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Abstract

The aim of this article is structural and semantic analysis of mobile bars’ names (food trucks). 
This analysis points out – on the one hand – trend of naming in the area of marketing names in 
contemporary Polish and – on the other hand – marketing names, which are studied, testify to 
contemporary social and cultural changes. 
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WSTĘP

Stosunkowo nowym w Polsce zjawiskiem związanym z trendami kulinarnymi są 
tzw. food trucki, czyli mobilne bary szybkiej obsługi. Food trucki, coraz silniej 
obecne w przestrzeni miejskiej, towarzyszą dziś niemal wszystkim plenerowym 
wydarzeniom: festiwalom, koncertom, festynom, a w największych miastach 
w Polsce od kilku lat organizowane są specjalne zloty food trucków, przyciąga-
jące rzesze miłośników jedzenia serwowanego z samochodu, np. ogólnopolski 
Street Food Polska, katowicki Rynek Smaków, łódzka Parada Food Trucków, 
warszawskie Żarcie na Kółkach.

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Współczesnego Języka Polskiego, ul. Po-
morska 171/173, 90-236 Łódź; e-mail: ewa_smiech@wp.pl.
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Moda na food trucki przybyła do Polski ze Stanów zjednoczonych, gdzie 
„bary na kółkach” funkcjonują już od ponad 50 lat. Współczesne food trucki, 
jakie spotkać można w polskich miastach, są bardzo silnie związane z nowym 
trendem kulinarnym: modą na nieskomplikowane, zdrowe, naturalne i tanie je-
dzenie typu slow food fast. Klientami tego typu barów są głównie młodzi ludzie 
poszukujący nie tylko niedrogiego i zdrowego jedzenia, ale także kierujący się 
szczególnymi potrzebami społecznymi i estetycznymi. „Modne bary”1 to miejsca, 
gdzie nie tylko się je, ale także kształtuje i podtrzymuje z jednej strony poczucie 
indywidualizmu, z drugiej – przynależności do określonej grupy. 

Pierwszym i zarazem najważniejszy komunikatem wysyłanym przez nadawcę, 
właściciela baru, do potencjalnych klientów jest nazwa placówki gastronomicznej. 
Pełni ona nie tylko funkcję nominacyjno-identyfikującą, polegającą na wskazy-
waniu jednostkowego, indywidualnego obiektu i odróżnianiu go od innych, ale 
realizuje złożone cele informacyjno-komunikacyjne: perswazyjne, ekspresywne, 
ludyczne i kulturowe. 

zasadniczym celem artykułu jest analiza nazw własnych barów szybkiej 
obsługi, w tym food trucków, pod względem językowym: strukturalnym (formal-
nym) i semantycznym. Nazwy „modnych” barów szybkiej obsługi odzwiercie-
dlają jednak nie tylko współczesne tendencje nominacyjne w zakresie chrema-
tonimów marketingowych (nazw marketingowych), ale także są świadectwem 
przeobrażeń społeczno-kulturowych.

1. PROBLEMY TERMINOLOGICZNE:  
MIKROTOPONIM – CHREMATONIM – NAZWA MARKETINGOWA2

Jednym z pierwszych artykułów poświęconych nazewnictwu lokali gastrono-
micznych jest praca Władysława Miodunki Nazwy karczem polskich [Miodunka, 
1968], w której autor, oprócz strukturalnej i semantycznej analizy nazw, zwraca 
uwagę na ich perswazyjną funkcję: 

 ze specyfiki karczem wynika funkcja polegająca na reklamowaniu zalet zakładu. Na-
zwa spełniała swoje zadanie reklamowe, jeśli była łatwa do zapamiętania, aktualna, zachęca-
jąca do odwiedzenia zakładu, czyli podobała się klientom [Miodunka, 1968, s. 92]. 

1 Hasło strony internetowej myfoodtruck.pl, która pozwala lokalizować bary, brzmi: „Modne 
miejsca z pysznym jedzeniem, burgery, piady i kultowe zapiekanki”.

2 Szczegółowe rozważania na temat miejsca nazw firmowych wśród nazw własnych zawiera praca 
doktorska Marty Ułańskiej (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny): Nazwy łódzkich firm 
z lat 2001–2002 i 2011–2012 w ujęciu strukturalnym, semantycznym i pragmatycznym [dostęp: 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego]. Tam też znajduje się bogata literatura przedmiotu.
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Społeczno-kulturowy kontekst, w którym funkcjonują nazwy obiektów han-
dlowo-usługowych, akcentuje także Adam Siwiec: 

[…] nazwy związane z dynamiką rozwoju nowego typu handlu, nastawionego na pozyskanie 
klientów, mają silną motywację kulturową i […] wykazują walor spontanicznego wyrażania 
upodobań, aspiracji i sposobu widzenia rzeczywistości […] [Siwiec, 2012, s. 11].

Nazwy własne firm, instytucji, placówek handlowo-usługowych traktowane 
są w pracach onomastycznych w dwojaki sposób: jako toponimy (mikrotoponimy 
miejskie) lub jako chrematonimy – rozbieżności wynikają z odmiennych sposo-
bów definiowania chrematonimów oraz ich różnego statusu wśród nazw własnych 
[por. Breza, 1998, s. 343; Mańczak, 2011, s. 325–329; Siwiec, 2012, s. 42]. 

