two ra mi dwu- lub kilku ele mento wy mi, w któ rych wy stę pu -
je ele ment de skry pcy j ny, pełniący fun kcję do da t kowej cha ra kte ry -
styki lo ka lu ga stro nomi czne go. Na to miast pod wzglę dem ety molo gi -
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5 Interesującą per spe ktywą badawczą może być po rów na nie zapisu nazwy z lo-
gotypem lokalu.Trzeba tu dodać, że niektóre z tez prezentowanych w artykule
zostały wygłoszone podczas konferencji studentów i doktorantów „Konferencja
pod specjalnym nadzorem” w roku 2012, ale nie były pub li ko wa ne.                         

6 Chrematonimy uważane za szczególną grupę nazw własnych bardzo często
pełnią także funkcje reklamowe lub opisowe. To m.in. wyróżnia je spośród innych
kategorii nazw własnych. 

1 Są to chre ma to ni my, ale możliwe jest także ich użycie w funkcji toponimu,
kiedy będą wskazywały nie sam obiekt handlowy, a określone miejsce w prze strze -
ni miejskiej. Taki punkt widzenia wymaga jeszcze bardziej szczegółowych analiz. 

2 Http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=12735 [dostęp 12.05.2013]. Za-
pis zgodny ze stanowiskiem Komisji Standaryzacji Nazw Geo gra fi cz nych poza
granicami Rze czypo spo li tej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (Nazewnictwo
geograficzne świata, Zeszyt 11, Europa, Część I, s. 80, Warszawa 2009).

3 Zob. http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/34981/1/TesarJ_Historie_a_soucas- 
nost_MCH_2009.pdf.

4 Zob. http://www.opava-city.cz [dostęp 16.05.2013].



cz nym nazwy opa wskich lo ka li ga stro nomi cz nych mo że my po dzie lić
na dwie pod sta wo we gru py:
1. N a z w y,  k t ó r e  z a  w i e  r a j ą  t r a n s  o n i  m y  j a k o  k o  m  -

p o  n e n  t y  n a z w y  – nazwy własne w całości lub czę ścio wo
powstałe dzięki pro ce so wi prze cho dze nia nazw jednej ka te go rii
w nazwy innej ka te go rii, pełnią one funkcję cha ra kte ry zującą:
a) t o p o n i m y  – nazwy geo gra fi cz ne nie tylko z obszaru Re pu b li -

ki Czeskiej: Re sta u ra ce Dublin, Re sta u ra ce Hotel Opava, Re -
staura ce Hotel Iberia, Re sta u ra ce La Corse, Re sta u ra ce Plzeň-
ský Sklep; Na dolňáku7, Re sta u rant u Tiskárny, Re sta u ra ce
u náhonu, Re sta u ra ce Penzion u Kostela, Pi v ni ce na Staré Poště;

b) a n t r o  p o  n i  m y  – nazwy, za wie rające imiona, np.: Apollo,
Nekuřacká Re sta u ra ce Eduard Maria8, Re sta u ra ce Oliver, Re -
sta u ra ce Teresa, oraz nazwy z ele men tem wy ra zi ście wskazują-
cym na go spo da rza danego lokalu, np.: Re sta u ra ce u Přemka9,
Re sta u ra ce u Tomaše, U Matouše, Vinárna u Přemka; imię użyte 
w nazwie lokalu stanowi swojego rodzaju podpis go spo da rza lub 
właści cie la, który gwa ran tu je tym samym najwyższą jakość pro -
po no wa nych przez siebie usług.

2. N a z w y  p o w s t a ł e  w  p r o  c e  s i e  a n i  m i  z a  c j i  – nazwy
powstałe w procesie nadania cechy pro pria l nej (np.) nazwie po spo -
li tej, np. Re sta u ra ce Vesmír, Re sta u ra ce Vesna, Re sta u ra ce Sonáta, 
Vinárna Hotel Koruna, Re sta u ra ce Oasa. 
Jak po ka zują po wy ższe przykłady, na zwy po spo li te, uży te ja ko

ko m po nent na zwy włas nej lo ka lu ga stro nomi czne go, mogą wska zy -

wać na wy strój wnę trza lub ro dzaj ku ch ni pro po no wa nej w da nym lo -
ka lu ga stro nomi cz nym10. W spi sie nazw opa wskich lo ka li ga stro -
nomi cz nych mo że my ta k że za uwa żyć ta kie oni my, któ rych po szcze -
gó l ne ele men ty mogą w spo sób bar dzo szcze gółowy cha raktery zo wać 
da ne mie j s ce. Są to, np.: 
1) e l e m e n t y  d e  s k r y  p c y  j  n e  w s k a z u j ą c e  n a  r o d z a j

d a n e g o  l o k a l u  g a  s t r o  n o m i  c z n e  g o: Cukrárna, Cukrár- 
na Prima, Hotel Sonáta, Pi v ni ce u Mnicha, Re sta u ra ce Hotel
Opava;