Pojęciem chrematonim użytkowy posługuje się Artur Gałkowski i obejmuje 
nim:

[…] wszystkie nazwy własne, będące […] językowym dowodem ludzkiej aktywności w róż-
nych obszarach kulturowych życia publicznego: przestrzeni społecznej, gospodarczej, kultu-
ralnej, artystycznej, ludycznej, edukacyjnej, naukowej, technicznej, religijnej, parareligijnej, 
ideologicznej, ekologicznej, prozdrowotnej, promującej lub potępiającej pewne postawy itp. 
[Gałkowski, 2012, s. 51].

Gałkowski wyróżnia trzy typy chrematonimów: marketingowe (nazwy firm 
i produktów), społecznościowe (nazwy zrzeszeń i organizacji), ideacyjne (nazwy 
przedsięwzięć kulturowych) [Gałkowski, 2012, s. 101 i n.]. Natomiast Marek 
zboralski [2000, s. 16–19] proponuje termin nazwa marketingowa, oznaczający 
nazwę firmy lub produktu na stałe mu przynależną, i łączy go z pojęciem marki. 
Ujęcie zboralskiego wydaje się ważną propozycją terminologiczną, sytuuje bo-
wiem nazwę firmową na styku onomastyki oraz marketingu i pozwala uniknąć 
definicyjnych nieporozumień, jakie wiążą się z pojęciem chrematonim. 

2. ŹRÓDŁA MATERIAŁOWE

Materiał zebrany do analizy pochodzi z internetowych baz mobilnej gastronomii: 
www.myfoodtruck.pl, www.foodtruckporta.pl. Bazy te umożliwiają użytkowni-
kom lokalizację najbliższych barów za pomocą systemu GPS i aplikacji Android. 
Ta możliwość łatwego lokalizowania barów za pomocą urządzeń mobilnych jest 
zapewne jedną z przyczyn ich dużej popularności wśród młodych ludzi. Stałym 
narzędziem komunikacji między potencjalnymi klientami a właścicielem/wła-
ścicielami baru są również media społecznościowe. Większość rejestrowanych 
w bazach danych lokali (stacjonarnych i mobilnych) ma swoje profile (tzw. fan-
page) na portalu Facebook. Tam właśnie placówki gastronomiczne zamieszczają 
swoje oferty: przedstawiają charakterystykę działalności kulinarnej, informują 
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o promocjach, daniach dnia, ofertach specjalnych, udziale w okolicznościowych 
wydarzeniach, zjazdach, festynach, organizują konkursy dla klientów lub użyt-
kowników portalu. 

Bazy internetowe myfoodtruck.pl i foodtruckportal.pl, wbrew swoim na-
zwom, zawierają rejestr nie tylko barów mobilnych, ale także stacjonarnych 
placówek gastronomicznych. Nie zawsze jest możliwe ustalenie, czy mamy do 
czynienia z nazwą baru mobilnego czy stacjonarnego. zresztą same bary mają 
niekiedy dwie wersje: mobilną i stacjonarną, a więc nazwa identyfikuje zarówno 
food truck, jak i bar stacjonarny. Kierunek nazewniczy jest oczywiście różny: od 
food trucka do baru stacjonarnego lub odwrotnie: od baru do food trucka. Jeśli 
lokal gastronomiczny zyskuje popularność, staje się modny, otwierane są nowe 
placówki: stacjonarne lub mobilne3.

3. KLASYFIKACJA I ANALIZA NAZW WŁASNYCH  
BARÓW SZYBKIEJ OBSŁUGI

zgromadzony materiał, zawierający około 400 nazw, został poddany poniżej 
analizie językowej uwzględniającej ich cechy formalne i semantyczne. zarówno 
zabiegi formalne, jak i cechy semantyczne mają wpływ na funkcjonowanie nazwy, 
dlatego też jako tło interpretacyjne przywoływany jest we wszystkich częściach 
analizy czynnik komunikacyjny. 

3.1. Cechy formalne nazw

Analiza formalna nazw stacjonarnych i mobilnych barów szybkiej obsługi 
uwzględnia: pochodzenie nazwy (jej swojskość lub obcość), zabiegi graficzne, 
jakim poddawane są nazwy, budowę nazwy (nazwy jednowyrazowe, grupy nomi-
nalne, struktury predykatywne) oraz udział innych imion własnych w strukturze 
nazwy.

3.1.1. Swojskość/obcość nazwy
Ponad połowę zgromadzonego materiału stanowią nazwy obce (207 nazw), nie-
wiele jednak mniej jest nazw z co najmniej jednym polskim lub spolszczonym 
(przyswojonym) leksemem. 

ze względu na obcość lub swojskość leksemów wchodzących w skład nazwy 
można wskazać cztery grupy chrematonimów, różne co do wielkości. Są to: na-
3 Tworzenie kolejnych lokali o tej samej nazwie odbywa się najczęściej na zasadzie franczyzy. 

Nazwa własna baru jest wówczas jednym z podstawowych elementów transakcji handlowej 
zawieranej w ramach umowy franczyzowej.
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zwy obce, nazwy hybrydalne, nazwy stylizowane na obce oraz nazwy rodzime 
(przyswojone). 

Największą grupę tworzą nazwy w całości obce, przede wszystkim angiel-
skie, np.: American Home, Cheat Day Burger Food Truck, Fit Fat Food Truck, 
Food Lovers Truck, Food so Good, Fresh Burgers, Happy Little Truck, Joy My 
Food, Kill Grill Burger & Sandwich Bar, Mr Potato, Natural Born Grillers, Soul 
Food Drive, Quick Buffet. Sporadycznie pojawią się nazwy inne niż angielskie, 
np. hiszpańskie (kuchnia meksykańska), czeskie, tureckie, francuskie, włoskie, 
np.: Burrito Bandidos, Česka Hodba, La Baguette, Paşa Kebap, Ciao a Tutti, 
Pizzeria Siciliana Di Mazzarino, Primo Pizza.

Drugą co do wielkości grupą są nazwy zawierające w swym składzie leksy-
kalnym wyłącznie wyrazy rodzime lub przyswojone4, np.: Ale Ciacha, Atelier 
Smaku, Chatka Babuni, Frytka Bar, Frytki i Burgery, Kiełba w Gębie, Kocham 
Naleśniki, Kuchnia dla Dragona, Mały Belgrad, Manekin, Paleta Smaku, Pod-
górski Salon Degustacyjny, Różowa Krewetka, Syty Wół, Wypas Po Pas, Zapieksy 
Wyborowe, Zdrowa Krowa.

Dwie pozostałe grupy są zdecydowanie mniejsze, reprezentowane przez 
zaledwie kilkanaście przykładów, jednak z punktu widzenia swojskości/obcości 
elementów tworzących nazwę mają niezwykle interesującą postać. Są to twory 
pośrednie między nazwami w całości obcymi a nazwami w całości rodzimymi/
przyswojonymi. Należą do nich:

a) nazwy hybrydalne, czyli nazwy, w których skład wchodzą jednostki leksy-
kalne wyraźnie różnojęzyczne, a owa różnorodność jest zamierzona i świadoma: 
Food Truck Taxi Buła, Hasztagdobre, Łapu Papu Baguette, Noodle w Pudle, Po 
Byku Burger Steak & Bar, Pan Smoothie, PituPita Truck, Pogromcy Meatów, 
Sami Am Am Oriental Food5, SztrassBurger, The Dorsz British Fish & Chip, 
Wurszcik Truck;

b) nazwy stylizowane na obce, np.: Los Plackos, Los Hamburgeros, Lubi-
shLangosh, La Buda, Yem-To, Yetztu.

zarówno nazwy hybrydalne, jak i stylizowane na obce oparte są na grze 
językowej wyzyskującej podobieństwo brzmieniowe leksemów (por. pitu – 
pita, The Dorsz – The Doors, noodle – pudle, meat – mit, (die) Straβe – (Karol) 
Strasburger), grafię (por. LubishLangosh) czy obce środki morfologiczne (por. 
Los Plackos).
4 To jest wyrazy obcego pochodzenia zadomowione w polszczyźnie i notowane już przez słow-

niki języka polskiego, np. atelier, bar, burger, pizza, kebab, sushi, wykazujące różny stopień 
przyswojenia ze względu na nietypową budowę fleksyjną czy też pisownię lub fonetykę. 

5 Przykład jest jednocześnie nazwą stylizowaną na obcą. 
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3.1.2. Zabiegi graficzne w nazwach obcych i rodzimych
zabiegi graficzne, jakim poddawane są nazwy barów, są wynikiem dwu prze-
ciwnych tendencji: 

c) obce leksemy wchodzące w skład nazwy oddawane są za pomocą polskiej 
grafii, np.: Hasztagdobre, Kraszkebab, SztrassBurger, Wurszcik Truck, 

d) rodzime leksemy wchodzące w skład nazwy oddawane są za pomocą ob-
cej grafii, np.: Carmnik, LubishLangosh, Yem-To, Yetztu, ZapieCKanka, Zapiexy 
Luxusowe.

Funkcja kreatywna łączy się tu z funkcją ludyczną i perswazyjną. 
Inny typ graficznych przeobrażeń form wyrazowych i ich połączeń w nazwach 

barów jest związany z funkcjonowaniem w internetowej przestrzeni medialnej. 
Niektóre nazwy przybierają postać adresu internetowego lub do niego nawiązują 
poprzez łączne zapisywanie wyrazów wchodzących w skład nazwy, np.: nudle.
com.pl, YetzTu – strona internetowa: yetztu.com (por. także nazwy rodzime: 
SzybkaRybka.pl, CoJaCiacham? – strona internetowa: cojaciacham.pl)6.

Samo pochodzenie nazwy baru lub stylizacja zapisu może mieć wartość 
znaczącą, wskazuje bowiem niejednokrotnie na kulturowe pochodzenie potraw 
oferowanych w lokalu (kraj, region). związek między nazwą własną baru a na-
zywanym przez nią indywidualnym obiektem jest zazwyczaj bezpośredni i łatwo 
uchwytny. Nazwy barów nie są pozbawione znaczenia jak typowe nazwy własne 
(np. Warszawa, Jan). Choć zakres ich użycia jest jednostkowy, ograniczony do 
jednego lub kilku desygnatów niestanowiących żadnej klasy, zawierają bogatą 
treść językową, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

3.1.3. Budowa nazw
Pod względem strukturalnym wśród rodzimych/przyswojonych nazw barów szyb-
kiej obsługi wyraźnie wyodrębniają się trzy grupy: nazwy o postaci pojedynczego 
leksemu, nazwy mające formę grup nominalnych oraz nazwy predykatywne.