2) e l e m e n t y  p o c h o d z ą c e  z  j ę z y k a  a n  g i e  l  s k i e  g o:
Olymp Inn Bowling, Contact, Café Bar Orange.
Po stę pujące zmia ny, za rów no eko no mi cz ne, jak i społecz ne, zna j -

dują swo je od zwier cied le nie we współcze s nym ję zy ku. Na zwy han d -
lo we są dziś no ś ni kiem in fo r ma cji o to wa rze, pro po no wa nej usłudze.
Wie lo kro t nie od zwie rcie d lają naj no wsze pre fe ren cje społecz ne, ku l -
tu ro we, eko no mi cz ne, są związa ne z co raz bar dziej za awan so waną
glo ba li zacją. W cza sach glo ba l nej homo ge ni za cji, kie dy lo ka l na ku l -
tu ra i to ż sa mość za mie rają i są sto p nio wo za stę po wa ne ku l turą Za cho -
du, co raz popu lar nie j szym tren dem sta je się pod trzy my wa nie po czu -
cia to ż sa mo ści na ro do wej, et ni cz nej. Zgod nie z pun ktem wi dze nia
Mi lo s la vy Knap po vej mo że my mó wić o dwóch pod sta wo wych ten -
den cjach two rze nia nazw włas nych. Pie r wsza z nich to spo j rze nie
w przeszłość. W ten spo sób zwra ca się uwa gę na to, co tra dy cy j ne,
spra w dzo ne, wa ż ne. Drugą ten dencją jest wyko rzy sty wa nie no wych,
ob cych da ne mu ję zy ko wi ele men tów. Ta kie działanie pod kre śla no we
spo j rze nie mie sz ka ń ców na rze czy wi stość, a ko m po nen ty za czer p nię -
te z ję zy ków Eu ro py Za chod niej do da t ko wo pod kre ślają eu ro pe j ski,
no wo cze s ny cha ra kter da ne go mie j s ca, tzn. ko jarzą się z naj wyższą
eu ro pejską ja ko ścią (por. Knappová 2000). Opi sy wa ne zja wi ska wy -
dają się mieć od zwier cied le nie w na zwach lo ka li ga stro nomi cz nych
w Opa wie.
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10 Naj czę ściej zabieg ten jest rea li zo wa ny pośrednio, za pomocą skojarzeń.

7 Dana nazwa wskazuje na to po gra fię miasta. Pro ble ma ty ka ur ba no ni mii nie ofi -
cja l nej była przed mio tem wielu referatów oraz dyskusji, m.in. podczas XIX Sło-
wackiej Kon fe ren cji Ono ma sty cz nej w Bratysławie.

8 Element Nekuřacká dodatkowo cha ra kte ryzu je lokal. W danej restauracji obo-
wiązuje bezwzględny zakaz palenia. W Czechach lokal dla niepalących ciągle jest
ewenementem.

9 Bez wątpienia przyimek u w tego typu nazwach jest elementem reklamy. Szerzej
o funkcji reklamowej analizowanej grupy nazw własnych wspominam w części
końcowej artykułu.



Za pre zen towa ne chre ma to ni my pełnią wie le fun kcji chara ktery -
sty cz nych dla nazw lo ka li ga stro nomi cz nych w Pol sce, Cze chach, Ro -
sji, Bułga rii czy Ru mu nii (por. Bartůšek 1971, Du szy ń ski 2011, Ди-
митрова-Тодорова 2011). Naj wa ż niejszą z nich jest fun k cja re kla mo -
wa. In te re sująca na zwa lo ka lu ga stro nomi czne go jest bar dzo po mo c -
na w przy ciągnię ciu uwa gi klien tów. Fun k cja re kla mo wa jest naj bar -
dziej wi do cz na w na zwach za wie rających ele ment an tro poni micz ny.
Imię w na zwie lo ka lu (do da t ko wo opa trzo ne przy im kiem u) da je do -
da t kową in fo r ma cję o go spo da rzu da ne go lo ka lu, któ re go mo ż na
uważać za swo je go znajomego, za przy ja cie la (zna my je go imię). Do -
datkowo, na po czu cie bez pie cze ń stwa, wy go dy, ale też lu ksu su, mogą
wska zy wać (np.) rze czo w ni ki abs tra kcy j ne, wchodzące w skład nazw
oda pe la tywnych, np. Re sta u ra ce Vesmír, Re sta u ra ce Sonáta, Vinárna
Ho tel.

Na zwy opa wskich lo ka li ga stro nomi cz nych za wie rające ele ment
topo ni mi cz ny mogą pełnić fun kcję in fo r ma cyjną, tj. in fo r mo wać
o cha ra kte rze da ne go lo ka lu, o pro po no wa nej ku ch ni, np. Ho tel Ibe -
ria, Re sta u ra ce Plzeňský Sklep, Re sta u ra ce Du b lin. Na zwy z ele men -
tem topo ni mi cz nym mogą ta k że pełnić fun kcję lo ka li zującą. Wska -
zując na naj bar dziej chara ktery sty cz ne mie j s ca w prze strze ni mia sta,
dają in fo r ma cję o położe niu lo ka lu, np. Na dolňáku (Dolní náměstí),
Re sta u rant u Tiskárny, Re sta u ra ce u náhonu, Re sta u ra ce Pen zion
u Ko ste la, Pi v ni ce na Staré Poště.

Nazwy lokali gastronomicznych, podobnie jak wiele innych nazw
miejskich, często budują lokalny charakter miasta. Onimy te mogą bez- 
pośrednio wskazywać na swoich adresatów, klientów restauracji, czę-
sto dając tym samym charakterystykę lokalnych grup społecznych
i ich aspiracji. Nierzadko stanowią element leksykonu mieszkańców
danej miejscowości, ale i element lokalnej tożsamości. Bywa, że na-
zwy lokali gastronomicznych na stałe wchodzą do zasobu le ksy kal ne -
go mieszkańców i są wykorzystywane w codziennej komunikacji
pomimo, że lokal już nie istnieje lub został przeniesiony. Pełnią wtedy 
funkcje charakterystyczne dla toponimów, tj. pomagają opisywać,
charakteryzować przestrzeń.
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