Nazwy o postaci pojedynczego leksemu są krótkie, a więc łatwe do zapamię-
tania i nieprzysparzające użytkownikom większych kłopotów z ich stosowaniem, 
np.: Bud-K, Bufet, Burgerownia, Burgertata, Carmnik, Fryta, Gastrofaza, Kro-
warzywa, La Buda, Manekin, Nienażarty, Okienko, Parnik, Pasibus, Pastwisko, 
Placek, Pyrowóz, Stodółka, Testobus.

6 Bary oferują niejednokrotnie dostawę potraw do klienta, więc zarówno nazwa mająca postać 
adresu internetowego, jaki i nazwa, w której mamy do czynienia z łącznym zapisem wyrazów 
wchodzących w jej skład, ułatwia zapamiętanie i identyfikację, a więc także korzystanie z oferty 
placówki gastronomicznej. 
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Kreatywność nadawców nazw przejawia się tu na poziomie graficznym 
(Bud-K, Carmnik) i słowotwórczym. Mamy więc zdrobnienia i zgrubienia: 
Okienko, Stodółka, Fryta7, słowotwórczy neologizm sufiksalny należący do 
kategorii nazw miejsc tworzonych za pomocą przyrostka -ownia: Burgerownia, 
i przede wszystkim złożenia: Burgertata, Krowarzywa, Pasibus, Testobus8. Bywa, 
że zabiegi językowe, jakie zostają wykorzystane przez twórcę nazwy, są dość 
skomplikowane (por. Krowarzywa9). zwiększa to jednak zadowolenie odbiorcy 
z „rozszyfrowania” motywacji i treści nazwy, co powoduje zacieśnianie emocjo-
nalnej więzi między nadawcą – właścicielem baru a odbiorcą – klientem, których 
zaczyna łączyć wspólnota upodobań, wartości czy postaw. Podobną funkcję 
perswazyjno-emocjonalną pełnią nazwy predykatywne (o postaci zdania lub 
równoważnika zdania): Ale Burger, Ale Ciacha, CoJaCiacham?, Jakie Taco?!, 
Kocham Naleśniki, Się Kręci, Todojutra, TuBurger, Yem-To, Yetztu, Zapchaj 
Mordor, Zjedz Burger, Zjedz Pieroga.

Nazwa ma przykuć uwagę odbiorcy, czemu służą: tryb rozkazujący, wy-
krzyknienia i pytania, zabiegi graficzne, presuponujące powrót klienta do lokalu 
pożegnania, ekspresywna pozytywna waloryzacja kulinarnej oferty baru (Ale Bur-
ger, Ale Ciacha, Kocham Naleśniki10) czy nawiązania intertekstualne (Zapchaj 
Mordor11). Relacja nazwa–odbiorca, pośrednio więc także relacja nadawczo-
-odbiorcza, jest oparta na wyrazistych zabiegach impresywno-ekspresywnych, 
które mają wpłynąć na pozytywne nastawienie klientów do firmy.

7 W dalszych przykładach znajdują się inne zgrubienia utworzone za pomocą dezintegracji: Ale 
Ciacha, Dobra Buła, Kiełba w Gębie. 

8 Por. także dalsze przykłady, w których pojawią się złożenia z cząstką gastro- (od gastronomicz-
ny): Gastrobar, Gastrofaza, Gastromachina. 

9 Krowarzywa – kontaminacja: krowa + warzywa (z węzłem morfologicznym -wa-); bar ma 
w swojej ofercie tylko dania jarskie (warzywa); nazwa zyskuje więc także dodatkową wartość 
znaczeniową, wynikającą z jej formy brzmieniowej (krovažyva), która ustanawia inną granicę 
morfologiczną niż ta, która wynika z zapisu.

10 Użycie leksykalnych środków wartościujących pełni funkcję perswazyjną i autopromocyjną 
w wielu innych nazwach, np.: Atelier Smaku, Bryka Smaku, Dobra Buła, Hasztagdobre, Kultowe 
Zapiekanki, Miły Burger, Paleta Smaku, Wypas Po Pas.

11 Por. także inne przykłady nazw aluzyjnych, opartych na skojarzeniach i grze językowej, np.: Buła 
i Spóła (tytuł serialu Buła i Spóła), Burger na Kółkach (wulg. burdel na kółkach), Hasztagdobre 
(symbol #; aż tak dobre), Pieprz i Bazylia (tytuł programu telewizyjnego Pieprz i wanilia), 
Pogromcy Meatów (tytuł programu telewizyjnego Pogromcy mitów + ang. meat: ‘mięso’), 
Teraz Pizza („Teraz Polska”), The Dorsz British Fish & Chips (nazwa zespołu muzycznego 
The Doors), Kiełba w Gębie (fraz. niebo w gębie).
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Najliczniejszą grupą nazw są chrematonimy, mające postać dwuskładniko-
wych struktur nominalnych z rzeczownikowym członem konstytutywnym, który 
wraz z towarzyszącymi mu środkami językowymi tworzy:

a) związek rzeczownika z przydawką przymiotną: Celtyckie Smaki, Chyży 
Wół, Gruba Buła, Kultowe Zapiekanki, Miły Burger, Mobilna Gastromachina, 
Syty Wół, Szybka Szama, Święta Krowa, Wielka Buła, Różowa Krewetka, Zdrowa 
Krowa,

b) szeregowe zestawienie rzeczowników: Buła i Spóła, Frytki i Burgery, 
Krowa i Kurczak, Kurczak i Frytki,

c) zestawienie mianownikowe dwu rzeczowników: Burger Bar, Byk Burger, 
Frytka Bar, Małpa Bistro, Mama Burger, Pan Burger, Pizza Furgon, Renament 
Gastrobar,

d) związek rzeczownika z przydawką dopełniaczową: Atelier Smaku, Bryka 
Smaku, Chatka Babuni, Fabryka Frytek, Fabryka Zapiekanek, Sztuka Śledzia, 
Kilo Mąki, Paleta Smaku,

e) związek rzeczownika z wyrażeniem przyimkowym: Bar u Kuzynów, 
Burger na Kółkach, Kiełba w Gębie, Krowa na Deptaku, Kuchnia dla Dragona, 
Pierogi z Jasienicy, Smażalnia pod Merlinem, Soki z Żuka, Wół na Stół12.

Nazwy wieloskładnikowe rodzime, np.: Bar Merkury Kebab, Garmażeria 
Smaki Dnia, Masarnia Burger Bar, Podgórski Salon Degustacyjny, Wytwórnia 
Lodów Tradycyjnych, sporadycznie występują w zgromadzonym materiale. Roz-
budowane nazwy są często hybrydalne pod względem leksykalnym (por. np. Bar 
Orientalny Hong Ho, Food Truck Taxi Buła, MiXtura Vege Cafe, Po Byku Burger 
Steak & Bar, Sami Am Am Oriental Food, Serwus Slow Food Bus). Długość obu 
typów konstrukcji powoduje, że nie są to nazwy funkcjonalne. Różna jest także 
waga nominacyjno-identyfikująca poszczególnych składników nazwy, w skład 
jej wchodzą bowiem zarówno appelativa (bar, garmażeria, masarnia, salon 
degustacyjny, wytwórnia, food truck taxi, slow food bus), których znaczenie 
gatunkowe jest niezwykle ważne i wnosi do nazwy informacje podstawowe, 
istotne dla klientów, jak i leksemy, które mogłyby samodzielnie pretendować 
do miana firmonimu (Merkury, Smaki Dnia, Hong Ho, Buła, MiXtura, Po Byku, 
Sami Am Am, Serwus). 

12 Częstym zabiegiem w chrematonimach rodzimych jest metonimiczne przeniesienie nazwy – 
zamiast nazwy mięsa pojawia się nazwa zwierzęcia: Byk Burger, Chyży Wół, Krowa i Kurczak, 
Kurczak i Frytki, Syty Wół, Święta Krowa.
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3.1.4. Onimizacja – transonimizacja
Nazwy własne barów najczęściej są wynikiem onimizacji, tj. przeniesienia 

nazw pospolitych do klasy nazw własnych, np.: Bufet, Conieco, Okienko, Pla-
cek, Przystanek Pierogarnia, Soki z Żuka, Dwóch Takich, Osiem Misek, Zdrowa 
Krowa. Rzadziej w składzie leksykalnym nazwy baru pojawiają się inne nazwy 
własne. Proces transonimizacji dotyczy głównie użycia nazw osobowych i geo-
graficznych. Wystąpienie określonego antroponimu lub toponimu jako składnika 
wielowyrazowej nazwy baru ma najczęściej związek z terytorialno-kulturowym 
pochodzeniem potraw serwowanych w lokalu, np.: Abdul Kebab, Adana Kebab, 
Kebab Alibaba, Przystań w Ortakoy, Hot Dogi, Hollywood American Bar & 
Grill, New York Burger, Skrzydełka Buffalo, Pizzeria Rimini, Pizzeria Al Capone. 
Toponimy użyte w nazwie wskazują niekiedy na usytuowanie baru: Knajpka 
Na Fyrtlu, Nowy Kleparz Burger, natomiast antroponimy wiążą się najczęściej 
z nazwą właściciela – jego imieniem, przezwiskiem, przydomkiem: Bar Witek, 
Belmondo Food Truck, Food Truck Wojtka, Tom Burger, Tommy Burger.

3.2. Semantyka nazw

W zgromadzonych nazwach jest kilka leksemów, które mają wyjątkowo dużą 
frekwencję. Należą do nich: burger (w 70 nazwach), bar (w 37), kebab/kebap 
(w 18 nazwach), slow (w 10 nazwach). Są to leksemy, które wskazują na to, co 
się je (burgery i kebab), gdzie się je (bar) i jak się je (ang. slow – ‘powoli’). 

3.2.1. Co się je?
Słownik wyrazów obcych PWN z 2002 roku nie notuje leksemu burger, zawiera 
jednak definicję leksemu hamburger, natomiast internetowy Słowniki języka 
polskiego PWN podaje już znaczenia obu leksemów13.

Hamburgery są popularne przede wszystkim w kuchni Stanów zjednoczo-
nych. Hamburger jako potrawa i jako słowo wywodzi się od befsztyka po ham-
bursku (ang. hamburger steak), kotleta z siekanej wołowiny wprowadzonego do 
kuchni amerykańskiej przez imigrantów z Niemiec. Jednak burgery serwowane 
w dzisiejszych polskich modnych barach, w tym w food truckach, to zupełnie 
inne bułki z mięsem niż te, do których przyzwyczaiły konsumentów restauracje 

13 Por.: hamburger – ‘kotlet z mielonego mięsa wołowego (niepanierowany), podawany zwykle 
w rozkrojonej okrągłej bułce (nazwa pochodzi od nazwy miasta Hamburg w Niemczech)’, 
internetowy Słowniki języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl: burger – ‘płaski, okrągły kotlet 
z mielonego mięsa wołowego’; hamburger – ‘niepanierowany, płaski kotlet z mielonego mięsa 
wołowego; też: okrągła bułka z tym kotletem’ [Sobol, 2002].
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sieciowe typu McDonald’s, KFC czy Burger King. Właściciele barów niejedno-
krotnie sami wypiekają pieczywo i przyrządzają mięso. Oto przykładowy opis 
dwu burgerów z dość oryginalnymi ingrediencjami: „Ozorek wołowy (24 zł) do-
datkowo wzbogacony o piklowaną czerwoną cebulę, rukiew wodną, marynowaną 
kalarepę, majonez chipotle oraz salsę verdę. Szponder (24 zł): mięso, ogórek, 
duszona cebula, zielony pieprz, cheddar, kolendra, pachnotka, trybula i curry” 
[http://streetfoodpolska.pl/pogromcy-meatow-tak-smakuje-mieso/].

Leksem kebab pojawia się w nazwach aż 18 razy, przy czym 16 razy wy-
stępuje wyraz kebab, dwa razy kebap. W Polsce przyjęła się forma kebab. Taką 
notują słowniki [por. Sobol, 2002; http://sjp.pwn.pl], choć oryginalna współczesna 
turecka nazwa (pisownia) to kebap. Mirosław Bańko wyjaśnia tę rozbieżność 
w następujący sposób: 

We współczesnym tureckim, który posługuje się alfabetem łacińskim, pisze się kebap, ale 
starsza postać turecka, zapisywana po arabsku to kebab (oczywiście w transkrypcji). Pol-
szczyzna prawdopodobnie zapożyczyła to słowo wcześniej, niż nam się wydaje. Pewien 
wpływ na polską pisownię ma i to, że sklepiki sprzedające kebab są prowadzone nie tylko 
przez Turków, lecz także np. przez Ormian, a ci piszą tę nazwę z końcowym b [http://sjp.
pwn.pl/szukaj/kebab.html].

zarówno w nazwach rodzimych/przyswojonych, jak i obcych pojawia się 
szereg rzeczowników pospolitych, które określają dość precyzyjnie, jaka jest 
podstawowa oferta kulinarna baru: 66 American Burger, Ale Burger, Burger 
House, Burger Station, Byczy Burger, Byk Burger, I Love Steak Burger, Zjedz 
Burger, Al Arabic Kebab, Doner Kebab, Kebab King, Nur Kebab, Saray Kebab, 
Beef’n’Roll, The Beef Brothers, Wild Beef, Meat Love, Meet Meat, Różowa 
Krewetka, Przystanek Sushi, Sztuka Śledzia, SzybkaRybka.pl, The Dorsz British 
Fish & Chips, Wurst Kiosk, Wurszcik Truck, Bratwursty, Szerdelek – Charakterny 
Cymes, Dobra Buła, Buła i Spóła, Gruba Buła, Wielka Buła, Fryta, Frytka Bar, 
Fabryka Frytek, Noodle w Pudle, nudle.com.pl, Pierogi z Jasienicy, Zjedz Pieroga, 
Pierogarnia, Zapiekanka Snack Bus, Fabryka Zapiekanek, Ale Ciacha, CoJa-
Ciacham?14, Ćwierć Pizza, Pizza Furgon, Pizza King, Teraz Pizza, Soki z Żuka.

3.2.2. Gdzie się je?
W nazwach barów stacjonarnych oraz food trucków niezwykle często znajdują się 
także leksemy będące określeniem miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż 
produktów gastronomicznych. Można wyróżnić kilka kategorii znaczeniowych 
leksemów tego rodzaju. Są to: 

14 W logotypie firmy część nazwy -ciacha- jest wyróżniona innym kolorem.
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a) nazwy pojazdów wskazujące na mobilność baru: bryka, furgon, truck, 
food truck, bus, pasibus, parowóz,

b) nazwy lokali gastronomicznych, w których można zjeść proste dania, 
szybko przyrządzone: bar, bistro, bufet, budka, okienko, 

c) nazwy miejsc z przyrostkami: -ownia, -ernia, -arnia, -alnia, których pod-
stawy słowotwórcze nazywają określone potrawy lub sposób ich przyrządzenia: 
burgerownia, garmażeria, masarnia, pierogarnia, smażalnia,

d) nazwy miejsc, w których świadczy się usługi/sprzedaje/produkuje: ate-
lier, fabryka, firma, kawiarnia, kiosk, klubokawiarnia, knajpka, sklep, salon, 
wytwórnia,

e) nazwy miejsc przeznaczonych dla zwierząt, które mają konotować takie 
wartości, jak prostota, swojskość, naturalność: buda, parnik, stodółka, pastwisko, 
karmnik.

3.3.3. Jak się je? – trend slow food fast
Kulinarny trend slow food przeciwstawia się produktom typu fast food. W odpo-
wiedzi na popularność barów szybkiej obsługi, oferujących wysokokaloryczne, 
mocno przetworzone jedzenie typu fast food, zwłaszcza popularność największych 
ogólnoświatowych sieci (McDonald’s, KFC, Burger King), powstała pod koniec 
lat osiemdziesiątych XX wieku organizacja non-profit, będąca również ruchem 
społecznym o nazwie Slow Food. Organizacja określa swój cel jako „ochronę 
prawa do smaku” [por. http://www.slowfood.pl] i skupia się na propagowaniu 
zdrowego jedzenia, domowego przygotowywania potraw, spożywania ich powoli, 
z przyjemnością, delektowania się smakiem. W manifeście ruchu Slow Food 
Polska czytamy m.in.:

Jesteśmy niewolnikami prędkości i wszyscy ulegliśmy podstępnemu wirusowi, jakim 
jest szybkie życie […]. Nieustępliwa obrona spokojnej materialnej przyjemności jest jedy-
nym sposobem przeciwstawienia się globalnemu szaleństwu szybkości. Odpowiednie daw-
kowanie pewnej zmysłowej przyjemności i powolne, długotrwałe zadowolenie mogą ochro-
nić nas przed zaraźliwą wielością mylącą szaleństwo z wydajnością. Nasza obrona powinna 
zacząć się przy stole ze slow foodem. Odkryjmy na nowo smaki i uroki kuchni regionalnej 
oraz uwolnijmy się spod niszczącego wpływu fast foodów. W imię produktywności, pręd-
kość zmieniła nasz sposób bycia i zagraża naszemu otoczeniu oraz krajobrazowi. Slow Food 
jest w tej chwili jedyną prawdziwie postępową ideą [http://www.slowfood.pl].

Ruch promuje zdrowe odżywianie się i zdrową żywność, skupia się na eduka-
cji zarówno dzieci, jak i dorosłych, co ma doprowadzić do trwałych zmian w ich 
nawykach żywieniowych, lobbuje m.in. na rzecz zmian w rolnictwie, przeciwko 
genetycznym modyfikacjom żywności, używaniu pestycydów.
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Mimo że leksem slow pojawia się tylko w 10 nazwach zgromadzonych w ma-
teriale (np. Burger& Co. Homemade Slow Fast Food, Cheeseburger Slow Food 
Diners, KrakoSlow Grill by Pavel Portoyan, Serwus Slow Food Bus, Slow2Go, 
Slow Burger, Streat Slow Food, SweetChilli – Slow Food Gyros), właściwie 
każdy bar, który zamieszcza na stronach internetowych opis swojej działalności, 
wpisuje się w trend slow food. Właściciele podkreślają bowiem, że oferowane 
przez nich produkty są zdrowe, świeże, przygotowywane w domowy sposób, 
pochodzą z niemasowej produkcji:

Los Plackos: „Jedyne na rynku placki tortilli robione własnoręcznie, bez konserwantów, 
spulchniaczy […]”; Food Truck ATELIER SMAKU: „Tutaj można kupić manufakturowo 
wytworzone produkty, które powstały z troską o zdrowie i miłością do gotowania […]”; 
Carmnik: „Prawdziwe burgery 100% handmade z lokalnych produktów, wegetariańskie fa-
lafele oraz robione ze świeżych ziemniaków frytki!”; Buła i Spóła: „Oferujemy burgery ze 
100% wołowiny, bułki wypiekane z naszej autorskiej receptury… oraz same świeże warzywa 
i ciekawe sosy […]”; Kiełba w Gębie: „Naturalne kiełbaski wytwarzane w rodzinnej masarni 
z małopolskiej wsi. Bez wypełniaczy, soli peklowej oraz chemii. Receptura została przez nas 
starannie przygotowana, abyś mógł cieszyć się smakiem i jakością, którą znali nasi dziadko-
wie […]”; zjedz Burger: „Burgery z najwyższej jakości i świeżości mięsa wołowego […]. 
Potrawy przyrządzane zgodnie z filozofią slow food/street food w towarzystwie nietuzinko-
wej, wmontowanej na froncie auta, szafy grającej” [http://www.foodtruckportal.pl/services-
-view/trucki/].

Nadawcy charakteryzują serwowane w barach dania jako potrawy typu slow 
food i przypisują im cechy opozycyjne w stosunku do dań typu fast food15. Pro-
mują swoje produkty jako świeże, naturalne, bez konserwantów, lokalne, ze wsi, 
a potrawy jako robione własnoręcznie, samodzielnie, na miejscu, według autorskiej 
receptury. Współczesne „modne” bary stacjonarne i food trucki w największym 
stopniu zmieniają (chcą zmienić) wartościowanie przypisywane produktom typu 
fast food. Oferowane przez nie dania należą bez wątpienia do jedzenia tego typu – 
w większości bary oferują przecież burgery, hot dogi, frytki, zapiekanki, pizze, 
tortille. Aby odróżnić je od „niezdrowych” fast foodów, stosują określenie slow 
food fast. Element znaczeniowy wskazujący na szybkość przygotowania potraw 
lub możliwość szybkiej ich konsumpcji nierzadko zawarty jest w nazwie: Cafe 
Julia w Biegu, Chaps, Łapu Papu Baguette, Szybka Szama, SzybkaRybka.pl, Quick 
Buffet, Quicker.
15 Definicje słownikowe nie zawierają negatywnej waloryzacji, jaka potocznie przypisywana 

jest fast foodom (por. http://sjp.pwn.pl: 1. ‘bar szybkiej obsługi’; 2. ‘danie podawane w takim 
barze’; Sobol, 2002: ‘jedzenie przygotowane szybko z gotowych półproduktów, rozprowadzane 
zwykle w samoobsługowych barach i przydrożnych budkach’). Food trucki są niewątpliwie 
barami szybkiej obsługi, fast foodami w pierwszym znaczeniu, i oferują dania, które także są 
stosunkowo proste, szybkie w przygotowaniu, a więc fast foody w znaczeniu drugim.
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ZAKOŃCZENIE

Nazwy barów nie pełnią jedynie funkcji identyfikującej, ale także autoprezen-
tacyjną, informacyjną, perswazyjną, kreatywną, ludyczną, wskazują na pewne 
wartości i styl życia. Negatywne konotacje, jakie łączą się z jedzeniem typu fast 
food, próbują przełamać właściciele food trucków i stacjonarnych barów szybkiej 
obsługi, którzy przekonują, że jedzenie typu fast food nie musi być niezdrowe. 
zachwalają wyjątkowe walory smakowe oferowanych dań, świeżość i naturalne 
pochodzenie produktów użytych do ich przygotowania oraz domowy, niemasowy 
sposób przyrządzania potraw. Slow food fast – jak twierdzą propagatorzy idei 
slow – to potrawy zdrowe, proste i naturalne.

Kulinarny trend slow food fast oraz moda na „bary na kółkach” prowadzi 
także do zmian w zasobie leksykalnym polszczyzny. W polskich publikacjach 
prasowych i internetowych na temat food trucków pojawia się bardzo wiele 
określeń bliskoznacznych: jadłowóz, jadłodajnia, bar/knajpka na (czterech) 
kółkach, samochód/ciężarówka z jedzeniem, jedzenie z samochodu, uliczne 
żywienie, mobilna gastronomia, gastronomiczny punkt obsługi, ruchomy punkt 
gastronomiczny. Najbardziej neutralne wydają się określenia: mobilna gastro-
nomia oraz bar mobilny.

Samo zapożyczenie food truck nie zostaje w polszczyźnie uproszczone pod 
względem graficznym (podobnie jak wyrażenie fast food), zachowuje oryginalną 
pisownię, ale bez trudu włącza się do polskiego paradygmatu rzeczowników 
męskonieżywotnych. Formy z rodzimymi końcówkami są właściwie wyłączne 
w tekstach. Wyrażenie, choć nieprzyswojone pod względem graficznym, zo-
stało nie tylko przyswojone pod względem fleksyjnym, ale także stało się bazą 
derywacyjną dla co najmniej dwu wyrazów: przymiotnika foodtruckowy oraz 
konkurujących ze sobą rzeczowników osobowych: foodtrucker/foodtruckowiec.

zmiany nawyków żywieniowych, pojawianie się nowych trendów kulinar-
nych, dietetycznych i estetycznych, wpływają na zmiany zachowań społeczno-
-kulturowych, do których należą niewątpliwie zachowania językowe. W tych zaś 
znajdują swe najwyraźniejsze odzwierciedlenie wszelkie mody i nowinki – nie 
tylko kulinarne. 
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KULINARNY TREND SLOW FOOD FAST A NAzWY WŁASNE 
STACJONARNYCH I MOBILNYCH BARÓW SzYBKIEJ OBSŁUGI  

(TzW. FOOD TRUCKÓW)

Streszczenie

Food trucki są niezwykle popularnymi wśród młodych ludzi miejscami, gdzie nie tylko się je, ale 
także kształtuje i podtrzymuje z jednej strony poczucie indywidualizmu, z drugiej – przynależności 
do określonej grupy. Moda na food trucki łączy się bowiem z kulturowym trendem slow.

W polskim, przede wszystkim internetowym dyskursie kulinarnym wyrażenie food truck 
ma szereg bliskoznacznych określeń: jadłowóz, jadłodajnia, bar/knajpka na (czterech) kółkach, 
samochód/ciężarówka z jedzeniem, uliczne żywienie, mobilna gastronomia, gastronomiczny punkt 
obsługi, ruchomy punkt gastronomiczny. Niezwykle interesująco kształtują się nazwy własne barów, 
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będące pierwszym i zarazem najważniejszym komunikatem wysyłanym przez nadawcę (właści-
ciela baru) do potencjalnych klientów poszukujących nie tylko niedrogiego i zdrowego jedzenia, 
ale także kierujących się szczególnymi potrzebami intelektualno-estetycznymi. Nazwy modnych 
mobilnych i stacjonarnych barów nie pełnią jedynie funkcji identyfikującej, ale także autoprezen-
tacyjną, informacyjną, perswazyjną, ludyczną, kreatywną, wskazują na pewne wartości i styl życia.

THE CULINARY TREND OF SLOW FOOD FAST AND THE PROPER NAMES 
OF STATIONARY AND MOBILE FAST FOOD BARS

Summary

Food trucks are very popular among young people. Those are places not only to eat, but also to 
create and maintain both, a sense of individualism, and a sense of belonging to a particular group. 
The fashion for food trucks, in fact, converges with the cultural trend of slow.

In the Polish culinary discourse, primarily online discourse, the expression food truck has 
a number of synonymous terms: jadłowóz, jadłodajnia, bar/knajpkana (czterech) kółkach, sa-
mochód/ciężarówka z jedzeniem, uliczne żywienie, mobilna gastronomia, gastronomiczny punkt 
obsługi, ruchomy punkt gastronomiczny. Extremely interesting, however, is the creation of bar 
names, which are the first and also the most important messages sent by the sender (the bar owner) 
to prospective customers who are looking not only for inexpensive and healthy food, but who are 
also driven by particular intellectual and aesthetic needs. The names of trendy mobile and station-
ary bars serve not only identifying function, but also self-presentational, informative, persuasive, 
ludic, or creative functions, indicating certain values and lifestyles at the same time.


